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Resumo 

O jiu jitsu no Brasil é hoje uma luta/ arte marcial muito praticada, estando em processo de ampliação 

de público e de visibilidade. Particularmente no processo educativo os Parâmetros Curriculares 

Nacionais propõem a inclusão desses conteúdos nas aulas de Educação Física escolar, dentro do tema 

das Lutas. Reconhecendo a origem do jiu jitsu no Brasil, podemos avaliar a importância dessa 

modalidade no processo de ensino e qual o contexto social que ela pode ser inserida. Assim, o 

objetivo do presente estudo foi mapear e discutir a origem do jiu jitsu no Brasil, para em um segundo 

momento, avaliar as implicações do ensino dessa prática. O trabalho utiliza de uma metodologia de 

revisão bibliográfica. O jiu jitsu tem sua origem no Brasil com o processo de imigração japonesa na 

figura de Mitsuo Maeda. Após permanecer no Brasil por algum tempo ele ensinou ao filho mais velho 

de Gastão Gracie, Carlos Gracie alguns ensinamentos sobre essa arte marcial. Carlos e seu irmão mais 

novo, Hélio Gracie, modificaram essa prática corporal para que pudesse atender aos seus interesses e 

tipo físico. Ganharam notoriedade por meio de inúmeros desafios à outras modalidades onde foi 

possível evidenciar a eficiência do jiu jitsu, transformando-o em uma prática corporal atrelada à 

cultura brasileira. Conclui-se que é necessário considerar os conceitos de surgimento do jiu jitsu para 

compreender o seu processo de crescimento e esportivização e, a partir disso, utilizá-lo como prática 

educacional dentro do conteúdo de lutas, inserindo o aluno na esfera da cultura corporal de 

movimento.    

 

Introdução 

Como processo histórico, o jiu jitsu brasileiro tem como ponto de partida a chegada ao Brasil do 

lutador japonês Mitsuyo Maeda que, anos depois de se instalar em Belém, no Pará, ensinou alguns 

movimentos a Carlos Gracie, filho mais velho de Gastão Gracie. Entretanto, a origem do jiu jitsu é 

muito mais antiga e há muita controvérsia, devido à falta de documentos oficiais que comprovem a 

sua origem.  

É evidente a relação cultural que essa prática, mesmo advinda do oriente, teve e continua tendo com a 

cultura brasileira, tanto que hoje, a arte marcial é denominada de jiu jitsu brasileiro, ou brazilian jiu 

jitsu. E, além de estar em processo de ampliação dentro do Brasil, também vem tornando-se popular 

em diversos outros países, como é o caso de inúmeros professores de jiu jitsu brasileiro que foram 

morar nos Estados Unidos, Canadá, Portugal, Espanha, Japão e Emirados Árabes Unidos, além de 

muitos outros países (CBJJ, 2009).   

                                                           

1 Unesp – Rio Claro 
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A família Gracie e seus muitos alunos modificaram alguns pontos, incrementaram outros, inseriram 

técnicas condizentes com o porte físico deles e foram desenvolvendo uma forma de lutar que mistura, 

um tanto quanto paradoxalmente, a cultura oriental (sobretudo japonesa) de disciplina, seriedade e 

dedicação tendo na imagem do samurai a sua representatividade, com a cultura brasileira, um tanto 

quanto versátil, adaptável a modificações, criativa, denominada até mesmo de “malandragem” já que 

na mesma época que Carlos Gracie e seus irmãos foram morar no Rio de Janeiro a figura do 

“malandro” estava muito presente na cultura carioca. Tanto que a cultura carioca influenciou muitas 

gerações de lutadores. O Rio de Janeiro é, até hoje, considerada a cidade sede do jiu jitsu no Brasil e 

no mundo (GRACIE e GRACIE, 2003).  

Fazer essa ponte, essa ligação entre oriente e ocidente, Japão e Brasil, sobretudo passando por uma 

época de turbulências como foi no caso da Segunda Guerra Mundial onde esses dois países estavam 

em lados opostos, sendo considerados inimigos, não foi situação simples, muito menos foi feita 

propositalmente. Tanto Carlos quanto seu irmão Hélio Gracie, não imaginavam a proporção que essa 

arte marcial poderia tomar, fato evidenciado inclusive por entrevistas do mestre Hélio Gracie, 

ressaltando ter realizado um trabalho que ele precisaria realizar, sem pretensão ou ambição.  

O jiu jitsu está em constante transformação e, a cada dia, cresce o número de praticantes, o número de 

campeonatos, o número de federações e confederações e até mesmo o número de golpes, chaves e 

posições.  

Essa prática permite que se crie, sem que com isso caminhe contra as técnicas institucionalizadas 

pelas confederações existentes, uma série de golpes e movimentos que somam-se ao repertório quase 

infinito de movimentos dessa prática corporal.  

Visando o processo educacional, os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) propõem a 

inclusão desses conteúdos nas aulas de Educação Física escolar, dentro do tema das Lutas. As lutas 

correspondem a uma das manifestações da cultura corporal podendo ser reproduzidas, produzidas, 

transformadas e usufruídas, de acordo com cada sociedade e sendo um objeto de estudo nas aulas de 

Educação Física. Na verdade, há inúmeras formas de lutas que podem ser inseridas dentro desse tema 

e o jiu jitsu é apenas uma delas.  

Entretanto, devido à estreita ligação que essa prática tem com a cultura brasileira (assim como a 

capoeira tem também), torna-se interessante a implementação desses conteúdos nas aulas de 

Educação Física escolar.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) afirmam que as lutas são disputas em que o(s) 

oponente(s) deve(m) ser subjugado(s), com técnicas e estratégias de desequilíbrio, contusão, 

imobilização ou exclusão de um determinado espaço na combinação de ações de ataque e defesa.  

