
 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO CERRADO PATROCÍNIO 

UNICERP 

Graduação em Psicologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIANCA NUNES LEÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

O KARATÊ E O DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATROCÍNIO/MG 

2018 

 

 

 

 

 



 

 

BIANCA NUNES LEÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

O KARATÊ E O DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 
Trabalho de conclusão de curso 

apresentado como exigência parcial para 

obtenção do grau de Bacharelado em 

Psicologia, pelo Centro Universitário do 

Cerrado Patrocínio. 

 

Orientadora: Profa. Esp. Maria Helena 

Cabral. 

 

 

 

 

 

 

 

 
PATROCÍNIO/MG 

2018 

 

 

 

 

 



 

 

 

Centro Universitário do Cerrado Patrocínio 

    Curso de Graduação em Psicologia 

  

 

 

Trabalho de conclusão de curso intitulado “KARATÊ E O DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL”, de autoria da graduanda Bianca Nunes Leão, aprovado pela banca 

examinadora constituída pelos seguintes professores: 
 

 

 

________________________________________________________ 

Profa. Esp. Maria Helena Cabral 

Instituição: UNICERP 

 

 

_________________________________________________________ 

Prof. 

Instituição: UNICERP 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Prof. 

Instituição: UNICERP 

 

 

 

 

 

 

 

Data de aprovação: --/12/2018. 

 

 

 

 

 

Patrocínio___, de dezembro de 2018. 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

À Deus e a minha família que tanto me apoiaram no decorrer do curso, que foi 

um sonho que construímos juntos. À minha mãe Sonia Maria Nunes, ao meu pai José 

Roberto da Silva por ficarem do meu lado me dando todo suporte e amor, ajudando na 

construção do que me tornei hoje.  

 À minha irmã Mirian Almeida de Melo, aos meus amigos, que estiveram ao 

meu lado me apoiando nos momentos difíceis, em especial a minha amiga Amanda 

Martins. 

 Aos meus colegas de graduação que juntos passamos por várias etapas e 

tivemos a oportunidade de adquirir conhecimentos e experiências muito importantes, 

aprendi com cada vivencia e levarei histórias lindas e aprendizados valiosos.  

Agradeço também a minha orientadora Professora Especialista Maria Helena 

Cabral, que me acompanhou desde o inicio da faculdade e é modelo de grande 

inspiração, ponto de esperança e apoio durante o desenvolvimento deste trabalho e de 

todo meu curso. Por fim, agradeço a todos que de alguma forma contribuíram nesse 

processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

Introdução: O Karatê possibilita a transformação da arte marcial em um esporte com 

benefícios para quem o pratica oferecendo uma mudança direta no estilo de vida e 

possibilitando um desenvolvimento infantil saudável. Este estudo tem como metas: 

conhecer quais os benefícios que o Karatê proporciona para o desenvolvimento infantil 

de acordo a percepção dos pais. Objetivos: identificar os benefícios do Karatê no 

comportamento do filho, verificar as mudanças no comportamento sócio afetivo dos 

filhos sob a ótica dos pais e descrever as mudanças comportamentais da criança a partir 

da prática do Karatê. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo de caráter qualitativo 

e descritivo, de campo. Participaram do estudo dez pais dos alunos praticantes da arte 

marcial. Foram coletados os dados através de uma entrevista semiestruturada, com seis 

questões objetivas para traçar o perfil sócio demográfico, quatro para abstrair os temas 

relevantes conforme os objetivos e perguntas descritivas. Resultados: O perfil 

sociodemográfico aponta que 90% dos participantes são mães, 50% estão na faixa etária 

entre 29 e 38 anos e 50% de 39 à 59 anos; O tempo da prática dos filhos no Karatê é de 

50% de 01 ano e 50% acima de 02 anos. Os temas abstraídos foram: Mudanças afetivas 

e comportamentais notadas pelos pais após a prática do Karatê; O resgate da 

inteligência emocional através da prática do karatê; As modificações no comportamento 

alimentar e na qualidade do sono da criança em desenvolvimento; Karatê como 

instrumento de construção da moral, das regras e limites no desenvolvimento infantil. 

Conclusão: Foi perceptível a partir deste estudo que os pais esperam mudanças no 

comportamento de seus filhos após a prática da arte marcial e com a experiência podem 

perceber os resultados no desenvolvimento dos filhos. Os pais veem a arte marcial não 

só como um esporte, mas como modelo para a formação de seus filhos, ajudando 

também na melhoria da disciplina e concentração dos mesmos, além de promover a 

socialização da criança é um instrumento para incentivar hábitos mais saudáveis desde a 

infância. Almeja-se que este estudo propicie uma valorização da arte para o 

desenvolvimento e na educação infantil. 

 

Palavras-chave: Karatê, Desenvolvimento, Comportamento. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A maior recompensa para o trabalho do homem não é o que ele ganha com isso, mas 

o que ele se torna com isso.” John Ruskin 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Segundo mestre Funakoshi (1865-1956), o karatê passou a ser considerado “Arte 

Divina”. O marco de maior importância no karatê foi a transformação da arte marcial em 

esporte por meio de adaptações, possibilitando saúde e bem-estar, pois desta forma visava o 

Karatê como método de defesa pessoal, e mais tarde como estilo de vida, estando diretamente 

ligada à filosofia dos samurais e na formação dos estudantes, em homens de caráter e espírito 

forte beneficiando-os em sua formação de cidadãos (SASSAKI, 1978). 

