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Resumo 

 

A prática das artes marciais japonesas e coreanas possui como eixo a 

realização das “formas”, que são séries de movimentos e posturas padrões. Tais 

“formas” se denominam “Poomsae”, para o Taekwondo, e “Kata”, para o Karate e o 

Kendo e são movimentos praticados como combates ritualizados, exercício de 

estética de movimentos e um modo de melhorar fundamentos como equilíbrio e 

coordenação. O presente estudo teve como objetivo identificar a percepção dos 

praticantes do Karate, Kendo e Taekwondo sobre a prática do Kata/Poomsae, para 

compreender a relação entre o praticante moderno e um aspecto tradicional dessas 

artes marciais. A escolha dessas modalidades se justifica pela presença de 

movimentos específicos e prática frequente do Kata/Poomsae, inclusive como 

requisito para graduação. Um questionário foi elaborado e aplicado, o qual continha 

questões de múltipla escolha sobre a prática do Kata/Poomsae. O questionário foi 

disponibilizado online e respondido por praticantes de Taekwondo, Kendo e Karate 

de várias partes do Brasil por meio da ferramenta de “Formulários Google”. O 

questionário apresentou questões de caracterização da amostra, como sexo, idade, 

arte marcial praticada, graduação, tempo de prática e localidade. Além disso, há 

questões acerca da frequência de prática e importância atribuída ao Kata/Poomsae. 

Por fim, dez questões foram desenvolvidas para descrever a percepção dos 

praticantes sobre os significados objetivos do Kata/Poomsae. Para tanto, utilizou-se 

a escala Likert de 1 a 5, na qual 1 significa “não concordo totalmente” e 5 significa 

“concordo totalmente” com as afirmações expostas. Os resultados apontam que a 

prática do Kata/Poomsae é mais frequente no Taekwondo e Karate do que no 

Kendo. Em geral, os praticantes consideram importante a realização do 

Kata/Poomsae, principalmente entre os praticantes de Karate (P < 0,05). As 

questões relacionadas à percepção dos significados da prática do Kata/Poomsae 

entre os artistas marciais revelaram que estes acreditam que o Kata/Poomsae 

permite o maior conhecimento sobre os princípios da arte marcial, contribui para a 

automatização dos movimentos da luta e para a realização correta das técnicas, 

além de contribuir para o sucesso em situações de combate. Quando questionados 

se acreditavam que a prática do Kata/Poomsae era obsoleta, os participantes não 



 
 

concordaram com a afirmação. De forma geral, apesar das respostas serem 

similares entre as modalidades, indicando grande importância ao Kata/Poomsae 

para a prática de artes marciais, no Karate ocorreu atribuição de valor ainda mais 

pronunciado para tal prática. 

 

Palavras chave: Kata; Poomsae; Karate; Kendo; Taekwondo. 
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1 - INTRODUÇÃO 
 

As artes marciais são práticas que datam milênios de existência e, ao 

adentrarem na modernidade, pode ocorrer a perda ou alteração de seus aspectos 

tradicionais. Donohue (2006) afirma que o ensinamento de artes marciais não 

precisa estar preso às práticas altamente estruturadas e ritualizadas, sendo a prova 

disso a mudança de foco na prática atual de artes marciais, buscando exercícios 

com aplicações práticas em combate, fugindo aos formatos mais tradicionais. 

 

O termo “marcial” é derivado do nome do deus romano “Marte”, 

representação do deus grego da guerra “Ares”, portanto o termo “arte marcial” pode 

ser interpretado como “Arte da guerra”. As artes marciais se diferenciam do termo 

“lutas” por terem sido desenvolvidas para a guerra, principalmente na antiguidade, 

onde o armamento moderno ainda não existia e os soldados utilizavam as armas 

como extensão de seus corpos, ou utilizavam apenas o alcance de suas mãos e pés 

em batalha. Sendo assim, a definição de lutas abrange qualquer prática onde o seu 

adversário é o alvo, como acontece nos combates esportivos modernos. (Portal da 

Educação, 2015) 