Uma das características das lutas é que elas repudiam e vão contra qualquer atitude de violência e de 

deslealdade. Podem ser citados como exemplos de lutas desde as brincadeiras de cabo-de-guerra e 

braço-de-ferro até as práticas mais complexas da capoeira, do judô, do caratê e do jiu jitsu.  
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Os PCNs trabalham também com os temas transversais, dentre eles a ética, a pluralidade cultural, o 

meio ambiente, o trabalho e o consumo, a orientação sexual e a saúde (BRASIL, 1998). Todos esses 

temas transversais, caracterizados como grandes problemas emergenciais da sociedade brasileira 

podem, de alguma maneira, ser tratados dentro do conteúdo de lutas e, mais precisamente, do jiu jitsu.  

Zabala (1998) propõe a organização dos conteúdos em três diferentes dimensões, dentre elas a 

dimensão conceitual, a dimensão procedimental e a dimensão atitudinal. Darido (2004) afirma que 

será possível garantir a aprendizagem dos temas transversais de modo sistemático quando os 

professores e alunos entenderem os conteúdos para além do ensino e das técnicas e táticas, ou seja, 

para além da dimensão procedimental.  

Os PCNs da área da Educação Física utilizam-se das dimensões dos conteúdos na forma de 

organização dos conteúdos que são apresentados em três blocos: um para a categoria conceitual 

(fatos, princípios e conceitos), um para a categoria procedimental (ligados ao fazer), e o último ligado 

a categoria atitudinal (normas, valores e atitudes), o que permite a identificação mais precisa das 

intenções educativas (BRASIL, 1998). 

Os Parâmetros curriculares Nacionais da área da Educação Física sugerem que as atitudes, os 

conceitos e os procedimentos dos conteúdos sejam trabalhados em toda a dimensão da cultura 

corporal, envolvendo, dessa forma, o conhecimento sobre o corpo, esportes, jogos, lutas, ginásticas, 

atividades rítmicas e expressivas (Brasil, 1998). 

Portanto, devemos trabalhar nas aulas de Educação Física não só os aspectos procedimentais do jiu 

jitsu como também os aspectos atitudinais e conceituais. Dentro do conteúdo dos conceitos, é 

primordial que se saiba os fatos, as origens e os princípios dessa prática e como ela influencia e 

relaciona-se com a cultura brasileira, sendo assim, tem-se a necessidade de estudar os aspectos 

históricos de surgimento do jiu jitsu para que se possa abranger esses conteúdos nas aulas de 

Educação Física escolar, dentro do conteúdo de lutas.  

Com isso, o objetivo do presente estudo foi mapear e discutir a origem do jiu jitsu no Brasil, para em 

um segundo momento, avaliar as implicações do ensino dessa prática. 

 

Possíveis origens 

De acordo com o site oficial da Confederação Brasileira de Jiu Jitsu (CBJJ, 2009) o jiu jitsu nasceu na 

Índia, sendo praticado por monges budistas e o site da Confederação Brasileira de Jiu Jitsu Esportivo 

(CBJJE, 2009) relata que essa arte marcial tem mais de três mil anos a.C. Naquela época, os monges 

precisavam caminhar longas distâncias para cumprirem o seu voto de pobreza.  

Todavia, eles eram constantemente saqueados, roubados e agredidos e, por ser contra os princípios de 

sua religião, eles não poderiam portar armas ou qualquer outro objeto no qual eles poderiam usar para 

defender-se desses agressores e/ou saqueadores. 
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Com isso, foi necessário que eles criassem alguma forma de defenderem-se sem, com isso, machucar 

ou usar da violência contra esses ladrões e/ou agressores. Por possuírem um físico magro e de baixa 

estatura, denominado casualmente de “franzinos”, eles através de muito estudo e experiência, foram 

elaborando movimentos que não necessitassem exclusivamente da força física. 

A forma que eles encontraram para que os movimentos não precisassem ser violentos e sem 

utilizarem armas (mesmos as denominadas armas brancas como bastões, facões, etc), foi utilizar a 

luta de curta distância, também chamada de luta corpo a corpo. Essa forma de lutar privilegia 

movimentos complexos usados como alavancas ao invés de simplesmente utilizar-se de socos e 

chutes, por exemplo. 

Embora complexa, essa forma de lutar deu a eles a vantagem de poderem usar o peso e a força do 

agressor contra ele mesmo, fazendo isso através do uso das alavancas realizadas em determinadas 

articulações do corpo.  

O outro fator determinante é que esse método de lutar privilegiando a luta corpo a corpo não ia contra 

os princípios da religião budista dos monges. Ao invés de machucar ou sangrar os agressores 

aplicando neles socos e chutes, por exemplo, eles simplesmente defendiam-se desses agressores por 

meio de técnicas de defesa pessoal, utilizando-se das alavancas para aplicar estrangulamentos ou 

chaves (hiper extensão) em diversas articulações do corpo.  

Dessa forma eles conseguiram através de muitos anos de prática, estudo e experiência, defenderem-se 

dos agressores sem, com isso, irem contra os preceitos e crenças de sua religião, que poderia ser 

considerada o meio de vida deles.  

Após originar-se na Índia, acredita-se que o jiu jitsu tenha caminhado primeiramente para a China e, 

dela, para o Japão.  

A China, por sua vez utilizou os elementos da prática do jiu jitsu difundido pelos monges budistas da 

Índia como prática bélica, em conjunto com outros estilos de artes marciais. Segundo o site da 

Confederação Brasileira de Jiu Jitsu Esportivo (CBJJE, 2009), ele era praticado com um kimono curto 

de mãos livres, além da luta corporal na guerra e tinha grande importância no desarmamento. Sua 

prática chega no auge na época dos “Reinos Combatentes” e na unificação da China por “Chin Shih 

Huang Ti". Era também proibida a referência, escrita ou falada, dessa forma de se defender, para 

evitar que ela caísse em mãos inimigas. 

 

No Japão 

Após a China o jiu jitsu passou para o Japão devido à influência que esses países tiveram um com o 

outro. Segundo o site CBJJE (2009), o jiu-jitsu chegou ao Japão no século II d.C., advindo da China. 