 O Karatê chegou até o Japão, na ilha de Okinawa, promovido na China e 

possivelmente na Índia, a partir do quarto e quinto século antes de Cristo. Parte das 

informações que existem a respeito da origem da arte marcial estão documentadas, mas em 

sua maioria os relatos não contem comprovação formal (RANGEL JUNIOR, 2003).  

                    Segundo Bartolo (2009) apud Frosi e Mazo, (2011) a primeira academia de 

Karatê no Brasil foi criada em São Paulo em 1955 pelo mestre MitsukeHarada do estilo 

Shotokan, que é o mais popular no país até hoje. O mestre Koji Takamatsu chegou ao Brasil 

em 1956 e escolheu São Paulo para morar e começou a ministrar suas primeiras aulas.  

 Assim sendo, o ensino do Karatê-Dô no Brasil foi possível graças à difusão pelos 

referidos mestres japoneses e ao passar dos anos cresceu o número de academias de Karatê, o 

caráter da prática da arte é relacionado ao princípio da defesa pessoal e passou a ser orientado 

por meio de organizações pelo esporte olímpico (FROSI E MAZO, 2011). 

O karatê é uma arte marcial que possui embasamentos filosóficos que busca o 

equilíbrio do corpo e da mente. Com os seguintes princípios filosóficos, chamados de Dojo-

kun: Esforçar-se para a formação do caráter, Criar intuito de esforço, Respeito acima de tudo, 

Conter o espírito de agressão e Fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão 

(SASSAKI, 1978).  

 Segundo Finck (2011) a aprendizagem pressupõe a aquisição de conceitos 

fundamentais; relativo à estruturação do espaço temporal, percepção visual e conhecimento 

corporal. Estes conceitos integram o processo educativo geral, uma vez que, compreendem 

em particular o desenvolvimento psicomotor da criança que é desenvolvido na prática do 

karatê. 
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 Os pais têm optado pelo karatê por ser um método que exige responsabilidade das 

crianças, além de buscar como meta o fortalecimento físico, mental e intelectual com hábitos 

e atitudes desenvolvidas levadas como modelo comportamental tanto para a escola, como para 

a relação com seus familiares e no meio social em que as crianças estão inseridas 

(BARREIRA MASSIMI, 2003). 

A prática do Karatê proporciona um desenvolvimento saudável da criança; levando em 

consideração aspectos físicos, mentais e emocionais. Beneficia o aspecto emocional, atuando 

contra os fatores que geram ansiedade, hiperatividade e falta de limites. O karatê atua 

modificando o comportamento e desenvolvendo, contribuindo ainda para o processo de 

socialização de forma constante (NAKAYAMA, 2012). 

 Mundialmente tem-se o esporte como um grande promotor social, inclusive no Brasil, 

proporcionando encontro de multidões, através de competições e outros eventos, com 

diferentes culturas e classes sociais, que permanece munidas por um mesmo objetivo, que é 

apreciar e praticar modalidades presentes no esporte (RUBIO, 2000).  

 Os valores adquiridos com o karatê são essenciais e deliberadamente prezados na 

sociedade contemporânea, sendo de extrema importância o apoio dos pais, no processo de 

desenvolvimento que seus filhos estão vivenciando, juntamente com a obtenção desses 

princípios que adquirem praticando a arte marcial, tendo o intuito de auxiliar as crianças a 

começar desde cedo a conhecer seus limites e ter melhor adesão às regras, que são princípios 

nas aulas de karatê. 

 Diante do exposto, apresenta-se como problema: quais são os benefícios do Karatê 

para o desenvolvimento infantil conforme a percepção dos pais de crianças que praticam essa 

modalidade. 

 Pressupõe-se que as atividades físicas inseridas no karatê proporcionam grandes 

avanços no desenvolvimento da criança, sendo essencial vivenciar esse processo desde a 

infância. Desta forma, desencadeia o desenvolvimento da criatividade, da aprendizagem, 

influenciando positivamente no comportamento emocional e disciplinar das crianças de um 

modo geral.  

 Os valores aprendidos com a prática dessa arte marcial são os mais prezados pela 

sociedade, afinal é necessário ter-se disciplina e humildade seja na escola, em casa, na rua, no 

trabalho ou em qualquer lugar. Auxiliando-as desde pequenas a conhecer a linha que divide 

seus direitos de seus deveres (BARREIRA, MASSIMI, 2003). 
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 A experiência da autora como professora de karatê oportunizou lhe acompanhar a 

realidade e perceber avanços no desenvolvimento infantil. A vivência e convívio com as 

crianças desde a infância permitiu-lhe desenvolver gosto pela modalidade esportiva 

mencionada. É imensamente gratificante participar da realidade dessas crianças que praticam 

karatê e acompanhar a constante evolução de cada uma delas na formação de sua 

personalidade.  

