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RESUMO 

 
A prática do karatê-do, arte marcial cuja filosofia é alcançar o equilíbrio entre mente, 
corpo e espírito, pode desenvolver qualidades como  a auto-confiança e o auto-
controle (SASAKI, 1989), conseguidos através de um treinamento rigoroso e 
disciplinado. Talvez não só por estes motivos surja o interesse pela prática do 
karatê-do, mas questões como as expectativas e os valores que o cercam também 
serão respondidas neste estudo, sendo todas ligadas diretamente à graduação por 
faixas. Neste estudo foi utilizado um questionário simples como instrumento de 
pesquisa, respondido pelos responsáveis de alunos já inseridos no sistema de 
graduação do karatê-do, visando responder as principais questões do estudo. Os 
resultados encontrados foram satisfatórios, conseguindo apontar que 61% do grupo 
entrevistado respondeu que a disciplina foi o fator que determinou na decisão de 
escolha do karatê-do pelos responsáveis, tendo como foco a expectativa do 
responsável junto a prática do karatê-do, destacou-se principalmente fatores 
comportamentais e como principal valor agregado ao karatê-do destacou-se o 
respeito com 31% das respostas. O estudo concluiu que o karatê-do pode ser um 
excelente instrumento para a sociedade, modelando diretamente o comportamento 
do praticante, desenvolvendo valores junto ao praticante e conceitos de respeito e 
hierarquia, estando estes fatores ligados diretamente à graduação por faixas. 
 
Palavras-chave: Karatê-do, Graduação e Valores.     
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ABSTRACT 

  

The practice of the karatê-do is a martial art whose philosophy is to get the balance 
between mind, body and spirit, can develop qualities as self-confidence and self-
control, obtained right through a rigorous and disciplined training. Perhaps not only 
these reasons are responsible for the interest in the practice of the karatê-do, but 
expectations and values surround it are also important and will be subject of this 
study, all of them directly connected  with graduation for belts. In this study a 
questionnaire was used as simple instrument of research, answered by responsible 
for pupils who are in the system of graduation of the karatê-do, aiming at answer the 
main questions of the study. The joined results had been satisfactory, obtaining to 
point with 61% it discipline as factor that determines the decision of choice of the 
karatê-do by the responsible for students, having as focus the expectation of the 
practice of the karatê-do and was distinguished, as main aggregate value, the 
respect, with 31% of the answers. The study directly concluded that karatê-do can be 
an excellent instrument for the society, shaping the behavior of the practitioner, 
developing values next to the practitioner and concepts of respect and hierarchy, 
being these factors connected with graduation for belts.  

Word-key: Karatê-do, Graduation and Values. 
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INTRODUÇÃO 

 

Funakoshi (1994), mestre criador e divulgador do Karatê moderno o então 

conhecido como karatê-do Shotokan-ryu, foi educador em escolas de Okinawa e um 

estudioso da Filosofia oriental. Funakoshi, por intermédio desta Filosofia, criou 

diversas técnicas de ensino com o objetivo de influenciar diretamente a educação e 

a disciplina do praticante da arte marcial karatê-do. Estes ensinamentos filosóficos 

eram titulados como normas de conduta para o praticante, no sentido de agirem 

dentro do dojô (local de treinamento) e fora dele, ou seja, na sua vida cotidiana. 

Assim em um destes ensinamentos Funakoshi (1994) diz: “Karatê é como água 

quente, se não receber calor constante, se torna água fria”. 

Interpretando primariamente este ensinamento o indivíduo pode pensar que, 

para aquecer o “seu” Karatê, ele deverá praticar exaustivamente, para então poder 

forjar suas armas (técnicas), seu caráter, etc. Porém este ensinamento pode ser 

entendido de outra maneira; deixando de se pensar individualmente, ou seja, como 

um simples praticante, onde realmente poderá desenvolver suas técnicas e o seu 

caráter. Tendo assim amplas possibilidades de passar a agir a partir do olhar do 

interventor, ou seja, do professor que ao desenvolver contato direto com diversas 

pessoas, se torna formador de opinião, podendo auxiliar principalmente na formação 

de cidadãos, tornando-se um exemplo para os demais. Indubitavelmente ao intervir, 

poderá contribuir não só para o desempenho do indivíduo praticante, mas também 

para o desenvolvimento da sociedade. 

