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RESUMO 

 

Este trabalho consiste em apresentar e discutir o ensino e os gestos marciais de uma arte 

milenar trazida do Japão, mas forjada aqui no Brasil, como uma nova modalidade de 

combate, chamada Brazilian Jiu-Jitsu, ou simplesmente Jiu-Jitsu brasileiro. Com o 

objetivo de discutir, organizar e registrar uma proposta pedagógica para o ensino do Jiu-

Jitsu com base na minha experiência pedagógica e na contribuição da literatura de 

ensino de técnicas corporais marciais. 

Palavras Chaves: Jiu-Jitsu; Ensino; Técnica Corporal Marcial; 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho consiste em apresentar e discutir o ensino e os gestos marciais de 

uma arte milenar trazida do Japão, mas forjada aqui no Brasil, como uma nova 

modalidade de combate, chamada Brazilian Jiu-Jitsu, ou simplesmente Jiu-Jitsu 

brasileiro. Elaborada por Hélio Gracie considerando princípios biomecânicos e torções, 

sobretudo, das articulações, incidindo em projeções, chaves, imobilizações e 

estrangulamentos, utilizando para isso o menor esforço possível (Gracie, 2010). 

O Jiu-Jitsu brasileiro propõe-se a ser uma forma eficiente de combate, pois desde 

os seus primórdios até a atualidade, suas técnicas e princípios visam preparar da melhor 

maneira possível, o lutador para vencer uma luta, principalmente no ringue.1 

Hélio Gracie foi uma criança fisicamente frágil: “subia um lance de escadas e 

tinha vertigens.” Aos quatorze anos foi morar com os seus irmãos no Rio de Janeiro, 

local onde eles ensinavam o Jiu-Jitsu. No princípio, Hélio apenas observava as aulas 

dadas por seus irmãos, pois os médicos lhes haviam recomendado que se mantivesse 

afastado de qualquer atividade física, incluindo o Jiu-Jitsu (Gracie, 2010). Mas com 

dezesseis anos, Hélio já teve sua primeira experiência ensinando o Jiu-Jitsu, após 

substituir seu irmão em um dia de treino na academia. 

Hélio percebeu que não conseguia executar facilmente alguns dos movimentos 

que havia aprendido com seus irmãos. Na busca por encontrar soluções que garantissem 

a eficácia das técnicas que se dispunha a ensinar, Hélio ousou quebrar a tradição do Jiu-

Jitsu japonês praticado e ensinado por seus irmãos. Começou então, a aperfeiçoar os 

movimentos para que ele pudesse executá-los apesar de sua frágil constituição física. 

Essas mudanças só ocorreram por meio de muitas tentativas e erros e devido à 

incorporação de princípios de alavanca, que reduziam a necessidade de usar a força 

física durante a execução dos movimentos (Gracie, 2010). 

                                                           

1 Outras práticas corporais marciais surgiram em um contexto no qual o objetivo não era unicamente 

vencer um oponente fisicamente. A capoeira, por exemplo, surgiu em um contexto no qual o aspecto de 

dança servia como uma forma de desfrute em um contexto de extrema opressão, haja vista que se tratava 

de um período histórico de extrema repressão à cultura africana. O judô surgiu como uma forma de 

educação física no Japão e muitas artes marciais chinesas surgiram em templos ou monastérios, visando 

preparar os monges para o conhecimento de si e a iluminação espiritual.  
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Por isso, desde o seu princípio, o Jiu-Jitsu brasileiro tornou-se uma técnica na 

qual um lutador pode usar pouca força para subjugar um oponente maior e/ou mais 

forte, por isso, muitos lutadores de MMA2, por exemplo, treinam Jiu-Jitsu para 

preparar-se para as lutas de chão, pois ele pode fazer uso das técnicas do Jiu-Jitsu para 

conquistar uma posição dominante ou para terminar a luta com uma finalização. Por 

isso, é possível relacionar a grande procura atual pelo Jiu-Jitsu ao aumento dos índices 

de audiência dos programas e das transmissões televisivas de lutas e combates. 

Desde 2011, pratico as técnicas do Jiu-Jitsu3 em uma academia na cidade de 

Couto Magalhães de Minas-MG, local em que atualmente resido. O Jiu-Jitsu me 

chamou a atenção pela sua eficiência e pelos valores humanos que aprendi a cultivar 

desde então. Também tive a oportunidade de viajar para disputar campeonatos e 

conhecer grandes lutadores. Tenho me dedicado a essa modalidade com o objetivo de 

um dia poder usá-la para bons fins, que tragam benefícios a outras pessoas, assim como 

trouxe para mim. 

