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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma análise bibliográfica sobre as condições psicológicas de 

Karatecas em período competitivo, correlacionando as Doutrinas do Karatê com questões 

de ética, moral e disciplina, que ocasionalmente podem interferir nos resultados. Onde a 

partir da dificuldade de conteúdo acerca do assunto proposto, nota-se a importância de se 

verificar as reais contribuições e interferências externas e internas em resultados de 

competições de alto rendimento. O objetivo dessa pesquisa é discutir os aspectos 

psicológicos envolvidos em períodos pré-competitivos de atletas de Karatê. O método de 

pesquisa adotado é a revisão bibliográfica exploratória qualitativa, pois como há um déficit 

de arquivos a respeito do assunto voltado especificamente ao Karatê, onde não houve uma 

vasta gama de relatos ou acervos da modalidade. A proposta foi escolhida para facilitar o 

conhecimento sobre a Arte Marcial, juntamente com os aspectos psicológicos 

envolvimentos nas Doutrinas e ensinamento da Arte. É notável que em termos de alto 

rendimento há uma necessidade de intervenção psicológica, para a prevenção de distúrbios 

na manutenção da capacidade mental do praticante. Espera-se que com este trabalho, 

contribua com um direcionamento para pesquisas relativamente próximas a temática 

apresentada. 

Palavras-chaves: Karatê; Psicologia esportiva; competição; estresse; alto rendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work presents a bibliographical analysis on the psychological conditions of Karatecas 

in a competitive period, correlating the Karate Doctrines with issues of ethics, morality and 

discipline, which may occasionally interfere with the results. Where from the difficulty of 

content about the proposed subject, it is noticed the importance of verifying the real 

contributions and external and internal interferences in results of competitions of high 

income. The aim of this research is to discuss the psychological aspects involved in pre-

competitive periods of Karate athletes. The research method adopted is the qualitative 

exploratory bibliographic review, because as there is a shortage of archives regarding the 

subject focused specifically on Karate, where there was not a wide range of reports or 

collections of the modality. It is notable that in terms of high performance there is a need for 

psychological intervention, for the prevention of disturbances in maintaining the mental 

capacity of the practitioner. It is hoped that with this work, it contributes with a direction for 

research relatively close to the presented theme. 

Keywords: Karate; Sports psychology; competition; stress; high yield. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os estudos envolvendo a psicologia esportiva adquiriram uma nova visão e diversificação 

para a compreensão das capacidades e habilidades da mente e do ser humano, 

identificando prováveis interferências durante a preparação de atletas, de modo geral, os 

praticantes de Karatê de alto rendimento, sendo uma modalidade de esporte olímpico, que 

se enquadra em uma junção de aspectos físicos e psicológicos resultantes de qualquer 

esporte e/ou arte marcial (FABIANI, 2009).  

Algumas interferências no âmbito esportivo enquadram-se em situações como estresse, 

ansiedade, nervosismo, particularidades pessoais e externas, no qual pode desencadear 

alguns déficits dentro do esporte, como a falta de atenção e o aumento da tensão da 

musculatura.  No qual, o medo de errar, torna-se um fator de impedimento para a realização 

correta de alguns movimentos mais elaborados, desencadeando uma série de fatores que 

diminuem a performance do atleta. Nessas condições é importante identificar e prevenir 

esses possíveis erros, por meio de uma análise e/ou intervenção psicológica 

(STEFANELLO, 2007). 

A psicologia esportiva auxilia no processo preparatório de atletas e não atletas, tal valor 

atribuído ao trabalho especializado em enfoques psicológicos tem ganhado destaque, 

devido a competições de grande escala, onde o estresse é um dos fatores determinantes 

no processo de desempenho esportivo de alto rendimento e superação, pois os atletas em 

eventos estão sendo submetidos à vários tipos de pressão, no qual necessitam de 

resultados satisfatórios. (STEFANELLO, 2007) 

Nos esportes, de uma forma geral, têm-se mostrado mais suscetível à novas perspectivas 

de competições, eventos, ou divulgações, que são evidenciadas quando se há um 

planejamento para a captação de telespectadores para a modalidade em questão (qualquer 

tipo de esporte). Sendo assim, quando focamos em alto rendimento, condições não 

relacionadas à prática, mas uma possível variedade de questões pessoais e/ou não, 

acabam por si só, interferindo de forma positiva ou negativa em particularidades que 

caracterizam a determinada modalidade esportiva, seja em condições físicas e/ou 

psicológicas. Consequentemente na performance do atleta, onde direcionado a mudanças 

rotineiras na competição, podem acarretar oscilações de rendimento, observando que no 

esporte, em eventos esportivos há mais do que o status de vencedor ou direcionamento 

competitivo, mas uma série de questões que possivelmente podem estar relacionadas com 

as experiências de vida ou esportiva de cada competidor, que reflete os valores e objetivos 
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sociais, econômicos ou pessoais de cada indivíduo (DE ROSE JUNIOR, 2008; ARENA & 

BOHME, 2004). 

O esporte de alto rendimento possui diversas formas de treinamento, que são específicos 

para cada modalidade trabalhada, quando o intuito é a alta-performance, principalmente 

pelo fato de que, quando parte dos atletas aumentam o nível de dificuldade competitiva, o 

papel do competidor é de um trabalhador normal, que necessita cobrir metas, mostrar 

resultados e melhorar a cada etapa cumprida (DE ROSE JUNIOR, 2008).  

De acordo com Dantas e Fernandes Filho (2002), dentro do esporte de alto rendimento 

existe a necessidade de grandes capacidades físicas que devem ser aperfeiçoadas com o 

tempo, que são: resistência cardiorrespiratória (WEINECK,1991), flexibilidade (BOMPA, 

1992), agilidade (DANTAS, 1998) e coordenação motora (TUBINO, 1987). E com isso, de 

acordo com José Ma (2003), encontra-se no âmbito esportivo uma ampla lista de 

adversidades a respeito do real peso de cada singularidade envolvida no processo de pré-

competição, competição e pós-competição, que pode desenvolver dificuldades no resultado 

satisfatório, visto que questões psicológicas, podem diminuir a probabilidade de acertos das 

capacidades que são a base do alto rendimento. 

 Pequenas mudanças envolvidas no resultado de alguma competição, por menor que seja, 

permite elucidar que no esporte, perspectivas serão verificadas, analisadas e corrigidas se 

possível, com isso, permitindo que oscilações do rendimento diminuam e as dificuldades 

na manutenção de resultados não interfiram, de forma significativa, no esperado. A 

psicologia tem como embasamento a identificação de aspectos da mente que podem 

acarretar mudanças não esperadas no âmbito esportivo. Sendo que devido a exigência de 

constante elevação da performance desportiva, o esporte não se pode desprezar a 

explicação de causas tidas como secundárias do sucesso ou do fracasso. Fatores 

psicológicos, especialmente perturbações emocionais antes e durante a competição, 

sempre foram observados e diagnosticados (THOMAS, 1989). 

O entrelaçamento da psicologia com o treinamento desportivo tem como estratégia a 

identificação precoce de possíveis interferências ou a prevenção das mesmas, quando se 

dispõe de um acompanhamento rotineiro durante a preparação do atleta para eventos 

programados (competições estaduais, seletiva, brasileiros e etc.). No qual aspectos como 

a personalidade ou conduta do atleta, torna o planejamento de treinamento físico e mental 

para alguma disputa, mais próxima de acertos e distantes de possíveis erros. Pois, quando 

se tem ferramentas contendo prováveis variáveis e manipulações, torna-se um trabalho 
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especializado, sendo identificável e estruturado, para se obter formas de intervenções no 

período pré-competitivo (JOSE MA, 2003). 