É possível afirmar que a arte marcial Karatê-dô, criada com o objetivo e 

filosofia de alcançar o equilíbrio da mente, do corpo e do espírito, com sua prática, 

consegue treinar a auto-confiança e o auto-controle, e onde este equilíbrio será 
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atingido não só pela prática rigorosa de exercícios, mas também por intermédio da 

disciplina e de valores ligados a formação do caráter, tais como a moralidade e a 

ética (BARRERA; MASSIMI, 2003). É possível afirmar que a partir deste conjunto de 

fatores, proporcionados pela prática do karatê-do, surge o interesse de pais em 

incentivar seus filhos a praticar a arte marcial, tendo ou não como objetivo inicial 

alcançar a graduação máxima (faixa preta), que por sua vez só será alcançada por 

intermédio de um sistema de graduação, que evolui mediante avaliações do 

desempenho e maturação do praticante da arte. 

Portanto, a proposta deste estudo é investigar o processo de graduação deste 

praticante que ingressa na construção de sua prática no karatê-do, procurando 

evidenciar o valor implícito na graduação por faixas, ou seja, se o aluno realmente 

evolui nos aspectos ético e moral, focando a visão de seus respectivos 

responsáveis. O estudo aqui apresentado, com base no ensinamento filosófico do 

Mestre Ginshin Funakoshi, que assevera “O karatê precisa ser criado e 

aperfeiçoado” (FUNAKOSHI, 1998). O autor por ser um praticante de karatê-do, há 

17 anos, adquiriu conhecimento teórico e pratico que o possibilita perceber que este 

sistema de graduação pode ser revisto e aplicado de forma diferenciada da 

usualmente utilizada pelos mestres de karatê-do do Rio de Janeiro. Desta forma 

procura-se buscar o aperfeiçoamento e o desenvolvimento do sistema de graduação 

por faixas no karatê-do.  

A pesquisa visa responder as seguintes questões ao longo de seu 

desenvolvimento: a) Quais os fatores motivadores que levam os responsáveis a 

optarem pelo incentivo a pratica do Karatê-do por seus filhos? ; b) Suas expectativas 

são correspondidas após o aluno ingressar no sistema de graduação por faixas? ; c) 
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Os valores éticos e morais (implícitos à graduação), são percebidos por seus 

responsáveis no comportamento cotidiano do praticante? 

Por intermédio de seu desenvolvimento o estudo tem como meta contribuir 

para o desenvolvimento do karatê-do Shotokan, na perspectiva de proporcionar uma 

visão alternativa de desenvolvimento desta arte marcial, através de um sistema de 

avaliação e graduação diferenciada para o praticante infantil de karatê-do Shotokan, 

possibilitando o reconhecimento da atribuição de valores junto à graduação por 

faixas, na visão dos responsáveis dos praticantes.  

O estudo mostra-se de capital importância pelo fato de poder facilitar a 

comunicação e o debate não só de profissionais de Educação Física, mas também 

de Mestres e professores envolvidos com a prática e ensino do Karatê-dô Shotokan, 

além de contribuir para a produção cientifica, que tendo em vista o Karatê-dô, tem o 

seu referencial teórico escasso. Assim será possível facilitar a pesquisa tendo como 

tema o Karatê-do Shotokan. 

A importância desta proposta de pesquisa fica igualmente evidente quando se 

mostra ainda como uma alternativa que sugere a aplicação de uma graduação 

diferenciada para crianças de faixa etária entre 5, e 12 anos, destarte propondo uma 

aplicação facilitada da progressão pedagógica, minimizando a carga teórico-prática 

junto ao ensino da Arte Marcial Karatê-dô. 

 

KARATÊ-DO E SUAS CARACTERÍSTICAS 

O karatê, arte marcial de origem oriental, que utiliza técnicas de defesa e 

ataque sem armas, segundo Nakayama (1966), faz uso de braços e pernas, onde 

são treinados igualmente e ao mesmo tempo, imprimindo ao adversário uma 

demonstração de força igual à de armas reais, surgindo deste mesmo princípio o 
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nome dado a arte marcial karatê, que significa mãos vazias. Sendo ainda para 

Funakoshi (1994), não somente o domínio das habilidades motoras, mas também a 

arte de ser um membro da sociedade bom e honesto. 