 Almeja-se que o aprofundamento sobre a prática do karatê no desenvolvimento 

infantil propague esta prática como recurso valioso para o desenvolvimento saudável na 

infância. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Conhecer quais os benefícios que o karatê proporciona para o desenvolvimento infantil de 

acordo com a percepção dos pais.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar os benefícios do Karatê no comportamento do filho; 

Verificar as modificações sócio afetivas e comportamentais dos alunos sob a ótica dos pais; 

Descrever as mudanças comportamentais da criança a partir da prática do Karatê. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

KARATÊ E O DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

BIANCA NUNES LEÃO 

PROFA. ESP. MARIA HELENA CABRAL1 
 

 
RESUMO 

 

 

Introdução: Introdução: O Karatê é uma “Arte Divina”, que possibilita a transformação da 

arte marcial em um esporte com benefícios para quem o pratica oferecendo uma mudança 

direta no estilo de vida e possibilitando um desenvolvimento infantil saudável. Objetivos: 

identificar os benefícios do Karatê no comportamento do filho, verificar as mudanças no 

comportamento sócio afetivo dos filhos sob a ótica dos pais e descrever as mudanças 

comportamentais da criança a partir da prática do Karatê. Materiais e Métodos: Trata-se de 

um estudo de caráter qualitativo e descritivo, de campo. Participaram do estudo dez pais dos 

alunos praticantes da arte marcial. Foram coletados os dados através de uma entrevista 

semiestruturada, com seis questões objetivas para traçar o perfil sócio demográfico e quatro 

para abstrair os temas relevantes conforme os objetivos. Resultados: O perfil 

sociodemográfico aponta que 90% dos participantes são mães, 50% estão na faixa etária entre 

29 e 38 anos e 50% de 39 à 59 anos; O tempo da prática dos filhos no Karatê é de 50% entre 2 

e 8 meses e de 50%de 9 meses a 2 anos e seis meses. Os temas abstraídos foram: Mudanças 

afetivas e comportamentais notadas pelos pais após a prática do Karatê; O resgate da 

inteligência emocional através da prática do karatê; As modificações no comportamento 

alimentar e na qualidade do sono da criança em desenvolvimento; Karatê como instrumento 

de construção da moral, das regras e limites no desenvolvimento infantil. Conclusão: Foi 

perceptível a partir deste estudo que os pais esperam mudanças no comportamento de seus 

filhos após a prática da arte marcial e com a experiência podem perceber os resultados no 

desenvolvimento dos filhos. Espera-se que este estudo propicie uma valorização da arte no 

desenvolvimento e na educação infantil. 

 

Palavras-chave: Karatê, Desenvolvimento, Comportamento 

 

 

Abstract 

 

                                                 
Autora, graduanda em Psicologia pelo UNICERP. 
1Orientadora,.Prof. Esp. Maria Helena Cabral. 
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Introduction: Karate is a "Divine Art", being a landmark of great importance, allowing the 

transformation of martial art into a sport with benefits for those who practice it and offering a 

direct change in lifestyle and personal defense. Having as goals the evolution of the physical, 

mental and fitness strengthening of the requirements of the school environment. It is assumed 

that the parents of children who practice karate identify evolutions that are essential for 

healthy development, creativity, learning and social coexistence. Objectives: To know and 

inform about the benefits that are provided by the martial art according to the perspective of 

the parents in front of the children; to understand changes in eating behavior, sleep and 

affective partner behavior, among other benefits that can be considered significant for child 

development. Materials and Methods: This is a qualitative, descriptive and field research. 

Ten parents of students practicing martial art participated in the study. Data were collected 

through a semi-structured interview. Results: All the study participants noticed improvements 

in the development of their children after joining karate, changes were noticed in the feeding, 

sleep, socialization and affectivity of the children. Conclusion: Parents see martial art not only 

as a sport but as a model for the formation of their children, also helping to improve their 

discipline and concentration, as well as a social promoter and instrument to encourage 

healthier habits since childhood. 

 

Keywords: Karate, Development, Behavior 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo tem como tema o Karatê e o desenvolvimento infantil. De acordo com 

Aranha (2006) o Karatê quando bem orientado, proporciona benefícios incontestáveis ao 

praticante, especialmente à criança que está dando inicio ao seu processo formativo físico, 

psicológico, afetivo e social. O Karatê se praticado adequadamente como atividade física, 

ensina a controlar impulsos agressivos, além de educar para a obtenção do equilíbrio, da paz e 

tranquilidade física e mental. 

 Na sociedade contemporânea, valores como disciplina, respeito e companheirismo 

estão sendo deixados de lado. Os pais são sugados pelo excesso de trabalho e na maioria das 

vezes, não têm condições de acompanhar efetivamente a educação dos filhos, deixando assim, 

de construir valores relevantes no desenvolvimento do caráter, personalidade, cidadania, 

afetividade, entre outros valores pertinentes a uma formação completa. A falta de interação 

dos pais com os filhos acaba prejudicando sua formação, muitas crianças por falta de opção, 

passam os seus dias em frente a uma televisão, de um computador e ou em companhias 

inadequadas. Por outro lado, as escolas tendem a valorizar os aspectos intelectuais e deixam a 
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desejar nos fundamentos da educação moral, cujos ensinamentos estão voltados para o 

comportamento disciplinar e social (NUNES; FRANZOI, 2010). 