Diante da demanda em busca de resultados, Brandão (2001), salienta que principalmente 

em esporte focados em alto rendimento, a crescente satisfação de atletas por medalhas ou 

status, torna o esporte não apenas uma prática, mas um englobado de acervos 

técnicos/físicos e táticos, que necessitam de um acompanhamento maior. Com isso, os 

esportes tradicionais que adentram na esportivização, acabam se enquadrando também 

nessa perseguição por destaque, e o karatê, como mais um esporte na lista para as 

Olímpiadas de 2020, torna-se mais disputado entre os praticantes, acarretando, 

subsequentemente uma maior pressão em torno de classificação, destaque e melhorias na 

prática (ARENA & BOHNE, 2004).  

Nesse sentido, para os praticantes de Karatê, a obtenção de melhorias físicas, mentais, 

técnicas e no controle de variáveis externas, torna-se um dos fatores que necessitam de 

um acompanhamento especializado para a conquista dessas metas, no qual o foco e o 

destaque da real necessidade individual de cada karateca se dá pelo autoconhecimento 

como competidor, para a realização da conquista estipulada no planejamento anual de 

competições. Isso se reflete dentro do próprio Karatê que, enquanto uma pratica cultural e 

de tradições, faz parte de um processo constante e dinâmico de desenvolvimento dentro e 

fora da arte marcial (LOPES FILHO & MONTEIRO, 2015). 

Com isso, focando em alto rendimento, no primeiro contato do esporte nas Olimpíadas e a 

pouca divulgação da modalidade, o karatê no Brasil necessitaria de uma estruturação de 

preparo para que toda a equipe tivesse uma possível chance de bons resultados. E para 

tal efeito, um centro de treinamento, com uma equipe técnica especializada para todos 

estilos de Karatê (as competições não são divididas por estilo marcial), nutricionista, 

psicólogo, fisiologista, fisioterapeuta, preparador físico, massagista e médico, entre outras 

funções atribuídas, são o que estão por trás das cortinas intensificando o bom resultado 

dos atletas (DA SILVA SZEZERBICKI,2006). 

Dessa maneira, o alto rendimento em relação a aspectos psicológicos no esporte, adquire 

novas perspectivas e atribuições no quesito de descobertas significativas no meio 

competitivo sobre a existente busca dos processos e demandas psíquicas, pois a visível 

interferência (falta de concentração, lentidão nos movimentos de reações rápidas, 

ansiedade e estresse) observada por meio de mudanças de comportamento durante 

competições, mostra que muito além do preparo físico, a preparação mental também 
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necessita de acompanhamento para identificação de possíveis transtornos que possam 

acarretar prováveis baixas no rendimento (RÚBIO, 2018). 

As reações mentais e físicas, nestas eventualidades, apresentam suas próprias 

peculiaridades, tornando, as reações apresentáveis e oscilação no rendimento do 

competidor, interferindo positiva ou negativamente no resultado final. Com isso, as 

mudanças, interferências ou resultados, tornam-se variáveis que carecem de um 

aprofundamento para uma melhor compreensão para o desenvolvimento de atletas de alto 

rendimento, na qual essa compreensão da situação, para Fioresi Vieira et all. (2010), está 

empenhada em melhorar o desempenho dos atletas, em aconselhá-los, reabilitá-los de 

lesões e promover o exercício físico para melhorar a saúde física e mental dos indivíduos. 

O presente trabalho de conclusão de curso dispõe-se de três capítulos, no primeiro capítulo 

é apresentado a origem e a história do karatê e seu aprofundamento com o fortalecimento 

físico e mental de seus praticantes. No segundo capítulo será abordada a estruturação de 

ensinamentos do karatê e sua interferência nos aspectos competitivos e de acordo com a 

modalidade será apresentado possíveis demonstrações de oscilações no rendimento 

(psicológico) do praticante de Karatê. O terceiro capítulo caracteriza a revisão bibliográfica, 

onde serão analisadas as intervenções nos aspectos psicológicos no período pré-

competição em atletas de karatê, identificação de problemas durante os treinamentos 

preparativos, e a real necessidade de um acompanhamento psicológico nesse período e 

as possíveis intervenções. Nesse capítulo serão apresentadas estratégias para o 

acompanhamento, para encarar as dificuldades e as facilitações para a assistência do 

psicólogo, e será, também, abordado os mecanismos de união entre o profissional de 

educação física e as intervenções psicológicas no treinamento. 
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2. O KARATÊ COMO FONTE DE ENSINAMENTOS 

No intuito de melhor situar sobre a Arte Marcial apresentada, será feito uma exposição da 

modalidade, a partir da origem, contexto histórico/social e a filosofia do karatê. Será tomado 

como base a construção e fundamentalização do que realmente se tornaria o esporte. 

Direcionando um olhar crítico para as questões envoltas na elaboração do karatê, será 

verificada quais as dificuldades, os fundamentos filosóficos e o motivo para a criação da 

arte marcial, visando a interligação com as doutrinas, condutas e a filosofia, que é 

estabelecido e seguido até nos dias atuais.  

Nesta interligação são utilizados, as filosofias criadas e vinculadas com a arte, que 

permitem a construção do indivíduo mais complexo e íntegro, devido às suas exigências 

dentro da modalidade. 

2.1 O KARATÊ COMO ARTE MARCIAL, DISCIPLINA E ESPORTE. 

A contextualização geral das artes Marciais varia de acordo com a cultura, período histórico 

em que se encontra o país de origem, a população, a situação econômica, entre outros 

fatores geo-político-social.  

A palavra Karatê se manifesta como, Kara = vazio e Te = mão, de origem japonesa, que 

significa “mãos vazias”. A representação de “mãos vazias” pode ser definido como: Lutar 

sem armas, seja usando corpo e mente, braços e pernas e todo o corpo como uma arma 

para a defesa pessoal (SASAKI, 1996). 

Desta forma, tomando como parâmetro diversos contextos históricos e sociais, sempre há 

dúvida, mitos ou pontos desconectados a respeito da origem do karatê, principalmente pelo 

fato de que se desenvolveu em um período em que a divulgação da arte tornava-se difícil 

com a opressão dos Peichin1, ou medo por parte da população, os Heimin2. Com isso, como 

citado por Andretta (2009) e Tazawa (1980) apud Frosi e Mazo (2011), o Karatê possui 

origem em um processo multicultural extenso, que foi evidenciado por conflitos ao longo de 

sua própria história, devido a questões de identidade envolvidas.  

Como citado por Frosi e Mazo (2011), era proibido para a população comum o porte de 

armas pelos reis da Dinastia Shō, onde os Heimin passaram a sistematizar dois métodos 

de defesa pessoal, que na verdade, eram treinados em conjunto. A estes deram o nome 

                                                             
1 Peichin: Título de nobreza dos guerreiros de Ryukyu; 
2 Heimin: Termo Japonês para os camponeses; 
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genericamente de Te (ou Ti) na antiga pronúncia do dialeto3 de Okinawa, das quais, as 

formas eram rudimentares em relação ao que viríamos conhecer por Karate-Dō e Kobu-Dō 

de Okinawa (SHINZATO & BUENO, 2007).  

Contra os Peichin, direcionaram técnicas antigas como: agarramento, empurrões, batidas 

de ombro, punho e pé, além do uso de ferramentas rurais como os batedores de arroz, 

varas, enxadas, foices, linhas de pesca, manivelas de moinho, ancinhos e outros, para se 

proteger das espadas, correntes e lanças dos guerreiros do Rei (NAKAZATO et al., 2003 

apud FROSI, 2011). 