Porém, até que esta arte marcial viesse a ser chamada de karate-dô, precisou 

percorrer uma longa trajetória, deparando-se com a história de outras artes marciais. 

Assim, buscando as origens mais remotas do karate-dô, podemos crer que as 

formas de auto-defesa, podem ser mais antigas do que imaginamos, pelo simples 

fato de o homem, que desde de sua existência, se defende pela sobrevivência. De 

acordo com Vianna (1997), com esta necessidade de sobrevivência, o homem foi 

capaz de desenvolver diferentes gêneros e estilos de lutas em diversas condições, 

regiões e épocas. Contudo um estágio marcou para sempre a história das artes 

marciais. Onde grande parte das artes marciais tem suas raízes mais remotas 

marcadas em meados do século V e VI a.c, onde há registros históricos dos 

primeiros indícios de luta na Índia. 

Deste modo, segundo Vianna (1997), a trajetória do karate-dô, dá-se início no 

século V, quando um monge budista, adepto do budismo de contemplação, 

chamado de Bodhidarma, caminhou em direção ao seu país vizinho, a China, com o 

objetivo de fundar um templo budista denominado Templo Shaolin. Conta a Lenda 

que Bodhidarma, ao deparar-se com monges da localidade, percebeu estes, em 

extrema má condição de saúde, cuja precariedade de saúde dava-se devido aos 

longos períodos de meditação, onde ficavam imóveis, sem se alimentar e se 

hidratar. Com isso Bodhidarma preocupou-se com a saúde de seus futuros 

discípulos e após longa observação das características de luta dos animais, 

conseguiu desenvolver um sistema de exercícios que havia uma combinação de 
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exercícios de respiração profunda, flexibilidade e agilidade, onde este método 

passou a ser chamado de Shaolin Kung Fu. 

Após a morte de Bodhidarma, ocorreram alguns incidentes na China, tais 

como a invasão mongol e a desfragmentação da China, onde devido a perseguição 

dos chineses ao budismo, o Templo Shaolin foi incendiado e saqueado, restando 

apenas cinco sobreviventes, que passariam a ser conhecidos como “os cinco 

ancestrais”, onde todos eram adeptos do Kung Fu, acreditando-se que foram eles os 

criadores dos cinco estilos básicos de Kung Fu: Tigre, Dragão, Leopardo, Serpente e 

Grou. 

Estes cinco sobreviventes peregrinaram por toda a China ensinando o Kung 

Fu, até chegarem as ilhas próximas ao Japão, que a princípio eram dominadas pelos 

chineses, havendo com isso um intercambio econômico e cultural grande, facilitando 

a introdução da arte marcial na região. A partir da reintegração da ilha como território 

japonês, quando terminara a dinastia Ming dos chineses, o governo japonês teve 

como medida para evitar a revolta do povo nativo, adotar a proibição do uso de 

qualquer tipo de arma, onde sob a pressão militar o povo buscou no próprio corpo, 

uma maneira de defender-se (NAKAYAMA, 1978). 

A partir deste acontecimento, novos sistemas de luta se desenvolveram, e 

assim o nome dado às formas de luta desenvolvidas na ilha de Okinawa vieram a 

ser chamadas de “Te”, cujo significado é “mão”. Em Okinawa, haviam três principais 

núcleos com maior concentração de praticantes, que eram nas cidades de Shuri, 

Naha e Tomari, e conseqüentemente os nomes dados as variações de estilos de luta 

desenvolvidas nestes locais, passaram a ser denominados como Shuri-te, Naha-te e 

Tomari-te. 
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Assim, no século XIX, veio o surgimento das armas de fogo, inibindo o povo a 

utilizar as formas de combate corporal, onde levaram a quase extinção das artes de 