 

O Kata ou Poomsae (tradução para “formas” do japonês e coreano, 

respectivamente) são elementos tradicionais da prática de artes marciais japonesas 

e coreanas. As “formas” são práticas de padrões de movimento que podem ser 

descritos como:  

[...]combates ritualizados, exercício de estética de movimentos, modo de 
melhorar os fundamentos, como equilíbrio e coordenação, um tipo de 
meditação em movimento, ou uma forma de treinamento semelhante a 
combate sombra, Kata abrange elementos de todas essas caracterizações, 
mas a sua essência não é capturada por nenhuma delas. Kata, na verdade, 
desafia explicação sucinta. (FRIDAY, Karl F. - 1995, E-book). 

 

O Poomsae caracteriza o momento do treinamento no qual são realizadas 

séries de posturas e movimentos interligados, com ataques e defesas contra 

adversários imaginários em diferentes direções (ROCHA, 2009).  
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A prática do Taekwondo se divide em treinamentos de Poomsae, técnicas 

livres e luta, como também ocorre com o Kendo e o Karate (Armstrong, 1997). 

Portanto, estas três artes marciais separam, em seus treinamentos, o Kata/Poomsae 

de outros tipos de movimentação. 

 

Por serem de origens diferentes, a utilização do Poomsae no Taekwondo 

e o Kata nas artes marciais japonesas como Kendo e Karate poderia ser contestada. 

Porém ambas dividem o mesmo significado literal, além de que a organização do 

Taekwondo como arte marcial moderna está estritamente ligada ao Karate. Tal 

ligação ocorreu porque, durante a ocupação da Coreia pelo Japão, entre 1910 e 

1945, o Tenente Choi, criador do Taekwondo, obteve alta graduação no estilo Karate 

Shotokan, sendo esta uma das artes marciais que serviram como modelo para a 

criação do Taekwondo. Na biografia do introdutor do Taekwondo no Brasil, Sang Min 

Cho, descrito por Infante (2013), é relatado que, no início, o Taekwondo utilizava os 

Katas do Karate sem alteração, e posteriormente foram criados os Poomsaes ainda 

baseados nos Katas, porém com número maior de movimentos. 

 

O Karate e Taekwondo possuem estruturas semelhantes em seus Katas e 

Poomsaes, sendo uma prática individual contra adversários imaginários em várias 

direções. No Kendo, a prática do Kata ocorre em duplas. Um dos praticantes 

assume o papel de shidachi, que será o vencedor das lutas simuladas, enquanto o 

outro assume o papel de uchidachi, que desfere golpes que não atingem o 

adversário e recebe os golpes do shidachi, perdendo a luta. Conforme discutido por 

Tsuneo (1999), os papéis do shidachi e uchidachi durante a prática do Kata são 

distintos e característicos. Cada um possui um ponto de vista psicológico único e é 

essencial que tais qualidades sejam mantidas durante a prática. O uchidachi assume 

o papel de professor, ou como afirma Tsuneo (1999), de um “pai que educa o filho”. 

Neste papel, ele deve desferir um ataque verdadeiro, possibilitando o shidachi a 

aprender e treinar o posicionamento correto do corpo, distância de combate (ma-ai), 

estado de espírito apropriado e a percepção de oportunidade.  
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Muitas artes marciais sofreram modificações em sua estrutura pedagógica 

devido à “esportivização” como ocorreu, por exemplo, com o ingresso do Taekwondo 

na lista de esportes olímpicos competitivos em 2000. Dessa forma, os antigos 

significados das artes marciais orientais são substituídos pela busca da melhora da 

aptidão física e performance esportiva, perdendo então parte de seu conhecimento 

tradicional associado e filosofia. 

 

A presente pesquisa busca identificar a compreensão dos praticantes de 

Karate, Kendo e Taekwondo sobre a realização do Kata e do Poomsae em suas 

rotinas de prática, visando a identificação da relação entre o praticante moderno e 

um aspecto tradicional dessas artes marciais. 