O Karatê é uma arte marcial que traz benefícios valiosos para o  progresso infantil. 

Promove o desenvolvimento físico e  a cooperação entre colegas. Além disso, gera desafios 

físicos e mentais, contribuindo para o desenvolvimento social. É um relevante saber que se 

manifesta culturalmente, traz contribuições para a aquisição de conhecimentos que prepara o 

indivíduo para o convívio na sociedade (HORIYE; PEREIRA, 2015). 

Segundo Aranha (2006) o Karatê é uma arte marcial muito antiga que é praticada no 

mundo inteiro, entretanto, não é praticada como modalidade esportiva, mas sim,  como uma 

arte marcial que objetiva formar o caráter do praticante, pois, além de ensinar técnicas de 

defesa pessoal, ensina também hábitos e atitudes que farão do indivíduo um cidadão 

disciplinado, honesto, cortês, mais íntegro na sociedade. 

De acordo com Nunes, Franzoi (2010) o Karatê- Dô  especificamente, tem por meta a 

formação e o fortalecimento físico e espiritual dos praticantes. Fora da escola sua prática vem 

sendo muito usada, principalmente em escalões etários cada vez mais baixos. Nesse contexto, 

é essencial refletir sobre o papel do Karatê-Dô  no desenvolvimento infantil no que se refere 

ao processo de socialização, educação psico e sócio-motora, além de normas, valores e 

símbolos que influenciam a maneira de pensar, sentir e agir dos indivíduos da fase infantil. 

 De acordo com Nunes e Franzoi (2010) as artes marciais como o Karatê, são bastante 

procuradas por pais, que buscam ajudar no desenvolvimento dos filhos em questões 

disciplinares e de concentração. Entretanto, acredita-se que os benefícios do Karatê para a 

fase infantil vão além. Os estudos realizados indicam que a pratica do  Karatê  é capaz de 

desenvolver o ser humano como um todo. Diante disso, todos os aspectos sejam eles físico, 

psicológico, afetivo, social, lúdico, filosófico, evolução motora estão imbricados formação 

proporcionada pelas artes marciais, em especial pelo Karatê. 

          O presente estudo apresenta como problema: quais são as contribuições do Karatê no 

desenvolvimento infantil na visão dos pais e quais os aspectos formativos são desenvolvidos 

nas crianças praticantes de Karatê. Como o Karatê promove desenvolvimento comportamental 

nas crianças na visão dos pais.  

 

O estudo tem como meta conhecer quais  benefícios o karatê proporciona para o 

desenvolvimento infantil de acordo com a percepção dos pais, identificar os benefícios do 

Karatê no comportamento do filho; 
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3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1 Tipo de pesquisa  

 

 

 Optou-se em realizar neste estudo à abordagem qualitativa e descritiva, através do 

estudo de campo, para melhor compreensão do problema apresentado.  

De acordo com Silva & Menezes (2000, p. 20), “a pesquisa qualitativa considera 

que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo 

indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser 

traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e atribuição de significados são 

básicos no processo qualitativo. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O 

ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-

chave. O processo e seu significado são os focos principais de abordagem”. 

A pesquisa descritiva expõe as características de determinada população ou 

fenômeno, estabelece correlações entre variáveis e define sua natureza. A autora coloca 

também que a pesquisa não tem o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, 

embora sirva de base para tal explicação (Vergara, 2000). 

 

3.2.2 Cenário da pesquisa  

 

 A pesquisa foi realizada na cidade de Patrocínio, que está localizada na mesorregião 

Alto Paranaíba, no interior do estado de Minas Gerais. A população de Patrocínio, de acordo 

com o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010, é 

composta por 82.471 habitantes, sendo que 72.758 têm residência na cidade sede e o restante, 

9.713, tem residência na zona rural. 

 O local escolhido para a realização da pesquisa é o Studio Angélica Fonseca, o local 

possui aulas de diversas modalidades, como: ballet,  ballet slim, jazz, dança contemporânea, 

hip-hop, tetro e karatê.  

 

 

3.2.3 Participantes da pesquisa 
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 Participaram da pesquisa os dez primeiros pais que se disponibilizaram, sendo estes 

nove mães e um pai das crianças que praticam Karatê no Studio Angélica Fonseca, no qual a 

pesquisadora é professora da arte marcial. 

 Segundo Denzin e Lincoln (2006), a pesquisa qualitativa envolve uma abordagem 

interpretativa do mundo, o que significa que seus pesquisadores estudam as coisas em seus 

cenários naturais, tentando entender os fenômenos em termos dos significados que as pessoas 

a eles conferem. 

Trata-se de uma pesquisa dedicada a conhecer e identificar as mudanças no comportamento 

dos alunos que praticam karatê a partir da percepção dos pais. 