O Jiu-Jitsu ensinou-me a controlar melhor meu ímpeto e a ter foco nas minhas 

ações, por isso, considero-o além da sua dimensão física, pois seus benefícios vão além 

do que se pode ver. Além disso, o Jiu-Jitsu amplia o repertório gestual e ensina a usar o 

corpo como uma unidade, pois para se usar o menor esforço possível para dominar o 

oponente, é preciso técnica e domínio corporal. O Jiu-Jitsu amplia também o domínio 

do corpo nos movimentos de solo, pois grande parte do combate se realiza no chão. 

O Jiu-Jitsu ensina a ter foco e determinação devido à repetição dos movimentos, 

sem contar que serve como válvula de escape, pois no tatame a pessoa esquece dos 

problemas e estresse do dia-a-dia. No tatame, o tempo é só seu e do seu corpo! 

                                                           

2 MMA é a sigla para Mixed Martial Arts, ou em português, Artes Marciais Mistas. MMA é uma mistura 

de técnicas que incluem golpes em pé e técnicas de chão, portanto, se aproveita das possibilidades 

marciais das diferentes técnicas para dotar o praticante de um arsenal mais eficiente de combate no 

ringue. 

3 Hoje me encontro com graduação na faixa roxa, no caminho para chegar à faixa preta. Sou filiado a 

Federação Mineira de Jiu-Jitsu e também filiado a Liga Brasileira de Jiu-Jitsu, treinando na equipe de 

Marcos Porto, também conhecida como Andrade Team – Diamantina-MG. 
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Além de praticante, exerço também a função de ensinar o Jiu-Jitsu desde 2014 

na cidade de Couto Magalhães de Minas-MG. Como professor, deparo-me com algumas 

dificuldades em sistematizar as técnicas e organizar sequencialmente o que ensino, por 

isso, surgiu o interesse em estudar o processo didático e pedagógico do Jiu-Jitsu. 

Acredito que dessa forma, posso trazer alguma contribuição para o âmbito do 

ensino do Jiu-Jitsu, pois percebo que muitos instrutores não tiveram acesso as 

contribuições acumuladas sob o ensino de técnicas corporais, reproduzindo 

mecanicamente a maneira como aprenderam quando estão ensinando. 

Breda et al. (2010) apontam que no contexto de ensino das artes marciais ainda 

prevalece modelos em que os conteúdos são transmitidos como verdades absolutas, 

prevalecendo a reprodução e a repetição mecânica de gestos, além de uma relação de 

aprendizagem que limita os alunos à imitação passiva. Daí a necessidade do ensino das 

artes marciais estar envolto em abordagens pedagógicas focadas nas pessoas e não 

somente nas técnicas, permitindo a reflexão e a ressignificação de sentidos pelos 

praticantes e contribuindo para que o processo de ensino não se reduza apenas ao 

domínio de habilidades ou técnicas pré-estabelecidas (RUFINO & DARIDO, 2012). 

A premissa deste trabalho é buscar uma proposta de ensino do Jiu-Jitsu que 

equilibre a tradição e a modernidade, mesclando práticas inovadoras e formas 

culturalmente presentes, nas quais ambas se completem e não se desvalorizem ou 

tentem excluir as potencialidades da outra. Afinal, como professor de Educação Física, 

possuo a responsabilidade e o desafio de utilizar o conhecimento que adquiri na minha 

formação em benefício dos meus alunos e alunas, além de dar seguimento ao 

conhecimento adquirido nos tatames através de diversos mestres que tive o privilégio de 

conhecer e de aprender através deles. 
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2.OBJETIVO 

Discutir, organizar e registrar uma proposta pedagógica para o ensino do Jiu-

Jitsu com base na minha experiência pedagógica e na contribuição da literatura de 

ensino de técnicas corporais marciais.  

 

 

3. MARCIALIDADE E JIU-JITSU 

  

Gesto marcial são os movimentos aplicados nas artes marciais, ou seja, as 

chaves, posições, golpes, defesas, ataques, estrangulamentos, imobilizações, projeções e 

quedas, alavancas e movimentos que usem armas como espada, bastão etc. Trata-se, 

portanto, da especificidade das Artes Marciais, ou seja, um gesto que propõe a 

simulação de um combate real (SANTOS, 2015). 

Marcial advém de Marte, o Deus romano da guerra. Na mitologia e na literatura, 

trata-se de uma divindade associada ao ímpeto por combate, pois na paz, Marte não é 

feliz. 

No contexto do Jiu-Jitsu, a marcialidade é extremamente eficiente, pois as 

técnicas se aproximam veemente de um combate real. No Jiu-Jitsu, aprende-se de 

maneira muito próxima a um combate real, como atacar e defender-se. Na verdade, o 

que evita que o Jiu-Jitsu torne-se um combate real além da técnica, é o pacto feito entre 

os praticantes quando estão lutando e um sinal dado pelo defensor, avisando ao atacante 

que já é hora de interromper o movimento marcial, pois a dor já é insuportável. 