Muitas foram as correntes que transmitiram esta arte ao país, inclusive, existem inúmeras lendas 

nipônicas relacionadas à criação dessa arte marcial.  
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Segundo o site da CBJJE (2009), em 1.600 havia um monge chinês "Chen Gen Pin" que teria 

ensinado a prática do jiu jitsu a três Samurais, a cada qual ensinara uma especialização denominada 

de Atemi ou torções e projeções. Estes samurais difundiram os conhecimentos do jiu jitsu a todo o 

Japão. 

O Japão feudal empregou inúmeros nomes relacionados com o jiu-jitsu, alguns divergiam em 

fundamentos técnicos outros eram extremamente semelhantes; Aikijitsu, Tai Jitsu, Yawara, e Kempô, 

e mesmo o termo jiu-jitsu se dividia entre estilos como: Kito ryu, Shito Ryu, Tejin e outros.  

Foi na época do Japão feudal, onde a forte divisão da classe social japonesa enaltecia a nobreza dos 

samurais, que o jiu jitsu se desenvolveu. Os japoneses aperfeiçoaram a arte de lutar, onde poderiam 

decidir a vida ou a morte de um guerreiro em disputa. O jiu jitsu tornou-se uma prática obrigatória aos 

jovens que futuramente seriam "samurais" ao lado da esgrima, literatura, pintura, cavalaria e outros. 

A falta de dados científicos, evidências comprovadas e referências pertinentes limitam o processo de 

análise histórica do jiu jitsu. Esse fato deve-se em parte a data muito antiga de origem e a falta de 

documentos que validem a análise desse processo histórico.  

A partir do Japão, há mais evidências a respeito de dados históricos acerca da criação e difusão do jiu 

jitsu como prática corporal de luta. No Japão, o jiu jitsu ganha projeção e notoriedade, tendo status de 

“luta do samurai” e sendo considerada a mãe de todas as lutas, derivando, a partir dele, inúmeras 

práticas como o Aiki-jitsu, Tai-Jitsu, o Jo-Jitsu e, mais tarde, o Judô.  

Jiu Jitsu, Ju Jutsu ou Jiu Jutsu (o termo jiu ou ju em japonês tem o mesmo significado) na língua 

japonesa significa “arte suave” ou “arte gentil”. Isso denota o seu real significado oriundo da prática 

dos monges budistas que seguiam e pregavam o caminho da paz, da vida simples e do 

autoconhecimento.  

Entretanto, não podemos misturar a origem do jiu jitsu com aquilo que ele se tornou no Japão muito 

tempo depois. A partir do momento que o jiu jitsu foi levado para a guerra (tanto na China quanto no 

Japão), muito daquela filosofia de prática pacífica, de não violência e de apenas defesa pessoal, foi 

quebrada. O termo arte suave torna-se então, mal empregado nessa época. 

O jiu jitsu transformou-se então em arte utilizada em guerra, bélica, voltada à sobrevivência. Além 

dos golpes corpo a corpo de chaves, estrangulamentos e imobilizações, foi inserido ao repertório 

dessa prática todos os tipos de golpes que pudessem dar superioridade no embate bélico. Mordidas, 

utilização de armas e materiais, golpes em determinadas partes do corpo, dedos nos olhos, dentre 

outras, de forma a tornar o jiu jitsu uma forma de combate bélico.  

Deter o conhecimento dessa prática corporal era, muitas vezes, condição primordial para vencer o 

inimigo na guerra. Tanto que foi considerado como crime de “lesar a pátria” a difusão do jiu jitsu fora 

do âmbito do exército, no Japão.   

Segundo Huard e Wong (1990) o desenvolvimento do jiu jitsu (ou ju jutsu) tornou-se mais acentuado 

durante a era Muromachi (1392 – 1573), rica em guerras civis. Já na era Edo (1615 – 1868) que 
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correspondeu a um período de paz interior e isolamento do Japão do mundo exterior, surgiram 

inúmeras escolas de jiu jitsu com a finalidade de ensinar a por o adversário fora de combate. 

É famosa a história de Shirobei Akiyama, que, segundo Huard e Wong (1990), era um japonês que foi 

estudar na China a prática do jiu jitsu. De volta ao Japão, estava caminhando por um vale durante o 

inverno e nevava. Ele observou que enquanto o carvalho com seus galhos fortes e grandes acumulava 

a neve sob sua superfície e, com o peso, o galho quebrava, o salgueiro com seus galhos ágeis e 

flexíveis, com o acúmulo da neve, dobrava, a neve consequentemente caia e o galho voltava ao seu 

estado inicial intacto.    

Com isso, a tática desse jiu jitsu, denominado de jiu jitsu clássico japonês era a de procurar a vitória 

sabendo ceder ou dobrar evitando o cansaço e não se deixando tocar pelo adversário, praticando a luta 

corpo a corpo e procurando hipnotizar o adversário e neutralizando-o sobre os seus pontos de menor 

resistência e sobre as suas alavancas articulatórias (HUARD e WONG, 1990). 

Com o passar dos anos, o jiu jitsu ganhou muita projeção e popularidade no Japão porém, com tantos 

golpes traumáticos acrescentados na experiência dessa arte marcial nas guerras, era difícil manter 

uma progressão de treinamento pois lesões eram recorrentes afinal, valia dedo no olho, mordidas, 

golpes em todas as partes do corpo, dentre muitas outras coisas. Era até um contraponto entre a 

eficiência comprovada dessa arte marcial e a impossibilidade de dar seguimento contínuo à prática. 

 

A influência de Jigoro Kano e o surgimento do Judô 

Jigoro Kano (1860 – 1938) estudou o jiu jitsu incessantemente, tendo tido vários mestres. Foi um 

estudioso, não só do jiu jitsu como de diversas outras áreas do conhecimento, tendo estudado e dado 

aulas de inglês e sendo formado em filosofia, economia e ciência política pela Universidade Imperial 

de Tóquio (VIRGILIO, 1994). Teve papel central na institucionalização das regras, modificação de 

condutas e incrementos de normas, fundando o judô, arte marcial que deriva do jiu jitsu.  