auto defesa (NAKAYAMA, 1978). Onde ainda havia a proibição e perseguição as 

artes marciais, fazendo com que somente alunos selecionados pudessem treinar de 

maneira escondidos e em segredo (BARRERA; MASSIMI, 2002). Sendo no Japão 

em 1916 a primeira apresentação do Karatê-do fora da localidade de Okinawa, que 

seria no centro de artes marciais de Kioto, onde Mestre Funakoshi, o então criador e 

divulgador do karatê moderno apresenta-o publicamente e três anos após, vem o 

grande acontecimento, onde o mesmo Mestre Funakoshi é convidado junto ao 

Ministério da educação a fazer uma demonstração na capital do país, Tóquio. Após 

a apresentação, constatou-se um grande sucesso e Ginshin Funakoshi é convidado 

a ministrar palestras e aulas de karatê em escolas e faculdades de Tóquio 

(FUNAKOSHI, 1998), onde até hoje são utilizados dentro de todas as faculdades do 

Japão. 

Segundo Barrera e Massimi (2002), Mestre Funakoshi era muito ligado à 

filosofia, podendo ser por este motivo e ainda a aspectos culturais, que o karate-dô 

tenha um grande valor filosófico agregado a seu ensino. 

De acordo com Vianna (1997), o Karatê em sua origem literal e filosófica 

enquanto arte marcial com extrema influência chinesa, era traduzido como “mãos 

chinesas” ou mãos do dominador. Após a intervenção do mestre Ginshin Funakoshi, 

o karatê sofreu uma mudança literal e filosófica, passando a ser entendido como 

“mãos vazias” ou mãos livres, e outra filosófica, onde se tinha como objetivo se 

defender sem a utilização de armas e não o de dominar como antes. Ginshin 

Funakoshi ainda acrescentaria um ideograma, cujo significado seria “dô”, que 

traduzido entende-se como “caminho”, com intuito filosófico de o praticante visar a 
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busca constante do caminho para atingir um bom grau de disciplina que deve ser 

seguida por toda a vida (NAKAYAMA, 1978; FUNAKOSHI 1994, 1998 citado por 

Vianna 1997). Esta busca constante pelo caminho da disciplina e do autocontrole, 

teria ainda como objetivo criar um estado de equilíbrio físico, mental e espiritual 

(BARRERA; MASSIMI, 2002). 

Para facilitar ao praticante o entendimento do Karatê-dô, Funakoshi ainda 

criou o “dojô-kun” que segundo Sasaki (s/d), são regras de conduta que o praticante 

deve seguir dentro de seu local de treinamento, com o objetivo destas regras se 

estenderem para a vida cotidiana do praticante e introduzindo um grande valor moral 

e ético do karatê-do que segundo Duino (1999) ajuda a construção da personalidade 

e formação do caráter do praticante.  

Sasaki (s/d) comentaque o dojô-kun é constituído por cinco regras de conduta 

básicas, onde o praticante mais avançado da turma sempre o repete em voz alta, de 

forma que todos entendessem e repetissem. São as seguintes regras: 

 Sempre – Esforçar-se para a formação do caráter. 

 Sempre – Fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão. 

 Sempre – Criar o intuito do esforço. 

 Sempre – Respeitar acima de tudo. 

 Sempre – Conter o espírito de agressão. 

Sendo criado ainda pelo mesmo mestre, o “niju-kun” que são os vinte 

ensinamentos que o praticante deverá buscar entender por toda a sua vida. Estes 

vinte ensinamentos se encontram no anexo. 

Em relação às graduações por faixas utilizadas no karatê-do, foram criadas 

para inicialmente ajudar a identificar e diferenciar alunos iniciantes de alunos 

avançados, criando com isso uma hierarquia simplificada, onde o menos graduado 
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deveria estar sempre pronto a ajudar não só ao professor, mas também ao mais 

graduado. 