 

 

3.2.4 Técnica de coleta de dados 

 

 Para a realização da pesquisa entrou-se em contato com os proprietários do Studio 

Angélica Fonseca e foi solicitada a autorização do mesmo, sendo de total responsabilidade da 

pesquisadora (ANEXO II). 

  Os pais e mães que tem filhos praticantes da arte marcial foram convidados 

pessoalmente a participarem da entrevista semiestruturada cujo roteiro foi previamente 

elaborado pelas pesquisadoras (APÊNDICE I), que foi realizada no Studio, individualmente 

com um dos genitores. Foi definido melhor dia e horário para a realização da entrevista pelos 

mesmos e após concordarem em participar, assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE (APÊNDICE II). 

 Para preservar o anonimato dos participantes e facilitar a leitura e interpretação dos 

resultados, as entrevistas serão identificadas por H (pai) ou M (mãe), seguidas por números 

conforme a ordem em que as entrevistas forem realizadas. 

 

3.2.5 Procedimentos de análise dos dados 

 

Após a realização das entrevistas, as mesmas foram lidas e transcritas na íntegra. 

Foi realizada a análise de conteúdo, que de acordo com OLABUENAGA e ISPIZÚA 
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(1989), a análise de conteúdo é uma técnica para ler e interpretar o conteúdo de toda 

classe de documentos, que analisados adequadamente nos abrem as portas ao 

conhecimento de aspectos e fenômenos da vida social de outro modo inacessível. 

O conteúdo que as respostas fornecem pode apresentar variações. Assim, torna-se 

essencial a organização dos dados obtidos, o que é realizado através da separação por 

categorias para que as respostas sejam analisadas de forma mais adequada (GIL, 2008). 

Os conteúdos da entrevista foram separados e organizados em categorias e subcategorias. 

 

 

3.2.6 Questões éticas  

 

 

A presente pesquisa foi realizada de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde, a qual estabelece as diretrizes para a pesquisa envolvendo seres humanos. 

O projeto referente a esta pesquisa foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa 

do UNICERP (COEP/UNICERP) para aprovação. A coleta de dados junto às participantes 

somente aconteceu após aprovação do COEP/UNICERP (ANEXO B).  

Para preservar a identidade dos participantes da pesquisa e levando em consideração 

valores éticos os participantes foram identificadas por M (mãe) ou P (pai) seguida pelo 

número da entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.3.1 Perfil sociodemográfico 

 

O perfil sociodemográfico desta amostra foi descrito através das variáveis: sexo dos 

participantes, idade cronológica e tempo de prática do filho nas aulas de karatê. 
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Gráfico 1: Porcentagem referente ao sexo dos participantes. Patrocínio, 2018. 

Fonte: Dados do estudo. 

No perfil sociodemográfico é perceptível que 90% dos participantes da amostra são mães e 

apenas 10% são pais que acompanham os filhos nas aulas de Karatê. 

É assinalado que nas funções de cuidado e socialização inicial dos filhos, a participação da 

mãe é maior nas atividades da rotina diária da criança e em relações sociais como a escola. 

Isso também influencia a participação conjunta da criança e da mãe na determinação de seu 

dia-a-dia pois (ARRIGADA, 2000). 
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Gráfico 2: Porcentagem referente a idade dos participantes. Patrocínio, 2018. 

Fonte: Dados do pesquisador 

Em relação a idade dos participantes da pesquisa 50% dos indivíduos afirmaram ter idade 

entre 29 a 38 anos e 50% dos indivíduos têm idade entre 39 a 59 anos. 
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Gráfico 3: Porcentagem referente ao tempo de prática do filho nas aulas de Karatê. Patrocínio, 2018. 

Fonte: Dados do estudo. 

Conforme a pesquisa o tempo dos alunos que praticam o Karatê 50% praticam entre 2 meses a 

8 meses e 50% praticam entre 9 meses a 2 anos e 6 meses. 

 

Após a realização das entrevistas, elas foram lidas e transcritas, tendo como objetivo a 

relação dos dados com o referencial teórico e a análise de conteúdo, através da classificação 

dos mesmos em categorias e subcategorias.  

  Apresentação das categorias temáticas: 

 

3.3.2  Mudanças sócio afetivas notadas pelos pais após a prática do Karatê 

  

A seguir pode-se perceber as mudanças afetivas percebidas pelos pais nos filhos praticantes 

da arte marcial: 

 

Ficou Menos tímido e mais sociável. (M2) 

 

Melhorou a autoconfiança e autocontrole. (M3)  

 

 Aumentou a independência, personalidade ficou menos frágil e tem mais segurança. 

(M4) 
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Por ser uma arte marcial praticada em grupo, constitui-se um elemento essencial. Por tanto, é 

uma modalidade de grande relevância para crianças que sofrem de déficits de atenção 

(SANTOS, 2013).  

 Acredita-se que essa prática permitirá que a criança aprenda a controlar sua atenção e 

suas emoções, liberando energia e concentrando-se ao máximo na atividade realizada 

(NAKAYAMA, 2012). 

