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1. Introdução 

 

“In Okinawa, a miraculous and mysterious martial art has come down to us from the 

past. It is said that one who masters its techniques can defend himself readily without 

resort to weapons and can perform remarkable feats – the breaking of several thick boards 

with his fist or ceiling panels of a room with a kick. With his shuto (sword hand) he can kill 

a bull with a single stroke; he can pierce the flank of a horse with his open hand; he can 

cross a room grasping the beams of ceiling with his fingers, crush a green bamboo stalk 

with his bare hand, shear a hemp rope with a twist, or gouge soft rock with his hands. 

True Karate-dõ is this: that in daily life, one’s mind and body be trained and 

developed in a spirit of humility; and that in critical times, one be devoted utterly to the 

cause of justice.” (Funakoshi, 1976 pp. 3). 

 

Até ao princípio do século XX o karate estava rodeado de secretismo e, conhecer a 

sua real história torna-se bastante difícil devido à pouca documentação existente 

correctamente traduzida.  

A sua origem remonta ao século VI, quando um monge budista Bodhidharma viaja 

da Índia para o interior da China onde funda o Templo Shaolin tendo aí início o Budismo 

Zen. 

Para que os seus seguidores se tornassem fortes e resistentes aos rigores das práticas 

religiosas, desenvolveu um método de treino físico fundamentado no Shrinji Kempo. 

Só no século XII é que o Budismo Zen chegou ao Japão e com ele os conhecimentos 

sobre esta nova forma de treino físico. Mas foi em Okinawa que o karate como hoje o 

conhecemos, teve a sua origem e divulgação através do Mestre Gichin Funakoshi (Okazaki 

& Stricevic, 1984). 

Actualmente, o karate como desporto é reconhecido e praticado em todo o mundo. A 

competição acontece com vários níveis e em vários escalões etários, distribuindo-se por 

competições regionais, nacionais ou mundiais, tornando o karate como uma actividade 

desportiva de grande implementação mundial. 

A sua grande divulgação e aceitação pública acontece fundamentalmente por duas 

razões: a possibilidade de utilização desta forma de treino físico para melhorar a condição 

física do individuo, por vezes associada à saúde, e em segundo lugar a possibilidade de 
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aprendizagem de uma forma de defesa pessoal. Nos nossos dias é provável que a ordem de 

prioridades seja a inversa. 

Mas o que é realmente o karate? 

É uma técnica de combate, sem recurso a objectos externos ao próprio corpo, 

designado como arte marcial completa e simétrica, que utiliza técnicas de defesa e de 

ataque, em que o contacto físico entre os oponentes é mínimo, sendo assim a velocidade, o 

soupless, a força e a concentração (percepção do envolvimento) factores de extrema 

importância no desenvolvimento do combate. 

A aprendizagem tradicional utiliza a repetição dos movimentos técnicos que se 

realizam de forma individual ou com oponente (Ki-Hon). Este trabalho progressivo permite 

a integração do atleta no circuito competitivo que se realiza em duas vertentes diferentes: a 

competição de Kata (formas) e a competição de Kumite (combate). 

A competição de Kata é um encadeamento organizado de movimentos e de gestos 

técnicos que representam um combate codificado contra diversos adversários imaginários. 

Ele acontece sem adversário real, sem oponente. 

O Kumite é um combate real com um adversário que acontece segundo regras 

estabelecidas, sendo dirigido por uma equipa de árbitros. Estes combates têm uma duração 

de dois a três minutos em que é exigido um controlo total das técnicas executadas ao nível 

da cabeça/face.  

Estas limitações impostas pelas regras, que tem como objectivo proteger os atletas, 

condicionam a execução dos movimentos técnicos de ataque nas suas vertentes de 

velocidade e força, impedindo que estes atinjam a sua expressão máxima. 

São correntes as “histórias” de praticantes de desportos de combate de percussão em 

que a violência das suas técnicas é sinónimo de traumatismos de grande gravidade ou a 

morte dos seus opositores. 

Para o demonstrar é comum em qualquer exibição serem realizados “testes de 

quebra” em que são destruídos pela violência dos impactos dos corpos nus (mãos ou pés) 

diversos tipos de materiais (tijolo, madeira, blocos de cimento ou de gelo). 

A capacidade que estes atletas têm de desenvolver uma força no momento do 

impacto, superior à resistência característica do objecto de forma a quebrá-lo, deverá ter 

como principal factor a associação de várias características morfofuncionais e mecânicas, 

características estas que vão permitir que no exacto momento do contacto entre as duas 
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superfícies estejam reunidas as condições que levam à destruição de uma delas, que neste 

caso é geralmente a mais resistente, o alvo. 