Com o desenvolvimento do karatê-do no Japão e devido a sua migração para 

todo o mundo, tornando a pratica do karatê-do mais populosa, onde diferentes 

culturas teriam o contato com a arte, veio também a exploração comercial e com 

isso o sistema de graduação foi modificado, disponibilizando um sistema de 

graduação, que envolve oito faixas onde ainda inicia-se com a faixa branca e 

“termina” com a preta, possibilitando um melhor entendimento da questão 

hierárquica que envolve a graduação. Fazendo com que haja a união do grupo, já 

que não teria mais somente dois grupos como antes, os de faixa branca (iniciantes) 

e preta (avançados) e sim três grupos onde o aluno de faixa branca, continuaria a 

ser o iniciante, os alunos de faixas coloridas, sendo de faixa amarela à marrom, 

seriam intermediários e os de faixa preta seriam avançados, possibilitando 

praticamente todos do grupo estarem envolvidos com a hierarquia onde sempre 

haveria o mais graduado e o menos graduado devendo todos, respeitarem uns aos 

outros 

Sendo assim, pode-se afirmar que este sistema veio beneficiar o karatê-do, 

tornando-se mais fácil de ser entendido e adaptando-se melhor à cultura ocidental, 

porém o karatê-do nesta época ainda era praticado somente por adultos e homens.   

 

VALORES APLICADOS AO KARATÊ – DO 

Buscando um melhor entendimento do sentido da palavra valor, segundo 

Beresford (2000), o valor não pode ser confundido com o agradável ou com o prazer, 

não podendo se reduzir ao desejo, não é um ser ideal, um ente em si e nem mesmo 

uma criação do eu. A partir dessa breve passagem pelas dicas de Beresford, pode-
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se entender melhor o sentido da palavra valor como tudo aquilo que venha a 

completar, sendo direta ou indiretamente a existência humana, ou seja que venha a 

exercer influência positiva sobre nós  mesmo. 

A partir deste enfoque, nota-se como verdadeiro valor atribuído ao karatê-do, 

a formação do caráter, que segundo Barrera e Massimi (2002), é considerado pelo 

Mestre Ginshin Funakoshi como um dos principais objetivos do karatê-do, onde 

ainda destacam como aspecto importante para o desenvolvimento do caráter, o 

indivíduo alcançar seu próprio equilíbrio entre matéria e espírito. 

Estes mesmos autores relataram ainda que o karatê-do ensinado por 

Funakoshi, valoriza a cortesia, o respeito e obediência aos mais velhos e ou mais 

experientes, a prudência e a humildade, buscando ainda alcançar as boas maneiras, 

onde o praticante ao buscar constantemente estes valores, atingiria a manutenção 

da harmonia, o equilíbrio e a paz. 

Funakoshi (1994), destaca como grande virtude do karatê-do, a prudência e a 

humildade, onde cita um antigo ditado que diz: “Um vento forte pode destruir uma  

árvore robusta, mas o salgueiro verga-se e o vento passa sobre ele”, tornando-se 

evidente o valor atribuído a humildade, onde o parecer grande se torna em grande 

parte uma fragilidade, assim deve-se ser preparado. Tzu (2005), em um de seus 

ensinamentos de estratégia diz que um guerreiro, diante de uma batalha, deve 

mostrar seus pontos fortes como fracos e seus pontos fracos como fortes e ainda 

ressalta que o guerreiro deve ter a mesma impressão de seu oponente, afim de estar 

mais bem preparado para o combate. 

O grande valor atribuído à prudência e a humildade, volta a ser evidenciado 

por Barrera e Massimi (2002), que mediante a orientação do Mestre Funakoshi, 

coloca a prudência e a humildade como valores a ser treinados constantemente 
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pelos praticantes do karatê-do, onde pode ser confundido pelo leigo ou iniciante, 

como passividade e conformismo, porém não sendo este o significado, pois ambos 

são classificados como negativos por Funakoshi, por não desenvolverem a atitude e 

o estado de prontidão que o karatê-do deve proporcionar. 

Funakoshi (1998), define a atitude e ou a postura mental como sendo o 

verdadeiro espírito de luta, onde o praticante deve sempre praticar o karatê-do com 

o máximo de concentração possível, imaginando cada golpe, como este sendo o 

único, caso contrário seria ineficiente. 

Surge então outro grande valor, a determinação, podendo ser aliada ao 

espírito de luta, onde (MUSASHI, apud BARRERA e MASSIMI 2002), diz: “Tanto na 

vida cotidiana quanto na luta você deve mostrar determinação aliada à calma”. 