 

2 - PROBLEMÁTICA 

 

A problemática deste estudo teve como questões norteadoras:  

- Os praticantes atuais de Karate, Kendo e Taekwondo possuem como hábito o 

treino de Kata/Poomsae?  

- Qual o tempo de treinamento despendido pelos praticantes para o Kata/Poomsae?  

- Qual o significado sobre a prática do Kata/Poomsae para os praticantes?  

- Existem diferenças nas concepções do Kata/Poomsae entre as artes marciais em 

questão?  

- Na visão dos praticantes, o Kata/Poomsae é parte importante do aprendizado da 

arte marcial? 

 

 

3 - OBJETIVO 

 

3.1 Objetivo geral: 

Identificar e descrever a compreensão de praticantes de artes marciais 

coreanas e japonesas sobre a prática contemporânea do Kata/Poomsae. 
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3.2 Objetivos específicos: 

- Comparar a importância estabelecida pelos praticantes das artes 

marciais japonesas e coreanas sobre prática do Kata/Poomsae. 

 

- Identificar a possibilidade de diferentes interpretações sobre a prática do 

Kata/Poomsae entre as artes marciais em questão. 

  

 

4 - METODOLOGIA 

 

4.1 Amostra 

 

Como critério de admissão para a pesquisa foi estipulada a prática do 

Taekwondo, Kendo ou Karate, sendo considerados os praticantes de apenas uma 

das artes marciais. Um total de 223 indivíduos responderam os questionários, sendo 

78% deles do sexo masculino e 22% do sexo feminino (174 homens e 49 mulheres), 

de idades entre 13 e 62 anos (média: 29,8 anos). Dos 223 participantes, 88 deles 

praticam Karate, 73 praticam Taekwondo e 62 praticam Kendo. 

  

 

4.2 Elaboração e disponibilização dos questionários 

 

Um questionário objetivo foi criado por meio da ferramenta de 

“Formulários Google”, que continha questões de múltipla escolha sobre a prática do 

Kata/Poomsae e deveria ser respondido de forma online. 

 

O questionário (Anexo A) possuía seis questões para caracterização dos 

participantes por sexo, idade, artes marciais que praticam, graduação, tempo de 

prática, localidade e motivos para começar a praticar a arte marcial. Das demais 

questões, as cinco primeiras foram desenvolvidas para analisar o tempo investido no 

treinamento do Kata/Poomsae por cada indivíduo. Na sexta questão os praticantes 

utilizaram a escala de Likert (Likert, 1932), de 1 (“não concordo totalmente”) a 5 
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(“concordo totalmente”), para classificarem as dez afirmações sobre sua visão 

acerca do Kata/Poomsae.   

 

Os questionários foram divulgados aos participantes por meio de redes 

sociais e visitas às academias da região da Grande Vitória. 

 

4.3 Análise de dados 

 

Os dados obtidos foram analisados por meio de estatística descritiva 

simples e apresentados como o percentual do total de respostas. Alguns escores 

apresentados em escalas crescentes foram avaliados por meio de Análise de 

Variância (ANOVA) de 01 via com pós-teste de Bonferroni para identificação de 

diferenças entre praticantes de diferentes modalidades ao nível de significância de 

5%. Neste caso, os valores foram apresentados como Média ± Desvio Padrão (DP). 

Para as análises, foi utilizado o software estatístico GraphPad Prism. 

 

 

5 - RESULTADOS 

 

As primeiras perguntas foram desenvolvidas com a intenção de averiguar 

em relação à frequência da prática da modalidade e do Kata/Poomsae. Os 

Taekwondistas e Karatecas em geral despendem maior tempo de treinamento em 

suas respectivas modalidades e treinam mais vezes por semana a prática do 

Kata/Poomsae em relação aos Kenshi (praticantes do Kendo) (Figura 1).  
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Figura 1: Frequência de treinos da modalidade semanalmente entre uma vez e 
sete vezes por semana. 

 
Legenda: a: P < 0,05 vs Taekwondo; b: P < 0,05 vs Kendo. 