Essa extrema aproximação de um combate real prepara melhor a pessoa para 

uma condição futura de combate, mas também facilita a ocorrência de lesões mais 

sérias, por isso, o cuidado quando se pratica Jiu-Jitsu deve ser extremo. 
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Além disso, esta aproximação ao combate pode dotar o ser humano de maior 

compreensão a respeito do potencial de guerra existente em si e no próximo. Nas 

palavras de Campos (2015, p.74): 

 

Lutar não proporciona somente desenvolvimento da motricidade, mas 

promove também uma compreensão mais real das violências no mundo e 

possibilita ao aluno instrumentos apropriados para lidar com a violência 

quando se deparar com a mesma. 

 

Tal colocação sugere uma potência pedagógica das artes marciais em detrimento 

de uma visão preconceituosa a respeito do aprendizado delas, ainda que alguns 

praticantes não compreendam a finalidade e o verdadeiro ensinamento do gesto e da arte 

marcial e busquem apenas a técnica desprovida de seus ensinamentos éticos e 

filosóficos. Pois, mais do que agredir ou ferir, a arte marcial compõe um caminho para 

atingir a harmonia através do entendimento e controle da força marcial. Afinal, seu 

sentido mais amplo é possibilitar a harmonização de energias humanas distintas, 

ampliando a consciência de si e também do gesto. Uma ação de cultivo do 

conhecimento e de amor e respeito à vida (SANTOS, 2014). 

De fato, os princípios éticos e filosóficos são inerentes das artes marciais ou 

senão ela deixa de ser uma arte marcial e torna-se apenas uma luta ou esporte de 

combate. Tais princípios estão organicamente inseridos nas correntes de pensamento 

oriental como o Budismo, Confucionismo ou Taoísmo. Por isso, um praticante de artes 

marciais orientais para se aprofundar em sua arte, precisa conhecer e estudar a cultura 

da qual se origina a técnica corporal. No caso do Jiu-Jitsu, por exemplo, a cultura 

nipônica. 

Aprender Jiu-Jitsu em minha concepção é aprender uma prática que proporcione 

uma vida ativa de exercícios físicos, aprender a ser um bom cidadão diante as mazelas 

da sociedade e uma pessoa mais paciente e compreensiva com a vida. Além de pensar 

no próximo com respeito, respeitar a hierarquia que existe dentro dos tatames quanto 

fora deles e procurar evitar os conflitos que podem surgir no dia a dia e que podem 

desembocar em agressões físicas e/ou verbais. 
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Tenho tentado ensinar esses conceitos aos meus alunos, pois julgo que o 

componente ético e moral é o que diferencia uma arte marcial de uma briga ou de uma 

luta estritamente corporal. 

O que caracteriza o gesto marcial é a sua finalidade. No caso do Jiu-Jitsu, os 

gestos são utilizados com a finalidade de projetar seu oponente ao chão, incidindo em 

uma queda. As chaves de braço, perna, estrangulamentos etc., almejam finalizar a luta, 

ou seja, levar seu oponente a se render. Assim também acontece com a imobilização que 

impossibilita seu oponente de reagir ao seu controle. 

Há também as posturas de guarda, que se caracterizam pelo controle do seu 

oponente pelas pernas e também pela lapela do quimono para mantê-lo preso. Já a dita 

montada, é “sentar-se” sobre o abdômen do oponente e soltar o peso na projeção do 

tórax do mesmo. A posição de cem quilos é feita ao lado do oponente, segurando com 

um braço por baixo do pescoço e o outro entre as pernas do mesmo, soltando o próprio 

peso sobre o tórax dele. Além dessas posições e chaves, há uma outra técnica conhecida 

como raspagem, que é a inversão de posição. Por exemplo, seu oponente está preso na 

guarda e você está na posição inferior em relação a ele, após a raspagem, as posições se 

invertem e você assume a posição superior em relação a ele, podendo então imobilizá-lo 

ou fazer uso de outras técnicas. 

Além disso, no Jiu-Jitsu é preciso aprender a cair e a rolar, pois esta é a maneira 

mais orgânica de se movimentar no chão ou de ser projetado no solo. Assim é colocado 

por Campos (2015, p.105): 

 

O princípio básico ao se quedar em direção ao solo é tornar-se literalmente 

uma “bola ou esfera”. É importante que o executor coordene os 

movimentos articulares de modo que cada toque ao solo seja acompanhado 

pelo movimento seguinte, se flexionando e curvando-se para um centro 

imaginário do corpo, para não deixar nenhuma ponta, pois caso contrário, 

na finalização do rolamento, esta ponta poderá chocar-se com o solo e 

causar lesões inadequadas. 