Segundo Virgilio (1994), Jigoro Kano tinha uma baixa estatura, medindo cerca de 1,55 metros e com 

peso de aproximadamente 55 quilos. Porém, foi um exímio lutador de jiu jitsu, além de ter sido 

conhecido como o criador do judô e de ter tido grande influência no Japão de sua época.  

Jigoro Kano foi professor, vice presidente e reitor do Colégio dos Nobres, conselheiro do ministro da 

Casa Imperial, conselheiro do ministro da Educação Nacional, diretor da Escola Normal Superior e 

secretário da Educação Nacional, diretor da Educação Primária, presidente do Centro de Estudos das 

Artes Marciais (Botukukai) e o primeiro japonês a pertencer ao Comitê Olímpico Internacional, além 

de ter sido presidente da Federação Desportiva do Japão.  

Além disso, fundou sociedades e institutos para jovens e também fundou o primeiro clube de Basebol 

do Japão. Foi editor de inúmeras revistas, viajou pela Europa e América do Norte, dedicou-se 

exclusivamente ao judô a partir de certa idade tendo sido membro da Câmara Alta, professor 
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honorário da Escola Normal de Tóquio e Conselheiro do Gabinete japonês de Educação Física. Criou 

também a Kodokan, primeira e mais tradicional escola de judô do mundo (VIRGILIO, 1994). 

Enfim, Jigoro Kano foi um empreendedor, um visionário e um homem muito influente. Ele tornou-se 

um grande conhecedor de vários estilos de jiu jitsu diferentes, além de ter ensinado a prática do jiu 

jitsu por muito tempo. Porém ele se deparou com alguns problemas fundamentais no ensino da prática 

do jiu jitsu. 

Alguns desses problemas eram de ordem sociológicas. O jiu jitsu naquela época estava perdendo 

popularidade, devido à violência de alguns dos golpes e das ramificações que surgiram a partir do jiu 

jitsu, dando origem a outras artes marciais. O público considerava os praticantes de jiu jitsu violentos 

e arcaicos.  

Outro problema era na própria natureza do jiu jitsu clássico japonês. A modalidade consistia apenas 

em uma coleção de golpes isolados, sem haver estratégia ou algum princípio orientador. Gracie e 

Gracie (2003) afirmam que em vez de oferecer ao aluno um guia completo ou uma estratégia de como 

agir durante a dinâmica de uma luta, o jiu jitsu resumia-se apenas em acumular alguns “truques” 

destinados a suplantar o oponente com o uso eficiente do corpo.  

Outro problema era em relação ao método de ensino do jiu jitsu. Por conter muitos golpes perigosos 

como dedos nos olhos, chutes na virilha, puxões de cabelo, dentre outros golpes originados da 

necessidade de se defender durante alguma guerra, não era possível praticar muitos treinos “ao vivo”, 

treinos reais. Portanto os treinos eram uma série de encenações, coreografias, denominadas de katas. 

O aluno não tinha a experiência de realizar os movimentos em um oponente que apresentasse 

resistência. E, logicamente, em uma luta ou combate, o adversário não irá cooperar com o outro e fará 

de tudo para não permitir que o outro ganhe a luta (GRACIE e GRACIE, 2003). 

Jigoro Kano procurou então rejuvenescer o jiu jitsu clássico japonês com uma reforma completa. 

Kano teve a sensibilidade de perceber a necessidade de uma revisão radical no modo de treinar os 

alunos nas técnicas ensinadas. Ele não criou muitas técnicas novas, tendo usado as técnicas que ele já 

conhecia das antigas escolas de jiu jitsu. Mas ele inovou na forma de ensinar essas técnicas. 

Kano instituiu o que ele chamou de randori que pode ser traduzido como o treino a dois, o treino real. 

Desse modo os alunos poderiam familiarizar-se com a sensação de aplicar as técnicas em uma pessoa 

que opunha resistência, deixando a prática muito mais próxima da realidade. Segundo Gracie e Gracie 

(2003), esse treinamento ao vivo desenvolve muito maior agilidade física, mental e maior velocidade 

preparando os alunos para os movimentos cansativos e imprevisíveis do combate real.  

Certamente, para que esse treino real, o randori, fosse permitido, Kano tirou muito dos golpes 

violentos e agressivos do jiu jitsu clássico japonês. Alem disso, ele instituiu muitas regras que 

possibilitassem a prática educacional do jiu jitsu, eliminando alguns golpes, inserindo outros, 

incrementando pontuações, tempo de luta, graduações por cores de faixa, etc. 
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A sensibilidade que Jigoro Kano teve em institucionalizar o jiu jitsu, tirando os golpes agressivos e 

transformando-o em uma prática educacional, é descrita por Gracie e Gracie (2003) como o paradoxo 

de randori. Ao tirar os elementos mais agressivos e violentos da prática do jiu jitsu, a tendência 

natural seria que essa arte ficasse enfraquecida, menos eficiente, etc. 

Ele teve a sensibilidade de perceber que, ao tirar os elementos violentos do jiu jitsu clássico japonês, 

seria possível realizar o randori, o treino real, sem ter grandes chances de se machucar. Com isso a 

evolução do esporte poderia ser muito mais rápida. Além disso, muito mais praticantes poderiam 

iniciar o seu treinamento nessa arte marcial, muitas crianças e mulheres poderiam praticá-la e até 

mesmo seria possível praticar essa arte marcial em escolas.  

Kano constatou que a eficiência da arte marcial não é determinada unicamente por seu repertório de 

técnicas, mas também pelo método de treinamento por meio do qual se ensina essas técnicas aos 

praticantes (GRACIE e GRACIE, 2003). Só é possível aprender de verdade as técnicas quando elas 

são aplicadas de forma real e isso só é possível no treino “ao vivo”. 

Contendo os elementos agressivos, o jiu jitsu não tinha como dar uma continuidade de treino aos seus 

praticantes que viviam se machucando ou então tendo que apenas encenar os movimentos. Ao tirar os 

elementos agressivos Kano pode dar uma continuidade de anos e anos de prática real, tendo “lutas” 

praticamente em todas as aulas, fazendo com que os alunos aprendessem muito mais e continuassem 

com seguimento de treinamento, não precisando parar de treinar por motivos de lesão, por exemplo.      