O treino no karate ou em qualquer outra modalidade desportiva, é o factor 

conducente ao aumento da performance, quando devidamente realizado e orientado. 

A contribuir para a qualidade do processo de treino, a produção do conhecimento 

científico sobre o gesto técnico desportivo tem-se revelado fundamental, assim o estudo 

por nós desenvolvido na modalidade karate enquadra-se nesta procura de conhecimento e 

de contribuição construtiva para o processo de treino.  

Por outro lado, a complexidade da realização das acções motoras tornam necessário o 

desenvolvimento de um conhecimento que está para além da simples associação da 

execução com o êxito desportivo, sendo necessário saber a origem da acção, a sua 

estruturação, os mecanismos de implementação e controlo antes da acção se realizar, 

durante a sua realização e nas diversas resultantes após a finalização da acção. 

O estudo por nós realizado não pretende situar-se no êxito da realização da acção 

motora mas sim no entendimento de como essa acção se encontra estruturada e é 

implementada a sua realização pelos órgãos de controlo ao nível do sistema nervoso 

central, com a repercussão desse controlo em padrões de execução característicos ao nível 

cinemático e electromiográfico. 
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2. Apresentação do problema 

 

O objectivo do treino desportivo é maximizar o resultado final da execução do gesto 

técnico efectuado pelo atleta. Nos desportos de combate, especificamente no karate, o 

resultado poderá ser avaliado em duas formas distintas: 

1º - em combate na competição desportiva (kumite), onde o gesto técnico é executado 

com o máximo de velocidade e procurando o máximo de potência final, mas o contacto 

com o oponente não se realiza, o movimento termina sem que exista um impacto efectivo 

(controlo de impacto por interrupção voluntária da acção motora), o êxito depende da 

antecipação ao oponente na realização do ataque; 

2º - em execução técnica livre, em treino com saco ou testes de quebra em que o 

gesto é realizado com a sua velocidade máxima, procurando a sua potência e precisão 

máximas no momento do contacto, com o objectivo de destruição do objecto alvo, 

finalidade real de todos os desportos de combate. 

Empiricamente, em ambas as execuções o movimento técnico é realizado de forma 

semelhante segundo todas as componentes que o caracterizam, verificando-se que apenas a 

sua finalização difere, isto é, acontece o impacto efectivo ou o movimento é travado no 

momento final e não acontece impacto. 

Este é o nosso problema fundamental, isto é, identificar e caracterizar a existência de 

um padrão cinesiológico da realização da acção motora de socar com impacto (gesto motor 

balístico do karate), na sua componente cinemática e de controlo neuromuscular. 

Neste contexto, a variabilidade de execução imposta pelas regras da competição e de 

segurança para os oponentes em combate, conduzem a formas de treino que obrigam ao 

controlo da execução do soco, em que este é voluntariamente interrompido antes do 

contacto com o alvo. Esta variante de execução levanta um segundo problema que é 

perceber da existência de um padrão cinesiológico diferente, mediante as duas formas de 

execução inerentes à intervenção dos mecanismos de programação e controlo gestual. 

Por último, o nosso problema de base estendeu-se à percepção da variabilidade 

introduzida pelos comportamentos resultantes da aprendizagem do gesto motor e pelo 

género, ou seja, homens e mulheres apresentam comportamentos cinesiológicos 

semelhantes ou diferentes quando realizam o choku-zuki? 

Assim, em síntese levantamos as seguintes questões: 
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 Qual o padrão de actividade cinemática e neuromuscular quando o indivíduo 

realiza o movimento tsuki-te (choku-zuki) com contacto efectivo com o alvo?  

 O padrão de actividade cinemática e neuromuscular é diferente quando o 

indivíduo realiza o movimento tsuki-te (choku-zuki) com e sem impacto efectivo 

com o alvo?  

 Haverá variabilidade no comportamento da actividade cinemática e 

neuromuscular em acções motoras de socar típicas do karate por acção do treino? 

 Haverá variabilidade no comportamento da actividade cinemática e 

neuromuscular em acções motoras de socar típicas do karate por influência do 

género? 