 

 

Com relação à média de prática semanal, observamos que na figura 2 o 

mesmo comportamento ocorre, uma vez que os Taekwondistas e Karatecas 

praticam o Kata/Poomsae mais vezes na semana que os Kenshi.  

 

 
Figura 2: Média de prática do Kata/Poomsae semanalmente entre uma vez e 
sete vezes.  

 

 

Legenda: a: P < 0,05 vs Taekwondo; b: P < 0,05 vs Kendo. 

 

Com relação a importância atribuída à prática do Kata/Poomsae, observa-

se na Figura 3 a nota geral dada pelos praticantes de cada modalidade. 
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Figura 3: Importância atribuída, de forma geral, à prática do Kata/Poomsae, 

sendo 0 “nada importante” e 10 “muito importante”. 

 

Legenda: a: P < 0,05 vs Taekwondo. 

Nas tabelas 1 e 2 averiguamos quanto tempo do treino é dedicado à prática 

do Kata/Poomsae e se os participantes os praticam fora do tempo de treinamento. 

 

Com a pergunta “Nos dias em que você treina Kata/Poomsae, quanto 

tempo do treino é dedicado a essa prática?” averiguamos que a maioria percentual 

dos praticantes de Taekwondo e de Karate utiliza cerca de metade do tempo de 

treinamento para a prática do Poomsae (32,9% e 42,0%, respectivamente), 

enquanto que no Kendo a maioria respondeu que utiliza apenas uma pequena parte 

do treinamento para a prática do Kata (35,5%). 

 

Tabela 1: Tempo dedicado à prática do Kata/Poomsae durante a sessão de 
treinamento por praticantes das diferentes modalidades de artes marciais. 

 
Opção:                                                                                              Taekwondo 

n/(%) 
Kendo 
n/(%) 

Karate-do 
n/(%) 

Durante todo o treino:
  15 / (20,5%) 9 / (14,5%) 13 / (14,8%) 

Grande parte do 
treino: 12 / (16,4%) 15 / (24,2%) 21 / (23,9%) 

Cerca de metade do 
treino: 24 / (32,9%) 16 / (25,8%) 37 / (42,0%) 

Pequena parte do 
treino: 18 / (24,7%) 22 / (35,5%) 17 / (19,3%) 

Nenhum momento do 
treino: 4 / (5,5%) 0 / (0,0%) 0 / (0,0%) 

Total 73/ (100,0%) 62/ (100%) 88/ (100%) 
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Nesse contexto vale ressaltar também que alguns praticantes do 

Taekwondo não praticam Poomsae. Entretanto, em todas as modalidades a maioria 

dos praticantes declarou que às vezes pratica Kata/Poomsae fora da sessão de 

treinamento (Tabela 2).  

 

 

Tabela 2: Prática do Kata/Poomsae fora da sessão de treinamento por praticantes das 

diferentes modalidades de artes marciais (número total de respostas/porcentagem em 

relação ao total). 

 
Opção:                                                                                                                       Taekwondo 

n/(%) 
Kendo 
n/(%) 

Karate-do 
n/(%) 

Frequentemente: 16 / (21,9%) 10 / (13,7%) 29 / (39,7%) 

Às vezes: 28 / (38,4%)   24 / (32,9%) 37 / (50,7%) 

Raramente: 21 / (28,8%) 22 / (30,1%) 17 / (23,3%) 

Nunca:     8 / (11,0%)  6 / (8,2%) 5 / (6,8%) 

Total 73 / (100,0%) 62 / (100%) 88 / (100%) 

 
 

A tabela a seguir expõe a classificação relativa às respostas objetivas 

sobre a percepção dos participantes de cada modalidade a respeito do 

Kata/Poomsae, de acordo com as escala de Likert, de 1 (“não concordo totalmente”) 

a 5 (“concordo totalmente”). 
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Tabela 3: Percepção dos significados e importância da prática do Kata/Poomsae.  

Questão: Taekwondo Kendo Karate-do 

A partir da prática do Kata/Poomsae, conheço mais sobre 

os princípios da arte marcial. 

