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RESUMO 

O karatê na contemporaneidade é uma atividade que está inserida em vários 
contextos e cenários da sociedade; educação, esporte, saúde, famílias dentre 
outros. Por esse dado o presente artigo exterioriza uma investigação, ressignificando 
o karatê na infância- uma arte e esporte de família, que explana a despeito dos 
impactos sobre a adjunção desse esporte seio sócio familiar e escola. Concerne em 
uma investigação exploratória descritiva que contou com entrevistas 
semiestruturadas com 39 famílias atendidas pelo Instituto Beatriz e Lauro Fiúza -
IBLF, com aplicação que questionário objetivo e entrevistas gravadas por áudio. 
Para fundamentar as pesquisas foram utilizados os seguintes autores (Almeida 
2014, Alves 2007, Funakoshi 1956, Funakoshi&Nakasone 2005, Gonzales& 
Machado 2014, Lopes 2016, Michaliszyn&Tomasini 2012, Nakayana 2010, 2011,). 
Diante dos dados ajuntados foi possível perceber o impacto positivo que o karatê 
exerce na vida das crianças e na ambiência escolar e familiar. 

Palavras chave: Karatê. Famílias. Educação. 

 

ABSTRACT 

Karate in 
contemporaneityisanactivitywhichisplacedwithinvariouscontextsandscenariosofsociet
y, such as; education, sports, health, familiesandmanyothers. 
Withtheinformationgiven, themainarticle expresses furtherinvestigation, 
tofortifytheimportanceofkarateduringchildhood–a familyartandsport, whichexplains in 
spiteoftheimpactsabouttheadjunctionofthesportwithinfamiliesandschools. 
Concernssurfaced in a descriptiveexploratoryresearchthatincludedsemi-structured 
interviews with 39 familieswhomweremanagedbythe Beatriz and Lauro Fiúza 
Institution (Instituto Beatriz e Lauro Fiúza – IBLF), 
withapplicationsthatobjectifyquestionnairesand interviews 
whichwererecordedbyaudio. The followingauthors’ 
workswereusedtosupporttheresearch (Almeida 2014, Alves 2007, Funakoshi 1956, 
Funakoshi&Nakasone 2005, Gonzales& Machado 2014, Lopes 2016, 
Michaliszyn&Tomasini 2012, Nakayana 2010, 2011). Amongthegathered data, it 
waspossibletoconlcudethe positive impactthatkaratehasonchildren'slivesand in 
theschoolsandfamilyenvironment. 

Keywords: Karate. Families. Education. 
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INTRODUÇÃO                                                               

Diante dos desafios da educação das escolas formais os educadores deparam-
se em um cenário desafiador para fazer com que os conteúdos planejados sejam 
intrigantes criando assim uma ambiência aguçadora da curiosidade infantil. Dando 
atenção a todas possibilidades que possam auxiliar no interesse dos estudantes nas 
atividades ofertadas em sala de aula podemos pensar também que outras 
intervenções que ocorrem extra sala ou extra escola não formal que são 
positivamente produtivas e que seguramente fortalecem os conteúdos eletivos das 
escolares formais. Pensando então nas inúmeras possibilidades elenco aqui o 
esporte e arte karatê que consta na história que é uma arte exportada do oriente e 
que atualmente bastante aceita e praticada por adultos os, jovens e principalmente 
crianças com idades entre 04 e 11 anos nas escolas formais e também em espaços 
não escolares. (FUNAKOSHI 1956, p.119) já comentava que o que “uma das 
características mais impressionantes do karatê é que todos podem pratica-lo” e hoje 
temos na contemporaneidade testemunhos e alguns poucos estudos que apontam 
essa afirmação. 