 Os benefícios do Karatê vão além do condicionamento físico. Através dessa prática a 

criança se torna capaz de desenvolver concentração, atenção e de solucionar problemas, além 

de aprender a tomar decisões e enfrentar desafios desenvolve virtudes fundamentais à 

vivencia em sociedade (SILVA; NAVARRO, 2017). 

 Através dos estudos realizados percebe-se o Karatê como uma arte marcial auxiliar no 

desenvolvimento da atenção, o que permite à criança aprender mais no momento em que ela 

se concentra nas explicações do professor. O Karatê é um meio de exercitar a mente, 

considerando-se que essa modalidade trabalha também com o raciocínio e o comportamento 

emocional. Muitas crianças são ansiosas e possuem facilidade em se distrair, porém, os 

ensinamentos do Karatê enfatizam técnicas e posturas básicas que trabalham concentração e 

atenção, buscando aos poucos o domínio do corpo através de movimentos de contração e 

alongamento muscular aumentando o domínio do corpo e da mente (ZARO, 2013). 

 Existem crianças que apresentam grande dificuldade de se socializar devido ao 

excesso de timidez. Esse fator pode ser prejudicial à criança em diferentes aspectos. Alguns 

pais acreditam que o ensino do Karatê pode ser favorável na formação e no desenvolvimento 

de crianças com grande nível de timidez e quê são pouco sociáveis. Sem dúvida, o Karatê 

contribui de forma relevante para a socialização e para o fim da timidez, considerando-se que 

ao participar dos treinos e ensinamentos dessa arte marcial há uma percepção do outro, 

quando os alunos se observam e identificam as diferenças de cada colega passam a 

compreender a diversidade e se percebem melhor (NEVES; LOSANO; MANOEL, 2009). 

 O Karatê possibilita um trabalho em duplas estabelecendo um diálogo entre as 

crianças. O Karatê exerce influência positiva por proporcionar autoconfiança na criança. Um 

indivíduo seguro e sem medo domina a timidez e torna se mais espontâneo passando a 

socializar mais com os grupos sociais (SANTOS, 2013).   

 O Karatê como atividade física, pode transformar crianças e adolescentes tímidos e 

ante sociais, em pessoas calmas, seguras, confiantes, saudáveis e educadas o que é de grande 

importância na integração dos mesmos no meio social. Os ensinamentos e técnicas do Karatê 
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contribuem para que os indivíduos possam viver de maneira decisiva e harmoniosa com a 

sociedade (NAKAYAMA, 2012). 

 Em todo o aprendizado é necessário esforço cooperativo de duas pessoas e, praticando 

o karatê, elas é que irão determinar o respeito mútuo, a compreensão, o desenvolvimento do 

corpo e da mente, principalmente, o de uma verdadeira amizade. Portanto, a prática do karatê 

na infância e na adolescência é importante por contribuir para a socialização e extroversão 

(NEVES, LOSANO, MANOEL, 2009). 

 Aranha (2010) declara que desde o nascimento, a criança constrói vínculos afetivos 

com outras pessoas, os quais vão se acumulando dia a dia, de acordo com o desenvolvimento 

e interação da criança.. Deste modo, a constituição da personalidade depende das relações 

interpessoais que ela vai estabelecendo. Essas relações caracterizam-se pelos diferentes 

grupos sociais que a criança faz parte. Assim, a inserção da criança na pratica do Karatê 

exerce grande influência no seu desenvolvimento integral, por ser um ambiente adequado ao 

desenvolvimento da criança no que se refere a aspectos relevantes como construção de regras, 

relações sociais, convivência, respeito, ética entre outros de igual relevância para seu convívio 

social. 

  De acordo com os autores mencionados anteriormente, o mundo das artes marciais é 

bastante empírico, isto é, o indivíduo vai se conhecendo e aprendendo, principalmente a partir 

de suas experiências. Será através da experimentação prática que ele irá ganhando provas dos 

fundamentos ensinados e, principalmente, de sua própria capacidade, gerando deste modo 

confiança em si mesmo (SANTOS, 2013). 

 As artes marciais através de seus ensinamentos se deparam com a essência de sua 

sabedoria, quando proporciona ao ser humano uma vivencia harmoniosa com o corpo e a 

mente. O indivíduo praticante de arte marcial torna-se independente, forte, decidido, dono de 

uma personalidade típica de uma pessoa segura e autoconfiante. Sendo o Karatê um meio para 

melhorar o bem estar físico, emocional, social e mental para todos. Para se tornar um 

verdadeiro praticante ou campeão em artes marciais não é necessário vencer outros 

praticantes em competições, mas tem como objetivo principal vencer a si mesmo, através de 

uma disciplina rígida própria constante.  Pode-se afirmar que o Karatê é uma forma de 

educação do movimento humano (LACROSE; NUNES, 2015). 
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3.3.3 O Karatê propiciando mudanças comportamentais favoráveis ao desenvolvimento 

infantil 

 

Podem-se notar através das respostas seguintes as mudanças identificadas pelos pais no 

comportamento de seus filhos:  

 

Facilidade em aderir regras e melhora disciplina[...] (M7). 

 Mais concentração, maturidade e organização[...] (M8). 

