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Discussão de Resultados 

 

1. Introdução 

 

Seguindo a metodologia inicialmente definida, no presente capítulo apresenta-se a 

reflexão efectuada sobre os dados resultantes do estudo e descritos nos capítulos anteriores. 

Esta reflexão tem como pano de fundo as diversas hipóteses e modelos sobre o 

controlo motor e a coordenação neuromuscular que foram sendo desenvolvidos ao longo 

das últimas décadas do século passado, mas que neste princípio de um novo século se 

mantêm actuais, e que têm permitido o advento de novas hipóteses, como é o caso da 

apresentada por Dounskaia et al. (2002a, 2002b, 2000a, 2000b). 

Nos pontos seguintes são discutidas as questões inerentes à caracterização 

cinesiológica da execução do choku-zuki realizado com impacto (condição CI), e questões 

diferenciadoras de toda a amostra relativamente aos três factores em estudo, a condição de 

execução da acção motora choku-zuki, o grupo relativamente ao treino, e o género. 

 

 

2. Caracterização do padrão cinesiológico da execução do choku-zuki CI 

 

As figuras 55, 56, 57 e 58 são apresentadas segundo a cronologia de iniciação dos 

movimentos na execução do choku-zuki CI, referem-se aos instantes de início dos 

movimentos de flexão e de rotação interna do braço, de extensão e de pronação do 

antebraço. Os movimentos estão enquadrados com o instante de início da actividade 

muscular responsável pelos movimentos segmentares (músculos agonistas – Ag) e pelo seu 

controlo e travagem (músculos antagonistas – Antg). Representa-se também o instante em 

que ocorrem os picos máximos de velocidade angular dos movimentos e os picos máximos 

de actividade dos respectivos músculos. 
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Figura 55: Tempo de início do movimento de pronação do antebraço (■), tempo de início da activação dos músculos 

agonistas do movimento de pronação do antebraço (■), tempo de início da activação dos músculos antagonistas do 

movimento de pronação do antebraço (■), instantes dos picos máximos de velocidade do movimento e de activação de 

cada um dos músculos anteriormente referidos (■) na condição CI considerando a totalidade da amostra. 
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Figura 56: Tempo de início do movimento de flexão do braço (■), tempo de início da activação dos músculos agonistas 

do movimento de flexão do braço (■), tempo de início da activação dos músculos antagonistas do movimento de flexão 

do braço (■), instantes dos picos máximos de velocidade do movimento e de activação de cada um dos músculos 

anteriormente referidos (■) na condição CI considerando a totalidade da amostra. 
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Figura 57: Tempo de início do movimento de rotação interna do braço (■), tempo de início da activação dos músculos 

agonistas do movimento de rotação interna do braço (■), tempo de início da activação dos músculos antagonistas do 

movimento de rotação interna do braço (■), instantes dos picos máximos de velocidade do movimento e de activação de 

cada um dos músculos anteriormente referidos (■) na condição CI considerando a totalidade da amostra. 
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Figura 58: Tempo de início do movimento de extensão do antebraço (■), tempo de início da activação dos músculos 

agonistas do movimento de extensão do antebraço (■), tempo de início da activação dos músculos antagonistas do 

movimento de extensão do antebraço (■), instantes dos picos máximos de velocidade do movimento e de activação de 

cada um dos músculos anteriormente referidos (■) na condição CI considerando a totalidade da amostra. 
 

A execução do choku-zuki CI apresentou uma duração média de 0,334 s + 0,078 s, o 

que se deve ao instante do início do movimento de pronação do antebraço. A actividade 

muscular registada tende a começar aos 0,275 s + 0,073 s antes do instante do TC através 

da activação dos músculos com intervenção no braço. Este aparente desfasamento temporal 

entre o início da acção motora e o início da actividade muscular pode ficar a dever-se ao 

facto de não ter sido estudado o músculo quadrado pronador, que segundo diversos autores 

(Thompson & Floyd, 2001; Luttgens & Hamilton, 1997; Basmajiin & DeLuca, 1985) é o 
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principal responsável pela acção de pronação do antebraço, com o redondo pronador a 

auxiliar o movimento. Pressupõe-se assim que o músculo quadrado pronador é activado 

antes do instante de início do movimento de pronação do antebraço. Este músculo não foi 

estudado devido à sua profunda localização o que inviabiliza a recolha de actividade 

mioeléctrica através do EMG de superfície. 

A activação dos músculos com acção no braço (DM, DA, PC, PE, GD) leva a que a 

seguir ao movimento de pronação do antebraço se iniciem sequencialmente os movimentos 

de abdução, flexão e rotação interna do braço, sendo este último antecedido pela rotação do 

tórax para o lado esquerdo. Instantes mais tarde, a activação do músculo TB conduz ao 

início do movimento de extensão do antebraço, último movimento a acontecer na 

realização do choku-zuki. Como é ilustrado pelas figuras acima, a actividade muscular 

responsável pelo início dos movimentos segmentares começa antes destes. 

Há uma actividade muscular inerente ao controlo e frenagem dos diferentes 

movimentos segmentares que se inicia sempre no decorrer dos movimentos. Esta 

actividade começa na activação dos músculos longo supinador e bicípite braquial no seu 

primeiro período de actividade (LS1, BB1), continuando-se pela activação dos músculos 

IF, deltóide porção DP, GD e grande peitoral porção PE que centram a sua intervenção 

sobre os movimentos do braço. A activação LS1 e o BB1 tenderá a estabilizar o cotovelo 

durante a flexão do braço, posteriormente os músculos longo supinador e bicípite braquial 

no segundo período de activação (LS2, BB2) tenderão a controlar os movimentos de 

pronação e de extensão do antebraço. Assim, na execução do choku-zuki o controlo e 

coordenação da actividade e da relação muscular agonista/antagonista nos músculos longo 

supinador, bicípite braquial e redondo pronador tende a estabilizar inicialmente a 

articulação que é distal (cotovelo), permitindo ao braço realizar a flexão, e actuando depois 

no cotovelo controlando a extensão, a pronação do antebraço e estabilizando o punho 

relativamente ao instante do TC. 

A sequência de início dos movimentos segmentares é semelhante à sequência pela 

qual surgem os seus picos de velocidade. O mesmo pode ser referido em relação à 

sequência de activação muscular relativamente ao instante de ocorrência dos seus picos de 

actividade, com excepção dos primeiros períodos de activação dos músculos redondo 

pronador (RP1), LS1, BB1 que por terem dois períodos de actividade apresentam um 

primeiro pico muito cedo. Tanto os picos de velocidade dos movimentos segmentares 
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como de intensidade de actividade dos diferentes músculos tendem a acontecer nos últimos 

0,100 s que antecedem o instante do TC, excepto nas activações RP1, LS1, BB1. 

Na execução do choku-zuki os movimentos segmentares realizados com maior 

amplitude são a flexão do braço, a extensão e pronação do antebraço, movimentos que 

conduzem e posicionam o punho relativamente ao alvo. Todavia, os movimentos com 

maior pico de velocidade são a rotação interna do braço e a extensão do antebraço com 

valores de 10,95 + 1,95 rad.s
-1

 e de 8,56 + 2,1 rad.s
-1

 respectivamente. Relativamente ao 

pico de velocidade angular, trabalhos efectuados no serviço de ténis identificaram valores 

de pico de velocidade angular no movimento de rotação interna do braço superiores a 36 

rad.s
-1

, na extensão do antebraço de 21 rad.s
-1

 e na pronação de 16 rad.s
-1

 (Stodden et al., 

2005; Elliot et al., 1995). Todavia nos gestos de lançar do baseball foram referidos valores 

de pico de velocidade angular no movimento de rotação interna do braço superiores a 107 

rad.s
-1

, na extensão do antebraço de 40 rad.s
-1

 e na pronação de 91 rad.s
-1

 (Escamilla et al., 

2001, 1998; Fleisig et al. 1996). Estes identificam uma maior velocidade gestual nos gestos 

de lançar relativamente à acção motora que é o choku-zuki. 

A actividade muscular é bastante intensa nos músculos com acção no braço (excepto 

o músculo GD), no músculo TB e no segundo período de activação RP2. Nesta intensa 

actividade muscular inerente à musculatura do braço destaca-se as porções DP do músculo 

deltóide e PE do músculo grande peitoral, em que a acção da porção DP do músculo 

deltóide condiciona o movimento de flexão do braço, o que justifica o seu menor pico de 

velocidade, e a porção PE do músculo grande peitoral parece ter uma repercussão inversa 

quanto ao pico de velocidade do movimento de rotação interna do braço. 

O músculo GD ao frenar os movimentos de abdução e flexão do braço poderá estar a 

incrementar a velocidade no seu movimento de rotação interna. 

Os músculos LS e BB têm intensidades médias de actividade tendencialmente 

inferiores a 0,50 do RMS o que salienta a sua acção controladora no antebraço e não 

totalmente frenadora, já que a acção motora será travada pelo contacto com o alvo. Este 

comportamento permite destacar a actividade do músculo TB no incremento do pico de 

velocidade da extensão do antebraço em conjunto com a transferência de velocidade entre 

segmentos pela acção da porção DP do músculo deltóide, levando a que este pico seja o 

último a acontecer. Por outro lado, nos primeiros 0,050 s de actividade é nos músculos com 

acção no antebraço que a intensidade é mais próxima do seu valor de actividade total, o 

que poderá dever-se ao menor tempo de duração da activação destes músculos, permitindo 
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que nos músculos em que a duração da activação é mais longa o aumento da intensidade 

seja feito de forma mais gradual. 