O karatê entra nessa conta como um elemento que ajuda consideravelmente 
no comportamento sócio escolar dos estudantes, fortalecendo assim as relações 
pessoais, o entendimento cognitivo e o melhoramento motor dos adeptos. 
Nakayama (2011) salienta que é preciso analisar o karatê em todas as possiblidades 
necessárias, e que outros fatores além da pratica corpórea são acionados durante 
as aulas e isso é preciso amadurecer a maneira como se observam a arte.  

Sob seu desenvolvimento como arte marcial moderna é relevante seja 
percebido para além de uma pratica de educação física, na verdade, compreende-se 
que o karatê auxilia na formação do caráter, pondera a autoestima, a identidade, 
também um elemento significativo para o desenvolvimento psicomotor, “a maturação 
psicomotora deve ser praticada desde as ternas idades” (OLIVEIRA 2014 p. 36). 
Além de ser uma atividade que o aprendizado se dá por meio do coletivo. 

Empoderado por minhas vivencias que transitam nos campos da escola formal 
como profissional de educação física e também por   minhas atuações em espaços 
não escolares na condição de professor de karatê onde aplico em ambas atividades 
para crianças, entendo que essa adjunção é algo que vem contribuindo na 
construção dos novos saberes dos pequenos. “O papel do karatê nos tempos atuais 
é múltiplo” (NAKAYAMA 2011, p.12) 

Lamentavelmente ainda nos dias de hoje sabe-se que existe um certo 
pensamento dispendioso sobre esse esporte creio que pelo fato da natura do berço 
de onde veio e, tendo em vista que historicamente nasceu em um período de busca 
por libertação de povo dos senhores feudais nos territórios do Japão. Obviamente 
que por esse motivo o momento de e fato que apresentou na época a demanda de 
lutas corporais para garantir a própria existência das pessoas viventes nas terras de 
feudos.  

“Karatê-do é uma arte de defesa pessoal praticado com mãos vazias; nele 
braços e pernas são treinados sistematicamente [...] A pratica do karatê do faz com 
que a pessoa domine todos os movimentos do corpo” (NAKAYAMA 2010, p.11) 
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No entanto na atualidade o karatê toma outras linhas de aplicabilidades e 

também adentrou em vários espaços onde e inclusive nas escolas formais tomando 
caráter de atividade de contra turno. Pelo motivo de ter que alcançar o público 
infantil os mestres e professores que karatê tomaram uma nova postura diante do 
cenário que começaram a atuar pois as leituras sobre o assunto eram escarças, e 
partir para um público infantil carecia novas metodologias   para acolher as 
demandas que nesta ocasião ainda pouco ou quase nada eram exploradas. Para 
Lopes  (2016) o espaço da escola deve ser um campo de conhecimento e o 
professor precisa ter propriedade viabilizar uma ambiência acolhedora  onde os 
estudantes entendam onde buscar  sanar as dúvidas. 

É fato que o professor de karatê também representa esse papel de educador 
por ser um personagem que é um formado de opiniões. E por isso   acertadamente    
muitos buscaram outros elementos para melhorar a metodologia aplicada de suas 
aulas, e assim entender um pouco mais o universo das pessoas que buscavam os 
treinos de karatê.  

Sabe-se ainda que eram várias os motivos pela procura desse esporte, era 
muito comum as famílias colocarem as crianças apenas para fazer alguma “coisa” 
ou por que ouviram falar que ajuda simplesmente disciplina, pois poucas pessoas 
investigavam sobre o assunto antes me matricular os pequenos. Claro que esse 
quadro   vem passado por mudanças por que e as pessoas atualmente buscam por 
professores mais qualificados.  

Entenda-se então que esse fato faz com que a compreensão da teoria e pratica 
desse esporte volte- se para mais os estudos científicos com destino voltado á 
desfechar de forma mais aprofundada os segmentos que poderiam ser colhidos com 
adjunção técnica próprias da arte marcial com as bases acadêmicas. Doravante aos 
estudos com muito tempo de vivencias então começou a perceber os elementos que 
a pratica reunia para as crianças pois nas atividades existentes do karatê passam a 
requisitar por exemplos vários fatores psicomotores que são de uma profunda 
importância para aquisição e maturação cognitiva e motora das crianças.  