A construção, aperfeiçoamento e prática do karatê se deram na Ilha de Okinawa no 

arquipélago japonês, onde eram atividades secretas, devido à contextos sociais e políticos 

que impediam o desempenho da arte, mas que não diminuiu a força para o seu 

desenvolvimento.  

Assim como a maioria das artes marciais, o karatê também possuía um antecessor que deu 

uma base para a sua construção como jeito de elucidar a forma de defesa para a guerra, 

portanto foram elaboradas formas de lutas inovadoras que foram denominadas de Budô4, 

que são técnicas japonesas consideradas pós era do Bujutsu5, no qual acontecimentos 

advindos do século XVII ocasionou a transfiguração da arte de guerra para uma conotação 

mais de acesso corporal e espiritual, formação educacional e posteriormente esportiva. 

(MARTINS e KANASHIRO, 2010; STEVENS, 2011) 

Sendo assim, o karatê formou-se com uma base cultural/filosófica e foi ganhando destaque 

em torno de uma série de elementos que construía e fortalecia a arte marcial, focada em 

termos religiosos, mentais e de defesa pessoal, e preconizava uma expansão espiritual e 

melhorias do corpo, que facilitassem maior conexão para ambos. E assim como práticas de 

defesas em uma época que necessitavam de habilidades, as lutas, artes marciais ou 

combates, se enquadraram em parâmetros que traziam melhorias e segurança para o povo 

local, tornando com o passar dos anos práticas milenares, que de tempos em tempos só 

mudam a forma, nomenclaturas, origem ou desenvolvimento de técnicas.  

E dessa forma, o estilo próprio da arte foi se expandindo com Funakoshi6, onde os 

ensinamentos perpetuam atualmente como forma de aperfeiçoamento de personalidade do 

                                                             
3 Uchināguchi, idioma ou dialeto de Okinawa; 
4 A palavra budo compõe-se de dois caracteres. Embora o caractere BU geralmente seja traduzido por marcial, os componentes originais 

desse ideograma têm o sentido de “parar o conflito com armas”, o que implica, exatamente, restaurar a paz;  
5 Técnica marcial; 
6 Considerado pai do karatê moderno, sua vida pode ser resumida em termos de seus esforços pela divulgação de sua arte e pelo 

reconhecimento desta como método educacional; 
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praticante, onde em um período de grande efervescência no Japão, ocorreram mudanças 

em todas as regiões, que afetaram grande parte da população. E para Funakoshi, o seu 

papel como professor, era ajudar e contribuir para o desenvolvimento da geração mais 

jovem a fim de preencher lacunas que aumentavam entre o Japão velho e o novo 

(FUNAKOSHI, 1994). 

A ideia inicial de Funakoshi, no qual se perpetua até hoje, é que em seus ensinamentos 

sempre foi prioridade o equilíbrio entre o corpo e mente. Juntamente com ensinamentos, 

filosofias e a cultura do Japão enraizada na arte. O karatê consegue manter os princípios e 

a percepção de filosofia mesmo sendo praticado em outros países, o que torna mais claro 

qual o significado e a percepção do que realmente é o karatê na manutenção das tradições, 

visto que com as mudanças de ambiente, ocorre em determinadas instâncias, pequenas 

mudanças devido a cultura, idioma e hábitos de cada região, mas que devido a preservação 

dos princípios da arte marcial, mantém-se o equilíbrio e harmonia que é construída em 

companhia com a conduta moral, o respeito, integridade e a paz interior que é exercida e 

trabalhada com o seu aperfeiçoamento (FUNAKOSHI, 1994). 
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3. A PSICOLOGIA ESPORTIVA E O KARATÊ 

A psicologia esportiva assume, cada vez mais, um papel importante na identificação de 

problemas psicológicos em determinados períodos de competição, seja enquanto atleta 

profissional ou não. Nesse sentido, será direcionado neste capítulo à condição esportiva 

com a visão da psicologia voltada para as artes marciais e esportes competitivos, no qual 

o Karatê ganha maior enfoque no capítulo devido ao aumento das atividades competitivas 

e sua esportivização, será verificado e analisado a forma como a psicologia esportiva ganha 

destaque nas intervenções junto aos atletas de alto rendimento. 

3.1 A PSICOLOGIA ESPORTIVA VOLTADA PARA A ARTE MARCIAL - KARATÊ 

O termo psicologia do esporte e do exercício, de acordo com GILL e WILLIAMS (2008) apud 

WEINBERG (2016), consiste no estudo científico de pessoas e seus respectivos 

comportamentos nos contextos esportivos, de exercício e na aplicação das práticas 

aprendidas e exercidas durante seu tempo de dedicação.  

Dessa forma, a intervenção psicológica ou o psicólogo irá estudar, identificar e encontrar 

uma proposta de ação para que o caso trabalhado seja resolvido ou amenizado, onde em 

termos competitivos, uma gama de sensações pré-competição, na competição e pós-

competição, podem influenciar ou acarretar interferências no resultado esperado no 

planejamento competitivo. 

O alto rendimento, em relação aos aspectos psicológicos no esporte, adquire novas 

perspectivas e atribuições nas descobertas significativas no meio competitivo sobre a 

constante busca dos processos e demandas emocionais, devido a exigência de elevação 

da performance desportiva, onde o praticante não pode desprezar causas tidas como 

secundárias do sucesso ou do fracasso. Sendo assim, fatores psicológicos, especialmente 

perturbações emocionais antes e durante a competição, sempre foram observados e 

diagnosticados, juntamente com a influência dos processos motivacionais, cognitivos e 

psicofísicos sobre o comportamento no movimento, que podem interferir na performance 

do atleta em competição (THOMAS, 1989). 

A psicologia desportiva demonstra, de forma generalista, fatores indispensáveis na 

intervenção psicológica em casos que necessitam de acompanhamento ou intervenção, 

principalmente se há a necessidade de trabalho aprofundado na preparação do indivíduo 

para o meio competitivo de alto rendimento. Dessa forma, de acordo com alguns 

pesquisadores (AZEVEDO MARQUES & JUNISHI, 2000; FIGUEIREDO, 2000; 
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MARKUNAS, 2000; MARTINI, 2000; apud K. RÚBIO, 2002), a Psicologia do Esporte tem 

como fim o estudo do ser humano envolvido com a prática de atividade física e esportiva 

competitiva e não competitiva. Esses estudos podem abarcar os processos de avaliação, 

as práticas de intervenção ou a análise do comportamento social que se apresenta na 

situação esportiva a partir da perspectiva de quem pratica ou assiste ao evento.  

Dessa maneira, tomando parâmetro como se é avaliado o perfil de cada atleta dentro da 

modalidade escolhida, para se determinar como será feito o planejamento e qual a melhor 

forma de estimulação para o seu aperfeiçoamento, na psicologia há um diagnóstico para o 

levantamento de aspectos particulares do atleta ou da relação com a modalidade 

trabalhada. No esporte de alto rendimento, características de personalidade do atleta, 

hábitos de vida, o nível de processos psíquicos, os estados emocionais em situação de 

treinamento e competição e as relações interpessoais e familiares, podem ser avaliadas de 

forma mais direta e contundente, permitindo um conhecimento mais aprofundado do estado 

de cada indivíduo (GOULD, 1984 apud MARQUES, 2003). 

