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ARTES MARCIAIS E PSICANÁLISE: EM BUSCA DO 
AUTOCONHECIMENTO

Angelina Rodrigues de Siqueira¹

RESUMO

O  Karatê  é  uma  arte  de  luta  que  tem  como  finalidade,  proposta  por 

Funakoshi, a formação doutrinária da personalidade do praticante e não apenas uma 

mera  arte  de  lutar.  No  Brasil  veem-se  grandes  dificuldades  de  adaptação  da 

finalidade da arte, embora, o grande número de praticantes por questões culturais 

em relação aos japoneses. Portanto, procura-se fazer um resgate dessas ideias e 

ensinamentos,  sob  a  luz  da  Psicanálise,  de  maneira  a  explicar  a  formação  do 

caráter,  o  processo  de  autoconhecimento  com  o  tão  buscado  equilíbrio  que  se 

resulta no controle de si e, assim, identificar, localizar e aprender os sentidos que 

definem tais ideias e comportamentos e a disciplina dos praticantes. A pesquisa se 

baseia em analisar as possibilidades da inserção de crianças e adolescentes no 

karatê como estratégia social, e analisar possíveis transformações tanto na mente 

como no corpo desses jovens. Visa também explorar os recursos técnicos, vivências 

das  ideias  psicológicas  e  conceitos  a  partir  das  bases  orientais  pontuando  as 

contribuições para o biopsicossocial dos praticantes. 

Palavras-chave: karatê, psicanálise, comportamento.

________________________

¹  Graduanda do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera Educacional de Anápolis-
GO.



1 INTRODUÇÃO

Segundo a Confederação Brasileira de Karatê no Brasil existem cerca de 

um milhão de praticantes. A arte possui origens incertas, entretanto, sabe-se que o 

karatê é uma arte Milenar que surgiu na ilha de Oknawa no Japão, tendo como 

objetivo  maior  formar  o  indivíduo  e  contribuir  para  seu  processo  de 

autoconhecimento e de “caráter”.

As  artes  marciais  japonesas  são  acompanhadas  de  um  conjunto  de 

valores  considerados  virtuosos.  Gichin  Funakoshi  é  considerado  o  fundador  do 

karatê  moderno.  Ele  defendia  a  arte  como  uma  maneira  de  aperfeiçoar  a 

personalidade do praticante. Foi o primeiro a chamar a arte de karatê-do, o “caminho 

das mãos vazias”, dando um caráter doutrinário à arte. 

O inicial interesse da psicologia pelo  karatê se consolida primariamente 

por constatar que a finalidade dessa arte é a formação do caráter do praticante. O 

método  de  pesquisa  empregado,  inspirado  na  história  das  ideias  psicológicas, 

orienta-se pela perspectiva psicanalítica.    

Por ser uma arte muito bem aceita e aderida por milhares de praticantes 

no Brasil, a qual comprovadamente ajuda na formação do esportista que a adere, se 

dá  então  o  interesse  maior  pela  pesquisa  e  por  entender  que  pode  sim  trazer 

contribuições valorosas para a psicologia tanto em âmbitos terapêuticos como em 

sociais já que o enfoque é a saúde biopsicossocial. (FIGUEIREDO, ABEL-1994).



2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Investigar de que forma as artes marciais, em especial o karatê, contribuirão 

no  processo  de  autoconhecimento,  autocontrole,  autoconfiança  e  equilíbrio  do 

esportista.

2.2 Objetivos Específicos

• Compreender a relação corpo e mente na prática das artes marciais;

• Identificar possíveis fatores nas artes marciais que interferem na formação do 

“caráter” do praticante.  

3 METODOLOGIA 

 A metodologia dessa pesquisa dá-se a partir da abordagem da psicologia 

e de ideias psicológicas globais e nacionais sobre o tema. 

A leitura da obra de  Funakoshi  trouxe evidências  de seu pensamento 

moral  e,  sobretudo,  da  personalidade  adquirida  pelo  praticante  da  arte.  Assim, 

trilhando as histórias do karatê, podem ser observados aspectos bem tradicionais e 

culturais na visão da moralidade.