Na concretização deste objectivo efectuou-se uma análise da globalidade de uma 

acção motora do membro superior típica desta modalidade desportiva realizada em 

situação experimental laboratorial, mas em que a acção motora foi executada de forma 

ecológica, em relação ao que acontece em treino ou em combate, tendo como objectivo que 

a informação recolhida possa ser utilizada pelo treinador na rentabilização do processo de 

treino. Por outro lado, pretende-se também que a informação produzida permita contribuir 

para o conhecimento científico sobre as inter-relações inerentes ao comportamento 

cinemático e de controlo neuromuscular em movimentos balísticos realizados por um 

conjunto multi-articular. 

 

2.1. Objecto de estudo 

Os desportos de combate utilizam o corpo humano (membros superiores e inferiores) 

como armas naturais para autodefesa e ataque. Qualquer superfície corporal que possa ser 

efectiva na sua utilização em defesa ou ataque a um oponente é utilizada. 

O treino sistemático é a única forma de desenvolvimento técnico e físico que vai 

potenciar o uso do corpo humano em qualquer momento e em qualquer situação 

(Nakayama, 1977). 

Assim, dos múltiplos gestos técnicos efectuados pelos praticantes de karate nas 

acções de socar, escolhemos o choku-zuki por ser um soco utilizado na aprendizagem e de 

base para o desenvolvimento das restantes formas de socar nesta modalidade (Nakayama, 

1977). Por outro lado, apresenta uma trajectória rectilínea, tornando-o semelhante a 

movimentos executados em modalidades como o boxe, nos socos directos. 
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Sendo considerado uma técnica básica (Funakoshi, 1976; Okazaki & Stricevic, 1984; 

Nakayama, 1977) é também um dos ataques mais efectivos do karate e dos mais utilizados 

na moderna competição da modalidade. É um gesto padrão que apresenta características 

temporais de movimento balístico, no qual podemos centrar a problemática do nosso 

estudo que se insere na análise de padrões cinesiológicos, de coordenação neuromuscular e 

de influência do treino sistemático. 

 

 

3. Pertinência do estudo 

 

A tarefa motora por nós escolhida para a realização deste trabalho torna-se pertinente 

porque permite uma análise da globalidade do movimento, ou seja, multiarticular, desde o 

início do movimento na articulação gleno-umeral até ao momento do impacto no alvo, 

através das falanges, permitindo assim uma maior aproximação ecológica da acção motora 

realizada em situação de laboratório e o gesto realizado em situação real de treino ou 

competição. 

Ao nível do estudo da problemática inerente à coordenação neuromuscular existente 

na realização de gestos técnicos de características balísticas, relacionados com o membro 

superior, são numerosos os trabalhos efectuados em diversas modalidades desportivas, 

como é o caso do voleibol (Oka et al., 1976), do ténis (Beillot et al., 1978; Anderson et al. 

1979; Miyashita et al., 1980; Yoshizawa et al., 1981; Morris et al., 1989; Caurangh et al., 

1990; Chandler et al., 1992; Mont et al., 1994; Kibler et al., 1996; Chow et al., 1999; 

Roetert et al., 2000), do andebol (Correia et al., 1996), lançamento de dardos (Correia, 

1994; Morrison et al., 1999). 

Estes trabalhos pautam-se por uma grande semelhança no gesto técnico desportivo, 

em que o objectivo de estudo se associa com o conhecimento de características cinemáticas 

do movimento e de padrões de actividade neuromuscular, relacionados com a transmissão 

de velocidade e potência a um objecto externo ao aparelho locomotor, que se desloca em 

direcção a um alvo. 

No que se refere a estudos realizados em desportos de combate de percussão, no 

âmbito do conhecimento e interpretação de características cinesiológicas do movimento, 

são poucos os trabalhos desenvolvidos sobre esta problemática, centrando a sua abordagem 
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numa análise de movimentos monoarticulares nas suas componentes cinemáticas e 

electromiográficas, desenquadrados do real gesto técnico da modalidade. 

Assim, considerando a pouca pesquisa específica existente nesta área desportiva, 

consideramos pertinente centrar a nossa investigação neste campo de intervenção. 

Pretendemos desta forma contribuir para um conhecimento de cariz científico, em oposição 

ao empirismo que vigora nesta modalidade, em relação ao gesto técnico que diariamente é 

efectuado pelos praticantes de karate no seu treino e, desta forma clarificar alguns 

comportamentos motores, o que poderá produzir um aumento da performance desportiva. 

 

 

4. Sistema de varrimento e lectromagnético “Flock of Birds”  (FOB) 

 

Uma das problemáticas com que os investigadores se deparam quando pretendem encetar 

uma pesquisa é a escolha das metodologias mais adequadas ao objecto de estudo e aos 

objectivos propostos alcançar. Conscientes desta problemática e, no âmbito do nosso trabalho 

de pesquisa, a análise do movimento na área das ciências do desporto, a utilização dos sistemas 

de varrimento electromagnético surge como uma alternativa ao tradicional registo videográfico 

com a utilização de várias câmaras de vídeo em simultâneo e processos de digitalização de 

imagem que permitirão posteriormente recolher a diversa informação cinemática e cinética. 