Disciplina, postura e coordenação motora[...] (M9). 

Melhorou força, resistência, comportamento e disciplina[...](M10). 

 

Foi comprovado que a prática do Karatê contribui de forma significativa para o 

desenvolvimento infantil. 

          Os entrevistados relataram que os filhos se tornaram mais atenciosos, organizados, 

educados, passaram a se concentrar mais e desenvolveram maturidade, além de tornarem-se 

mais disciplinados a partir do momento que passaram a praticar o Karatê. 

Nunes e Franzoi (2013) confirmam as declarações dos pais ao afirmarem que o Karatê 

da formação em civismo e que o seu objetivo é a perfeição da mente e do corpo. Consideram 

ainda, que essa arte marcial contribui para a formação integral do ser humano. Os 

ensinamentos do Karatê são baseados em um conjunto de valores sociais que passam de 

geração para geração, de pai para filho, de mestre para discípulo, e está relacionado 

diretamente com o crescimento e maturidade do indivíduo de forma integral.  

 

3.3.4 O resgate da inteligência emocional através da prática do karatê 

 

São incontestáveis os benefícios para a saúde da criança que prática Karatê, o que pode ser 

verificado nas afirmativas a seguir: 

 

 

 Atenção, aprendeu a esperar mais, a enfrentar o medo e o desconhecido, 

autocontrole melhorou muito. (M1) 

  

 Melhora no comportamento escolar, melhorou concentração, autoestima e 

resiliência. (M2) 
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 Ficou mais confiante e com menos medo. (M3) 

 

 Desenvolvimento da autoconfiança e o sentimento de segurança. Tornou-se uma 

criança mais sociável. (M4) 

 

 Coragem, companheirismo e defesa pessoal. (M5) 

 

Mudanças como: Sentiu-se integrado a um grupo direcionado a aprendizagem de um 

esporte, portanto, mais responsável, competitivo na medida certa, melhorou a noção 

da boa alimentação. (M6) 

 

De acordo com Prado (2009) o Karatê é uma arte marcial que se praticada, possibilita a 

automotivação, a criança resgata a inteligência emocional e torna-se capaz de seguir em 

frente. A criança que pratica o Karatê é capaz de controlar seus impulsos e de canalizar suas 

emoções para situações apropriadas, além disso, são capazes de atitudes voltadas para a 

gratidão e para o encorajamento das pessoas. 

 Os praticantes de Karatê devem seguir 5 mandamentos para o dojo ou outro local de 

treinamento. Devendo assim: esforçar-se para formação do caráter, manter se fiel ao 

verdadeiro caminho da razão, criar o espírito de esforço, ser sempre respeitoso e conter o 

espírito agressor. Seguindo esses mandamentos a tendência da criança, do adolescente ou dos 

praticantes em geral é resgatar a sua inteligência emocional e ter uma formação integral, 

tornando se uma pessoa sempre melhor (PRADO, 2009). 

 

 Vários aspectos positivos podem ser observados no comportamento das crianças que 

praticam o Karatê. Existe na literatura marcial e no senso comum a divulgação dos efeitos 

positivos sobre o individuo que pratica Karatê, onde são mencionados os benefícios como, 

por exemplo, a melhoria do autocontrole, da autoconfiança, do equilíbrio emocional, mental e 

da persistência e até dos reflexos e coordenação motora (LACROSE; NUNES, 2015). 

 O Karatê contribui para a melhoria geral do ser humano, a criança passa a 

desempenhar melhor suas funções de estudante, considerando que as artes marciais 

influenciam no poder de concentração e atenção, favorecendo para a aprendizagem na escola, 

tornando a criança um ser disciplinado, confiante, obediente e que sabe conviver 

harmoniosamente com seus colegas (NAKAYAMA, 2012). 

 Por outro lado, o Karatê, é considerado como um conjunto de ações que proporciona 

educação, saúde e lazer, destaca e incentiva sua prática como instrumentos para se alcançar a 

qualidade de vida e o bem-estar físico, mental e espiritual (CARDOSO et al. , 2017). 
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3.3.5  A Prática do  Karatê modificando o comportamento alimentar da criança em 

desenvolvimento 

 

O Karatê também influencia na aquisição de hábitos alimentares saudáveis: 

 Comportamento alimentar já era bom, mas com o karatê reforçou.(M1) 

 

 Sim, minha filha está preocupada em se alimentar melhor a cada dia.(M4) 

 

Obter noção de alimentação com valor nutricional, valorizar a primeira refeição do 

dia, com frutas e cereais, tem orgulho de  

compartilhar isso.(M6) 

 

 Sim, aderiu a alimentos saudáveis e dorme melhor a noite.(M7) 

 

 Melhorou alimentação e horário do sono.(M9) 

 

Alguns estudos demonstram que a prática do Karatê é altamente positiva no 

desenvolvimento infantil. Além de proporcionar benefícios físicos pode favorecer a criança a 

ter hábitos saudáveis melhorando alimentação, valorização da prática de atividade física 

(ZARO, 2013). 