Como citado por Kátia Rúbio (2000), a psicologia do Esporte pode ser dividida em três 

áreas especializadas e distintas: aprendizagem e controle motor, desenvolvimento motor e 

psicologia do esporte. Isso demonstra que, em termos psicológicos, ainda há contrapartidas 

em análises de caráter qualitativo em características de atletas de alto rendimento, 

principalmente pelo fato de que desde os anos 70 ocorre esse afastamento das áreas, 

devido à grandes direcionamentos de interesses, propósitos e métodos de pesquisas. Essa 

divisão se deu em grande parte pelo fato de maiores interesses na construção do ser 

humano em vários aspectos, que no caso de atletas, se concentra nas variáveis que estão 

envolvidas na performance.  

Portanto, com a evolução dos esportes, das técnicas, da tecnologia, entre outros fatores, a 

psicologia esportiva ganha destaque e enfoque no planejamento de um treinamento bem 

estruturado, partindo como pressuposto que um acompanhamento especializado tornará 

mais viável uma sistematização e antecipação de possíveis problemas que podem acarretar 

erros em determinadas situações dentro de uma competição. Com isso, a psicologia tem a 

função elucidar intervenções que contribuam para o rendimento do atleta em períodos pré-

competição, competição e pós-competição (MARQUES, 2003). 
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4. CONDIÇÕES PSICOLÓGICAS NO KARATÊ EM PERÍODO COMPETITIVO. 

No propósito de melhor apresentar a arte marcial e sua correlação com a psicologia, serão 

apresentadas questões filosóficas, de conduta e códigos pertencentes à tradição do karatê. 

Esse relato assume o papel de demonstração dos ensinamentos e a ética de conduta da 

arte marcial.  

Dessa forma, a contextualização será feita com um olhar mais filosófico em relação às 

questões que envolvem características mentais, de personalidade, conduta e ética dentro 

da arte marcial, que estão diretamente relacionados com o karatê e na prática dentro e fora 

dos dojô7, relatando também que a modalidade é, além de uma atividade ou prática física, 

é uma arte que constrói e permite o aperfeiçoamento do indivíduo/praticante como um ser 

humano melhor (FROZI & MAZO, 2011). 

4.1. O KARATÊ E A PSICOLOGIA: UMA INTERLIGAÇÃO COM A COMPETIÇÃO. 

Com a esportivização de algumas Artes Marciais ocorreu também uma mudança no cenário 

esportivo, o que afetou diretamente a disseminação da modalidade, que prioriza o ganho 

em competições ou a facilitação para a conquista de público, como o caso do MMA (Mix 

Martial Arts). Entretanto, o karatê mesmo sofrendo mudanças, não houve a necessidade 

de desfazer-se das filosofias, técnicas e a forma como é expresso por meio dos combates, 

mas vem experimentando alterações na estruturação da arte marcial e sua esportivização, 

visto que competições nem sempre foram o foco principal dessa arte (SANTOS e PEREIRA, 

1997). 

No caso do karatê, é propagado conjunto de condutas, filosofias, pensamentos, história e 

cultura, que por si só se interioriza em cada praticante, para a real essência da modalidade. 

Nesse sentido, assim como em determinados esportes, há uma individualidade que 

caracteriza a prática, no caso para os karatecas é a conduta de cada Dojô, torna-se 

condizente e se correlaciona com a experimentação de cada indivíduo durante os dias, 

meses e anos de prática, pois em cada treino, apresenta-se a interiorização do 

comportamento, respeito e disciplina na arte marcial (FUNAKOSHI, 1994). 

O Karatê no Brasil, teve maior ampliação na divulgação da arte, que vem 

consequentemente de reportagens, programas de TV ou de matérias de jornais, no qual o 

                                                             
7 Local onde se treina as artes márcias japonesas, DO=caminho, estrada ou trilha (sentido espiritual), JO= lugar (espaço físico); 
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enfoque das reportagens tem como ponto chave a entrada do esporte nas Olimpíadas, que 

apesar de sua esportivização ainda mantém a característica básica da história da arte.  

Com isso, a junção da arte marcial com o meio competitivo “profissional” traz, para o 

praticante ou telespectador, sensações de como é a real competição, pois eventos 

esportivos possuem um significado de desafio e luta, que também se transformam na forma 

máxima de expressão do esporte como fenômeno cultural e social (CAILLOIS, 1998). 

Como em todo esporte, existe preocupação com a conduta dos atletas dentro do meio 

competitivo, principalmente em práticas que contenham um contato físico mais vigoroso. 

No caso do karatê, essa exposição de preocupação era assunto importantíssimo para 

Funakoshi, que implementou o Ninjukun8, que seriam seu legado enquanto código de ética 

dentro da arte (FUNAKOSHI & NAKASONE, 2005).  

Tais códigos foram criados com o intuito de não apenas ser uma arte marcial voltada para 

o contato físico, mas também ter uma melhor conexão com o lado espiritual e com os 

demais praticantes do Dojô. Todos os ensinamentos aprendidos, são cobrados em grande 

parte das academias de karatê, visto que com a melhora da capacidade mental de seus 

praticantes o aperfeiçoamento dos treinos será melhor vivenciado (FUNAKOSHI, 1994). 

Como forma de manter as tradições orientais na modalidade, o karatê presente em outros 

países mantém de forma ressignificada o que cada região tem como cultura, tradições, 

clima ou contextos sociais, porém, os códigos de conduta da arte marcial se mantêm. E 

com isso temos o Niju Kun como o centro da manutenção dessas tradições: 

NIJU KUN: 

1. Não se esqueça de que o karatê-do começa e termina com Rei [saudação];  

2. Não existe primeiro golpe no karatê;  

3. O karatê permanece ao lado da justiça;  

4. Primeiro conheça a si mesmo, depois conheça os outros;  

5. O pensamento acima da técnica;  

6. A mente deve ficar livre;  

7. O infortúnio resulta de um descuido;  

8. O karatê vai além do dojô [local de treinamento];  

9. O karatê é uma atividade vitalícia;  

                                                             
8 Vinte princípios básicos enquanto código de ética dentro do Karatê; 
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10. Aplique o sentido do karatê a todas as coisas. Isso é o que ele tem de belo;  

11. O karatê é como a água fervente: sem calor, retorna ao estado tépido;  

12. Não pense em vencer. Em vez disso, pense em não perder;  

13. Mude de posição de acordo com o adversário;  

14. O resultado de uma batalha depende de como encaramos o vazio e o cheio (a 

fraqueza e a força);  

15. Considere as mãos e os pés do adversário como espadas;  

16. Ao sair pelo portão, você se depara com um milhão de inimigos;  

17. O kamae (posição de prontidão) é para os iniciantes; com o tempo, adota-se a 

shizentai9;  

18. Execute o kata10 corretamente; o combate real é outra questão;  

19. Não se esqueça de imprimir ou subtrair força, de distender ou contrair o corpo, 

de aplicar a técnica com rapidez ou lentamente;  

20. Mantenha-se sempre atento, diligente e capaz na sua busca do Caminho.  

Desta forma, Mori (2018) observa e faz uma correlação do real significado do Niju kun, 

constatando que as 20 afirmações demonstram de forma clara o que significa cada frase, 

com isso cada uma encontra-se dentro de algumas categorias: disciplinar, moral, espiritual 

e estratégica.  

Desse modo, pode-se observar que dentro dos preceitos introdutórios do esporte, desde o 

início é abordado de forma implícita aspectos psicológicos, para serem trabalhados de 

forma conjunta com as práticas físicas, tornando assim, o karatê um esporte mais acessível 

para se trabalhar aspectos como conduta ética, moral, termos espirituais ou 

consequentemente ter controle sobre estresse ou ansiedade, que são rotineiras em atletas 

em competições.  