Essa talvez tenha sido a grande contribuição de Jigoro Kano à prática da luta corpo a corpo. Ele 

mudou o nome da prática para judô e passou a ensiná-la em todo o Japão. Em pouco tempo ganhou 

grande credibilidade e popularidade em todo o país, mas seria preciso mais.  

Era preciso levar os conhecimentos dessa arte marcial para todas as partes do mundo de forma que o 

judô pudesse se tornar uma prática universal. Com essa necessidade de expandir aquilo que ele tinha 

criado, Kano passou a formar uma série de alunos que viajaram o mundo levando os conhecimentos 

do judô. Dentre eles estava Mitsuyo Maeda. 

 

Mitsuyo Maeda, o Conde Koma 

Mitsuyo Maeda foi um dos alunos e discípulos de Jigoro Kano. Segundo o site da wikipédia (2009), 

ele nasceu em 18 de novembro de 1878 em Hirosaki no Japão e morreu em 28 de novembro de 1941 

em Belém, no estado do Pará, no Brasil. Foi um dos melhores judocas de sua geração. Ele também 

era conhecido como “Conde Koma”, um apelido que recebeu quando foi para a Espanha difundir o 

judô. Naturalizou-se brasileiro, recebendo o nome de Otávio Mitsuyo Maeda.  

Com a necessidade de expandir o esporte criado por Jigoro Kano para que com isso este esporte 

pudesse ganhar notoriedade internacional e tendo até mesmo a possibilidade de tornar-se uma 

modalidade olímpica (fato que ocorreu em 1964 nas olimpíadas do Japão), Jigoro Kano passou a 

disseminar a prática do Judô para o mundo. 
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Por ser escaça a veiculação em mídias e pelo fato da telecomunicação estar muito atrás do patamar 

que existe hoje, o jeito encontrado por Jigoro Kano para a disseminação do judô foi levar seus alunos 

mais experientes para diversas partes do mundo, onde eles poderiam iniciar a transmissão dos 

conhecimentos do judô para diversas partes do mundo (de fato é requisito fundamental para que 

algum esporte torne-se olímpico que ele esteja difundido em todos os continentes, que esteja em 

vários países e seja praticado por várias pessoas). 

Como parte da missão, Maeda foi encarregado de ir para diversos países, difundir a arte marcial e a 

filosofia do judô.  

Maeda no que consta no site sobre ele na wikipédia (2009) jamais perdera uma luta. Não se sabe ao 

certo até que ponto essa constatação é verdadeira pois há falta de provas e evidências que comprovem 

todas as suas lutas porém há uma lenda que Maeda possui em seu currículo mais de duas mil lutas e, 

em todas elas, conseguiu a vitória.   

 

Jiu jitsu no Brasil 

Segundo o site da wikipédia (2009), em 1921, Maeda fundou sua primeira academia de Judô e Jiu-

Jitsu no Brasil. Era chamado de Clube Remo e sua construção foi em um pequeno galpão. Mais tarde, 

a escola foi transferida para a sede do Corpo de Bombeiros, e depois para a sede da Igreja de Nossa 

Senhora de Aparecida. 

O questionamento que pode ser feito é que, se Maeda era um dos maiores expoentes do judô japones 

e foi credenciado pelo próprio Jigoro Kano, fundador do judô, para difundir esse esporte pelo mundo, 

por que ele ensinava o jiu jitsu? Mais intrigante ainda: por que ele em suas apresentações e lutas se 

auto denominava um lutador de jiu jitsu e não de judô? 

Não há uma resposta pronta para essas perguntas porém Gracie e Gracie (2003) revelam que as 

apresentações de Maeda, a partir de um determinado momento, passou a ir contra a própria filosofia 

do judô enquanto esporte educacional.  

Por exemplo: demonstrar a eficiência do judô era até permitido de acordo com a filosofia do judô, 

entretanto, realizar eventos de “vale tudo” onde se misturava diversos lutadores (e as vezes esportistas 

de outras modalidades como jogadores de basquetebol e futebol americano), ou brigas, ou desafios 

em todos os tipos de lugares possíveis ia contra os princípios do judô. 

Por isso, e para não criar mais problemas com os seus superiores no judô, Maeda afirmava para todos 

que ele era um praticante de jiu jitsu, arte marcial que não tinha a institucionalização e o rigor do 

judô, podendo então ser usada para representá-lo enquanto lutador e desafiante de outras modalidades 

(GRACIE e GRACIE, 2003). 

 

A influência da família Gracie 
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Gracie (2007) afirma que em 1801 George Gracie veio da Escócia para o Brasil em busca de aventura 

e oportunidade. Um dos netos de George, Gastão Gracie, foi preparado para ser diplomata, tendo 

estudado na Alemanha e com fluência em sete idiomas. Porém, não seguiu a carreira diplomática, 

tendo sido um empresário. 

No início do século XX, Gastão vivia em Belém com sua família. Na mesma época, Maeda veio 

transmitir seus conhecimentos sobre as artes marciais japonesas, realizando inúmeros desafios e lutas. 

Gastão Gracie era um homem influente na política local e auxiliou o imigrante Maeda em tudo que 

fosse necessário. 

Maeda, como forma de gratidão, ensinou a sua arte marcial, o jiu jitsu, ao filho mais velho de Gastão, 

Carlos Gracie (1902 – 1994).   

Segundo o site da wikipédia (2009), em 1917 Carlos Gracie tinha 14 anos quando assistiu a uma 

demonstração dada por Maeda, no Teatro da Paz, e decidiu aprender esse esporte intitulado jiu jitsu. 

Maeda aceitou Carlos como um estudante, tendo sido grato ao pai de Carlos pelos auxílios prestados.  

Carlos passou, então, a ser um grande expoente da arte e, finalmente, com o seu irmão mais novo, 

Hélio Gracie, tornou-se o fundador do Gracie Jiu-Jitsu, ou modernamente chamado de “Brazialian 

Jiu-Jitsu” ou, “Jiu-Jitsu Brasileiro”. 