Buscando o domínio do espírito de luta, o praticante passa a valorizar o ato 

de não desistir nem fugir da luta e sim estar sempre preparado a defender-se de um 

ataque, valorizando ainda mais a determinação como objetivo para alcance do 

sucesso: “Será vencedor quem, auto-preparado, espera para surpreender o inimigo 

despreparado” (TZU, 2005). 

Sendo assim, Barrera e Massimi (2002), ressaltam que o verdadeiro valor 

aplicado a uma luta ou a um jogo, pode por um instante ser a vitória, quando para o 

verdadeiro caminho do karatê-do, parece ter como princípio o desenvolvimento 

espiritual e físico, através da técnica e comprometimento psicológico junto a ação, 

valorizando e conduzindo o praticante a desenvolver, segundo Vianna (1998), um 

perfil motivacional a tarefa e não ao ego, conseguindo assim reverter isso para a 

vida cotidiana, tornando-se assim de grande valia para a sociedade, servindo de 

instrumento para a formação da base estrutural de um cidadão, estimulando o seu 
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lado existencial e tornando intimo os princípios de valor, fazendo com que exercite a 

pratica constante de deveres comuns de um cidadão. 

Reforçando o que é considerado como valores aplicados ao karatê-do pelos 

autores citados anteriormente, pôde ainda ser evidenciado por Sasaki (1989), Duino 

(1999), e Sasaki (s/d), mais benefícios junto a pratica do karatê-do, todos os valores 

citados acima e ainda o desenvlvimento físico e mental, força de vontade, 

determinação, inteligência, atitude e o julgamento do bem e do mal; e ainda outros 

como a memória, a auto-confiaça, previsão, observação, liderança, imaginação, 

concentração e planejamento. 

 

MATERIAL E METODO 

De acordo com Gil (2002), esta pesquisa caracteriza-se como de campo e 

exploratória. De campo por buscar conhecer a realidade atual do valor ligado à 

graduação por faixas do karatê-do, exatamente como os responsáveis o percebem e 

ainda exploratória, por tentar explicar o conhecimento da atual realidade e seus 

fatores determinantes. 

O grupo de sujeitos pesquisados foi constituído de possíveis 15 alunos dos 

quais gerariam 25 respectivos responsáveis, sendo que somente 11 alunos foram 

envolvidos, com a respectiva contribuição de 13 responsáveis. Sendo assim, foi 

estabelecido como critério para inclusão na pesquisa, o aluno estar entre a faixa 

etária de 7 a 14 anos, podendo ser de ambos os gêneros, ser praticante de karatê-

do há pelo menos seis meses e ter ingressado no sistema de graduação utilizado no 

dojô Pestana Karate Clube. 
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A pesquisa propôs-se investigar o karatê-do por intermédio da investigação 

da opinião dos responsáveis de respectivos praticantes do Dojô Pestana Karatê 

Clube, localizado no bairro da Barra da Tijuca no estado do Rio de Janeiro.  

 O instrumento utilizado na pesquisa foi composto por 11 perguntas 

discursivas, no qual passou por dois processos de aprovação, sendo o primeiro um 

pré-teste, onde os responsáveis respondiam perguntas pertinentes ao estudo, 

ajudando assim a elaborar o instrumento ideal até chegar a sua validação 

acadêmica que foi o segundo passo. 

Sendo assim, este instrumento devidamente validado, foi aplicado junto aos 

responsáveis dos praticantes de karatê-do, adotando dois critérios para entrega e 

preenchimento, o primeiro para o aluno entregar diretamente ao seu responsável e o 

segundo entregando diretamente nas mãos do respectivo responsável, pedindo em 

ambos os casos para que o responsável responda com suas palavras. 

 A análise dos dados coletados por intermédio do questionário validado, foi 

feita por estatística descritiva. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

A partir da investigação do instrumento utilizado, notou-se que 100% dos 

responsáveis conheciam algum tipo de arte marcial sendo evidenciado com maior 

freqüência na afirmativa dos investigados, o judô, o jiu-jitsu e o tae-kwon-do. 