É o corpo em movimento trabalhado que permite ser trabalhado [...] o 
exercício físico estimula a respiração, a circulação, o fortalecimento dos 
ossos músculos e aumenta a capacidade física, dando ao corpo pleno 
desenvolvimento (ALVES 2007, p. 137) 

 Em conformidade com a autora podemos identificar que o fator da afetividade 
que fica muito aflorada pois as crianças podem passar anos próximos sem a 
necessidade de mudança de turmas que esse fato corrobora com mais contato o 
que inevitavelmente as possibilidades de envolvimento entre os estudantes e 
professor. Sabe-se que tem vários elementos que precisam ser estudados nesse 
esporte, porém muito similar com as atividades da escola formal, existe os 
conteúdos divididos que são planejados para cada período e nível de estudo em que 
o sujeito apresenta no momento.  

É por isso a similaridade com o espaço escolar por que no karatê como 
qualquer outra disciplina precisa que o estudante tenhas as aulas  bem planejadas 
para  aprender passo a passo, e é justamente onde o estudante aprende as 
posições iniciais porem todas as formas aprendidas sempre estarão presentes e 
sendo usadas enquanto o sujeito estiver ativo na pratica.  
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De acordo com (NAKAYAMA 2010 p.9) “As técnicas básicas do karatê formam 

desenvolvidas a aperfeiçoadas em longos anos de estudo e de pratica.” Em 
consonância com o autor pode-se então estar seguro que a pratica desse esporte 
busca o melhoramento da pessoa, além do fator luta contra outros oponentes pois é 
compreensível que o estudo dessa arte é um componente favorável para fortalecer o 
indivíduo de maneira unificada sem pensamento de fragmentação. 

Compreende-se que outros elementos como atenção, concentração, 
autocontrole, desenvolvimento cognitivo e motor são intensamente requisitados pelo 
individuo a todo estante e por isso fica antagônico supor que nas aulas de karatê se 
prestam apenas para lapidar o corpo. 

Por ter poucas obras que falam dos efeitos positivos da adjunção desse 
esporte marcial com as questões sócio familiares e também associado ao meu 
desejo de conceber mais estudos sobre o tema por eu ter muitos anos de vivencia 
nesse campo; emergiu-me a inspiração dessa obra.  

Dito isso o objetivo desse artigo é promover uma reflexão sobre os efeitos 
causados pelo karatê no cotidiano escolar e no seio familiar dos pequenos 
estudantes, e se de fato promove alguma alteração que possa ser considerada 
enriquecedora para melhorar as relações dos atores envolvidos.  

Então com essa indagação eminente busquei pesquisar mais profundamente 
esse tema para que seja parcialmente elucidado da melhor forma possível e assim 
com os resultados poder contribuir com professores, estudantes e familiares que 
estão vivenciando o karatê atualmente ou que pretendem conhecê-lo melhor. 

 

MÉTODOS  

Esse estudo concerne em uma pesquisa de campo observatório descritiva de 
interpelação quantitativa e qualitativa, que aplicado em - Organização Social Civil de 
Interesse Público (OSCIP) no bairro do Passaré na cidade de Fortaleza -CE, 
realizada em julho e agosto de 2019. 

O presente estudo foi corporizado por 39 famílias que tem os filhos 
matriculados na (OSCIP) Instituto Beatriz e Lauro Fiúza (IBLF), e que teve como 
primeiro delimitado para inserção da pesquisa, já ser atendido pela instituição a pelo 
mesmo 06 meses. Também foi usando como divisor a idade máxima dos estudantes 
participantes não ultrapassar dos   11 anos.  

A escolha dessa idade deu-se pelo fato que a instituição apresentar um quadro 
de 230 estudantes e mais de 80% são crianças são infantes que contemplam essa 
idade (DADOS DO IBLF). 