Não se sabe ao certo o que Maeda ensinou à Carlos Gracie e nem por quanto tempo isso ocorreu 

porém segundo Gracie e Gracie (2003), Maeda ensinou algumas coisas, dentre elas: a habilidade da 

luta corpo a corpo e sua eficiência no combate real, a necessidade do treinamento real (o randori), 

algumas técnicas de jiu jitsu, estratégias de combate, por exemplo, como levar o oponente ao chão, 

como imobilizá-lo, etc. Todavia sabe-se que Carlos foi aluno de Maeda por um tempo muito limitado 

já que a família foi morar no Rio de Janeiro em 1921. 

De acordo com o site da wikipédia (2009), Maeda ensinou não só a arte do jiu-jitsu a Carlos Gracie 

mas também  toda uma filosofia acerca da natureza do combate, baseado nas suas viagens  e na sua 

formação ao longo do tempo que uniu sua experiência com  vários outros estilos que ele combateu 

como pugilistas, lutadores de luta livre e estilo greco romano, caratecas, etc. Maeda foi, sobretudo, 

um lutador inteligente, e soube manter a tarefa de fazer a sua luta localizado na fase em que melhor se 

adequasse a sua própria força.  

Em 1921, segundo o site da wikipédia (2009), Gastão Gracie mudou-se para o Rio de Janeiro com a 

família. Carlos, então com 17 anos, passou os ensinamentos recebidos de Maeda a seus irmãos: 

Osvaldo, Gastão e Jorge. Hélio era demasiado jovem e doente naquele momento para aprender a arte, 

e devido à imposição médica foi proibido de praticar o jiu jitsu com os irmãos. Apesar disso, Hélio 

aprendeu jiu-jitsu posteriormente, logo após ter superando seus problemas de saúde. 

Segundo Gracie e Gracie (2003), os irmãos Gracie tinham algumas vantagens que lhes permitiram 

avançar rapidamente na aprendizagem das técnicas de jiu jitsu. Uma delas era o número de irmãos já 
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que a primeira geração de lutadores eram em 4 irmãos interessados pelo jiu jitsu e cada irmão teve 

inúmeros filhos (Carlos, o mais velho, teve, por exemplo, vinte e três filhos).  

Outra vantagem deles era o tempo, pois eles dedicaram-se inteiramente suas vidas inteiras ao 

aprimoramento dessa arte marcial. Uma outra vantagem era na verdade a desvantagem do porte 

físico, o que obrigou-os a melhorarem muito seus níveis técnicos e de habilidades para poder lutar 

contra qualquer adversário.  

Diferente de Kano que visava algo muito maior do que apenas a eficiência de combate, pois estava 

interessado no desenvolvimento moral e social dos cidadãos, os Gracie não eliminaram certos 

aspectos do jiu jitsu. Kano afastou-se cada vez mais da luta de chão do jiu jitsu para enfatizar as 

técnicas de projeção. Porém, segundo Gracie e Gracie (2003), os Gracie enfatizaram a aprendizagem 

das técnicas corpo a corpo e seu enfoque principal, que era a luta de chão. A princípio, os Gracie se 

preocuparam com a eficiência do combate, muito mais do que com os possíveis aspectos sociais e 

morais do jiu jitsu. 

O fato dos Gracie não responderem a nenhum professor e nem a nenhum método específico, 

possibilitou que eles criassem, inventassem e retirassem um leque bastante numeroso de golpes dos 

quais eles achavam importantes ou não.  

Outra diferença em relação à prática do judô de Jigoro Kano foi que, no judô, mesmo o treino real, o 

randori, tinha certas restrições devido a sua preocupação com a segurança dos praticantes. Porém os 

Gracie utilizavam várias dessas técnicas proibidas por Kano. 

Claramente, a ênfase do Gracie era na eficiência da luta em um combate real. Eles pensavam sempre 

no que era mais viável ou não em uma luta real e não segundo métodos institucionalizados como era 

o caso do judô. 

Talvez a maior inovação que os Gracie tiveram foi a estratégia de levar a luta para o chão sempre que 

assim eles quisessem. Essa forma de lutar no chão era desconhecida para a maioria dos lutadores de 

outras artes marciais e era onde os lutadores de jiu jitsu mais se sobressaíam. Por isso, no jiu jitsu dos 

Gracie, não era necessário realizar posições mirabolantes, ou dar socos ou chutes que machucassem o 

adversário. Eles usavam golpes para subjugar ou submeter os adversários em pontos de articulações e 

estrangulamentos, conseguidos através de posições de superioridade na luta de chão.   

 

Hélio Gracie 

Hélio Gracie (1913 – 2009) era o mais novo dos irmãos Gracie. Teve uma infância muito difícil pois 

era considerado uma criança frágil, sentia sempre muitas vertigens, dores de cabeça e até mesmo por 

isso foi proibido de treinar jiu jitsu pelos irmãos. Porém ele sempre observava seus irmãos dando 

aulas no Rio de Janeiro até que passou a também ensinar jiu jitsu. 

A partir de então ele passou a aprimorar ainda mais os golpes e posições criados pelos irmãos. Devido 

à seus peso, estatura e condição física, ele sentia dificuldade em repetir os golpes que ele via. Foi 
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então que ele passou a também criar sua própria maneira de lutar jiu jitsu, enfatizando ainda mais o 

uso das alavancas seguindo o lema: “mínimo de força para o máximo de eficiência”. Ele influenciou 

muito as outras gerações de lutadores, tanto os da família quanto todos os outros que foram 

acrescentados ao longo do tempo na prática desse esporte. 

 

 

O jiu jitsu como esporte espetáculo 

O jiu jitsu, no início de década de 1940 era um esporte amador, sem projeção, restrito aos integrantes 

da família Gracie e à alguns amigos. Para popularizar o esporte era preciso realizar algo grandioso 

que pudesse dar maior projeção à essa prática. 