O comportamento sequencial identificado na execução do choku-zuki CI contraria o 

que é referido na bibliografia do karate (Funakoshi, 1976; Nakayama, 1983; Courtonne, 

1996) que diz que o choku-zuki tem o seu início através do movimento segmentar de flexão 

do braço, seguido da extensão do antebraço terminando com a pronação do antebraço, 

surgindo associados a estes movimentos a abdução do braço, que segundo Courtonne 

(1996) é um movimento “parasita”. Este autor refere que a activação muscular também 

está organizada de acordo com esta sequência, intervindo primeiro os músculos agonistas 

da flexão do braço, seguidos pelo agonista da extensão do antebraço e pelos seus 

pronadores, não havendo referência aos músculos antagonistas por ser pressuposto que o 

movimento é parado pelo contacto com o alvo. Esta visão mostra que a acção motora 

deveria acontecer segundo uma estratégia sequencial próximo distal. Todavia, nenhum 

destes autores fundamenta a sua análise em resultados experimentais, apenas conjecturam 

mediante a sua experiência como treinadores de karate, da observação e do que pensam ser 

o gesto ideal. Nenhum trabalho de índole científica realizado no âmbito do karate foi 

encontrado de forma a corroborar o que estes autores referem. 

Na realidade, o precoce início do movimento de pronação do antebraço e da possível 

activação muscular inerente a este movimento, assim como o facto do pico de velocidade 

do movimento ser o primeiro a acontecer, tende a opor-se a que o controlo e coordenação 

do choku-zuki se limite apenas a uma estratégia sequencial próximo distal. Torna-se 

evidente existir na estrutura de controlo e coordenação da acção motora uma preocupação 

centrada no posicionamento do punho e no seu deslocamento em direcção à makiwara com 

o máximo de velocidade. Este aspecto identifica-se com a noção de Working Point (PT) de 

Latash (1993, 1998a, b) que refere que no controlo efectuado pelo SNC de movimentos 

multiarticulares a trajectória do PT está mais directamente relacionada com a tarefa motora 

do que com as trajectórias das articulações dos segmentos que formam o membro. Outros 

estudos também sugerem que o sistema de controlo não se preocupa com o movimento em 

termos de articulações individuais mas sim com o PT (Morasso, 1981; Soechting & 

Lacquanti, 1981; Atkeson & Hollerbach, 1985; Kaminski & Gentile, 1986; Flash & Mussa 

Ivaldi, 1990, Shadmehr & Mussa-Ivaldy, 1994; Krakauer et al., 1999; Suzuki et al., 2000), 

tendo como base a existência de um plano topológico da trajectória com a definição básica 

dos aspectos cinemáticos, sendo então hierarquicamente os comandos traduzidos para 
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linguagem de padrões de activação muscular (Edelman and Flash, 1987) e forças 

musculares desenvolvidas que estarão na dependência da deslocação do PT (Soecheting & 

Lacquaniti, 1983; van Sonderen et al., 1988, 1989). 

É na adequação da trajectória do punho que se enquadram os movimentos rotação 

interna do braço e de abdução, movimentos cuja amplitude é reduzida, tendendo dessa 

forma a corrigir o posicionamento dos segmentos braço e antebraço relativamente aos seus 

movimentos de flexão e extensão. A rotação do tórax para o lado esquerdo, que tenderá a 

aproximar o punho do alvo e a estabilizar a articulação gleno-umeral, também poderá ser 

um elemento influenciador da actividade muscular relativa ao braço e antebraço. O 

comportamento conjugado do tórax com os movimentos de abdução e rotação interna do 

braço conduzem-nos para a possibilidade de existir por parte do sistema de controlo uma 

preocupação sobre a mobilidade da articulação gleno-umeral, podendo esta funcionar 

como ponto central de estabilização do movimento. Essa possibilidade tem como base os 

trabalhos efectuados por Dounskaia e os seus colegas que estudaram a coordenação de 

movimentos multiarticulares cíclicos de puxar, ao nível do cotovelo e punho (Dounskaia, 

2005; Dounskaia et al., 2002; Dounskaia et al., 2000 a, b; Dounskaia et al. 1998), e ao 

nível do ombro e cotovelo (Lee et al., 2006), e propuseram uma interpretação da estratégia 

de controlo usada pelo sistema sensório-motor designada por Leading Joint Hypothesis. Só 

que na presente acção motora o movimento é em sentido inverso, isto é, realiza-se no 

sentido de empurrar e não é cíclico. No entanto, será de considerar a existência de uma 

estratégia integrada relativa à trajectória do PT com a realização desta a estar dependente 

do comportamento da articulação gleno-umeral. A ser assim, parece existir uma 

preocupação com o controlo sobre articulações, o que de alguma forma também 

transparece pela existência de um primeiro período de activação dos músculos longo 

supinador, bicípite braquial e redondo pronador. 

Como é ilustrado pelas figuras acima expostas (Figuras 55, 56, 57 e 58) a realização 

dos diversos movimentos segmentares na realização do choku-zuki caracteriza-se pela 

existência de um padrão fásico na actividade muscular agonista/antagonista distinguindo-

se um impulso muscular agonista e um impulso muscular antagonista com início em 

instantes diferentes e com picos de actividade a ocorrer em instantes diferentes. Verifica-se 

existir um período de cocontração muscular entre os músculos agonistas e antagonistas que 

reflecte o tempo de actividade do músculo com acção antagonista, e que tende a ser 

superior a 0,080 s. O impulso agonista, o primeiro a ocorrer, tenderá a implementar a 



                                                                                                                 Cap. VI – Discussão de Resultados 

____________________________________________________________________________________ 

António Vences de Brito 

192 

aceleração segmentar e o impulso antagonista tenderá a controlar e frenar os movimentos 

segmentares, o que é fundamental para a correcção da trajectória do PT na deslocação em 

direcção à makiwara e para protecção do aparelho locomotor no instante do TC. Esta 

intencionalidade de controlo reflecte a tendência para que o pico de actividade dos 

músculos agonistas aconteça antes do pico de velocidade dos movimentos segmentares e 

para que o pico de actividade dos músculos antagonistas aconteça depois desse pico de 

velocidade. Este aparente atraso no instante de ocorrência do pico de intensidade dos 

músculos antagonistas tenderá também a permitir que o impacto seja efectivo, o que se 

traduz na existência de velocidade nesse instante, tanto no segmento braço como no 

antebraço. 

 

 

3. A Influência da condição de execução 

 

A interrupção voluntária do movimento no instante do impacto actua como um 

constrangimento introduzido pelas regras desportivas sendo utilizado como um factor de 

segurança na prática, evitando um impacto efectivo sobre o oponente. 

De acordo com os dados apresentados nos capítulos IV e V relativamente ao 

comportamento cinemático e mioeléctrico, na amostra em estudo o controlo voluntário da 

travagem do choku-zuki no instante do TC na condição SI leva a que a sua execução 

demore menos tempo que na condição CI. Os movimentos de pronação do antebraço, 

abdução e flexão do braço começam mais perto do instante do TC, e os movimentos de 

rotação do tórax para o lado esquerdo, rotação interna do braço e extensão do antebraço 

começam mais cedo em relação ao instante do TC. A actividade muscular tende a começar 

mais cedo na condição SI, com excepção da porção DM do músculo deltóide e do segundo 

período de activação nos músculos RP e BB. Este comportamento indicia que as relações 

de actividade entre músculos agonistas e antagonistas têm uma acção diferente nos 

diferentes movimentos segmentares relativamente à sua antecipação ou atraso. Por outro 

lado a tendência de antecipação do início da actividade muscular leva a que o pico de 

velocidade dos diferentes movimentos segmentares aconteça mais cedo, com excepção do 

movimento de pronação do antebraço. 

Assim o sistema de controlo parece adequar a estrutura da acção motora ao objectivo 

e à sua própria eficiência, como referem Haehl (2000) e Hodges (2005). Contudo, esta 
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adequação não é generalizável de igual forma para todo o comportamento cinesiológico 

dos diferentes segmentos em estudo, relativamente ao compósito de variáveis dependentes 

utilizado. 

A adequação relativa ao tempo de duração da realização do choku-zuki CI ou SI 

reflecte essencialmente o comportamento inerente ao movimento de pronação do 

antebraço, o primeiro movimento segmentar a acontecer em ambas as condições. Como já 

anteriormente foi referido relativamente à execução CI, o punho surge como o elemento 

tradutor e concretizador do objectivo, sendo necessário para o alcançar, conduzi-lo ao alvo 

numa trajectória correcta, com segurança e com a velocidade adequada a cada uma das 

condições. Os restantes movimentos segmentares nos diversos conjuntos articulares 

cumprem com a função de criar condições para que o punho seja deslocado de acordo com 

a trajectória e velocidade mais adequadas ao seu objectivo em cada uma das condições. 

 

Tórax 

Como reflectem os dados médios apresentados no capítulo IV, a acção do tórax tem 

um comportamento cinemático no movimento de rotação para o lado esquerdo semelhante 

entre as duas condições de execução do choku-zuki na generalidade das variáveis 

dependentes analisadas em toda a amostra. Contudo, o elevado desvio padrão 

relativamente ao posicionamento angular inicial e final do tórax em ambas as condições de 

execução mostra que estes parâmetros apresentam uma característica muito 

individualizada, o que não se reflecte na amplitude média do movimento onde o valor do 

desvio padrão não demonstra essa dispersão. 

Este comportamento no movimento de rotação do tórax tenderá a estabilizar e 

melhorar o posicionamento da articulação gleno-umeral no seu enquadramento com o alvo 

durante o deslocamento do membro superior, mas também tenderá a potenciar a execução 

no instante do TC. 