Para a coleta de dados foi utilizado um instrumental com 10 perguntas 
fechadas enviados para os participantes por meio de um link criado para aplicativos 
de e-mail ou mensagem de texto, onde configurado para respostas objetivas. O 
segundo momento foi convidado 15 pessoas das que responderam o primeiro 
instrumental praticar entrevistas semiestruturadas, usando gravador de áudio. Foi 
solicitado um integrante de cada família que tivemos a predileção a pessoa que mais 
acompanhava a criança atividade. “Os fenômenos só podem ser compreendidos se 
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levarmos em conta a ideia que deles fazem aqueles que deles participam” 
(MICHALISZYN & TOMASINI 2012 p.106). 

A pesquisa foi aplicada de forma direta, sem intermediador ou colaborador 
complementar, “tal experiência ocorre por meio do convívio e do conjunto de 
relações pessoais estabelecidos pelo pesquisador com o grupo o qual se envolve no 
momento da pesquisa” (MICHALISZYN & TOMASINI 2012 p.106).  

Adotei os métodos de pesquisa quantitativa e qualitativa onde a coleta de 
dados cada uma delas em confluência, aponta um norte para responder sobre os 
atores e cenários do fenômeno observado. Com amparo desses elementos, esse 
estudo chegou a um afinamento com as informações pertinentes para sanar as 
interrogações buscadas pelo pesquisador. 

Todos os participantes foram orientados a deixar ou interromper a pesquisa no 
momento em que se sentissem desconfortáveis ou por qualquer motivo afim. 
Também foi explanado para todos que possui o acordo de sigilo entre pesquisador e 
pesquisandos e que em momento algum será revelado os nomes, ou qualquer tipo 
de dados ou informações pessoais que os deixem constrangidos. Também foi 
explicado que os áudios seriam transcritos, contudo sob autorização prévia antes de 

iniciar a construção dessa obra. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os resultados dos estudos estão representados por gráficos tabulados a partir 
de respostas objetivas oriundas do instrumental aplicado para 39 famílias. Os 
gráficos estão   todos identificados por algarismo indo arábicos; e logo abaixo 
comentado pelas entrevistas qualitativas que foram extraídas e transcritas a partir 
dos áudios selecionados. A triagem dos dados a partir dos áudios foi necessário 
pelo fato ter uma média de 23 minutos e muitas das respostas arguidas eram 
congêneres.   

Para uma compreensão do trabalho, os resultados obtidos serão pautadas em 
dois momentos subtítulos onde o primeiro corresponde a perspectiva compreendidas 
pelas famílias antes de ter um contato direto, vivenciar o dia a dia dos filhos 
estudando karatê, e o segundo momento é posterior á alguns meses depois 
conhecer de fato a atividade, onde expressaram  com mais  propriedade sobre o 
assunto. 

 

Percepção do cenário: conhecendo antes de conhecer a arte 

 Vamos antes de mais de tudo aprofundar-se sobre o público envolvido que nas 
pesquisas aplicadas via instrumental predeterminado com perguntas e respostas 
objetivas; muito embora sabendo a idade limite é até 11 anos.  

Também era pertinente    antes de tudo averiguar a ascensão na atividade por 
gênero, porque compreende-se que ainda na contemporaneidade algumas pessoas 
leigas consideram o karatê como um segmento “agressivo”. Visto isso entendemos 
que a questão do gênero também apresenta um dado, que implica negativamente 
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pelas questões culturais ainda entranhadas na sociedade. No gráfico 01 está 
representado as categorias pela pesquisa quantitativa. 

Gráfico 1- Gênero praticante 

 

Fonte própria autoria 

Segundo Funakoshi (1956) vários fatores contribuíram para as mulheres 
iniciarem a prática do karatê, contudo as estudantes escondiam esse fato nas 
universidades onde faziam graduação por medo de alguma represaria da população. 
Ele relata que os professores de karatê têm uma grande parcela de culta por esse 
estereótipo de concluírem que a arte é apenas para prática masculina.    