O meio que os integrantes da família Gracie encontraram de popularizar o jiu jitsu foi provando a 

eficiência dessa prática em um combate real. E havia apenas uma forma de se realizar tal feito: 

desafiando outros lutadores de outras modalidades para combates reais, com poucas regras envolvidas 

de forma que no fim pudesse sobressair qual lutador possuía o melhor repertório técnico, em outras 

palavras, qual arte marcial/ luta era a melhor ou mais eficiente. 

Desde a primeira geração de lutadores da família (Carlos Gracie e Hélio Gracie) até os dias atuais, 

muitos lutadores da família como Carlson Gracie, Rolls Gracie, Rickson Gracie, Royce Gracie, Renzo 

Gracie, Ryan Gracie e Roger Gracie (dentre muitos outros), desafiaram outros lutadores de outras 

modalidades para eventos denominados de “vale tudo”.  

A origem do “vale tudo” ou eventos de mistura de artes marciais, no Brasil é incerta e se perde no 

tempo. Acredita-se que sempre houve o interesse entre os praticantes de qualquer modalidade de luta 

em provar a eficiência do seu método. O que Carlos e Hélio Gracie fizeram foi desafiar a todos para 

provar a eficiência do método criado, ou aprimorado por eles. 

Era comum na década de 1940, por exemplo, os irmãos anunciarem em jornais de circulação no Rio 

de Janeiro, desafios a qualquer um que quisesse lutar contra eles. Segundo Gracie (2007), os Gracie 

criaram uma reputação de bons lutadores no Brasil, muitas vezes vencendo combates que chocaram o 

público devido à grande diferença de peso entre os lutadores e às condições adversas do confronto.  

Hélio Gracie, em sua época, ficou conhecido com uma das figuras mais imponentes do país. Ganhou, 

além de diversas lutas, vários prêmios e condecorações, como a recebida, segundo Gracie (2007), por 

Hélio Gracie em Brasília pela primeira dama da época Darcy Vargas (esposa do presidente Getúlio 

Vargas). 

Segundo Gracie (2007), durante a sua carreira, Hélio Gracie participou de dezessete lutas, dentre elas, 

lutas épicas como a luta de 140 minutos contra Fred Ebert (campeão internacional de luta livre) e 

contra Waldemar Santana que durou 3 horas e 40 minutos sem intervalo. Waldermar era um ex aluno 

do professor Hélio e quando eles lutaram, Waldermar tinha 25 anos enquanto Hélio tinha 42 anos.  
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Através desses desafios por todo o território brasileiro, a família Gracie foi ganhando muita 

visibilidade e aumentando o número de alunos e praticantes em suas academias. Foi a época também 

que o Rio de Janeiro passou a ser um grande centro de lutadores de jiu jitsu, do gracie jiu jitsu ou jiu 

jitsu brasileiro, com um aumento considerável de academias e professores por toda a cidade. 

Só que esse aumento de visibilidade e popularidade ocorreu em primeira instância na cidade do Rio 

de Janeiro e, com o passar do tempo, em outros lugares do Brasil. Obviamente, para um esporte que 

tem a pretensão de ser popularizado e ser visto por muitas pessoas ao redor do mundo, era preciso que 

o jiu jitsu fosse para outros países. Foi então que, sobretudo a partir da década de 1990, ocorreu a 

expansão do jiu jitsu para várias partes do mundo, principalmente os Estados Unidos. 

Segundo Gracie (2007), o jiu jitsu inicia o seu processo de expansão nos Estados Unidos com a figura 

de Rorion Gracie, um dos filhos de Hélio Gracie. Rorion foi aos Estados Unidos pela primeira vez em 

1969, mas foi a partir de 1988 com a criação do documentário “Gracie em ação” que o jiu jitsu 

ganhou visibilidade naquele país. 

A dinâmica de popularidade utilizada pelos integrantes da família Gracie foi a mesma utilizada para a 

popularização no Brasil: desafiar lutadores de outras artes marciais em eventos com poucas regras, 

denominados de “vale tudo”.   

Segundo Gracie (2007) foi em 1993 que Rorion, juntamente com um de seus alunos (Rorion no início 

chegou a dar aula na garagem da sua casa para divulgar o jiu jitsu), desenvolveram o conceito do 

evento mais revolucionário das artes marciais em muitos anos: o Ultimate Fighting Championship, 

mais conhecido como UFC. 

A proposta inicial do UFC era reunir os melhores praticantes de diversas artes marciais em um espaço 

(ringue) de oito lados (chama de octógono) com poucas regras e sem limite de tempo para que fosse 

possível averiguar qual forma de lutar era a mais eficiente no combate real (ou com características 

bem próxima da realidade). 

Para representar o jiu jitsu, Rorion chamou Royce Gracie, um de seus irmãos mais novos. Royce não 

era muito pesado e nem muito forte e entrava para lutar sempre com um kimono (vestimente utilizada 

pelos lutadores) e com sua faixa preta amarrada na cintura.  

A princípio o primeiro UFC parece um evento com características agressivas. Era possível ver 

lutadores se enfrentando sem nenhuma forma de proteção (como luvas) e sem nenhum tipo de divisão 

por peso. Então por exemplo, poderia haver um combate entre um campeão de karatê contra um 

campeão de sumô, com uma diferença de peso entre os lutadores de mais de cem quilos. 

Porém, o que foi mais marcante na história do primeiro UFC foi que o campeão não foi o atleta mais 

pesado, muito menos o mais forte e muito menos o atleta que era capaz de dar diversos tipos de 

saltos, giros, socos ou chutes. O campeão foi o atleta de jiu jitsu brasileiro que realizava sempre a 

mesma estratégia de levar o oponente para o chão e, a partir do chão, um espaço desconhecido para a 

maioria dos lutadores, ele era capaz de submeter o seu adversário e ganhar o combate. 
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O choque que isso provocou no público norte americano foi muito grande. Vale lembrar que nessa 

mesma época, os filmes oriundos de Hollywood que tratavam da temática das artes marciais e das 

lutas enfatizavam a questão da plasticidade dos movimentos e do heroísmo (muitas vezes exacerbado) 

das personagens principais. Por exemplo: filmes clássicos que mostram um único indivíduo capaz de 

ganhar de muitas outras pessoas ao mesmo tempo, ainda conseguindo dar vários saltos mortais, 

chutes voadores, etc. 