Na execução SI a antecipação posicional do movimento na sequência cronológica, o 

aumento do tempo de duração do movimento pela antecipação do seu início e a tendência 

para uma menor amplitude de rotação serão factores que indiciam maior “rigidez” na 

mobilidade do tórax, o que contribui para um aumento da estabilidade dos movimentos do 

braço na articulação gleno-umeral, tornando-se assim num elemento facilitador da 

travagem voluntária da execução do choku-zuki. Este comportamento global evidencia por 

parte do sistema de controlo uma redução dos graus de liberdade do movimento na 



                                                                                                                 Cap. VI – Discussão de Resultados 

____________________________________________________________________________________ 

António Vences de Brito 

194 

condição SI em resposta à exigência da travagem voluntária. Por outro lado, a tendência de 

menor amplitude do movimento na condição SI tende a mostrar a existência de uma menor 

potência no instante do impacto, e uma possível menor preocupação de segurança à 

resposta reactiva do impacto no alvo que se pode repercutir no posicionamento da cabeça 

do úmero na articulação gleno-umeral, e que carece posteriormente de uma sustentação 

ligamentar efectiva. 

 

Braço 

As figuras 59 e 60 enquadram os instantes de início dos movimentos flexão (GlFlex) 

e de rotação interna (GlRInt) do braço com o instante de início da actividade muscular 

agonista (Ag - DA, DM, PC, PE, GD) e antagonista (Antg - PE, DP, IF, GD) associada 

com os movimentos e instantes em que acontecem os picos máximos de velocidade 

angular dos movimentos de flexão e de rotação interna do braço e os picos máximos de 

actividade dos respectivos músculos. 

 

Como foi referido no capítulo IV o movimento de abdução do braço apresenta grande 

estabilidade no seu comportamento cinemático na amostra quanto à execução do choku-

zuki nas duas condições, no entanto como o movimento começa significativamente mais 

tarde na condição de execução SI, o seu posicionamento sequencial entre as duas 

condições é alterado. Porém, a responsabilidade da antecipação do início do movimento 

não pode ser directamente atribuída ao comportamento mioeléctrico da porção DM do 

músculo deltóide, já que esta não é significativamente diferente em nenhuma das variáveis 

dependentes entre as duas condições de execução. Por outro lado, o desfasamento temporal 

no instante de activação da porção PE do músculo grande peitoral e do músculo GD limita 

a interpretação de uma possível acção conjunta destes como frenadores da abdução do 

braço. Assim este movimento parece acontecer em consequência do movimento de flexão 

do braço. 

 

Relativamente ao movimento de flexão do braço, a condição de execução do choku-

zuki leva a que este movimento seja realizado com um comportamento cinemático 

diferente entre as duas condições de execução no posicionamento final do segmento, na 

amplitude, no valor de pico máximo de velocidade angular, na duração da aceleração e no 

valor de velocidade no instante do TC, apesar do seu posicionamento na sequência 

cronológica ser semelhante. Todavia, o comportamento dos músculos agonistas envolvidos 
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no movimento, o músculo deltóide porção DA e o músculo grande peitoral porção PC não 

reflectem a existência de influência da condição de execução, contrariamente ao que 

acontece nos músculos com acção antagonista, o músculo deltóide porção DP e o músculo 

GD. 
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Figura 59: Tempo de início do movimento de flexão do braço CI (■) e SI (■), tempo de início da activação dos músculos 

agonistas do movimento de flexão do braço CI (■) e SI (■), tempo de início da activação dos músculos antagonistas do 

movimento de flexão do braço CI (■) e SI (■), instantes dos picos máximos de velocidade do movimento e de activação 

de cada um dos músculos anteriormente referidos CI (■) e SI (■) considerando a totalidade da amostra. 

 

Como ilustra a figura 59, em ambas as condições de execução a actividade muscular 

agonista começa antes do movimento e a actividade muscular antagonista tem início a 

meio tempo da realização do movimento e da actividade muscular agonista, mas antes dos 

picos de velocidade angular do movimento e de actividade dos músculos agonistas. Por 

outro lado, os picos de actividade dos músculos antagonistas acontecem depois dos picos 

de velocidade angular do movimento e de actividade dos músculos agonistas. Este 

comportamento evidencia fundamentalmente o papel frenador do movimento por parte 

destes músculos em ambas as condições de execução, associando-se a sua acção com a 

implementação de uma estratégia de coordenação da actividade agonista/antagonista em 

que os períodos de cocontração agonista/antagonista têm uma duração semelhante ao 

tempo de actividade dos músculos antagonistas. 

A maior amplitude de realização do movimento de flexão do braço e o menor pico de 

velocidade na condição de execução SI relativamente à execução CI não se deve a 

alterações do comportamento dos músculos agonistas. Contudo, o menor pico de 

velocidade do movimento e a sua antecipação em relação ao instante do TC na condição de 

execução SI relativamente à execução CI, são o reflexo de os músculos antagonistas 

iniciarem a sua actividade mais cedo na condição SI. Por outro lado, a maior amplitude do 
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movimento poderá resultar da tendência que o tórax tem para efectuar uma rotação para o 

lado esquerdo menos ampla na condição SI, o que tenderá a uma menor aproximação da 

articulação gleno-umeral do alvo, sendo então maior a necessidade de uma grande 

amplitude de flexão do braço na condução do punho em direcção ao alvo. Provavelmente 

esta acção conjugada do tórax/braço também estará na base da actividade mioeléctrica ser 

semelhante nos músculos agonistas da flexão do braço. 

Já a intervenção dos músculos antagonistas deltóide porção DP e GD na execução SI, 

que ao acontecer mais cedo, com os seu picos de actividade a acontecer também mais cedo 

e com maior intensidade de pico e de actividade total, fundamentalmente no músculo GD, 

denotam que o controlo efectuado sobre o movimento de flexão do braço nesta condição de 

execução é maior. Com a acção de travagem a acontecer mais cedo o movimento tenderá a 

parar no instante do impacto do choku-zuki na makiwara na condição SI, o que se enquadra 

com o seu objectivo final. 

Assim, verifica-se que a estratégia de controlo e coordenação da actividade muscular 

relativa ao movimento de flexão do braço não implementa uma actividade mioeléctrica 

diferenciada entre condições nos músculos agonistas, mas cria um comportamento 

diferente na actividade dos músculos antagonistas, o que leva a um comportamento 

cinemático adaptado a cada uma das condições. Contudo, esta adaptação não reflecte um 

evidente efeito de escala nos eventos EMG, como é preconizado na hipótese de impulse-

timing (Schmidt, 1985), que no entanto diversos trabalhos têm também contrariado (Gielen 

et al., 1985; Zelaznik et al., 1986; Correia, 1994). 

A coordenação do movimento relaciona-se com a necessidade de controlar e travar 

voluntariamente a acção motora no instante do TC ou deixá-la continuar para além desse 

instante, estando esta dependente do equilíbrio estabelecido entre músculos agonistas e 

antagonistas relativamente ao início dos impulsos musculares e da sua duração, que no 

entanto é crítico para o controlo do ponto final do movimento (de Lussanet et al., 2002), o 

qual depende da actividade dos músculos antagonistas. 
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Figura 60: Tempo de início do movimento de rotação interna do braço CI (■) e SI (■), tempo de início da activação dos 

músculos agonistas do movimento rotação interna do braço CI (■) e SI (■), tempo de início da activação dos músculos 

antagonistas do movimento rotação interna do braço CI (■) e SI (■), instantes dos picos máximos de velocidade do 

movimento e de activação de cada um dos músculos anteriormente referidos CI (■) e SI (■) considerando a totalidade da 

amostra. 

 

O movimento de rotação interna do braço colabora na correcção do posicionamento 

segmentar durante a sua flexão de forma a manter a trajectória do punho adequada ao 

objectivo da acção motora. Todavia, este movimento estará também relacionado com a 

rotação efectuada para o lado esquerdo pelo tórax, tornando-se esta associação um dos 

factores a considerar nas diferenças geradas na realização do movimento de rotação interna 

entre as duas condições de execução. Quando se verifica que o braço efectua um 

movimento de rotação interna com maior amplitude na condição SI relativamente à 

condição CI, esta maior amplitude do movimento tem como contraponto a tendência da 

rotação do tórax para o lado esquerdo ser realizada com menor amplitude, o que contribui 

para a colocação do braço num posicionamento adequado. Este comportamento, em 

conjunto com o que acontece com os movimentos de abdução e flexão do braço tende a 

salientar a existência de um controlo da realização do choku-zuki centrado na mobilidade 

da articulação gleno-umeral em associação com a adequação da trajectória a percorrer pelo 

punho e o objectivo final da acção motora, como já anteriormente foi referido acontecer 

relativamente à condição CI. 

A adequação do movimento de rotação interna do braço à condição de execução do 

choku-zuki, que tem como consequência que o início do movimento aconteça mais cedo 

em relação ao instante do TC, com o pico de velocidade angular também a acontecer mais 

distante mas com um menor valor, e numa maior amplitude do movimento na condição SI 
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relativamente à condição CI, deve-se a uma diferenciação da actividade mioeléctrica entre 

condições nos músculos agonistas e antagonistas relativos a este movimento. 

Como ilustra a figura 60, é por o início da actividade muscular agonista e 

antagonista, assim como o instante dos seus picos de actividade acontecerem mais cedo em 

relação ao instante do TC na condição SI, e a tendência para que a intensidade da sua 

actividade seja menor nesta condição relativamente à condição CI, com excepção do 

músculo GD, que o movimento se inicia na condição SI mais distante do instante do TC, 

seja realizado com maior amplitude, com o seu pico de velocidade angular a acontecer 

mais cedo mas com menor valor. 