4.32 4.76a 4.81a 

Acredito que a prática do Kata/Poomsae contribui para a 

automatização dos movimentos da luta. 

4.18 4.10 4.43 

Gosto da prática do Kata/Poomsae. 4.00 4.47 4.50a 

Penso que a prática do Kata/Poomsae é obsoleta. 1.88 1.26a 1.73 

O Kata/Poomsae é cobrado em exames de graduação. 4.70 4.85 4.93 

A prática do Kata/Poomsae é importante para aprender 

corretamente as técnicas da modalidade. 

4.62 4.66 4.83 

Me sinto como um verdadeiro artista marcial/lutador 

quando pratico Kata/Poomsae. 

3.78 3.84 4.22 

A prática do Kata/Poomsae pode contribuir para o 

sucesso em situações de combate. 

3.99 3.97 4.57ab 

A prática do Kata/Poomsae possui um significado 

espiritual. 

4.19 4.05 4.19 

Penso que poderia fazer melhor uso do tempo do treino 

se não praticasse o Kata/Poomsae. 

1.79 1.35a 1.35a 

Legenda: a: P < 0,05 vs Taekwondo; b: P < 0,05 vs Kendo. 

  

Cinco respostas apresentaram diferenças estatísticas entre os 

praticantes. Em “A partir da prática do Kata/Poomsae, conheço mais sobre os 

princípios da arte marcial.” Tanto Kendo (4,76) quanto Karate (4,81) sobressaíram as 

respostas do Taekwondo. Em “Gosto da prática do Kata/Poomsae”, obteve-se 

diferença do Karate (4,50) em relação ao Taekwondo (4,00), mas sem diferença do 

Kendo em relação às outras duas. Nas respostas às perguntas “Penso que a prática 

do Kata/Poomsae é obsoleta”, as respostas dos praticantes de Kendo (1,26) foram 

menores que as dos praticantes de Taekwondo (1,88), não havendo diferenças entre 
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Kendo e Karate, nem entre Taekwondo e Karate. A pergunta “Penso que a prática 

do Kata/Poomsae pode contribuir para o sucesso do Kata/Poomsae em situações de 

combate” obteve diferença do Karate (4,57) em relação ao Taekwondo (3,99) e 

Kendo (3,97). E por fim a resposta à pergunta “Penso que poderia fazer melhor uso 

do tempo do treino se não praticasse o Kata/Poomsae” apresentou diferença do 

Taekwondo (1,79) em relação ao Kendo (1,35) e Karate (1,35). 

 

6 - DISCUSSÃO 

 

Praticantes do Karatê atribuem relevante importância ao Kata (Figura 1) e, 

em geral, despendem grande parte de seu treinamento na prática dessa atividade 

(Tabelas 1 e 2). Além disso, dentre os praticantes do Karatê, mais de 90% pratica 

esse tipo de treinamento “frequentemente’ ou “às vezes” fora dos horários de 

treinamento (Tabela 2), o que reforça a perspectiva de que a prática seja mais 

disseminada e considerada de maior importância nesta modalidade.  

 

Por outro lado, dentre as modalidades avaliadas neste trabalho, os 

praticantes do Taekwondo atribuem menor importância à prática do Kata/Poomsae 

(Figura 1). Um atleta profissional de Taekwondo que disputou os Jogos Olímpicos do 

Rio 2016 pela seleção brasileira informou sua realidade na íntegra: “Dificilmente os 

atletas de Taekwondo de alto rendimento treinam a parte do Poomsae. Eu por 

exemplo, a última vez que treinei Poomsae na vida foi no ano de 2005, quando me 

tornei faixa preta. Então, hoje existe um abismo enorme entre Taekwondo "arte 

marcial" e Taekwondo "esporte de alto rendimento”.”. Este relato evidencia que a 

esportivização do Taekwondo influenciou diretamente a prática do Poomsae em sua 

trajetória na arte marcial. 