A obra escrita de Masatoshi Nakayama (1913-1987) leva à compreensão 

das ideias psicológicas e permite entender a modificação de ideias tradicionais do 

seu  mestre  Funakoshi  e  a  elaboração  de  novas  ideias. O  intuito  é,  com  maior 

clareza, observar as decorrências de certos desenvolvimentos práticos do karatê.



4 DESENVOLVIMENTO

A Psicanálise foi o redespertar do Ocidente para as luzes que já eram 

conhecidas através das práticas de Zen pelos orientais. Portanto, estas possuem 

grandes  aspectos  parecidos  e  que  foram  identificados  através  desta  pesquisa.

O objetivo de tais práticas é estabilizar o indivíduo permitindo que o mesmo possa 

ter atitudes de autonomia produtivas e se esforçam para que o indivíduo resolva 

satisfatoriamente os seus conflitos interiores, limpe a mente, entre em contato com a 

realidade e seja mais consciente da sua identidade.

Nesse diapasão, o ponto forte de tal análise é promover a autoconfiança, 

autoestima,  autoequilibrio,  autossegurança  e  a  autorregulação  do  indivíduo, 

tornando-o um ser capaz de resistir ao sistema que aliena ao invés de libertar. Um 

bom exemplo é o  consumismo promovido  pelo  capitalismo e pela  mídia  onde o 

sujeito não tem a autonomia de pensar se quer, ou não, adquirir tal produto, pelo 

contrário, ele é levado a comprar, usar, descartar sem nem ao menos questionar e 

saber o porquê de tal comportamento. Tanto para o karatê quanto para a Psicanálise 

o desprendimento é fundamental para a saúde psíquica do indivíduo. Exemplo disso 

no karatê é que o praticante não precisa de armas para lutar é o próprio corpo a 

fonte da qual buscará energia fazendo um circuito de acumulação/desacumulação 

de energia que lhe servirá de arma para lutar.  

Na Figura 1 pode ser observado o Fundador do Karate-Do Fundado em 

Oknawa no Japão:



Figura 1 – Fundador do Karate-Do.



5 RESULTADOS

O Karatê é uma arte que tem começo e fim com cortesia, portanto os fins 

que se destinam a arte é a própria harmonia. Extraordinária é a relação que existe 

entre  arte  e  harmonia  e  moral  e  cortesia  são  obrigações  que  se  destinam   à 

estabilidade e a paz. Para Funakoshi as boas maneiras e a paz são a destinação 

das artes marciais :

você  deve  ser  sempre  profundamente  solícito  com  cortesia,  sendo 
sempre respeitoso e obediente aos mais velhos. Não existe arte marcial 
que  não  ressalte  a  importância  da  cortesia  e  das  boas  maneiras 
(Funakoshi, 1998, p. 50).
O Ocidente tem algumas dificuldades em entender as práticas marciais 

principalmente quando se trata de ultiliza-las para o biopsicosocial. Muitos ultilizam 

das práticas orientais para atos de crimes hediondos. Entretanto o Karatê não é 

apenas uma luta defensiva, ele requer toda uma sensibilidade de aquisição de boas 

maneiras e boa índole formando e preparando assim o indivíduo para a vida em 

sociedade. 

...o  caratê  não  é,  nem  jamais  foi,  meramente,uma  forma  bruta  de 

autodefesa.  Pelo  contrário,  quem  quer  que  realmente  domine  a  arte  do  caratê 

tomará  cuidado para não aventurar-se em situações ou lugares perigosos,  onde 

possa ser forçado a usar a arte (Funakoshi, 1994, p. 121).

   Funakoshi vê a formação do caráter como um dos princípais objetivos 

do Karatê,  nisso ele cita a importância da familía e a vivência em grupos nesse 

contexto também. 



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer do trabalho, vimos que na obra de Gichin Funakoshi existem 
relações entre as idéias morais e as idéias psicológicas. A estrutura geral dessas 
idéias, principalmente as influências culturais e o papel das famílias. 

Após  a  seleção  das idéias  que  se  enquadravam como psicológicas  e 
morais, localizamos boa parte das influências que as originaram e fundamentaram. 
A moral tem como finalidade manter e promover a paz e harmonia, por isso ultiliza-
se  do  Karatê  como  precursor  das  mesmas.  Servindo  as  lutas  assim  para 
fortalecimento do sentimento da necessidade da moralidade na vivência individual à 
coletiva.
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