Assim, evidencia-se por parte do sistema de controlo uma adequação da actividade 

neuromuscular à exigência da condição de execução levando a que a necessidade de travar 

voluntariamente a acção motora na condição SI antecipe a intervenção muscular agonista e 

antagonista no movimento de rotação interna do braço, alterando o seu comportamento 

cinemático. Contudo, a estratégia de coordenação da actividade muscular não se diferencia 

entre condições, verificando-se em ambas as condições uma intervenção muscular segundo 

um padrão agonista/antagonista de características fásicas que apesar dos impulsos 

agonistas se iniciarem mais cedo e em tempos diferentes da intervenção muscular 

antagonista, a actividade antagonista realiza-se em cocontração em períodos temporais de 

duração idêntica à da sua actividade. 

 

Antebraço 

As figuras 61, 62 enquadram os instantes de início dos movimentos de extensão 

(ElbExt) e de pronação (ElbPro) do antebraço com o início da actividade muscular 

agonista (Ag - TB, RP) e antagonista (Antg - BB, LS) associada com os movimentos e 

instantes em que acontecem os picos de velocidade angular dos movimentos e o pico de 

actividade dos respectivos músculos. 
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Figura 61: Tempo de início do movimento de extensão do antebraço CI (■) e SI (■), tempo de início da activação dos 

músculos agonistas do movimento de extensão do antebraço CI (■) e SI (■), tempo de início da activação dos músculos 

antagonistas do movimento de extensão do antebraço CI (■) e SI (■), instantes dos picos máximos de velocidade do 

movimento e de activação de cada um dos músculos anteriormente referidos CI (■) e SI (■) considerando a totalidade da 

amostra. 

 

O antebraço por ser o segmento mais distal na cadeia segmentar na realização do 

choku-zuki, reveste-se de uma importância acrescida porque através da sua extensão, em 

continuidade com a flexão do braço, aproxima o punho do alvo e, através do movimento de 

pronação adequa o posicionamento do punho para o instante de contacto com o alvo. 

Assim, é natural que na cronologia sequencial cinemática o movimento de extensão do 

antebraço comece depois do movimento de flexão do braço, e que na cronologia sequencial 

da activação muscular, os músculos associados com a extensão do antebraço sejam 

activados depois dos músculos com intervenção na flexão do braço, estabelecendo-se um 

padrão de controlo e coordenação com uma sequência próximo distal. Este comportamento 

e relação do antebraço com o braço relativo aos respectivos movimentos de extensão e 

flexão acontecem em ambas as condições de execução do choku-zuki. Todavia, o 

movimento de extensão do antebraço é realizado em cada uma das condições de execução 

do choku-zuki de forma adequada às diferentes condições. 

Assim, o comportamento comum às duas condições mostra que a actividade do 

músculo TB começa antes do movimento e que o segundo período de activação dos 

músculos BB e LS começa mais perto do instante do TC, com os seus picos de actividade a 

acontecerem também mais perto desse instante que o pico de actividade do músculo 

agonista TB, ou que os picos de velocidade angular do movimento, como ilustra a figura 

61. Este comportamento revela que o controlo e coordenação da actividade muscular do 
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movimento é feito de forma semelhante, mas adequando os diferentes parâmetros do 

movimento às duas condições. 

A necessidade de travar voluntariamente o movimento na condição SI relativamente 

à condição CI leva a que o início de activação do músculo TB, o seu pico de actividade, o 

início do movimento de extensão do antebraço e o respectivo pico de velocidade angular 

ocorram mais cedo. Contudo, o início da actividade muscular antagonista não é diferente 

entre as duas condições mas, como o instante do seu pico de actividade acontece mais cedo 

na condição SI, e como o movimento no instante do TC tem menor velocidade angular, é 

licito pensar que o efeito frenador destes músculos acontece mais cedo nessa condição de 

execução, já que a intensidade da actividade destes músculos também não é diferente entre 

as duas condições. 

A semelhante intensidade da actividade mioeléctrica do músculo TB contraria os 

resultados de um estudo realizado por Neto et al. (2007) no Yau-Man Kung Fu que ao 

analisarem uma técnica ofensiva com alguma semelhança, mas realizada de mão aberta nas 

situações CI e SI, verificaram que na execução CI o músculo TB tinha maior intensidade 

eléctrica. No mesmo trabalho, o músculo antagonista BB não apresentava diferenças 

significativas entre as duas condições. 

Assim, evidencia-se que em ambas as situações é fundamental a intervenção do 

músculo TB na extensão do antebraço na execução do choku-zuki onde o músculo 

apresenta uma intensidade de activação média superior a 0,90 do RMS da CVM. Este 

comportamento contraria Courtonne (1996) que refere que este músculo desempenha um 

papel menor por considerar que a extensão do antebraço acontece fundamentalmente em 

consequência da acção mecânica da flexão do braço, ou seja, do possível efeito acelerador 

provocado pela porção DP do músculo deltóide quando trava a flexão do braço. 

A estratégia de coordenação da actividade muscular não se diferencia entre condições 

verificando-se em ambas as condições uma intervenção muscular segundo um padrão 

agonista/antagonista de características fásicas, com o impulso agonista a acontecer mais 

cedo e em tempos diferentes da intervenção muscular antagonista, com a existência de 

períodos de cocontração muscular agonista/antagonista com a duração correspondente à da 

activação antagonista. 
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Figura 62: Tempo de início do movimento de pronação do antebraço CI (■) e SI (■), tempo de início da activação dos 

músculos agonistas do movimento de pronação do antebraço CI (■) e SI (■), tempo de início da activação dos músculos 

antagonistas do movimento de pronação do antebraço CI (■) e SI (■), instantes dos picos máximos de velocidade do 

movimento e de activação de cada um dos músculos anteriormente referidos CI (■) e SI (■) considerando a totalidade da 

amostra. 

 

O movimento de pronação do antebraço, que dá início a execução do choku-zuki em 

ambas as condições, destaca dessa forma a importância do punho na acção motora. 

Contudo, a execução do choku-zuki CI parece aumentar no sistema de controlo e 

coordenação do movimento a preocupação com o posicionamento e trajectória seguida 

pelo punho para a concretização do objectivo. Esta preocupação tem como reflexo a 

antecipação temporal do instante de início do movimento de pronação do antebraço, assim 

como do seu instante do pico de velocidade angular na condição CI em relação à condição 

SI, o que mostra uma estratégia de controlo de maior condicionamento em prol do 

objectivo. 

Como ilustra a figura 62, na condição SI onde os picos de actividade dos músculos 

antagonistas tendem a acontecer mais distantes do instante do TC, fundamentalmente na 

activação LS2, o mesmo acontecendo na activação agonista RP2, no entanto o pico de 

velocidade angular do movimento acontece mais perto do instante do TC e com maior 

valor. Este comportamento mostra a existência de uma menor intencionalidade de parar a 

pronação do antebraço em prol de um aumento do seu controlo, devido à inexistência de 

um contacto efectivo com o alvo, o que contribui para que o movimento seja feito com 

maior amplitude nesta condição. Contudo, tanto a intensidade inicial como a intensidade de 

toda a actividade dos músculos agonistas e antagonistas, como a duração da actividade 

desses músculos, não permite justificar com clareza as diferenças no comportamento 
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cinemático do movimento, isto porque a intensidade da actividade destes músculos tende a 

ser semelhante entre as duas condições de execução. Assim, na génese deste 

comportamento cinemático diferenciado entre as duas condições de execução deverá estar 

o comportamento mioeléctrico do principal músculo agonista do movimento de pronação 

do antebraço, o músculo quadrado pronador. 

Relativamente às estratégias de coordenação intermuscular são semelhantes entre 

condições, verificando-se que nos dois períodos de actividade os músculos RP, BB e LS 

apesar de não terem uma activação simultânea e sem que os seus picos de actividade 

também aconteçam em simultâneo, a actividade desenvolve-se em cocontração. 

 

 

4. A Influência do nível de prática 

 

O factor de existência ou não de prática associada aos karatecas e aos sujeitos não 

karatecas é relevante para a compreensão dos diferenciados comportamentos cinemáticos e 

musculares verificados na amostra, e que identificam a aprendizagem desenvolvida ao 

longo do tempo através do treino. Esta aprendizagem reflecte-se na alteração dos 

comportamentos cinesiológicos traduzindo-se numa adequação das acções motoras às 

tarefas a desenvolver, o que na prática desportiva e no karate em concreto resulta na 

melhoria da performance. 

Relativamente aos dados cinemáticos e mioeléctricos referentes aos karatecas e não 

karatecas apresentados nos capítulos anteriores verifica-se que os karatecas demoram 

menos tempo a realizar o choku-zuki que os sujeitos não karatecas, mas o tempo de 

duração da actividade muscular da generalidade dos músculos estudados é semelhante 

entre os karatecas e não karatecas. Por outro lado a sequência cinemática dos diferentes 

movimentos segmentares mostra diferenças entre os grupos que reflectem a experiência na 

execução do choku-zuki. 

