
A PRÁTICA DO KARATE-DO 

BOA FORMA 

 O Karate, Shotokan é considerado uma arte. 

 Segundo conceitos teóricos, na técnica utilizada no Karate, deve 

estar envolvida toda a massa muscular do corpo, com determinados músculos a transmitirem 

força e velocidade mas, acima de tudo, exactidão. 

Deste modo impõe-se o estabelecimento prévio, claro e preciso de objectivos para a 

modalidade: 

-Uma técnica de defesa; 

-Uma técnica desportiva de competição; 

-Uma arte de cultura física; 

-Uma filosofia que conduz a uma arte de viver. 

O Shotokan privilegia o desenvolvimento de aptidões fundamentais do indivíduo tais 

como as psicomotoras (equilíbrio, relação espaço temporal e coordenação), as sociomotoras 

(normalização ou melhoramento do comportamento, uma melhor integração social) e as 

fisiológicas (desenvolvimento de todas as grandes funções físicas), logo, contribui para uma 

boa forma. 

 Nestas condições, esta técnica exige concentração e uma consciência apurada das várias 

partes do corpo mais ou menos envolvidas, quer aquelas que promovem o movimento quer as 

que garantem outros parâmetros, como a respiração, o equilíbrio, a postura, a boa forma física e 

mental. 

 Parece, portanto, que o desenvolvimento de uma auto-imagem mental, a mais perfeita 

possível, é importante para a evolução, embora a perfeição nunca seja atingida, por a 

localizarmos sempre um passo à frente. 

 Por outro lado, apesar de considerarmos que o Karate está mais voltado para o 

relacionamento da pessoa com o que está fora dela, como por exemplo, potenciais atacantes, 

força da gravidade, etc., não deixa, contudo, de exigir um correcto e alto grau de 

desenvolvimento desta arte, uma grande atenção, reflexão, concentração e consciencialização de 

si mesmo. 

 De qualquer modo, actuando na parte física, obtêm-se resultados na parte psíquica e 

social, e vice-versa. Isto porque o ser humano é um conjunto de corpo -mente indivisível, e que 

reflecte em qualquer das partes acções desenvolvidas conscientemente ou inconscientemente. 



 Assim, consideramos que a prática do Karate, desde que devidamente orientada, e com 

algum grau de receptividade do praticante, leva, através de um auto aperfeiçoamento da 

consciência do corpo e do movimento, a uma formação do carácter e um melhoramento da saúde, 

ou seja, à boa forma física e mental.  

 Com este modesto comentário não queremos esgotar este assunto, sendo que, as 

conclusões que aqui se expõem não são mais do que fruto de vários anos de experiência e de 

reflexão de praticantes e instrutores de Karate. 

Sensei Henrique Carriço - 4º Dan 

 

 