O karatê no Brasil, baseia-se em preparações físicas de médio em curto prazo, visto que 

de acordo com a quantidade de etapas nos campeonatos estaduais, não se dá para ter 

uma preparação a longo prazo para um evento específico, sendo que as eliminatórias são 

as próprias pequenas competições, que dão liberdade e acesso livre para o competidor 

participar em eventos maiores. Esses eventos tornam o calendário de competição mais 

restrito e com isso a preparação que deveria ser mais especializada e focada em melhorias 

de déficits dentro do esporte, acaba por se tornar algo mais generalista sem respeitar os 

                                                             
9 自然体 ou Shinzetai dachi (自然体立), cuja tradução é "postura natural". 
10 Os Katas são movimentos ou formas de lutas imaginárias que o praticante executa. 
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limites de idade ou tempo de treinamento de cada competidor, no qual o enfoque principal 

deveria ser o aprofundamento técnico e específico, voltado para o alto rendimento em 

atletas de elite (MARQUES & OLIVEIRA, 2001). 

O karatê como fator contribuinte para a formação de caráter dos praticantes está enraizado 

devido à própria construção, formação e fundamentação da arte marcial. Visto que, além 

dos 20 ensinamentos (Niju-Kun), o karatê possui o seu lema, no qual mostra o que 

Funakoshi esperava tanto da arte em si, quanto dos praticantes. Tomando como 

parâmetros postura, pensamentos e a conduta dentro e fora do dojô, observa-se que dentro 

de vários preceitos impregnados na modalidade, é notável como há um direcionamento 

para a construção de caráter, uma vez que quando se mantém tradições qualquer que seja, 

já é algo que teoricamente seria seguido (LAGE, 2007). 

Dessa forma, a arte marcial contribui para o fortalecimento do ser como cidadão, que além 

de aprendizados sociais e educacionais, aprenderá condutas que permitirão seu melhor 

crescimento. Por esse motivo, fica mais destacado quando o indivíduo é um atleta de alto 

rendimento, no qual além de seguir toda a forma de formalidades e tradições da arte 

marcial, possui o compromisso de treinamentos específicos da modalidade, para o 

aperfeiçoamento da técnica que serão utilizados na competição.  

Além dos treinos preparatórios físicos pré-competição, há outros aspectos a serem 

trabalhados como: correção de fundamentos, aperfeiçoamento de técnicas, estratégias, 

avaliação de oponentes e trabalho psicológico, que durante todos processos deve ser 

verificado, para sempre estarem mais próximos na busca de melhoria, como é proposto por 

Zhelyazkov (2001) apud Gomes (2009). Um dos fatores que, teoricamente, podem interferir 

de forma satisfatória nos resultados de uma competição, são os aspectos psicológicos, uma 

vez que, além da vida de praticante o indivíduo possui familiares, trabalho, amigos ou um 

relacionamento afetivo, que inconscientemente quando um desses se encontra com 

problemas, ocorre uma interferência em algum aspecto (GOMES & CRUZ, 2001). 

No caso de parâmetros psicológicos esportivos, quando se trata de competição alguns 

direcionamentos devem ter maior enfoque do que outros, o que torna difícil em casos de 

equipes grandes e mistas, no qual deve-se realizar uma divisão de aspectos treináveis, em 

alguns casos o treinamento físico e técnico ganha maior destaque, deixando os aspectos 

emocionais em segundo plano, tornando um possível risco dentro do planejamento de 

rendimento de um atleta, visto que, pode ocorrer interferências que necessitam de um 

aporte para a prevenção ou intervenção psicológica (CASAL, 2008). 
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Em termos de atletas de esportes individuais ou coletivos, principalmente em casos de 

modalidades que ganham destaque, como o Karatê, sendo implementado nos Jogos Pan-

Americanos (desde 1995) e Jogos Olímpicos (2020), cria-se uma expectativa na busca de 

resultados, que ocasionalmente poderá influenciar nos processos psicológicos do karateca, 

afetando-o possivelmente em sua preparação física. Desta maneira, fica evidente que 

atletas de forma geral, têm uma grande preocupação com suas carreiras e suas imagens, 

além de preocupação com lesões que podem afastá-los da prática esportiva. Com isso, 

nota-se que alguns possuem grandes objetivos e o principal deles é o de participar de 

seleções nacionais, representando o país em grandes eventos como Campeonatos 

Mundiais e Jogos Olímpicos (JÚNIOR, 2002). 

Desse modo observa-se uma vasta presença de interferências que podem acarretar 

oscilações no planejamento e na estruturação de seu treinamento, principalmente devido a 

exigência e cobrança de resultados satisfatórios dentro da competição estipulada. Com 

isso, a diferenciação do que se deve trabalhar e aperfeiçoar dentro do treinamento é 

especificado por um grupo de profissionais por trás de cada atleta ou equipe (quando 

existe). Logo, com a evolução de pesquisas que envolvem o trabalho psicológico, o espaço 

para esse estudo é ampliado para a facilitação na busca de estratégias que auxiliam o atleta 

na conquista de seu objetivo, no qual de acordo com Becker (2000), a Psicologia do Esporte 

se atribui a fundamentos psicológicos, que estão interligados diretamente aos processos e 

às consequências da regulação psicológica das atividades relacionadas ao esporte, de uma 

ou de mais pessoas praticantes da modalidade. 

De forma dura e imparcial estima-se que por meio das competições que identificamos os 

mais aptos, os perdedores e os vencedores, deste modo, para atletas isso torna-se algo 

estressante e desgastante, ocasionando vários pensamentos, que no sentido psicológico, 

não compreende o porquê não consegue fazer tal coisa ou o porquê não se desenvolve 

mesmo treinando todos os dias, logo o bloqueio da prática acaba interferindo no seu 

desempenho, ocasionando frustração, estresse e incertezas na atividade. De acordo com 

De Rose Júnior (2008), a quantidade de estresse vivenciada pelo atleta parece estar 

relacionada com o resultado da interpretação que ele dá à situação e de sua capacidade 

de lidar com ela, e que os níveis excessivos de estresse podem levar o atleta ao descontrole 

de suas ações, principalmente quando houver pressões externas e emoções não 

controladas por ele. Por consequência Cagirual (1996) apud Silva e Rúbio (2003), cita que 



 
 

24 
 

 

o atleta de alguma maneira tem conquistado a si mesmo, tem desafiado e vencido, em 

parte, suas próprias limitações. 