Apesar de ambos os grupos iniciarem a acção motora através do movimento de 

pronação do antebraço, o aparecimento do pico de velocidade angular do movimento mais 

perto do instante do TC nos sujeitos karatecas parece identificar uma menor preocupação 

com o posicionamento do punho na concretização do objectivo. Por outro lado, a 

antecipação posicional na sequência que se verifica nos movimentos de abdução do braço e 

de rotação do tórax para o lado esquerdo nos sujeitos não karatecas parece mostrar que 
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estes sujeitos tendem a implementar correcções ao posicionamento e trajectória dos 

segmentos braço e antebraço desde muito cedo. Mas também sendo exercido um controlo 

mais efectivo sobre a velocidade nos movimentos de flexão do braço e de extensão do 

antebraço levando a que os picos de velocidade angular aconteçam muito cedo nestes 

sujeitos (não karatecas). 

O comportamento mioeléctrico mostra algumas alterações que se enquadram com as 

diferenças no comportamento cinemático, nomeadamente a antecipação do início da 

actividade da porção DM do músculo deltóide que leva a que o movimento de abdução do 

braço comece mais cedo, e a antecipação nos instantes dos picos de actividade nas porções 

musculares PC do músculo grande peitoral e DP do músculo deltóide relativos ao 

movimento de flexão do braço, e no músculo TB relativo ao movimento de extensão do 

antebraço. 

 

Tórax 

Os karatecas realizam o movimento de rotação do tórax para o lado esquerdo num 

menor intervalo de tempo e com maior amplitude que os sujeitos não karatecas. Este 

comportamento é coerente com o que foi referenciado na revisão bibliográfica onde é 

referido que os gestos não aprendidos e não treinados apresentam uma maior complexidade 

na sua execução, sendo mais difícil o seu controlo, levando a que a sua realização seja feita 

de forma mais lenta, permitindo ao sistema de controlo a possibilidade de escolha de 

estratégias adequadas de realização do movimento. Este aumento temporal na realização 

do movimento associado com a aprendizagem é referenciado por Bernstein (1967) 

relativamente à complexidade que a organização dos movimentos cria no sistema de 

controlo, levando a que este modifique a quantidade de graus de liberdade associados ao 

movimento mediante o nível de prática/aprendizagem existente. Os trabalhos 

desenvolvidos ao longo das últimas décadas e referenciados na revisão bibliográfica 

posteriores a Bernstein (1967) têm sido consensuais em indicar o factor tempo de 

realização do movimento como um indicador cinemático de maior ou menor 

aprendizagem, sendo este reflexo das estratégias implementadas pelo sistema de controlo 

do movimento. A menor experiência na realização de um movimento exige mais tempo 

para este ser efectuado, o que leva a que na presente situação o movimento de rotação do 

tórax para o lado esquerdo seja realizado em mais tempo pelos sujeitos não karatecas. 
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Braço 

As figuras 63 e 64 enquadram os instantes de início dos movimentos de flexão 

(GlFlex) e de rotação interna (GlRInt) do braço com o instante de início da actividade 

muscular agonista (Ag - DA, PC, PE, GD) e antagonista (Antg - PE, DP, IF, GD) associada 

com os movimentos, e instantes em que acontecem os picos máximos de velocidade 

angular dos movimentos de flexão e de rotação interna do braço e os picos máximos de 

actividade dos respectivos músculos. 

00,0250,050,0750,10,1250,150,1750,20,2250,250,2750,30,325

Tin-GlFlex

TMAgV_TC

Ag_DA

DP_Max_TC

Ag_PC

DP_Max_TC

Antg_DP

DP_Max_TC

Antg_GD

DP_Max_TC

s
 

Figura 63: Tempo de início do movimento de flexão do braço em karatecas (■) e não karatecas (■), tempo de início da 

activação dos músculos agonistas do movimento de flexão do braço em karatecas (■) e não karatecas (■), tempo de início 

da activação dos músculos antagonistas do movimento de flexão do braço em karatecas (■) e não karatecas (■), instantes 

dos picos máximos de velocidade do movimento e de activação de cada um dos músculos anteriormente referidos em 

karatecas (■) e não karatecas (■) da amostra. 

 

O movimento de flexão do braço é realizado de forma diferente entre os sujeitos 

karatecas e não karatecas o que contribui para o seu diferente posicionamento na sequência 

cinemática. Este diferente comportamento cinemático deve-se a alguma diferenciação de 

comportamento entre grupos na actividade muscular agonista e antagonista, 

fundamentalmente nas porções musculares PC do músculo grande peitoral e DP do 

músculo deltóide. 

Como é ilustrado pela figura 63 e de acordo com o que foi descrito nos capítulos 

anteriores, o movimento de flexão do braço começa mais cedo nos sujeitos karatecas, 

demorando mais tempo e sendo realizado com menor amplitude. A maior duração do 

movimento nos karatecas leva a que o período de aceleração também seja maior nestes. 

Este comportamento identifica um escalonamento de alguns dos eventos temporais na 



                                                                                                                 Cap. VI – Discussão de Resultados 

____________________________________________________________________________________ 

António Vences de Brito 

205 

estrutura do movimento, o que é preconizado pelas teorias da aprendizagem e do controlo 

motor apresentadas na revisão bibliográfica que associam a maior prática na execução do 

movimento à possibilidade de este ser realizado em menos tempo, com mais amplitude, 

mais velocidade, mais graus de liberdade (Bernstein, 1967; Schmidt, 1975, 1988; Latash, 

1993, 1998a, b). 

Era espectável que os karatecas realizassem o movimento de flexão do braço, um 

movimento considerado fundamental na execução do choku-zuki, em menos tempo, o que 

pressupõe existir também maior intensidade da actividade muscular nestes relativamente 

aos sujeitos não karatecas, não treinados. No entanto na actividade muscular relacionada 

com o movimento, apenas a porção PC do músculo grande peitoral tem algumas variáveis 

que reflectem um comportamento diferente entre os karatecas e os sujeitos não karatecas, 

com tendência para uma menor intensidade da sua actividade nos karatecas, o que se 

manifesta através do seu menor pico de actividade e menor intensidade do RMS_50. Esta 

tendência para a menor intensidade de actividade da porção PC do músculo grande peitoral 

nos karatecas vai ao encontro do comportamento cinemático do movimento. Mas, 

inversamente o músculo deltóide na porção agonista DA tende para que o pico máximo 

seja maior, assim como o RMS, comportamento que estará mais enquadrado com o 

expectável para os karatecas e com o factor treino, no entanto é apenas uma tendência entre 

os grupos. 

Assim, o treino tem como reflexo no comportamento do movimento de flexão do 

braço o aumento de duração da sua execução e uma redução na amplitude de flexão do 

segmento nos karatecas, com o comportamento muscular agonista e antagonista a não 

manifestar alterações consideráveis entre os grupos. Contudo este comportamento do braço 

deverá estar associado com o movimento de rotação do tórax, em que este ao diminuir a 

sua duração nos karatecas permite ao sistema de controlo implementar o movimento de 

flexão do braço em mais tempo mas com maior precisão e segurança, melhorando o 

posicionamento da articulação gleno-umeral em relação ao alvo. 

Evidencia-se que o sistema de controlo em adaptação ao treino “preocupa-se” de 

forma mais acentuada com o movimento de flexão do braço e que o êxito deste está 

dependente do posicionamento da articulação, o que se relaciona com a amplitude de 

rotação do tórax. Por outro lado, em parte, a actividade muscular agonista e antagonista do 

braço reflecte esta diferenciação. Contudo a estratégia de coordenação dos músculos 

agonistas e antagonistas não se revela diferente entre grupos. Os papéis são evidentes no 
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seu comportamento com os antagonistas a entrar em actividade nos instantes finais da 

actividade muscular agonista e do movimento, actuando então em cocontração, surgindo os 

picos da sua actividade perto do fim do movimento, o que reflecte a travagem 

implementada. 
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Figura 64: Tempo de início do movimento de rotação interna do braço em karatecas (■) e não karatecas (■), tempo de 

início da activação dos músculos agonistas do movimento de rotação interna do braço em karatecas (■) e não karatecas 

(■), tempo de início da activação dos músculos antagonistas do movimento de rotação interna do braço em karatecas (■) 

e não karatecas (■), instantes dos picos máximos de velocidade do movimento e de activação de cada um dos músculos 

anteriormente referidos em karatecas (■) e não karatecas (■) da amostra. 

 

O movimento de rotação interna do braço revela-se estruturalmente semelhante entre 

os karatecas e os sujeitos não karatecas na generalidade das componentes cinemáticas e 

neuromusculares. Contudo, ao verificar-se que este movimento é realizado com menor 

amplitude pelos sujeitos karatecas, surge a dependência desta redução com o aumento da 

amplitude no movimento de rotação para o lado esquerdo do tórax nos karatecas. Este 

comportamento associado tenderá a melhorar o posicionamento da articulação em relação 

à trajectória a percorrer em direcção à makiwara dos segmentos braço e antebraço. Os 

sujeitos não karatecas ao apresentarem um comportamento inverso mostram uma maior 

preocupação no controlo da articulação gleno-umeral, com uma menor associação entre a 

rotação do tórax e a rotação interna do braço, desresponsabilizando o tórax do movimento. 

Assim, parece existir uma restrição nos graus de liberdade dos movimentos de forma a 

melhorar o seu controlo por parte dos sujeitos não karatecas, o que corresponde ao que 

Hodges et al. (2005) referem quando postulam que a estratégia de restringir os graus de 
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liberdade do movimento é uma estratégia adoptada na aprendizagem para facilitar a 

performance. 

O comportamento acima referido associado com o que acontece nos movimentos de 

flexão e de abdução do braço revela que a rotação do tórax nos sujeitos treinados parece 

assumir um papel de maior importância na realização do choku-zuki. Todavia Tunik et al. 

