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RESUMO 
 
É fato que as lutas sempre se fizeram presentes na história da humanidade em 
diversos aspectos: aprendizado de técnicas de ataque e defesa, como modo de 
sobrevivência, encontram-se vinculadas aos treinamentos e formações militares, 
é considerada como exercício físico na atualidade, muitas vezes está inter-
relacionada à formação cultural, religiosa e filosófica de muitos países e além de 
tudo é vista como fonte de sabedoria de vida para muitos professores e alunos. 
O presente artigo visa discutir pela epistemologia genética o porquê de alguns 
professores de lutas e artes marciais em nossa atualidade apresentarem 
comportamentos agressivos e violentos dentro e fora dos tatames e outros 
professores não apresentarem esse tipo de comportamento. Este trabalho busca 
apresentar também reflexões acerca da influência do comportamento dos 
professores sobre os alunos. A metodologia utilizada é qualitativa, de natureza 
básica e de cunho explicativo. Concluímos que os professores que apresentam 
comportamentos agressivos e violentos ainda não demonstram autonomia moral 
e ao longo dessa construção moral foram agregados valores não morais à sua 
personalidade moral, logo, os professores que apresentam comportamentos 
disciplinadores voltados à pacificação invariavelmente apresentam em sua 
personalidade valores morais.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Lutas e Artes Marciais; Formação de Professores; 
Psicologia Moral. 
 

INTRODUÇÃO 
 

A origem das lutas confunde-se com o início da civilização. De forma geral 
as lutas se fizeram presentes na humanidade seja por uma ação de defesa 
contra uma fera ou contra um inimigo, como ataque, como caça, como combate 
na guerra, utilizando o próprio corpo ou diversas armas. 
 Ao longo do tempo as lutas foram deixando de ser realizadas unicamente 
para a sobrevivência passando a ser um sistema de ensino e prática corporal 
voltada ao aperfeiçoamento das capacidades físicas, assim como espiritual, 
social e moral. Esses processos gradativos das lutas perpassaram por todas 
sociedades que detinham qualquer tipo de sistema de defesa e ataque 
independente de país, estado ou cidade.   

Vale ressaltar que, nos dias atuais as lutas estão passando por um 
processo gigantesco de massificação e de abrilhantamento em todo o mundo, 
acarretando infelizmente mudança de comportamentos, de conceitos e atitudes  
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INTRODUÇÃO 
 
Diversos estudos mostram que o ensino do Taekwondo, proporciona aos seus 
praticantes uma melhor condição para aquisição das etapas dos seus 
desenvolvimentos motor e cognitivo, o que pode aumentar a capacidade desses 
indivíduos de precisão durante a realização de uma tarefa motora que exija uma 
discriminação complexa de estímulos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Crianças; Tempo de Reação Motora; Taekwondo.   
 
OBJETIVO 
 
O objetivo deste trabalho foi estabelecer uma comparação do tempo de reação 
motora entre crianças praticantes e não praticantes de Taekwondo.  
 
METODOLOGIA 
 
Participaram desse estudo 90 crianças do sexo masculino, com idade 
compreendida entre 09 e 11 anos de idade (Média = 10,25), que foram divididos 
em dois grupos: Grupo A: 45 crianças praticantes de Taekwondo; Grupo B: 45 
crianças não-praticantes de Taekwondo. (...) 
 

RESULTADOS 
 
Nossos resultados mostram que as crianças do grupo A apresentaram variação 
de resultados entre 1,031 e 1,445 segundos, com desempenho médio igual a 
1,115 segundos. Já os participantes do grupo B apresentaram seus resultados 
variando entre 1,358 e 2,017 segundos, com desempenho médio igual a 1,862 
segundos.  
 

CONCLUSÃO 
 
A partir dos resultados apresentados é possível concluir que muito 
provavelmente a prática de Taekwondo possibilita melhora na capacidade de (...)  
 

mailto:fabricio@censupeg.com.br