Em busca que compreender esse fenômeno interpelei para as famílias qual 
seria a compreensão delas por ainda existir um número maior de meninos nas aulas 
de karatê, em relação as meninas.  

Musahi: sobre essa questão das meninas eu acredito que é a nossa cultura 
mesmo... ainda é muito forte quando se trata das meninas, na mais verdade 
é puro preconceito. 

 Akira: preconceito, as pessoas não dão se quer uma chance, eu também 
achava esporte para meninos.   

Aiolos: olha acredito que as meninas são em menor número por motivo de 
preconceito, em minha família mesmo quando minha filha foi iniciar alguns 
membros disseram que era esporte masculino. 

Hideki: é preconceito sim 

Corroborando com as falas vivencialmente sinto esse acontecimento mais, 
acredito na transformação desse cenário tendo em vistas que as meninas possuem 
a mesma potencialidade que os meninos, e as habilidades podem ser adquiridas 
gradativamente por ambos. 

O domínio das habilidades especificas e aquisição de noções técnicas e 
táticas, a busca de um melhor desempenho, a disposição para 
competitividade entre outros, possibilitam uma atuação plena e prazerosa 
neste campo. Tornar tais aprendizagens e experiências igualmente 
acessíveis para homens e mulheres é um grande desafio. (ALTMANN 2015, 
p. 29) 

Visto essa afirmação podemos doravante sentir-se mais fortalecidos, e buscar 
povoar essa atividade de karatê com todas as pessoas que tenham a desejo de 
aprender, melhorar a saúde física e metal a partir de uma rotina de pratica.   

Aproveitei o ensejo perguntei para as famílias, qual o entendimento que elas 
tinham sobre a arte e esporte karatê antes de seus filhos iniciarem nas aulas. Na 
verdade, compreende-se que é um elemento que muitas vezes depõe contra o 
entendimento das pessoas; é justamente os estereótipos criados pelo senso comum 
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ou até mesmo pela mídia sensacionalista que por algumas vezes apresentam 
recortes incoerentes da realidade dos esportes; e com o karatê não seria diferente.  

A mídia está entranhada nas casas das famílias oferendando muitas vezes 
dados errôneas, daí a importância do entendimento da pedagogia do 
esporte apresentar-se com elementos que potencializem as práticas 
norteadoras mediando o os fenômenos existentes (GALATTI & LEONARD 
et al. 2014, p.19). 

Imponderado pela citação e tendo entendimento que a pedagogia existente nos 
esportes atua para que esses atores ampliem seu entendimento com participação 
ativa junto com seus filhos. Porem para poder compreender melhor passemos agora 
a observa o gráfico 02, onde pode-se analisar o entendimento das famílias antes de 
vivenciarem a rotina de aulas de karatê.  

 

Gráfico1- Qual sua percepção sobre o karatê antes de colocar seu filho ou filha? 

 

Fonte própria autoria 

Musahi: eu já conhecia um pouco pois no passado havia treinado... mas 
devo dizer que da maneira que é conduzido hoje esta melhor por que tem 
muita criança. 

 Akira: na verdade te ser sincero eu pouco conhecia, mas achava legal. 
confundia tudo karatê judô capoeira ..tudo igual 

Aiolos: eu achava que era só para pessoas adultas. 

Yuki; antes de conhecer eu achava que de certa forma excitava a violência, 
não entedia sentido do que era e ou porque as pessoas gostavam. Escrevi 
meu filho 03 vezes e não trouxe para aula; depois de uma indicação 
médica. 

De fato, quando comecei as intervenções para as entrevistas tinha uma vaga 
ideia de as percepções porem o registro de tudo foi um divisor para minha 
compreensão de todo o contexto. Por muitas vezes eu presenciei as famílias em 
busca dessa atividade para os filhos, mas não entendiam de fato os valores 
positivos que estavam implicados nela, e quais as contribuições dessa arte marcial 
na formação do sujeito.  