(2003) ao estudar a importância da coordenação da actividade do tronco com a do braço 

em sujeitos saudáveis com ausência de propriocepção, relativamente à definição da 

trajectória da mão, refere que a trajectória e a velocidade da mão mantêm-se invariantes, 

quer o tórax tenha ou não o seu movimento bloqueado. Assim, como anteriormente foi 

referido, a rotação do tórax assumirá um papel de maior relevo considerando a função 

protectora da colocação da cabeça do úmero na articulação gleno-umeral no instante do 

impacto com o alvo. 

Como ilustra a figura 64, a actividade muscular agonista em ambos os grupos começa 

antes do movimento. Já a actividade do músculo GD, actividade essa que se relaciona 

primordialmente com a flexão do braço, inicia-se depois dos músculos antagonistas 

estarem em actividade, o que poderá reforçar a actividade agonista, com o seu pico de 

actividade a ocorrer depois do pico de velocidade do movimento assim como depois do 

pico de actividade dos restantes músculos. Todavia, o músculo GD desenvolve toda a sua 

actividade em cocontração com os músculos antagonistas. 

 

Antebraço 

As figuras 65, 66 enquadram os instantes de início dos movimentos de extensão 

(ElbExt) e de pronação (ElbPro) do antebraço com o início da actividade muscular 

agonista (Ag - TB, RP) e antagonista (Antg - BB, LS) associada com os movimentos e 

instantes em que acontecem os picos de velocidade angular dos movimentos e o pico de 

actividade dos respectivos músculos. 
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Figura 65: Tempo de início do movimento de extensão do antebraço em karatecas (■) e não karatecas (■), tempo de 

início da activação dos músculos agonistas do movimento de extensão do antebraço em karatecas (■) e não karatecas (■), 

tempo de início da activação dos músculos antagonistas do movimento de extensão do antebraço em karatecas (■) e não 

karatecas (■), instantes dos picos máximos de velocidade do movimento e de activação de cada um dos músculos 

anteriormente referidos em karatecas (■) e não karatecas (■) da amostra. 

 

Apesar do posicionamento sequencial do movimento de extensão do antebraço ser 

semelhante entre os sujeitos karatecas e não karatecas durante a realização do choku-zuki, 

como é ilustrado na figura 65 o diferente instante de início do movimento, de ocorrência do 

pico de velocidade e de duração da aceleração angular, não acontece devido a uma acção 

diferenciadora entre os grupos dos músculos agonista ou antagonista relativos a este 

movimento. Zehr et al. (1997) ao estudarem a extensão do antebraço em karatecas e não 

karatecas também não encontrou diferenças significativas na actividade muscular, havendo 

no entanto diferenças no comportamento cinemático. 

Todavia, na actividade do músculo TB o instante de ocorrência do pico de actividade 

reflecte a alteração do comportamento cinemático ao acontecer mais próximo do instante 

do TC nos sujeitos karatecas e com maior intensidade. 

 

É no movimento de pronação do antebraço que se reflecte com maior incidência a 

influência do treino no comportamento cinemático. Apesar de ambos os grupos iniciarem a 

execução do choku-zuki através do movimento de pronação do antebraço os karatecas 

começam o movimento mais tarde que os sujeitos não karatecas (Figura 66), realizando-o 

em menos tempo, terminando com o segmento com menor pronação o que leva a que seja 

realizado com menor amplitude. 
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Figura 66: Tempo de início do movimento de pronação do antebraço em karatecas (■) e não karatecas (■), tempo de 

início da activação dos músculos agonistas do movimento de pronação do antebraço em karatecas (■) e não karatecas (■), 

tempo de início da activação dos músculos antagonistas do movimento de pronação do antebraço em karatecas (■) e não 

karatecas (■), instantes dos picos máximos de velocidade do movimento e de activação de cada um dos músculos 

anteriormente referidos em karatecas (■) e não karatecas (■) da amostra. 

 

Por outro lado o condicionalismo temporal conduz a que a aceleração do movimento 

se realize em menos tempo nos karatecas e que o seu pico aconteça mais próximo do 

instante do TC, com uma intensidade menor. Mas o pico de velocidade do movimento é 

maior nos karatecas, o que indicia um melhor aproveitamento da aceleração. Contudo, no 

instante do TC os karatecas não têm o movimento totalmente parado, isto é, têm maior 

velocidade angular que os sujeitos não karatecas. Esta adaptação comportamental parece 

reflectir uma adequação da estrutura do movimento em resposta ao treino, centrada na 

necessidade de implementar maior velocidade ao movimento, reduzindo a sua duração, 

conduzindo e posicionando o punho de forma a realizar o contacto com o alvo. Todavia, o 

comportamento mioeléctrico tendencialmente semelhante entre os karatecas e os sujeitos 

não karatecas do músculo agonista RP e dos músculos antagonistas BB e LS nos seus dois 

períodos de actividade, não permite justificar de forma clara o diferente comportamento 

cinemático entre os dois grupos na realização do movimento de pronação do antebraço na 

execução do choku-zuki.  

Com a primeira activação do músculo RP a acontecer depois do início do movimento 

ou muito próximo deste e geralmente depois da primeira activação dos músculos 

antagonistas BB e LS, e com a segunda activação do músculo RP a acontecer nos últimos 

0,100 s do movimento, mas muito próximo da segunda activação dos antagonistas BB e 

LS, evidencia-se no músculo RP uma acção de reforço da actividade do músculo quadrado 

pronador relativamente à acção frenadora dos músculos antagonistas. 
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Tal como anteriormente foi referido, o músculo quadrado pronador deverá ser o 

principal agonista do movimento, devendo a sua actividade mioeléctrica estar associada 

com o diferente comportamento cinemático registado entre os karatecas e os sujeitos não 

karatecas. Todavia, a tendência para uma maior intensidade de actividade assim como a 

precoce activação verificada no primeiro período de actividade nos músculos antagonistas 

BB e LS nos karatecas terá como efeito atrasar nestes últimos o início do movimento, 

suscitando também as alterações já referidas na pronação e na extensão do antebraço. 

No segundo período de actividade dos músculos antagonistas BB e LS, onde o seu 

comportamento é semelhante entre os karatecas e os sujeitos não karatecas, a sua 

intervenção assume a função de estabilizar o pulso durante o contacto, o que é evidenciado 

pelos seus picos de actividade tenderem para acontecer muito próximo do pico do segundo 

período de actividade do músculo RP e do pico de velocidade angular do movimento. Mas 

também por se verificar que a generalidade do segundo período de actividade dos 

músculos BB e LS acontece em cocontração com o segundo período de actividade do 

músculo RP. 

Contudo a tendência para uma maior intensidade de actividade nos músculos 

antagonistas nos karatecas, e os longos períodos de cocontração entre músculos agonistas e 

antagonistas permitirá um aumento da precisão no final do movimento relativamente ao 

punho. 

 

 

5. A Influência do género 

 

Esta abordagem encaminha-nos para que a diferenciação entre grupos masculinos e 

femininos da amostra seja responsável por comportamentos cinemáticos e musculares 

diferentes na execução do choku-zuki. Na amostra inicialmente caracterizada no capítulo 

da metodologia pelos dados antropométricos recolhidos, dos quais relembramos que as 

mulheres são significativamente mais baixas que os homens, são significativamente mais 

leves, e têm o membro superior significativamente mais curto que os homens. Por outro 

lado constata-se também que as mulheres têm um índice de massa corporal 

significativamente menor que os homens, com uma percentagem de massa gorda 

significativamente maior e uma percentagem de massa magra significativamente inferior 

aos homens. 
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A diferenciação morfológica entre géneros permite compreender alguns dos 

comportamentos cinesiológicos que se apresentam diferentes entre os grupos femininos e 

masculinos, nomeadamente quando se constata existirem diferenças temporais na execução 

dos movimentos, o que poderá associar-se aos diferentes índices de massa magra, o que 

condicionará a actividade muscular e a execução das tarefas motoras. 

A sequência cronológica relativa ao início dos movimentos segmentares, apesar de 

ser semelhante entre os géneros mostra uma notória tendência para que os sujeitos 

femininos realizem o choku-zuki com movimentos segmentares mais demorados. Contudo, 

é também evidente em ambos os grupos a relevância do punho relativamente ao objectivo, 

o que leva a que a pronação do antebraço seja o primeiro movimento a ser iniciado. Por 

outro lado, a antecipação do início do movimento de rotação para o lado esquerdo do tórax 

nos sujeitos femininos poderá reflectir a utilização deste movimento como elemento 

acelerador inicial do movimento de flexão do braço, que nos sujeitos femininos começa 

mais tarde. Este comportamento é acompanhado pela alteração na sequência de activação 

muscular quanto ao posicionamento dos músculos agonista da flexão do braço nos sujeitos 

femininos. A activação destes músculos é antecedida pelo primeiro período de activação 

dos músculos BB e LS, que são activados mais cedo nos sujeitos femininos que nos 

masculinos e terão uma acção associada com a estabilização do cotovelo/antebraço. 

Todavia, o comportamento sequencial de recrutamento muscular é, na generalidade, 

semelhante entre os dois géneros. 

Assim, a organização motora relativa à sequência dos movimentos entre os sujeitos 

femininos e masculinos é na generalidade semelhante, centrando a preocupação da sua 

estrutura com o posicionamento do punho relativamente ao objectivo que será o impacto 

na makiwara. 

