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RESUMO 

O Jiu Jitsu Brasileiro é uma arte marcial de origem oriental que se caracteriza pelo uso de 

técnicas de alavancas, projeções, torções, raciocínio e antecipação. Além disso, trata-se de uma 

modalidade que requer muita concentração, disciplina e respeito e que não pode ser praticado por 

apenas uma pessoa, favorecendo assim a criação de laços de confiança e amizade entre seus 

praticantes. O Jiu Jitsu Brasileiro pode ser oferecido para alunos de ambos os sexos da rede de 

ensino regular e pode ser trabalhado dentro das três dimensões, conceituais, procedimentais e 

atitudinais dada sua complexidade e vasto repertório de possibilidades a serem explorados, desde 

autoconhecimento, habilidades motoras diversas, raciocínio lógico e até melhora na auto-estima. 

A Deficiência Intelectual (DI) segundo manual diagnóstico DSM -5 é um transtorno com início no 

período do desenvolvimento que inclui déficits funcionais, tanto intelectuais quanto adaptativos, 

nos domínios conceitual, social e prático, pensando no bem-estar e melhora da qualidade de vida 

e do convívio social desse público. Dessa forma, o objetivo desta pesquisa foi analisar possíveis 

benefícios do Jiu Jitsu Brasileiro na melhora do convívio e inclusão social do DI no ambiente 

escolar. Esta pesquisa trata-se de um relato de experiência através do contato a quatro sujeitos 

durante aulas de Jiu Jitsu Brasileiro, onde observamos a dificuldade de adaptação no meio social 

como uma das características mais acentuadas neste público, a não aceitação da família é um 

fator que dificulta a oferta de estímulos adequados aos portadores da deficiência. Nos diversos 

diagnósticos de DI algumas dificuldades são semelhantes e a pratica do Jiu Jitsu Brasileiro 

apresentou melhoras nas mesmas. Através da prática foram identificadas melhoras no que se 

refere à organização, concentração, realização de tarefas diárias, comunicação, cuidados 

pessoais e coordenação motora. A prática de Jiu Jitsu Brasileiro ainda apresentou diminuição da 

agressividade nos casos de DI que possuem esta característica. Dessa forma, consideramos que 

o Jiu Jitsu Brasileiro pode levar a diversos benefícios aos indivíduos que possuem DI, podendo 

ser uma importante ferramenta de inclusão no ambiente escolar, pois proporciona ao praticante 

uma sensação de respeito, de se sentir parte de um grupo e por participarem de campeonatos e 

exibições. Foi constatado também, que não existem muitas referências teóricas que abordam a 
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relação entre DI e o Jiu Jitsu Brasileiro e que pesquisas mais profundas e constantes sobre o 

tema são necessárias.    
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