Notando-se ainda que quando foram perguntados se já haviam praticado outra arte 

marcial que não fosse o karatê-do, 31%(4) dos investigados disseram sim, afirmando 

ter praticado o judô. Perguntados ainda se já haviam praticado o karatê-do, somente 

8%(1) dos investigados afirmaram que sim, conforme podemos visualizar no gráfico 

abaixo: 
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Figura 1 – Praticaram karatê-do ou outra Arte Marcial. 

 

Sendo uma das mais importantes questões que envolvem o estudo, na qual 

buscamos saber qual o verdadeiro motivo da escolha do karatê-do como atividade, 

foi evidenciado que 31%(4) afirmaram ter atendido a vontade do filho, 61%(8) 

buscaram uma atividade que incentivasse a disciplina e 8%(1), procurou o karatê-do 

apenas por ser uma atividade física, buscando assim desenvolver valências físicas. 

Podendo ser visto no gráfico abaixo. Concordando diretamemte com Sasaki que 

aponta a disciplina como um dos benefícios que o karatê-do pode trazer ao 

praticante. 

 

 

 

 

Figura 2 – Motivo que levou à escolha pelo Karatê-do 

 

Quando perguntados se conhecem o sistema de graduação, houve um 

interessante resultado, onde 54%(7) afirmaram que sim, apresentando alguma 

noção e 46%(6) disseram não conhecer, havendo praticamente um empate, 

conforme o gráfico abaixo: 
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Figura 3 – Conhecimento do sistema de graduação por faixas.  

 

Voltando ao foco da pesquisa na qual para evidenciarmos uma possível ação 

benéfica do karatê-do no comportamento do praticante, foi necessário investigar 

como era classificado o comportamento destes praticantes por seus respectivos 

responsáveis, para então em seqüência comparar com a classificação atual e assim 

poder associar ou não o resultado junto a pratica do karatê-do e ao respectivo 

ingresso na graduação por faixas. Notou-se então que 38%(5) dos responsáveis 

classificaram seus filhos como desconcentrados 31% (4), classificaram como 

agressivos e outros 31%(4), classificaram como absolutamente normais e quando 

perguntados se foi evidenciada a melhoria desta classificação, onde 100%(13), 

respondeu que sim. Conforme apresenta o gráfico abaixo. Onde mais uma vez o 

estudo concorda com Sasaki que aponta como benefícios do karatê-do o aumento 

da concentração e no dojo-kun, que representa o lema do praticante de karatê-do 

comenta em o praticante conter o espírito de agressão. 

 

 

 

 

Figura 4a – Classificação do comportamento pelo responsável antes da 

graduação por faixas. 
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Figura 4b – Classificação do comportamento do aluno pelo responsável após 

a graduação por faixas. 

 

Quando questionados se haviam valores agregados ao karatê-do, 100% disse 

que sim, porem 23%(3) afirmaram que é por intermédio da disciplina, 30%(4) por 

intermédio do comportamento respeitoso, 7%(1) pela formação do caráter, 7%(1) 

pela hierarquia e  31%(4) por intermédio de outros valores. E quando perguntados 

se havia oportunidade para aplicação destes, 100% afirmaram que sim. Conforme 

gráfico abaixo. 

  

 

 

 

 

Figura 5 – Valores agregados ao Karatê-do. 

   

Visando discutir os resultados encontrados na pesquisa, referindo-se aos 

fatores que contribuem aos responsáveis a incentivarem a pratica do karatê-do por 

seus filhos, não foi encontrado na literatura pesquisa que pudesse contribuir para a 

análise desta questão. Tornando assim o estudo uma ferramenta de caráter inédito, 

que auxilia a exploração e melhor conhecimento do karatê-do. 

Continuando no foco da pesquisa, que visou saber se as expectativas dos 

responsáveis são realmente correspondidas após o aluno ingressar no sistema de 
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graduação, foi evidente a contribuição do karatê-do, sendo a disciplina e o respeito  

as principais expectativas dos responsáveis, a pesquisa mostrou que o karatê-do 

influencia nestes aspectos, sendo reforçada a questão por Barrera e Massimi (2002), 

que identificam o karatê-do como influenciador no aspecto comportamental.  