 

Tórax 

Como acima foi referido, as mulheres antecipam o início do movimento de rotação 

do tórax para o lado esquerdo o que torna o movimento mais demorado mas sem que se 

verifique alteração na sua amplitude relativamente aos homens. Este comportamento 

mostra que os homens são mais rápidos a efectuar o movimento de rotação do tórax para o 

lado esquerdo que as mulheres na realização do choku-zuki, o que se deverá a uma 

diferente capacidade muscular na promoção deste movimento, o que é realçado pelo menor 

índice de massa magra nas mulheres. 
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A rotação do tórax nas mulheres permitirá impulsionar inicialmente o braço para a 

sua flexão, como reflecte o maior pico de velocidade na flexão do braço nas mulheres, 

servindo depois como elemento de estabilização da articulação gleno-umeral, em conjunto 

com os movimentos de abdução e de rotação interna do braço. Assim, nos homens a sua 

acção será fundamentalmente de estabilização articular relativamente ao deslocamento do 

punho em direcção ao alvo e em relação ao instante do TC. 

 

Braço 

As figuras 67 e 78 enquadram os instantes de início dos movimentos de flexão 

(GlFlex) e de rotação interna (GlRInt) do braço com o instante de início da actividade 

muscular agonista (Ag - DA, DM, PC, PE, GD) e antagonista (Antg - PE, DP, IF, GD) 

associada aos movimentos e instantes em que acontecem os picos máximos de velocidade 

angular dos movimentos de flexão e de rotação interna do braço e os picos máximos de 

actividade dos respectivos músculos. 
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Figura 67: Tempo de início do movimento de flexão do braço nos sujeitos masculinos (■) e femininos (■), tempo de 

início da activação dos músculos agonistas do movimento de flexão do braço nos sujeitos masculinos (■) e femininos (■), 

tempo de início da activação dos músculos antagonistas nos sujeitos masculinos (■) e femininos (■), instantes dos picos 

máximos de velocidade do movimento e de activação de cada um dos músculos anteriormente referidos nos sujeitos 

masculinos (■) e femininos (■) da amostra. 
 

Contrariamente ao que acontece por influência da condição ou do grupo no 

movimento de flexão do braço na execução do choku-zuki, o género não condiciona o 

comportamento cinemático e a generalidade da actividade muscular inerente ao movimento 
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levando a que este possa ser considerado de diferente entre os sujeitos masculinos e 

femininos. 

Como ilustra a figura 67, a actividade muscular agonista em ambos os géneros 

começa antes do movimento apresentando os seus picos de actividade antes dos picos de 

velocidade do movimento, o que evidencia o seu papel na aceleração do segmento. A 

actividade muscular antagonista começa antes dos picos máximos de actividade das 

porções DA do músculo deltóide e PC do músculo grande peitoral acontecerem, mas têm 

os seus picos de actividade depois dos picos de velocidade do movimento, o que reflecte 

que inicialmente estas porções musculares controlam o movimento, e perto do instante do 

TC tenderão a travá-lo. 

Apesar do comportamento cinesiológico ser semelhante entre os géneros o 

movimento realizado pelos sujeitos femininos apresenta um pico de velocidade superior ao 

dos sujeitos masculinos. Este maior pico de velocidade poderá estar associado com a 

transferência energética da rotação do tórax como foi anteriormente referido, com a maior 

intensidade de actividade inicial da porção DA do músculo deltóide onde o RMS_50 é 

maior nos sujeitos femininos, mas também com a tendência que se regista na porção PC do 

músculo grande peitoral para que o RMS_50 seja mais intenso nos sujeitos femininos. Esta 

tendência de maior intensidade muscular poderá estar relacionada com diferenças nas 

fibras musculares entre sujeitos femininos e masculinos (Pincivero et al., 2000; Anders et 

al., 2004), contudo também reflecte a existência de uma menor quantidade de massa magra 

nas mulheres, o que leva a que para que estas produzam a mesma acção cinemática 

necessitam de uma maior activação muscular que os homens, através de um maior 

recrutamento e/ou frequência de descarga. Todavia, o controlo e travagem do movimento 

que acontece por acção da porção muscular DP do músculo deltóide desenvolve-se com 

características semelhantes entre os géneros. O músculo GD que começa a sua actividade 

depois deste nos sujeitos femininos, estando menos tempo em actividade e apresentando 

menor intensidade de pico de actividade, tenderá a equilibrar a actividade muscular 

antagonista dos sujeitos femininos relativamente aos sujeitos masculinos, já que o seu 

comportamento demonstra uma menor preocupação com a de travagem do movimento, o 

que poderá evidenciar uma maior importância no controlo da trajectória do segmento. 

Pelo que acima foi dito as diferenças estruturais quanto à massa corporal, estatura e 

comprimento do segmento serão condicionantes da estrutura cinemática do movimento de 

flexão do braço entre os géneros na execução do choku-zuki. No entanto o sistema de 
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controlo tende a adequar a intervenção muscular criando uma resposta cinemática 

semelhante entre os géneros. Contudo a coordenação neuromuscular identifica em ambos 

os géneros um padrão de activação fásico na actividade agonista/antagonista onde a 

actividade muscular agonista é responsável pela aceleração do movimento e mais tarde, 

com o início da actividade muscular antagonista este será controlado e frenado por acção 

da cocontração agonista/antagonista. 
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Figura 68: Tempo de início do movimento de rotação interna do braço nos sujeitos masculinos (■) e femininos (■), tempo 

de início da activação dos músculos agonistas do movimento de rotação interna do braço nos sujeitos masculinos (■) e 

femininos (■), tempo de início da activação dos músculos antagonistas nos sujeitos masculinos (■) e femininos (■), 

instantes dos picos máximos de velocidade do movimento e de activação de cada um dos músculos anteriormente 

referidos nos sujeitos masculinos (■) e femininos (■) da amostra. 
 

Na correcção do posicionamento do segmento braço durante a sua deslocação em 

direcção ao alvo, o movimento de rotação interna nos sujeitos femininos é realizado com 

maior amplitude e demora mais tempo do que nos sujeitos masculinos porque os sujeitos 

femininos iniciam o movimento com um posicionamento do segmento com menor rotação 

interna e mais cedo. 

Com uma aparente associação a este comportamento cinemático está o 

comportamento do músculo deltóide porção DA onde a maior intensidade de actividade 

inicial, o RMS_50, poderá estar a contribuir para que o pico de aceleração e de velocidade 

angular do movimento sejam maiores nos sujeitos femininos, com estes acréscimos a 

reflectir-se na aceleração e velocidade permitindo ao movimento ser realizado em mais 

tempo e com maior amplitude nos sujeitos femininos. Contudo, o comportamento do 

músculo deltóide porção DA tem uma relação mais directa com o movimento de flexão do 
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braço do que com a sua rotação interna, dai a sua activação acontecer muito cedo 

relativamente ao movimento (Figura 68). Por outro lado, com a actividade do músculo GD 

a surgir a meio tempo do movimento reflecte-se a existência de uma intenção de reforço da 

actividade muscular agonista no movimento em ambos os grupos, o que se evidencia pelos 

instantes dos picos de actividade do músculo que acontecem em instantes próximos dos 

picos de actividade dos músculos antagonistas. Este comportamento permitirá atenuar a 

travagem do movimento feita pela acção muscular antagonista, provavelmente de forma 

mais efectiva nos sujeitos masculinos onde o pico de intensidade de actividade no músculo 

GD é maior que nos sujeitos femininos. 

A actividade muscular de oposição à rotação interna do braço desenvolvida pela 

porção DP do músculo deltóide e pelo músculo IF ao começar nos primeiros instantes do 

movimento, ou mesmo antes deste se iniciar, como acontece nos sujeitos masculinos, 

mostra a existência de uma preocupação “acrescida” de controlo efectivo na sua realização 

através de uma constante oposição à actividade muscular agonista, com consequente 

frenagem do movimento ao longo do tempo. Este comportamento leva a que durante a 

generalidade do tempo em que o movimento está a acontecer, fundamentalmente nos 

sujeitos masculinos, a actividade muscular agonista e antagonista se faça em cocontração, 

apesar de os músculos iniciarem a sua actividade em instantes diferentes. Todavia a 

intensidade da actividade muscular é elevada, típica de uma actividade fásica. 

Assim, a principal condicionante no movimento entre os géneros parece ser o 

posicionamento inicial do segmento em rotação interna, o que leva à necessidade de 

algumas adaptações na actividade muscular, fundamentalmente na actividade do músculo 

GD, que se irão relacionar com a maior duração e amplitude do movimento nos sujeitos 

femininos. No entanto este acréscimo de amplitude no movimento nos sujeitos femininos 

também poderá estar associado com a tendência de maior amplitude do movimento de 

rotação do tórax para o lado esquerdo neste género. 

 

Antebraço 

As figuras 69, 70 enquadram os instantes de início dos movimentos de extensão 

(ElbExt) e de pronação (ElbPro) do antebraço com o início da actividade muscular 

agonista (Ag - TB, RP) e antagonista (Antg - BB, LS) associada com os movimentos e 

instantes em que acontecem os picos de velocidade angular dos movimentos e o pico de 

actividade dos respectivos músculos. 
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Figura 69: Tempo de início do movimento de extensão do antebraço nos sujeitos masculinos (■) e femininos (■), tempo 

de início da activação dos músculos agonistas do movimento de extensão do antebraço nos sujeitos masculinos (■) e 

femininos (■), tempo de início da activação dos músculos antagonistas nos sujeitos masculinos (■) e femininos (■), 

instantes dos picos máximos de velocidade do movimento e de activação de cada um dos músculos anteriormente 

referidos nos sujeitos masculinos (■) e femininos (■) da amostra. 
 