No contexto actual os sistemas de varrimento electromagnético permitem o registo 

cinemático tridimensional, assim como uma interacção dinâmica dos utilizadores em tempo 

real, em relação à acção do momento.  

Estes instrumentos são constituídos por um ou mais transmissores e diversos receptores 

que ao estarem inseridos no campo electromagnético criado pelo transmissor, torna possível 

identificar o seu posicionamento e orientação no espaço. 

A utilização desta tecnologia tem sido comum na construção de modelos biomecânicos do 

ser humano (Barnett et al, 1999; Veger, 2000; Meskers et al, 1998a; Biryukova, et al., 2000) 

assim como na análise cinemática do ombro em sujeitos normais ou com patologia (van der 

Helm 1996; Meskers, 1998 b; Ludweig, 2000; Pascoal, 2001) ou em outros segmentos como o 

caso do pescoço (Koerhuis et al 2003) ou o tornozelo (Ying et al, 2002; Ying et al, 2004).  

Tal como as técnicas cinematográficas, os sistemas de varrimento electromagnético são 

sistemas não invasivos e que permitem uma análise tridimensional do objecto de estudo, mas 

com a vantagem em relação à tradicional recolha de imagem por vídeo e posterior tratamento, 
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de ser possível visualizar em tempo real a recolha a ser realizada. Por outro lado, a possibilidade 

de associar outros instrumentos de recolha de dados (goniómetros ou EMG) ao instrumento 

FOB torna-se vantajoso para a investigação, libertando o investigador de uma série de 

procedimentos que por vezes podem ser condicionadores de todo o processo. 

No entanto, o sistema não é isento de problemas, levantando algumas condicionantes de 

utilização e localização, como é o caso da interferência no campo electromagnético causada 

pela presença de ferro ou outro tipo de material condutor que provoca distorção do campo e 

consequente erro (Kindratenko, 2000; Meskers et al, 1999; Milne et al., 1995). Outra 

preocupação do investigador está associada com a calibração do instrumento de forma a 

minimizar o erro em relação à amplitude do campo a utilizar na pesquisa. Mas as vantagens do 

equipamento, a facilidade da sua utilização e os dados que disponibiliza tornam-no um 

instrumento de grande utilidade para a análise do movimento desportivo e dai a nossa opção por 

esta tecnologia, que em associação com o actual conhecimento sobre a fisiologia da célula 

muscular e sobre os diversos equipamentos de estudo da actividade muscular no âmbito clínico 

e desportivo nos conduziu à escolha dos sistemas de electromiografia como outra componente 

tecnológica para o desenvolvimento da presente pesquisa. 

 

 

5. A Electromiografia 

 

As acções motoras caracterizam-se pela contracção do músculo em que as suas fibras 

musculares, após excitação nervosa desenvolvem os mecanismos contrácteis.  

A célula muscular em repouso apresenta diferente distribuição iónica entre o interior 

e o exterior da membrana celular, verificando-se uma maior concentração de iões de sódio 

e cloro no exterior da membrana celular e uma maior concentração de iões de potássio e 

grandes iões proteicos no seu interior. Esta distribuição é representativa das características 

da membrana celular e dos processos de transporte activo e difusão que se verificam na 

célula, criando assim uma diferença de potencial entre o exterior e o interior da célula 

designado por potencial de repouso (Guyton & Hall, 1997; Correia et al., 2003; Seeley et 

al., 2000; Fox, 2002). 

O motoneurónio alfa, activado pelo SNC, conduz o estímulo nervoso à placa motora 

induzindo a libertação do mediador químico que promove a alteração do potencial de 

repouso na fibra muscular, activando o mecanismo de contracção através das proteínas 
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contrácteis. Assim verificam-se um conjunto de acontecimentos electroquímicos – 

potencial de acção – que se propagam em ambos os sentidos. Esta corrente electroquímica 

difunde-se à distância devido às propriedades condutoras dos tecidos, e pode ser detectada 

através de eléctrodos que irão permitir o registo das diferenças de potencial que ocorrem 

no músculo durante a sua estimulação. Este registo eléctrico denomina-se 

electromiograma, e a técnica que permite a sua execução é conhecida como 

electromiografia (EMG). 