 

O Taekwondo é a única das três modalidades avaliadas neste estudo que 

faz parte do conjunto dos esportes olímpicos, até o ciclo de 2016. Seu processo de 

esportivização iniciou-se graças ao projeto “Movimento Esporte para Todos”, 

ocorrido na Noruega em 1967, o qual incentivou a difusão dos esportes, em especial 

aos sedentários, que tivessem interesse em suas práticas em contraposição aos 
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esportes de alto rendimento (CAVALCANTI, 1984). No Brasil esse processo teve 

como principal motivador para a esportivização desta arte marcial o mestre Woo Jae 

Lee, que veio para o país para divulgar “a arte marcial coreana”, em 1972 (RIOS, 

2006). No ano seguinte ele foi responsável pela organização dos Campeonatos 

Brasileiro, Carioca e Paulista de Taekwondo. O mestre Woo Jae Lee, juntamente 

com Luiz Eugênio Mergulhão Filho, publicaram o primeiro livro brasileiro sobre 

Taekwondo em 1978, no qual foi identificada a pouca influência das culturas 

ocidentais nas metodologias utilizadas pelos mestres de Taekwondo. Segundo eles, 

a partir da formação de instrutores brasileiros e coreanos que estavam há muito 

tempo no País, imersos na cultura ocidental, ocorreu uma mudança da visão oriental 

nessa modalidade (RIOS, 2006), o que poderia em parte explicar a baixa 

importância atribuída às atividades tradicionais nesta modalidade. 

 

Com a fundação de entidades esportivas no Brasil ligadas ao Taekwondo 

e a disseminação da luta em competições, praticantes com diferentes perfis foram 

agregados. Originalmente, o número de nocautes e lesões era maior, mas esse 

cenário foi alterado devido às novas proteções obrigatórias, como os protetores de 

tronco, as proteções nos antebraços, bucal, genital, tibial e da cabeça, devido à 

preocupação com maior proteção para os praticantes. Foram modificados também 

as exigências para as altas graduações, eliminando práticas consideradas 

degradantes e de resistência como “quebramentos” (kyopa). Ao final, as 

modificações levaram à popularização desta arte marcial, tornando-a praticável por 

grande número de pessoas e com menos tempos de treinamento (SILVEIRA, 2005). 

Em geral, as respostas atribuídas à atividade (Tabela 3) parecem indicar que, de 

fato, a prática do Kata/Poomsae é menos valorizada dentro do Taekwondo, o que é 

confirmado pelos seus próprios participantes (Figura 1). 

 

Mesmo atribuindo menor importância à prática do Kata/Poomsae para sua 

modalidade, os praticantes do Taekwondo despendem maior tempo com o 

treinamento dessa prática que os praticantes do Kendo (Tabelas 1 e 2), os quais em 

teoria atribuem a mesma relevância dos Karatecas (Figura 1). Tal atribuição de 

importância pode ser explicada pelo apreço à tradição e etiqueta na prática do 
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Kendo. Muito se especulou sobre a integração do Kendo nos jogos Olímpicos, uma 

vez que é a arte marcial de maior representatividade no Japão, sede dos jogos em 

2020. Porém, alguns praticantes acreditam que o Kendo como esporte se diferencia 

dos outros incluídos nos Jogos Olímpicos, uma vez que, mesmo em competição, são 

mantidas as tradições utilizadas desde sua criação, como o equipamento e a 

cerimônia que precede cada combate e que normalmente são ignorados em 

combates Olímpicos, como acontece com o Judo e o próprio Taekwondo. 

 

A afirmação “a prática do Kata/Poomsae pode contribuir para o sucesso 

em situação de combate” demonstra um fato curioso a respeito das três artes 

marciais, uma vez que Karate (4,57) se diferenciou de Taekwondo (3,99) e de Kendo 

(3,97), mostrando que o Kendo se importa com a prática do Kata, como visto nas 

outras respostas, mas não o associa ao sucesso no combate da mesma forma que o 

Karate, demonstrando, possivelmente, a importância dos aspectos tradicionais para 

os praticantes do Kendo. 