Silva e Navarro (2017) declaram que por ser uma atividade física que consome muita 

energia o Karatê contribui para a melhoria dos hábitos alimentares, mesmo porque, essa 

modalidade é uma arte marcial que exige muita disciplina em todos os quesitos, dessa forma é 

essencial ter uma alimentação adequada para desenvolver bem essa prática. É de suma 

relevância alimentar-se bem visando o rendimento durante os treinos para evitar até mesmo a 

hipoglicemia durante o exercício. 

Motivados pelo Karatê crianças e adolescentes buscam se alimentar melhor, fazendo 

uso de alimentos variados e nutritivos para balancear a alimentação e manterem-se saudáveis 

(ZARO, 2013). 

 

 

 

3.3.6  A Prática do karatê beneficiando a qualidade do sono  

 

O sono reparador também é um ganho no esporte para as crianças que praticam Karatê: 
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Sono melhorou muito, nos dias de treino principalmente. (M1) 

 

 Sim, no sono está dormindo melhor durante a noite. (M2) 

 

 Sempre teve bom apetite, e questão do sono melhorou muito, não dormia muito 

bem a noite. (M8) 

 

Como toda atividade física o Karatê também proporciona benefícios significativos para a 

qualidade do sono, pois produz tranquilidade. A criança transforma o medo em segurança 

(LACROSE; NUNES, 2015). 

 

3.3.7 O Karatê como instrumento de construção da moral, das regras e limites no 

desenvolvimento infantil 

 

Os pais apresentam mudanças positivas, facilmente percebidas nos filhos após a prática do 

Karatê: 

 Ele ainda é muito novo, as regras são aceitas mais fáceis, mas a grande 

mudança foi a concentração, mais do que as regras. (M1) 

 

Treinar a paciência, aceitar perder em competições, se dedicar para alcançar 

seus objetivos, preocupação com o bem estar de seu corpo (saúde), seriedade 

(responsabilidade com horários).(M2) 

 

Ter horários para realizar as tarefas da escola, para as brincadeiras, horário 

para usar a internet. (M3) 

 

Regras em geral, principalmente em respeito ao outro.(M8) 

 

O esporte é um meio pelo qual a criança desenvolve seus aspectos cognitivos e desenvolve 

uma disciplina regida pelas leis das artes marciais. Sendo assim, contribui para um bom 

relacionamento com os demais e acrescenta valores dentro da família, onde o mesmo aprende 

as regras. 

            Santos (2013) ressalta ainda que o karatê como exemplo de arte marcial constitui-se 

num instrumento viável para o desenvolvimento moral da criança, em aulas coletivas para que 

se instituam relações de respeito mútuo e cooperação entre os participantes. Declara que no 

contexto das artes marciais, todas merecem atenção no que se refere ao conteúdo filosófico, 

pois, elas oferecem lições morais e caminhos a serem seguidos para não se perderem na vida. 
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3.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Através deste estudo pode-se perceber que o Karatê é sem duvida uma modalidade 

esportiva que promove a formação integral de crianças e adolescentes, considerando se que 

suas regras são pontuais e contribuem para a disciplina, para o resgate da inteligência 

emocional,  para o desenvolvimento de bons hábitos alimentares entre outros benefícios de 

fundamental relevância na formação global da criança. 

Pode-se afirmar que o Karatê proporciona à criança e ao adolescente em 

desenvolvimento melhorias na coordenação motora, motivação, concentração, autocontrole, e 

uma formação voltada para o bem. É um código de honra baseado na razão e no caráter. O 

principio básico do Karatê é evitar a violência e manter o respeito. 

Os pais observaram diversos benefícios no que se refere ao comportamento dos filhos 

após a prática do Karatê tanto no âmbito familiar como no escolar. Os praticantes de Karatê 

passaram a agir com mais disciplina e respeito nos diferentes âmbitos da sociedade. Na 

escola, apresentaram melhor concentração e atenção, disciplina, respeito aos colegas e 

professores, e um melhor aprendizado. Na família mostraram-se mais organizados, 

respeitosos e mudaram os hábitos no que se refere à alimentação, sono e no comportamento 

em geral. Deseja-se que este estudo contribua para uma melhor adesão desta atividade para 

promoção de um desenvolvimento saudável na infância.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente estudo buscou explorar os resultados obtidos por meio das entrevistas 

realizadas com os pais sobre os benefícios do Karatê. Os entrevistados relataram que o karatê 

é uma arte marcial de grande relevância na formação das crianças e adolescentes, 

considerando-se, que estão observando os benefícios dessa prática no dia a dia de seus filhos. 

Conforme declaração dos entrevistados muitas mudanças benéficas ocorreram no 

comportamento dos filhos após a inserção da criança no mundo do Karatê. Ela tornou-se 

capaz de controlar seus impulsos agressivos, conseguindo canalizar suas emoções para outras 

situações adequadas, passaram a desenvolver sentimento de gratidão entre outros sentimentos 

nobres. 

 Conclui-se pelos relatos dos pais que o Karatê é relevante na formação de conduta, de 

caráter, além de contribuir para a saúde física, mental e intelectual da criança em 

desenvolvimento. 
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