O estudo da função muscular através da recolha do sinal electromiográfico teve o seu 

incremento após a 2ª Guerra Mundial, tendo a sua utilização sido generalizada a diversos 

campos científicos em que a actividade neuromuscular se apresenta como ponto de ligação. 

No seu percurso de desenvolvimento técnico, dois métodos diferentes são utilizados 

pela EMG na recolha dos sinais inerentes à actividade muscular: a electromiografia de 

superfície (EMGsup) e a electromiografia de profundidade (EMGpro). Esta última técnica 

é uma técnica de recolha do sinal electromiográfico invasiva, em que é necessário a 

colocação do eléctrodo no interior do músculo, em contacto directo com a fibra muscular. 

Dado que a EMGpro não será utilizada no presente estudo, iremos centrar a nossa análise 

daqui para a frente apenas na EMGsup. 

 

5.1. EMG de Superfície (EMGsup). 

Como técnica não invasiva, com menores custos devido à intrusão no sujeito em 

estudo, e consequentemente para a própria pesquisa, a EMGsup torna-se na técnica de 

eleição para a pesquisa dos fenómenos relacionados com a realização da acção motora e do 

seu controlo efectuado pelo SNC. 

A condução das alterações eléctricas pelos tecidos e fluidos até à superfície corporal, 

provocadas pelas modificações dos potenciais quando da estimulação muscular, permite o 

registo desta actividade eléctrica com a utilização de eléctrodos de superfície colocados 

sobre a pele.  

Este registo contêm a informação da soma da actividade eléctrica de todas as fibras 

musculares activas, o que torna possível relacionar as características da contracção de todo 

o músculo e a sua representação gráfica. Assim, a possibilidade de uma leitura global da 

actividade muscular, com uma maior possibilidade de reprodutibilidade dos sinais 

registados em recolhas efectuadas no mesmo dia ou em dias diferentes, e a maior 
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facilidade de manuseamento de material assim como maior facilidade do seu controlo, 

torna esta técnica preferencial em relação à EMGpro. 

Por outro lado, é uma técnica que limita a informação quanto ao comportamento de 

UM individuais, sendo menos sensível aos seus detalhes, assim como se constata que são 

as fibras mais superficiais as que dão maior contributo para o sinal obtido no EMGsup. 

(Correia et al., 1998b). 

Assim, no estudo do comportamento motor humano é necessário que os 

investigadores tomem em consideração as limitações e vantagens metodológicas da 

aplicação e implementação de técnicas específicas.  

 

 

6. Estrutura da apresentação do estudo 

 

A apresentação escrita do estudo efectuado está estruturada em oito capítulos, os 

quais descrevem todo processo de desenvolvimento do estudo. 

O primeiro capítulo, Introdução, apresenta o âmbito do estudo, a problemática 

subjacente e os seus objectivos. Tem como objectivo enquadrar o leitor com o trabalho 

desenvolvido e a sua pertinência no domínio científico e do treino desportivo. 

No segundo capítulo, Revisão de Literatura, inicialmente apresentamos as diversas 

teorias e modelos desenvolvidos no estudo do controlo e coordenação motora em 

movimentos monoarticulares e biarticulares, integrando a fundamentação neurofuncional 

do trabalho realizado. De seguida o leitor é conduzido para os diversos trabalhos 

desenvolvidos na modalidade de karate e que se enquadram com o estudo aqui 

apresentado. 

O terceiro capítulo, Metodologia, apresenta as linhas metodológicas orientadoras de 

todo o desenvolvimento do estudo, evidenciando as diversas opções tomadas quanto a 

estratégias de intervenção ou de instrumentação utilizada na recolha de dados e sua análise 

e subsequente interpretação. 

Os capítulos quarto e quinto apresentam de forma descritiva os resultados obtidos 

nas componentes cinemáticas (Capítulo IV) e electromiográficas (Capítulo V). 

A discussão dos dados apresentados anteriormente é realizada no capítulo sexto 

(Discussão), seguindo uma orientação estrutural semelhante à da apresentação dos dados, 

sendo tomado em consideração os objectivos propostos neste estudo. 
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O capítulo sétimo (Conclusões) apresenta as respostas às principais questões que 

fundamentaram a realização deste estudo.  

O último capítulo (Referências Bibliográficas) apresenta os autores referenciados ao 

longo do texto. 

No fim do documento estão os Anexos, onde se encontram descritas as metodologias 

utilizadas para a calibração do FOB e dos sujeitos dos grupos para a recolha de dados no 

FOB.  