 

A última questão em que se obteve diferença estatística evidencia um 

pouco mais da visão esportivizada no Taekwondo. Para a afirmação “penso que 

poderia fazer melhor uso do tempo do treino se não praticasse o Kata/Poomsae.” as 

respostas dos praticantes de Kendo (1,35) e Karate (1,35) foram significativamente 

diferentes das dos praticantes de Taekwondo (1,79). 

 

O domínio do Kata é determinante para o progresso de nível na arte 

marcial, logo é relacionada com a maneira de se ponderar o crescimento individual 

do aluno. Longe de ser uma replicação de movimentos pré-estabelecidos com 

objetivo de lapidação da técnica e demonstração de habilidades, o Kata ressignifica 

na prática as lições ensinadas pelos mais graduados. Quanto maior o grau, mais 

complexo é o Kata e este demanda de mais tempo para sua execução correta, 

voltando-se à ideia de se forjar lentamente o aprendizado do Kata, baseado na 

autocrítica e no aprendizado pela repetição. Além disso, o ensino do Kata remete 

aos padrões culturais japoneses, onde existe a preocupação com a autoridade, 

hierarquia e sua organização (DONOHUE, 2006). 



18 
 

 
 

 

De certa forma, a repetição pode ser enxergada como uma tentativa de 

solução de um problema ou desafio apresentado ao praticante, com base na 

experiência prévia frente ao mesmo problema (LEE; SWANDON; HALL, 1991). 

 

Conforme afirmam Friday e Humitake (1997), é também importante a 

noção de que o Kata é um componente importante no treinamento do estudante, 

mas não representa todo ele. Os autores afirmam que o Kata, por exemplo, não 

deve ser usado como uma forma de “banco de dados” aplicada mecanicamente a 

situações de combate, como “quando o oponente ataca com a técnica 7-A, 

responder com o contra-ataque 7-A-1”, por exemplo. O Kata deve sim ser 

empregado como uma ferramenta de aprendizagem dos princípios que permeiam as 

técnicas específicas da modalidade e abordadas nos diferentes Katas. 

 

Lee, Swandon e Hall (1991) ressaltam que a prática efetiva requer mais 

que apenas a repetição de movimentos. Operações de resolução de problemas, 

especialmente aquelas que envolvem o desenvolvimento de um plano de ação, se 

fazem importantes para o desenvolvimento de uma habilidade. No que diz respeito 

às artes marciais, é importante ressaltar que as respostas às ações ocorrem em 

frações de segundo. Assim, a prática frequente é fundamental para a construção de 

um “arsenal” de planos de ação específicos para os desafios enfrentados em 

situações de luta. A prática do Kata, conforme discutido, pode ser importante nesse 

processo, mas a vivência em atividades onde tais habilidades são testadas é 

fundamental. No Kendo, Karate e Taekwondo este tipo de prática livre (chamada de 

shiai, kumite e kyorugui, respectivamente) é também frequente no treinamento dos 

praticantes dessas artes. 

 

 

7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Parece haver um consenso de que a repetição dos movimentos é um 

ingrediente-chave, senão o mais importante para a aprendizagem das habilidades 
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motoras (LEE et al., 1991). Neste sentido, a repetição dos movimentos da luta 

durante a prática do Kata/Poomsae, realizada frequentemente como parte da sessão 

de treinamento, em teoria é importante para o aprendizado, incorporação e 

automatização dos movimentos.  

 

A partir dessa discussão, conclui-se que a prática do Kata/Poomsae é 

vista de forma complexa pelos seus praticante que, além de atribuírem grande 

importância à sua execução, atribuem valores diferentes de acordo com sua prática. 

 

Para os praticantes do Karate, a prática do Kata está associada à própria 

prática da arte marcial, desenvolvendo, na visão dos praticantes, habilidades 

empregadas em combate. Já os praticantes de Kendo atribuem importância ao Kata, 

principalmente com relação à tradição de sua prática, considerando que o Kendo é 

uma das artes marciais que menos se modificou com o advento da modernidade. 