Sendo assim, com a estimativa dentro das competições de ganhos e perdas, com 

imprevistos durante os períodos competitivos, nota-se que as demandas psicológicas são 

altas, devido ao direcionamento que propõe melhorias nos processos psicológicos, que 

substancialmente acarretam a busca de explicações para determinados casos que devem 

ser diagnosticados, porém, especialmente em circunstâncias de perturbações emocionais, 

são casos que necessitam de acompanhamento, principalmente em casos que o atleta não 

consegue diferenciar e dividir alguns assuntos quando está nessa fase. Ressaltando que, 

dentro dos parâmetros competitivos, há uma série de etapas a serem concretizadas, como 

o planejamento da equipe, o planejamento geral da competição, os aspectos 

administrativos e muitos outros fatores paralelos em relação aos treinos e competição, que 

somados formam um processo complexo e difícil de ser administrado, caso não haja uma 

organização adequada. Junto a tudo isso, o karateca ainda possui qualidades individuais 

que devem ser trabalhadas e administradas juntamente com todas as demais questões 

envolvidas. (DE ROSE JUNIOR, 2008) 

Assim sendo, quando há uma análise aprofundada da condição psicológica de um karateca, 

ocorre uma redução nas chances de erros por uma série de questões psicológicas externas 

e internas no planejamento (que poderiam afetar o rendimento), uma vez que como 

praticante, atleta e como um sujeito que segue as doutrinas do karatê, alguns pontos entram 

em conflito. Como demonstrado por Spielberger (1972), condições ditas como simples, 

como no caso da ansiedade antes de competições, nos termos psicológicos são 

caracterizadas como complexo estado ou condição, pois é uma junção de variáveis que 

acarretam tal estado e dificultam o processo ou resultado de uma competição. E como em 

qualquer esporte ou arte marcial, no karatê pretende-se que o sujeito tenha uma educação 

integral (educação intelectual, moral e física) que seja interiorizada, conseguindo que o 

sujeito se torne apto nos aspectos esportivos. No qual de acordo com Hough & Kleinginna 

(2002) deve-se levar em consideração para o planejamento de intervenções com técnicas 

psicológicas: a motivação para participar de uma competição, o histórico psicossocial e a 

habilidade cognitiva para aprender novas técnicas, principalmente para o relaxamento, que 

pode consequentemente auxiliar na identificação de aspectos psicológicos que prejudicam 

de forma abrangente condições antigamente estáveis em karatecas, visto que o foco desta 
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análise envolta das condições psicológicas está nas diferentes formas sobre a mente 

humana no âmbito esportivo do karatê. 

Portanto, observa-se que em qualquer esporte de contato e competitivo, um 

acompanhamento psicológico facilita o processo de intervenção para a identificação e 

melhoria da performance, pois nota-se que a mente do competidor ou karateca tem um 

grande poder e influência sobre si. Como dito por De Rose Junior (2008), o estresse, 

ansiedade, medo, entre outros, quando não trabalhado podem trazer sensações 

conturbadas para o indivíduo influenciando de forma negativa em seu rendimento, 

ocasionando comportamentos não propícios para a prática e vitória. Dado que, essas 

questões envoltas no meio competitivo são pontos indissociáveis para o competidor, onde 

o mesmo deverá trabalhar tais aspectos psicológicos (estresse, ansiedade, raiva ou ódio) 

no intuito de não terem grande interferência no resultado esperado.  

Dificuldades advindas do elevado nível de competição permitem o aperfeiçoamento e o 

desenvolvimento do atleta como competidor, tais circunstâncias, permite que o karateca 

consiga identificar seus problemas, encontrar uma solução e tentar solucionar ou conviver 

para que não haja muitas dificuldades no processo e estabilização de sua competição. De 

acordo com Cruz & Barbosa (1997), o impacto dessas interferências depende de como o 

atleta irá enfrentar tais aspectos, e isso só poderá ser bem elaborado, quando há boas 

estratégias de intervenções que possam impactar positivamente nessas questões 

psicológicas e no rendimento do atleta. 
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5. OBJETIVO GERAL 

Discutir, mediante a pesquisa bibliográfica os aspectos e condições psicológicas envolvidas 

em períodos pré-competitivos de atletas de Karatê, que possam acarretar possíveis 

interferências no rendimento e resultado esperado no Karatê. 

5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analisar, por meio da revisão bibliográfica, as interferências acontecem dentro da 

modalidade, de acordo com aspectos competitivos e pessoais; 

 Identificar, por meio da revisão bibliográfica, as propriedades existentes emocionais que 

dificultam no processo competitivo no alto rendimento; 

 Correlacionar, por meio da revisão bibliográfica, os ensinamentos e doutrinas do Karatê 

com a psicologia esportiva e suas interferências no indivíduo. 
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6. METODOLOGIA 

O método de pesquisa adotado é a revisão bibliográfica exploratória qualitativa, pois como 

há um déficit de arquivos a respeito do assunto voltado especificamente ao Karatê, não 

houve uma vasta gama de relatos ou acervos da modalidade. Como a pesquisa terá como 

embasamento ser exploratória e qualitativa, os dados utilizados e analisados, serão para 

compreender as intervenções e conclusões da condição psicológica, para se ter um teor 

teórico mais aprofundado na identificação do problema.  

Foi feita uma busca em revistas, livros e periódicos de eventos que possuem enfoque em 

esporte, habilidades motoras, psicologia, psiquiatria, medicina esportiva, porém não foi 

encontrada uma quantidade suficiente a respeito do assunto ou tema relacionado. As 

revistas que possuíam temas próximos foram: RBCE (Revista Brasileira de Ciências do 

Esporte), Revista da Educação Física/ UEM, Revista Brasileira de Educação Física e do 

Esporte e Psicologia: Ciência e Profissão. Em revistas, foram utilizados como dados os 

anos de 2000 a 2017, porém foi-se feito uma busca em anos antecedentes, mas não muito 

foi encontrado; as palavras chaves para a pesquisa foram: esporte de alto rendimento, 

psicologia do esporte, karatê, competição, estresse. Mas em grande parte dos resultados, 

não houve uma demanda que tivesse uma relação com a temática proposta. No caso dos 

livros aproveitados, foram 7 livros que possuíam a temática desporto, psicologia ou 

psicologia do esporte e do exercício, que possuíam um direcionamento para a pesquisa.  

Portanto, os resultados da discussão ou o aproveitamento dos dados, são uma amostra do 

que já era observado em meios competitivos, mas tomando comparativo com a literatura 

da psicologia com as demandas do karatê, observa -se que a interligação de ambos, se dá 

por meio da construção de personalidade dentro da modalidade, que entra em conflito 

quando os aspectos envoltos da preparação da competição ficam mais acentuados, visto 

que quando o praticante não possui um fortalecimento da mente, alguns aspectos tornam-

se interferências fora do planejamento. 

6.1 RESULTADOS 

Foi feito uma busca de arquivos, textos e livros acerca da temática proposta, porém não 

houve uma quantidade aceitável para se ter um embasamento com mais propriedade. É 

constatado, que a quantidade de publicações por anos e a quantidade de temas que 

abordam o tema foi muito distante, elucidando que mesmo usufruindo de temas “próximos”, 

ainda mantém um distanciamento do assunto em específico, visto que de acordo com os 
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textos, a temática é abordada de forma abrangente, não dirigindo para um embasamento 

dentro da linha de pesquisa deste trabalho. Na RBCE, de 61 publicações, apenas 8 artigos 

abordam temas próximos com o da pesquisa; na Revista Brasileira de Educação Física e 

Esporte, dos 54 artigos apenas 3 podiam ser utilizados (devido ao direcionamento para arte 

marcial ou psicologia esportiva); Revista Educação Física/UEM, de 51, apenas 3 

abordavam e na Revista Psicologia: Ciência e Profissão, de 75 apenas 2 tinham a temática 

investigada. 

Dessa forma, de acordo com os textos que abrangem outras modalidades, foi verificado 

que de fato as interferências externas e internas são fatores importantes que podem 

acarretar oscilações na condição psíquica de atletas de karatê em período de preparação 

para a competição. Grande parte do acervo analisado constatou que a condição psicológica 

do karateca é importante para seu desenvolvimento e aperfeiçoamento para as 

competições, onde a demanda aumenta de acordo com o nível competitivo. 

Assim como em outras modalidades que possuem o foco de alto rendimento, o karateca 

busca um acompanhamento psicológico utilizando como fatores as doutrinas empregadas 

dentro da modalidade. Dessa forma, Mori (2017), fez uma constatação a respeito dos 20 

ensinamentos elaborados por Funakoshi, que determina todas as ações humanas como 

um todo, para serem aperfeiçoadas. 