O karatê tem a ver com a construção do caráter. Pelos seus princípios 
Funakoshi pensava em encorajar os estudantes a buscar outros aspectos 

7,7% 

71,8% 

12,8% 

7,7% 

Eu achava que era um simples 
passatempo 

Ouvi falar  que é exelente para ajudar na 
concetração e desenvolvimento 
psicomotor das crianças 

Não gostava achava que promovia a 
violencia 

Outros 
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mais profundos e significativos dessa arte. Os princípios tratam de questões 
de caráter e da espiritualidade, assim como a necessidade de coragem, 
honestidade, e o que é mais principal, humildade – virtudes que encontram 
expressão mediante a cortesia e respeito autentico. (FUNAKOSHI & 
NAKASONI 2005, p.10) 

Mediante a essa citação, é recomendável que os professores de karatê 
fomentem paulatinamente esses princípios em uma linguagem de fácil compreensão 
para todas as pessoas envolvidas nas aulas. 

 

A conexão família, karatê escola formal, depois de vivenciar a práxis do karatê   

Compreendo que a pedagogia do esporte entra nesse cenário sócio familiar 
como um instrumento equilibrador interagindo entre as relações dos sujeitos 
envolvidos, facilitando uma absolvição dos conteúdos apresentados e buscando 
métodos que auxiliem na compreensão do praticante e consequentemente das 
famílias. No contexto geral sabe-se que o esporte tem uma linguagem única e 
envolvente que atrai as pessoas e ressignificam as relações transforma hábitos, e 
em seu campo de atuação pode ser proposto com o intuito de aprender uma nova 
modalidade, ser atleta ou pratica pela qualidade de vida. 

De maneira geral, o conceito de qualidade de vida [...] remete a 
necessidade de contemplação de aspectos físicos, psicossociais e de 
relação com meio ambiente em diferentes segmentos da sociedade. A 
pedagogia do esporte ajuda na compreensão das múltiplas possibilidades 
do esporte e contribui para a melhor qualidade de vida desde a infância. 
(GONZALEZ, MACHADO, et al., 2014, p. 19) 

Com isso vamos nos apropriar-se dessa citação, e passar o observar no gráfico 
03 a alteração de visão das famílias, sabe-se que é natural que após um tempo 
vivenciando as pessoas tomam outra interpretação do que fato é propiciado para 
crianças em momento da aula de karatê. Principalmente quando as rotinas são 
reinventadas por motivo da adesão e compreensão das famílias como também está 
apontado no Gráfico 4. 

Gráfico 2-  Atualmente qual é sua percepção sobre a prática do karatê? 

 

Fonte própria autoria 
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5,1% 
7,7% 

Quebrei muito meus preconceitos, hoje vejo que é um exente esporte e 
arte que ajuda na trnsformação na vida do praticante e sua familias 
Continuo achando uma coisa de segunda categoria  

Continuo cético quanto ao auxilio desse esporte na transformaçaõ  
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Iuka : acho muito bacana, fico encantada quando vejo os pequenos todos 
arrumadinhos, meu filho gosta muito das aulas e eu também...na verdade 
se eu pudesse também fazia karatê 

Takashi: é bem legal ajudou muito no comportamento da minha filha, que 
mesmo pequenina não me deixa esquecer o dia e a hora da aula dela de 
karatê. 

Yuki: tenho as melhores referências possíveis para dizer a qualquer pessoa. 
Minha filha sofria de ansiedade não se concentrava direito, acabava com as 
unhas.  

Nakina: acho uma coisa muito boa, meu filho começou pequeno, com 4 
anos, mas mesmo assim eu vejo que as aulas ajudam muito... uma vez eu 
estava vendo uma aula e o professor perguntou sobre o material do treino... 
meu filho disse que eu não tinha colocado na bolsa ,então o professor disse 
que quem treina é ele e não deve colocar culpa na mãe.. desde então meu 
filho que arruma o material dele. 