Imaginar que com esse cenário, um atleta de uma arte marcial que enfatizava a luta agarrada no solo, 

representada por um lutador que não era considerado o mais forte ou mais pesado do evento foi um 

choque para o universo das artes marciais. 

A partir do primeiro UFC ocorreram outros e, dentre os 4 primeiros eventos, o lutador brasileiro de 

jiu jitsu Royce Gracie ganhou 3, apenas afastando-se do terceiro evento por motivos de lesão. Nessa 

mesma época, o lutador Rickson Gracie, irmão de Royce e Rorion Gracie, após brilhante carreira no 

Brasil foi para o Japão lutar eventos de mistura de artes marciais ou MMA (da sigla em inglês Mixed 

Martial Arts). 

Rickson fez história no Japão, ganhando todas as lutas realizadas naquele país. Na verdade, há 

registros de mais de 400 lutas do atleta Rickson Gracie e todas com vitória. Alguns dizem que ele está 

para o jiu jitsu brasileiro assim como o Pelé está para o futebol.   

Isso causou uma revolução geral nas artes marciais do mundo todo. O jiu jitsu passou a ter 

visibilidade. Essa visibilidade só foi possível devido à eficiência mostrada em lutas de MMA. 

Praticantes de artes marciais do mundo todo passaram a ter contato com o jiu jitsu. 

Diversos professores de jiu jitsu foram para os Estados Unidos, Japão e vários países da Europa 

transmitir os conhecimentos dessa prática corporal que mostrou-se tão eficiente no combate real. 

Atualmente, o UFC é um dos eventos mais assistidos pelo público americano. Lota ginásios e 

cassinos do mundo todo. Em julho de 2009 chegou a edição especial de número 100, ou seja, 

centésima edição do evento. Além do UFC há diversos outros eventos, nacionais e internacionais, que 

promovem lutas de MMA. 

As bolsas (dinheiro pago para os lutadores) variam de evento para evento. Porém, alguns lutadores do 

UFC, por exemplo, ganham milhares de dólares para realizar algumas lutas ou assinar contratos 

milionáros com a organização. 

O esporte MMA cresceu e vem crescendo em termos de profissionalismo, organização e visibilidade. 

Atualmente há credibilidade e segurança na organização dos eventos. Há divisão por pesos, proteção 

(como as luvas nas mãos) aumento de regras, juízes e árbitros interferindo à todo momento, equipe 

médica especializada atenta para preservar a integridade física dos atletas, etc.  

Outra mudança foi na inserção de rounds (divisão de tempo) e intervalos entre as lutas. Hoje há limite 

de tempo e de round. Isso se deu em gande parte pela necessidade de transformar os eventos de MMA 

em produtos possíveis de serem transmitidos pela televisão. 
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Essas mudanças fizeram por um lado, que o jiu jitsu entrasse definitivamente para o treinamento dos 

lutadores de MMA afinal, atualmente, se o praticante não tiver pelo menos um mínimo de noção de 

jiu jitsu ele não conseguirá chegar aos grandes eventos. Porém, por outro lado, fez com que o jiu jitsu 

perde-se sua essência de arte de combate onde o fraco é capaz de vencer o forte. A essência do jiu 

jitsu sempre foi a defesa pessoal, ou seja, a possibilidade do desenvolvimento técnico da pessoas mais 

fraca frente à algum agressor ou alguém mais forte. 

Gracie e Gracie (2003) comentam que quando se é mais forte que alguém é muito mais fácil tirar 

vantagem em um combate. A grande dificuldade é poder defender-se de um agressor que é mais forte 

que a própria pessoa. E o jiu jitsu ao longo dos anos tem-se demonstrado uma eficiente forma de 

realizar esse processo de defesa pessoal. 

 

Considerações Finais 

Cazetto (2009) ao comentar sobre a influência do Esporte Espetáculo sobre o modelo de competição 

dos mais jovens diz que é preciso observar os fatores sociais da modalidade como o número de 

praticantes, a imagem social do esporte, a aceitação dele pela população, presença nas olimpíadas, 

poder financeiro e político dos interessados pela modalidade, habilidade de gerência, estrutura física, 

legislação, representatividade no exterior e a aceitação dessa modalidade nas aulas de Educação 

Física escolar. Embora o jiu jitsu já tenha evoluído muito em alguns desses fatores, ainda está 

desenvolvendo-se em outros.   

Retomando Zabala (1998), os conteúdos das aulas devem ser trabalhados de acordo com as três 

dimensões: conceitual, atitudinal e procedimental. As três dimensões são importantes e se completam. 

Enfatizando a dimensão conceitual, realizar o resgate histórico de qualquer modalidade da cultura 

corporal é imprescindível para poder situar os alunos no estágio de desenvolvimento dessa prática e 

para conhecer a própria origem da prática porque ao conhecermos a origem, podemos melhorar a 

forma de trabalhar com essa prática em aulas. 

No caso das artes marciais ou lutas, essa origem varia de acordo com cada prática. Porém, elas são 

muito antigas e tem influenciado o homem ao longo de vários anos, seja como forma de 

sobrevivência, seja como forma de esporte.  

O jiu jitsu mostra-se por tudo que oferece quanto prática corporal, uma possibilidade para tratar das 

lutas nas aulas de Educação Física escolar. Não é a única e muito menos a melhor prática porém, 

existem certas particularidades do jiu jitsu, como o intrincado relacionamento entre essa prática e a 

cultura brasileira. 

Porém, isso só é possível através do conhecimento da sua origem e transformações e os processos 

envolvidos ao longo dos anos que possibilitou o estágio atual de desenvolvimento dessa prática. Feito 

essa análise, é possível situar-se com relação à essa prática e organizar formas de trabalhá-la em sala 
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de aula, afinal os Parâmetros Curriculares Nacionais propõem a inclusão desses conteúdos nas aulas 

de Educação Física escolar, dentro do tema das Lutas.    
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