 

Categoria Princípios Palavras-chave 

Disciplinar 7,8,9,10,11,17 e 18 descuido, atividade vitalícia, kata 

Moral 1, 2 e 3 saudação, justiça 

Espiritual 4, 5, 6 e 20 pensamento, mente, caminho 

Estratégica 12, 13, 14, 15, 16 e 19 adversário, posição, resultado, batalha, 
espadas 

 

Tabela 1:  classificação do Niju Kun de acordo com as categorias disciplinar, moral, 

espiritual e estratégico. Fonte: Mori (2017). 
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Gráfico 1 - Distribuição do Niju Kun. 

 

Fonte: Autor Próprio. 

 

Nota-se que dentro dos princípios da modalidade, as questões envoltas da mente são 

trabalhadas de forma rotineira, sendo contribuinte na construção geral do praticante ou 

atleta, para o fortalecimento da mente como karateca. Dessa maneira, é notório que a 

modalidade já possui um caminho especifico para o fortalecimento da mente, tomando 

como princípio a ética dos ensinamentos e a conduta como uma arte marcial. Questões 

disciplinares, moral, espiritual e estratégica, são fatores que também condizem com a 

preparação do indivíduo como ser humano, mas sendo direcionado para as diretrizes da 

arte marcial (MORI, 2017). 

Assim sendo, a busca foi direcionada com uma temática ou proposta próxima da deste 

estudo, utilizou-se pesquisas que envolvessem outras modalidades esportivas que tinham 

um enfoque psicológico nos treinamentos e preparação de atletas, mas poucos artigos 

direcionados especificamente foram encontrados. A prioridade a ser observada nos 

arquivos, foi se uma possível resposta para o que uma condição psicológica afetada 

(diferente do normal), poderia abalar os resultados de um atleta em período pré-

competição, sendo observado que nos demais esportes em níveis altos de competição, o 

estado mental do competidor pode mostrar ou deixar claro quais seriam os possíveis 

resultados, antes mesmo da competição. Pois em alguns casos, ocorre uma piora no 
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rendimento, falta de entusiasmo durante o treino e principalmente e falta de energia para 

respostas rápidas dentro da competição (DE ROSE JUNIOR, 2008). 

Com a quantidade de artigos publicados, os temas que possuíam um foco mais abrangente 

e que não é diretamente correlacionado com a temática estudada mostraram em todos os 

textos presentes que durante a preparação física para a competição sempre há a presença 

de interferências internas ou externas, que podem acarretar uma instabilidade (física e 

mental) no processo e resultado de uma competição. Sendo que é observável que grande 

parte dos indivíduos que participam de competições, sofrem antecipadamente algum tipo 

de pressão, independente se é algum esporte coletivo ou individual, nota-se que apesar de 

alguns casos que se tenha o companheirismo ou trabalho em equipe, ainda ocorrerá 

interferências positivas ou negativas no processo adaptativo às sensações envolvidas 

especificamente ao evento (CAPUTO, ROMBALDI e COZZENSA DA SILVA, 2017) 

Dessa forma, além das questões envolvidas com a própria prática do karatê, como a 

disciplina, conduta, assiduidade, respeito e às próprias questões pessoais, é notável que 

em termos de alto rendimento há uma necessidade de intervenção psicológica, para a 

prevenção de distúrbios na manutenção da capacidade mental do praticante. Assim como 

proposto por Borin (2004), dentro de um planejamento específico de um atleta há uma série 

de questões envoltas nesse processo que necessitam um acompanhamento, seja a 

questão de marketing, custeio de viagens, os treinamentos e inclusive o respeito do tempo 

de aperfeiçoamento de técnicas dentro da modalidade, que no caso do karatê há uma 

grande repetição de movimentos, que quando não respeitados, pode acarretar a lesões. 

Nesse sentido, as lesões podem ser outro fator perigoso para atletas, que tentam ao 

máximo minimizar os risco e chances de delas ocorrerem, pois uma vez estando longe de 

competições, perdem o foco e o ritmo dos treinamentos, e quando retomados necessitam 

de uma prévia de treinos mais leves para o retorno à condição técnica e física antes da 

lesão, e muitas vezes alguns atletas não respeitam tal etapa, ocasionando uma sobrecarga 

e sequências de problemas físicos e mentais (MENEZES, 2001).  

Dentro desses comportamentos humanos, em modalidades esportivas há um 

direcionamento na conduta para o fortalecimento na prática, tornando assim uma forma 

mais contrastante para o aperfeiçoamento como praticante nas questões físicas, motoras 

e mentais. E como exposto por Vaz (2005), o corpo humano é muito complexo, pois envolve 

várias questões que podem ser tecnicamente melhoradas dentro de uma prática, não 

unicamente de forma física, mas as habilidades motoras, percepções, capacidade de 
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concentração ou as condições psicológicas dentro do esporte, e partindo deste 

pressuposto, como exemplificado anteriormente (tabela 1 e figura 1), o karatê como arte 

marcial, foca em demandas de forma abrangente para a construção, aperfeiçoamento de 

um praticante.  

Partindo do pressuposto que as interferências emocionais podem acarretar algum 

empecilho no processo pré-competitivo de atletas, é constatado, em karatecas, que alguns 

fatores são melhores distribuídos em termos competitivos, visto que o desenvolvimento 

humano é trabalhado dentro das condutas da arte marcial antes de qualquer tipo de evento. 

Lopes Filho e Monteiro (2015) mostram que as simbologias da filosofia da modalidade é 

algo que fica enraizado em grande parte dos praticantes ou atletas, independente se 

continuam ou não com a prática, uma vez que em cada grupo há diferenciações de foco, 

metas e objetivos, onde algumas equipes buscam o aperfeiçoamento ou melhoramento do 

ser, enquanto outras buscam as vitórias, competições ou resultados condizentes com o 

planejamento. Porém, todos esses fatores se enquadram em perspectivas dentro das 

condutas ou ensinamentos da arte marcial, elucidando de forma satisfatória que em casos 

de possíveis competições tais valores empregados a arte marcial podem contribuir para o 

fortalecimento das condições psicológicas de pessoas instáveis em momentos de pressão 

ou ansiedade. 

Dessa forma, o encaminhamento para um trabalho completo para a preparação física pré-

competição, está inserido em uma vasta área de complexidades emocionais que podem 

interferir no desempenho do atleta.  Estudos de Becker Jr (2000) constata-se que 

competições individuais apresentam um maior nível de estresse e ansiedade do que as 

coletivas. Principalmente, quando o mesmo não consegue e não possui capacidade 

suficiente para controlar certos tipos de emoções antes da competição e a responsabilidade 

individual é guardada para si, na competição ou após.  

Assim como em qualquer momento da vida, a competição também exerce o papel de 

transmissão de sentimentos durante esse processo (DE ROSE JUNIOR, 2002). No karatê, 

que possui uma rotina de condutas dentro nos treinamentos e fora dos momentos de 

preparação, encontra em turbulência quando um indivíduo acostumado a tal rotina, se 

arrisca pela primeira vez em uma competição. Características como disciplina, respeito, 

cordialidade, harmonia entre outras posturas, são características que um karateca possui, 

porém em competições tais fatores podem entrar em conflito, visto que a competição visa 

determinar o mais apto tecnicamente, fisicamente e psicologicamente para a vitória. Desta 
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maneira, as intervenções psicológicas no quesito para a prevenção de possíveis erros na 

preparação de karatecas para a competição, facilitam a realização de melhorias na 

disposição de treinamentos mais árduos, que de certo modo é relativamente melhor 

realizado, quando o mesmo possuí uma melhor autocrítica de seu rendimento, enquanto 

atleta, e de acordo com Hough & Kleinginna (2002) deve-se levar em consideração para o 

planejamento de intervenções com técnicas psicológicas a motivação para participar de 

uma competição, o histórico psicossocial e a habilidade cognitiva para aprender novas 

técnicas, e principalmente para o relaxamento, pois, o próprio sujeito deve ter à vontade 

para participar dessas competições que visam sempre a melhoria em seu rendimento 

enquanto atleta e karateca. 