 

Gráfico3- Quanto a dinâmica familiar você percebeu alguma mudança no comportamento do seu filho 
ou filha? 

 

Fonte própria autoria 

Kaik: eu só tenho de agradecer, para dizer melhor minha filha vem ficando 
cada dia mais responsável... gosta muito do professor, das aulas 

Giko: não tinha ideia como esse esporte muda as pessoas... meu filho com 
09 anos cada dia que passa fica mais atencioso. 

Enaika: eu so tenho a agradecer pois meu filho mudou muito, ficou mais 
responsável, eu acredito muito pelo fato que os professores cobram nas 
aulas, disciplina horário... tudo isso refletiu em minha casa. 

Hiogiza: Mudou muito meu filho, ele era muito dengoso e preguiçoso não 
enchia uma garrafa em casa. Agora eu nem peço mais. 

Podemos então identificar que quando as famílias imbricam na atividade, as 
relações ficam mais fortalecidas quando todos entendem que os elementos do 
karatê, atuam em várias situações dentro da linguagem do mundo  infantil, pois os 
seus ensinamentos rompem as barreiras da sala de aula chegando até os lares que 
é um ponto positivo para que as famílias tenham uma melhor compreensão do que é 
ensinado. Lopes (2016) comenta com clareza que as lutas estão ambientadas em 
diversos grupos sociais, sejam esse a escola formal ou de esportes; em nossa 
própria existência.  

0,0% 

20,5% 
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Sim mudou para pior 

não vi nem uma alteração  

Sim mudou muito seu 
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Na verdade, entende-se que as lutas, e especificamente o karatê é bem antigo 

e isso possibilita seu acesso em várias camadas sociais. Diante desse pensamento 
temos nessa pesquisa o resultado dessa ligação, como está elencado aqui no 
gráfico 05. 

Gráfico  4- Na escola houve alguma mudança significativa depois que seu filho ou filha iniciou a 
pratica do karatê? 

 

Fonte de própria autoria 

Iuka: Sim, a professora elogia muito o comportamento dele, muito embora 
ele já seja era quieto, mais depois do karatê está mais desenrolado, 
comunicativo. 

Takashi: Sim para melhor, minha filha está mais atenta até porque o 
professor de karatê pede pra ver as notas, e onde ela tem aula se não tiver 
bem na escola formal, eles não deixam participar das atividades extras...   

Inoky :sim ela coloca todo seu material na mochila, apresenta uma 
responsabilidade muito interessante...as professoras tecem elogios. 

Nakina: eu acho que tudo que as crianças fazem com profissionais 
competentes soma na educação deles... com a soma do karatê na vida 
meus dois meninos eles melhoraram mais ainda seu comportamento. 

De fato, as falas transcritas dos participantes reforçam a percepção que esse 
pesquisador acredita pelo fato das vivencias e intervenções aplicadas durante os 
momentos em que lecionava a arte. Além que entender que esses momentos são 
pontes que ligam a escola não formal com a escolar formal, auxiliando na 
transformação pela educação.  

As artes de lutas orientais, possuem fundamentação fisiológica ou religiosa 
e por isso são muito mais que apenas técnicas de ataque ou defesa, são 
ensinamentos que mudam a vida dos praticantes e serve como meio de 
disciplina, para mostrar noções de respeito, valores morais e serve como 
preservação da cultura. (LOPES 2016, p. 20) 

Compreende-se que a escola formal é um espaço para muitas 
experimentações e aquisições dos novos saberes sejam essas por meio motor, 

59,0% 

28,2% 

5,1% 

7,7% 
Sim recebi muitos elogios  
do comportamento dele e 
tambem no interesse nas 
atividades proposta na 
escola 

Não percebi nem uma 
alteração no cenario 
escolar 

Sim ouvi mas tudo é merito 
da escola 
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cognitivo, pois as crianças vão estar sempre disponíveis quando as atividades 
envolvem principalmente o movimento, das brincadeiras ou de jogos. 