 

O movimento de extensão do antebraço na realização do choku-zuki tem uma 

estrutura cinemática e neuromuscular semelhante entre os sujeitos masculinos e femininos 

da amostra, apesar de no músculo TB e na segunda activação do músculo bicípite braquial 

(BB2) o pico máximo de actividade acontecer mais próximo do instante do TC nos sujeitos 

femininos (Figura 69). No entanto a intensidade da actividade eléctrica dos músculos é 

semelhante entre os géneros. Kaplanis et al. (2007), ao estudar a contracção voluntária 

isométrica do bicípite braquial refere não existir influência do género sobre a sua 

actividade. O comportamento do músculo TB e da segunda activação do músculo BB, 

quanto ao instante de ocorrência do pico de actividade, sugere que a acção frenadora 

acontece mais tarde nos sujeitos femininos, o que eventualmente poderia reflectir-se num 

aparecimento do pico de velocidade do movimento em instantes diferenciados entre os 

géneros, o que não acontece. 

Assim, as diferenças estruturais identificadas entre os sujeitos femininos e 

masculinos ao nível dos índices de massa corporal e comprimento do membro superior não 

parecem ser relevantes no controlo e coordenação do movimento de extensão do antebraço 

na realização do choku-zuki de forma a alterar a actividade neuromuscular, o que induziria 

alterações na acção cinemática do movimento. 

No que concerne ao controlo e coordenação neuromuscular inerente a este 

movimento, o instante de início da actividade de cada um dos músculos, a duração da sua 
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actividade e intensidade e o início da cocontração agonista/antagonista a acontecer nos 

últimos 0,100 s do movimento e mantendo-se até ao fim deste em ambos os géneros, 

conduz para um padrão de activação fásico, o que reflecte o que é referenciado em estudos 

sobre o movimento de extensão do antebraço que identificam uma actividade muscular de 

características fundamentalmente fásicas (Yamazaki et al., 1993; Pousson et al., 1999; 

Zehr et al., 1997). 
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Figura 70: Tempo de início do movimento de pronação do antebraço nos sujeitos masculinos (■) e femininos (■), tempo 

de início da activação dos músculos agonistas do movimento de pronação do antebraço nos sujeitos masculinos (■) e 

femininos (■), tempo de início da activação dos músculos antagonistas nos sujeitos masculinos (■) e femininos (■), 

instantes dos picos máximos de velocidade do movimento e de activação de cada um dos músculos anteriormente 

referidos nos sujeitos masculinos (■) e femininos (■) da amostra. 
 

O movimento de pronação do antebraço tem uma estrutura cinemática e 

neuromuscular na generalidade semelhante entre os géneros. Como ilustra a figura 70, toda 

a actividade nos músculos RP, BB e LS começa depois do movimento se iniciar em ambos 

os géneros, o que mais uma vez salienta a possível intervenção do músculo quadrado 

pronador como responsável por iniciar o movimento. Por outro lado, os músculos com 

acção antagonista tendem a ser activados mais cedo que o músculo RP no seu primeiro 

período de actividade, fundamentalmente nos sujeitos femininos que activam os músculos 

BB e LS no seu primeiro período de actividade antes dos sujeitos masculinos, o que leva a 

que a duração da sua actividade seja também superior. Este comportamento dos músculos 

antagonistas permitirá antecipar a acção de controlo do movimento de pronação do 

antebraço, com maior incidência nos sujeitos femininos, no entanto a sua importância 

deverá estar também associada com a estabilização/fixação da articulação do cotovelo 
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durante a realização do movimento de flexão do braço. No seu segundo período de 

actividade os músculos BB e LS centram a sua acção no controlo e frenagem do 

movimento de pronação do antebraço e estabilização do punho, acompanhando o segundo 

período de actividade do músculo RP em ambos os géneros. 

O músculo RP nos seus dois períodos de actividade em ambos os géneros terá uma 

acção no movimento de reforço da actividade do músculo quadrado pronador, mas também 

tenderá a contrariar a acção frenadora dos músculos antagonistas, o que se fica a dever a 

que ambos os períodos de actividade destes músculos acontecem em cocontração. 

Apesar de não existir diferenças significativas quanto à intensidade da actividade 

muscular agonista e antagonista entre os sujeitos femininos e masculinos da amostra, os 

sujeitos femininos ao apresentarem um maior pico de velocidade angular no movimento e 

no instante do TC que os sujeitos masculinos, indiciam que a actividade muscular deverá 

ser diferente entre os géneros. Esta diferença deverá relacionar-se com a actividade do 

músculo considerado como principal agonista do movimento de pronação do antebraço, o 

quadrado pronador, mas também com a tendência para que a intensidade da actividade do 

músculo RP no segundo período de activação seja maior, e no segundo período de 

activação dos músculos BB e LS seja menor nos sujeitos femininos. 

 

 

6. A interacção de factores na execução do choku-zuki 

 

O comportamento cinemático e neuromuscular na realização do choku-zuki não se 

limita apenas à relação individualizada dos três factores, ou seja, a condição de execução, o 

treino e o género, mas vai um pouco mais além. Assim em alguns dos movimentos 

segmentares, ao ser referido nos capítulos IV e V que existe interacção entre os factores, 

com esta interacção a reflectir a influência que algum dos factores tem sobre o outro 

associando-se à adequação estrutural do movimento ou à existência de uma tendência para 

a sua modificação. 

Pelo facto de não ser identificada a existência de interacção entre a 

Condição*Grupo*Género na componente cinemática, leva a considerar que os 

comportamentos cinemáticos inerentes a cada um dos factores são independentes da 

influência dos outros dois factores. O mesmo será possível dizer relativamente à actividade 

mioeléctrica, apesar de ter sido identificada interacção entre os três factores relativamente 
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ao comportamento do músculo LS no seu segundo período de activação, mas sem 

diferenças significativas nas variáveis dependentes relativas ao comportamento do músculo 

nesta interacção, o que sugere que existe a tendência no músculo para que possa surgir um 

comportamento diferenciado nesta associação de factores. 

Na interacção verificada entre Género*Condição centrada apenas no comportamento 

mioeléctrico do segundo período de activação do músculo BB relativamente ao seu 

instante de início de actividade e duração desta, não permite generalizar para os restantes 

músculos estudados a existência de interacção. Por outro lado, no comportamento 

cinemático a não existência de interacção Género*Condição em nenhum dos movimentos 

segmentares estudados, consequentemente em nenhuma das variáveis dependentes, 

evidencia que a interacção identificada no segundo período de activação do músculo BB 

não tem repercussão na componente cinemática. Contudo fica identificado que os sujeitos 

femininos na condição de execução CI do choku-zuki iniciam a actividade do músculo 

mais perto do instante do TC que os sujeitos masculinos, situação que se inverte na 

condição SI, o que sugere uma menor acção de travagem do músculo na primeira situação 

relativamente à segunda, onde é feito um controlo voluntário para parar as acções 

segmentares. 

A interacção que acontece entre Género*Grupo é restrita ao músculo LS no seu 

segundo período de activação e à porção DM do músculo deltóide. No comportamento 

mioeléctrico do músculo LS no seu segundo período de activação, a interacção não se deve 

à existência de um comportamento do músculo diferenciado nas suas variáveis 

dependentes por associação das duas variáveis independentes, o que sugere que a 

interacção destas variáveis poderá conduzir a um comportamento diferenciado do músculo. 

No músculo deltóide porção DM verifica-se que a influência do treino é importante quanto 

ao instante de activação do músculo, acontecendo esta mais cedo no caso dos sujeitos não 

karatecas, fundamentalmente por influência dos sujeitos femininos não karatecas que são 

os que mais cedo solicitam o músculo, contrariamente aos karatecas femininos que são os 

que mais tarde o fazem. 

Este comportamento relativo à porção DM do músculo deltóide fundamenta a 

existência de interacção Género*Grupo no movimento de abdução do braço relativamente 

ao instante de início. Assim, a tendência verificada para que o movimento de abdução 

comece mais cedo nos sujeitos não karatecas e nos sujeitos femininos deve-se aos sujeitos 

não karatecas femininos activarem o músculo deltóide porção DM mais cedo que os 
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restantes grupos. Esta interacção mostra que serão os sujeitos femininos a apresentar uma 

maior influência do treino relativa a este movimento e ao músculo a ele associado. 

A interacção Género*Grupo no movimento de flexão do braço em diversas variáveis 

dependentes reflecte também a influência do treino no movimento e de forma 

diferenciadora entre os sujeitos femininos e masculinos não karatecas, e os sujeitos 

femininos e masculinos karatecas, colocando-os geralmente em extremos opostos do 

comportamento das variáveis cinemáticas. Como exemplo a amplitude do movimento em 

que os sujeitos femininos não karatecas realizam o movimento de flexão do braço com 

maior amplitude que os restantes, e os karatecas femininos a menor amplitude, ou em 

relação ao instante do pico de aceleração e velocidade, com estes a acontecer mais perto do 

instante do TC nos sujeitos femininos não karatecas relativamente aos karatecas femininos. 

Os sujeitos masculinos não karatecas e os karatecas masculinos encontram-se num 

posicionamento intermédio, com os karatecas masculinos mais próximos dos karatecas 

femininos e os sujeitos não karatecas masculinos mais próximos dos femininos não 

karatecas. 

Apesar das especificações cinemáticas relacionadas com o treino e o género 

identificadas pela interacção no movimento de flexão do braço, a actividade neuromuscular 

dos músculos associados a este movimento não reflectem esta interacção. Assim este 

comportamento diferenciado deverá resultar fundamentalmente do diferente comprimento 

segmentar e massa, que perante uma actividade muscular semelhante condicionam o 

resultado. 