Com os artigos analisados, observa-se claramente a interferência de aspectos psicológicos 

e sua real manipulação no resultado de uma competição em específico, que 

ocasionalmente acarreta uma vasta ampliação de comprometimento no que se diz a 

respeito de melhorias no rendimento de atletas. Dessa maneira, questões impostas com 

perguntas e questionamentos vem à tona nesse período pré-competição, pois a pressão e 

o estresse, podem ocasionar o medo. Onde é observado que, em caso de karatecas, a 

competição é encarada como algo real, para testar suas habilidades e encarar os resultados 

da sua realidade física, técnica, tática, psicológica e sociocultural (FIGUEIREDO, 2006). 

Portanto, constata-se que para um aperfeiçoamento do karateca como um todo, deve-se 

sempre ter em mente a construção do mesmo, como um ser complexo e íntegro. Figueiredo 

(2006), relata as fundamentações de grande peso para a arte marcial ou qualquer outro 

esporte, que são pontos chaves que buscam sempre a melhoria de ambas as partes, 

mostrando que existem cinco fatores fundamentais no treino: físico, técnico, tático, 

psicológico e teórico.  

A preparação física e técnica representam a base sobre a qual a condição desportiva é 

construída. À medida que o atleta vai adquirindo uma técnica mais aperfeiçoada, vai sendo 

enfatizado a preparação tática. E quando a preparação tática estiver adquirida, o atleta 

deve enfatizar a preparação psicológica (BOMPA, 1990). 
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Figura 1 -  Fatores de treino de T. Bompa (1999) 

  

Fonte: Bompa (1999) 

Segundo Figueiredo (1996), diversos fatores condicionantes, externos ou internos, em 

qualquer momento do treino podem influenciar o rendimento do indivíduo, porque nunca se 

deixa de ser humano. E isso é algo que no karatê é sempre trabalhado, o ser humano, o 

indivíduo como fonte de sabedoria, equilíbrio e harmonia, que são características que 

mantém a integridade do mesmo como cidadão ou karateca, seja apenas como praticante 

ou como competidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

34 
 

 

7. CONCLUSÃO 

Ao longo desse estudo, foi visto que o meio competitivo possui um campo bem diversificado 

para o estudo de possíveis interferências nos resultados durante o período pré competitivo 

em todas as modalidades esportivas, e isso também ocorre no karatê. Alterações no 

comportamento individual, como em aspectos psicológicos são notórios nas oscilações de 

condutas, pensamentos ou reações durante a prática cotidiana, e consequentemente 

ocasionam problemas que o karateca poderá vir a ter com a aproximação das datas 

competitivas. Dessa forma, a psicologia esportiva demonstra que as emoções podem 

desencadear reações negativas quando um atleta/competidor não tem a capacidade de 

controlar suas emoções e/ou as interferências internas/externas, o que acontece em muitos 

casos em competidores que não tem um autoconhecimento, juntamente com um 

acompanhamento especializado e psicológico para identificar quais são os pontos que 

consequentemente irá interferir nos resultados esperados. Constata-se que no alto 

rendimento, apenas treinamento físico não é o suficiente para a construção de um atleta 

completo, pois os seres humanos não são máquinas perfeitas que não cometem erros ou 

deslizes. O preparo físico é de grande importância nas competições, mas no caso das Artes 

Marciais o trabalho da mente, personalidade e conduta, são pontos que ganham destaque 

devido ao perfil de praticantes de cada Arte, onde no karatê a disciplina, a verdade e caráter 

são particularidades exigidas nos Dojôs para a sua prática. 

Portanto, em níveis competitivos em grande escala no karatê ou em artes marciais de forma 

geral, é imprescindível a união do preparo físico, com o psicológico, para evitar um desnível 

de condicionamento. O equilíbrio, tanto físico quanto psicológico, não trará resultados 

negativos, mas sim uma chance de que se previnam oscilações no perfil do karateca 

durante o preparo ou na competição, favorecendo um ganho e o aperfeiçoamento do atleta. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise detalhada de como a 

condição psicológica de karatecas pode ter interferências de acordo com algum tipo de 

imprevisto não recorrente em sua rotina de treinamento. Com isso, observa-se que dentro 

das pesquisas utilizadas, de forma geral abrangendo demais esportes, é constatado que a 

exigência por resultados é um fator determinante para a expressão de dificuldades que 

podem acarretar o fracasso no planejamento da vitória em determinada competição. Além 

disso, a pesquisa permitiu fazer uma correlação das doutrinas pertencentes do karatê com 

aspectos de intervenções psíquicas, visto que, com a junção de condutas do esporte com 

um trabalho aprofundado da mente, permitiria uma prevenção de possíveis erros dentro de 

um evento competitivo.  

Dessa forma, como citado por Weinberg e Gould (2016), os próprios participantes das 

competições devem estar cientes quando, em dado momento, pode haver a ocorrência de 

alguma interferência ou fator condicionante que prejudicará sua performance. O mesmo 

deve identificar, analisar e tentar alterar alguns fatores (preparação física ou mental, foco 

de atenção, diálogo interior negativo) que podem dificultar no controle de suas emoções, 

visto que o atleta aumentando suas habilidades psicológicas, como a regulação, ativação, 

manejo das emoções e o controle do pensamento, aumenta a probabilidade de 

experimentar um estado de fluência. Onde juntamente com uma intervenção psicológica 

individualizada, poderá facilitar a identificação e possível manifestação para correção ou 

prevenção em determinados casos. 

Na realização, na busca de dados que possuíssem embasamento para a temática, 

verificou-se que há uma literatura rasa acerca do assunto de psicologia voltada 

especificamente para artes marciais, direcionado com o karatê. Pois, ao direcionar com a 

modalidade pesquisada, a dificuldade foi aumentou, devido que na busca encontram-se 

muitas pesquisas voltadas para o ensino, conduta ou os ensinamentos/códigos, mas a 

forma de expressão de caráter ou nas questões mentais envolvidas e relacionadas com a 

psicologia, foi superficial e generalista.  

Dada a importância do assunto, torna-se primordial estudos mais aprofundados com essa 

temática para a utilização de intervenções em trabalhos de alto rendimento em karatecas, 

manipulando os mecanismos da psicologia juntamente com os ensinamentos, condutas e 

códigos da modalidade, que igualmente visa a construção do ser como algo mais complexo. 

Nesse sentido, recursos envoltos na análise e diagnóstico de modificações de postura 
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antecedentes à competição, deve-se estar presente no processo de aperfeiçoamento do 

atleta, com intuito do desenvolvimento das capacidades físicas, motoras e mentais, posto 

que o aprimoramento das habilidades psicológicas, permitirá um maior controle do indivíduo 

como praticante e/ou atleta de alto rendimento nas questões de emoção, ansiedade e 

estresse, que podem estar presentes durantes os treinamentos ou momentos antes da real 

competição/disputa. 
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