O brincar tem estado sempre presente em todas as épocas e culturas sendo 
uma das principais coordenadas da vida humana”. O jogo tem sua energia 
própria e uma magia que teima as e normas formas impostas pela 
sociedade, já se enraíza nas culturas locais onde mora a verdadeira 
essência humana. (ALMEIDA 2014 p. 56) 

Diante do exposto podemos aqui corrobora com essa afirmação e trazer para 
realidade das atividades do karatê que podem despertar várias versões e maneiras 
para brincar extraídas das técnicas raízes da arte marcial; tendo em vista que é um 
segmento vivo passível de reconfigurações para adequar-se em todos os cenários, e 
assim quebra paradigmas. 

 

CONCLUSÃO  

Quando me propus a conduzir essa pesquisa, acreditava de fato na 
transformação das pessoas por meio do karatê, porque os anos de vivencia me 
permitiram fazer essa reflexão.  

Contudo ainda faltava essa experiência de campo, de registrar cientificamente 
esses dados. As minhas vivencias o quanto e professor marcial me impulsionavam 
as observações e com isso determinei que diante do quadro eu precisava colocar 
em ascensão esse esporte tão cheio que elementos que ajudam na maturação dos 
praticantes. 

 Entendo ainda que o karatê pode ser praticado por qualquer pessoa que 
deseje independentemente da idade limitações ou qualquer outra peculiaridade, pois 
o campo de estudo é amplo dado o fato que pode ser treinado para a 
competitividade, educação psicomotora, manutenção da saúde ou até mesmo para 
reabilitação de alguma mazela do corpo ou da alma. 

Para as crianças defendo que é um esporte bem indicado pois aspectos como 
o autoconhecimento e o convívio em grupo são diariamente construídos em meio as 
aulas. Atualmente muito valorizado por médicos pediatras, psicólogos e 
psicopedagogos.  

A participação da família é imprescindível em qualquer momento da vida da 
criança pois sendo responsável e mediadora das escolhas de seu pequeno, e com 
isso era natural acontecer o embate entre o desejo da criança praticar karatê e o 
conhecimento da família, e nessa equação está justamente os questionamentos 
explanados nessa obra.  

As dúvidas obviamente são validas porem observei que o conhecimento do 
karatê pelo senso comum ainda chega muito forte para as pessoas como aponta a 
primeira parte do estudo, mas ao conhecer o quadro todo pude constatar que 
gradativamente as opiniões alteravam, e que compreendiam que o karatêtransforma 
a realidade das crianças e ressignifica a participação das famílias. 

Foi um balsamo para esse pesquisador depois que reuniu os dados do estudo 
que apontaram para os resultados esperados, que é era justamente o 
reconhecimento as famílias sobre a impacto positivo que o karatê propicia para as 
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crianças em todos os ambientes que elas compartilham. Acredito que esse estudo 
vai contribuir para melhorar o conhecimento do karatê para pessoas legas e 
obviamente nortear outros amantes da educação pelo esporte marcial. 

 Logo depois de reunir os dados, chegar no resultado esperado que foi, pois, 
como esse assunto não tem tanta fonte de pesquisa acredito que esse estudo 
poderá nortear outros pesquisadores amantes do movimento, do karatê e da 
educação. 

 Fecho esse trabalho mais apropriado da certeza que a adjunção do karatê com a 
família e escola corrobora na transformação das realidades de todos atores 
envolvidos, ainda mais fortalecido que a adesão a esse esporte marcial sócio não é 
uma coisa vaga sem nexo, ou um passatempo, mas sim um termômetro para mais 
estudos no campo da educação pelo esporte marcial. 
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