Focando a percepção dos responsáveis sobre o comportamento cotidiano dos 

alunos, analisando a aplicação dos valores, que Vianna (1997), destaca como 

valores implícitos ao karatê-do e a pesquisa mostra que é notável a aplicação destes 

valores por seus filhos no dia-a-dia, citando não somente a disciplina e o 

comportamento respeitoso, mas valores como a contribuição na educação, a 

concentração, o compromisso, o controle dos impulsos violentos, dos quais todos 

estes valores citados, são para Sasaki (s/d) benefícios que a prática do karatê-do 

proporcionará ao praticante.    

 

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES: 

A análise dos dados permite a conclusão de questões fundamentais para a 

evolução do karatê-do, tornando-o ainda mais fundamentado e conhecendo os 

pontos que podem vir a ser melhorados futuramente, para que não só o praticante 

de karatê-do consiga entender a filosofia e os princípios do karatê-do, mas também 

as pessoas e profissionais que estejam diretamente envolvidas com o karatê-do e 

que com isso consigamos resgatar os valores perdidos pelo karatê-do ao longo do 

tempo, sendo exatamente pela falta da busca pelo seu entendimento. 

Questões fundamentais concluem que realmente é percebido por pessoas 

próximas, ou seja, os responsáveis dos praticantes, que o karatê-do agrega valores 

em sua filosofia e pratica diária, permitindo sim e com isso incentivando a aplicação 

destes valores na sociedade e com isso contribuindo para o praticante ser correto 

nesta. 
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Ainda no foco da pesquisa concluiu-se que a graduação por faixas foi 

extremamente efetiva, já que como critério de inclusão na pesquisa, o aluno deveria 

estar inserido no sistema de graduação, onde todos os alunos que foram 

classificados anteriormente por seus responsáveis como desconcentrados e 

indisciplinados, conseguiram uma melhor avaliação de seus responsáveis, podendo 

concluir-se que, o karatê-do contribui muito para o desenvolvimento do 

comportamento destes alunos. 

Sendo assim, o estudo propõe uma graduação diferenciada para crianças até 

12 anos, onde mais duas faixas de cores diferentes serão introduzidas no início do 

sistema de graduação, podendo auxiliar no desenvolvimento do karatê-do e de seus 

praticantes. Desenvolvendo assim uma graduação alternativa com o objetivo de 

potencializar a ação do karatê-do, nos aspectos comportamentais. 
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APENDICE I 

 

“Percepção dos valores implícitos na graduação por faixas do karate-dô, na visão 

dos responsáveis”. 

 
 

Nome do Responsável:_______________________________________________ 
Nome do aluno:_____________________________________________________ 
Idade:______________Graduação:___________________Data:______________ 

 

O questionário deverá ser respondido sem que haja consulta a qualquer fonte teórica 

ou a nenhum praticante, de forma que seja respondido com suas próprias palavras. 

 

Questionário 
 
 

1 – Conhece alguma arte marcial a não ser o karate-dô? 
Resposta: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
2 – Já praticou alguma arte marcial a não ser o karate-dô? Qual? 
Resposta: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
3 – Já praticou o karate-dô? Caso seja afirmativa, responda por quanto tempo. 
Resposta: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
4 – Conhece algo sobre a história do karate-dô? (ex. origem, fundador, filosofia) 
Resposta: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________ 
__________________________________________________________________ 
 
5 – Que motivo o levou a escolher o karate-dô 
Resposta: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
6 – Conhece o sistema de graduação utilizado no karate-dô 
Resposta: 
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
7 – Quando o aluno ingressou no karate-dô, como era seu comportamento? 
Resposta: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
8 – Observou algum fato que denote uma mudança de comportamento, a partir da graduação por 
faixa? 
Resposta: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
9 – Na sua opinião, existem valores agregados ao karate-dô? Quais são eles? 
Resposta: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
10 – Acha que os praticantes conseguem perceber ligações de valor ao karate-dô? Que tipo? 
Resposta: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
11 – No dia-a-dia do aluno, há oportunidade para aplicação destes valores? De que forma? 
Resposta: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________ 

 