Entretanto, apesar da importância atribuída, na prática eles despendem pouco do 

seu tempo de treino à essa atividade. 

 

Portanto, a modernização pode influenciar a prática de atividades 

tradicionais de artes marciais, ao passo que estas sofram mudanças metodológicas 

em sua estrutura. O fato de o Taekwondo ser a mais esportivizada dentre as três 

modalidades pode ter comprometido a visão de seus participantes quanto à 

importância da prática do Poomsae, sendo que alguns Taekwondistas afirmam não 

praticar o Poomsae nos treinamentos regulares, sendo este apenas uma burocracia 

dos exames de faixa. 
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APÊNDICE A 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 
  

Questionário nº |__|__|__| 
 

Pesquisa: Visão de praticantes de artes marciais sobre a prática do 
Kata/Poomsae. 

 
 
Sexo: [  ] masculino [  ] feminino.                              Idade: _____ anos. 

Arte(s) marcial(is) que pratica: 

____________________________________________. 

Graduação:____________________.         Pratica a quanto 

tempo?____________________. 

 
Porquê começou a praticar artes marciais? Selecione quantas alternativas 
achar necessário. 
 
(  ) Para aprender a me defender (  ) Para melhorar minha autoestima 

(  ) Para melhorar a minha saúde (  ) Por diversão / passatempo / hobbie 

(  ) Pela beleza da luta (  ) Pela filosofia e valores da luta 

(  ) Para participar de competições (  ) Outra: _________________________ 

 
Nas questões a seguir, marque com um “X” no quadro que melhor 
representa sua resposta: 
 

1. Em média, quantos dias por semana você pratica a modalidade? 

1 dia 2 dias 3 dias 4 dias 5 dias 6 dias 7 dias 

 
 

2. Em média, quantos dias por semana você pratica o Kata/Poomsae? 

1 dia 2 dias 3 dias 4 dias 5 dias 6 dias 7 dias 
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3. Nos dias em que você treina o Kata/Poomsae, quanto tempo do treino é dedicado a 
essa pratica? 

Durante todo o 
treino 

Grande parte do 
treino 

Cerca de metade 
do treino 

Pequena parte 
do treino 

Nenhum 
momento do 

treino 
 
 
 

4. Você costuma praticar o Kata/Poomsae fora do horário do seu treino? 

Frequentemente Às vezes Raramente Nunca 

 
 

5. Usando a escala abaixo, assinale o quanto você considera importante, de forma geral, 
praticar o Kata/Poomsae. 

Nada 
importante 

        Muito 
importante 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
6. Sobre a prática do Kata/Poomsae, assinale de acordo com a devida 
importância, de acordo com a escala abaixo: 

1. Não concordo totalmente 
2. Não concordo parcialmente 
3. Indiferente 
4. Concordo parcialmente 
5. Concordo totalmente 

 

QUESTÃO RESPOSTA (Escala Likert) 

A partir da prática do Kata/Poomsae, conheço mais sobre 
os princípios da arte marcial. 1 2 3 4 5 

Acredito que a prática do Kata/Poomsae contribui para a 
automatização dos movimentos da luta. 1 2 3 4 5 

Gosto da prática do Kata/Poomsae. 1 2 3 4 5 

Penso que a prática do Kata/Poomsae é obsoleta. 1 2 3 4 5 

O Kata/Poomsae é cobrado em exames de graduação. 1 2 3 4 5 

A prática do Kata/Poomsae é importante para aprender 
corretamente as técnicas da modalidade. 1 2 3 4 5 
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Me sinto como um verdadeiro artista marcial/lutador/? 
quando pratico Kata/Poomsae. 1 2 3 4 5 

A prática do Kata/Poomsae pode contribuir para o 
sucesso em situações de combate. 1 2 3 4 5 

A prática do Kata/Poomsae possui um significado 
espiritual. 1 2 3 4 5 

Penso que poderia fazer melhor uso do tempo do treino se 
não praticasse o Kata/Poomsae. 1 2 3 4 5 

 