 

Isso porque a esfera foi sempre considerada a imagem perfeita para os antigos 

mestres de artes marciais, pois não possui pontas e nem ângulos que possam se chocar 

com outras superfícies, além de poder tangenciar ou rolar em outras superfícies de 
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forma dinâmica (STEVENS, 2007). Por isso, o Jiu-Jitsu exige do praticante o estudo da 

conscientização da movimentação no chão e em direção ao solo, algo que não é comum 

em grande parte das práticas corporais e no cotidiano das pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. IMAGENS DO JIU-JITSU 

 

Participam deste Ensaio Fotográfico: Geraldo Ferreira Freitas Neto, Rafael Souza 

Ferreira e Samuel Henrique Pinto. 

 

Fotos realizadas por: Jáliton Ferreira 
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5. METODOLOGIA 

Foram organizadas e registradas quatro aulas ofertadas dentro do projeto 

Diamantes do Vale realizado na UFVJM. Essas aulas foram desenvolvidas no 

laboratório de Artes Guerreiras do prédio de Educação Física da UFVJM. As crianças 

que participaram deste projeto são crianças freqüentes ao CRAS4 do bairro Cidade nova 

em Diamantina – MG. 

As aulas foram registradas por fotos para fins da discussão do processo e 

também do registro do trabalho. Todos os alunos foram avisados da intenção do estudo 

e aceitaram participar do projeto Diamantes do Vale, que inclui como uma de suas 

premissas, atividades de pesquisa das técnicas ensinadas. 

 

6. PRINCÍPIOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS 

As aulas5 utilizaram os seguintes princípios didáticos pedagógicos 

organicamente interligados: 

 

 Saudação Inicial: Postura que se toma devido a hierarquia dentro da arte 

marcial, em que se inicia em pé fazendo a saudação (braços ao longo do corpo, pernas 

fechadas e reverenciando o professor pronunciando OSS6. Feita a saudação em pé, o 

professor se ajoelha e, em seguida, os alunos um de cada vez também se ajoelham, para 

realizar a saudação no solo, que é somente se inclinar e dizer OSS. Feito a saudação, o 

professor se levanta e, em seguida, os alunos um de cada vez, estão prontos para iniciar 

a aula). 

 

                                                           

4 CRAS: Centro de Referência da Assistência Social. 

5 As fotografias aqui apresentadas foram realizadas por Jáliton Ferreira. 

6 OSS: Termo comum no contexto do Jiu-Jitsu, como um cumprimento de bom dia, boa tarde ou boa 

noite, de aceitação a realizar a prática com o companheiro, de um simples sim, obrigado, entendi, com 

licença. Também sinal de respeito ao seu Mestre, professor e companheiros de treino.  
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 Preparação corporal inicial: Preparação organizada e executada na posição 

vertical. 
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 Preparação corporal secundária: Preparação organizada e executada na 

posição horizontal. 
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Técnicas Específicas: Tai Sabaki7; Rolamentos; Caída lateral; Queda; Guarda; 

Montada Frontal; Montada Lateral; Norte Sul; Raspagem; Chaves e finalizações. 

 

 

 

                                                           

7 Tai quer dizer “corpo”; Sabaki quer dizer” Manipulação”, sendo então manipulação do corpo como um 

todo, também podendo ser descrito como conjunto de técnicas de movimentação corporal. 



                                                                                                                                                                      26 
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 Jogos de Combate: São jogos de oposição que simulam uma situação de 

combate, só que com a premissa da busca da brincadeira, do jogo. Por exemplo: 

Desequilíbrio levando ao solo (simulando uma possível queda); Tesouro roubado (se 

deve buscar o objeto protegido por um grupo, e poderão usar as técnicas de agarre, 

projeção e imobilização, para impedir). 

  

 



                                                                                                                                                                      28 

 

 

 

 Fechamento: Momento de conversa a respeito das técnicas ensinadas, 

considerações a respeito do uso das técnicas fora das aulas e suas consequências e 

observações apontadas pelos alunos em relação a aula. 

 

7. APONTAMENTOS FINAIS 

O ensino da arte marcial, muitas vezes, é dado como uma ação mecânica passada 

de mestres para alunos com foco e persistência única nas técnicas. E como em toda arte 

marcial, no Jiu-Jitsu também se faz desta forma, você aprende conforme seu professor 

aprendeu, não abrindo oportunidades para que outras formas prazerosas e atrativas 

venham enriquecer essa pratica. 

 Neste trabalho e também nas minhas experiências de ensino, tenho buscado uma 

nova forma didática para ensinar essa modalidade sem perder de vista a importância das 

técnicas específicas. Entretanto, posso dizer que não é fácil introduzir a ludicidade no 

Jiu-Jitsu, pois é difícil romper com seus princípios tradicionais que estão presentes tanto 

em sua tradição como também no desejo de seus praticantes. Além disso, a natureza da 

técnica dificulta o jogo e a brincadeira, pois está muito próxima de um combate real 
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além de ser realizada no solo, posição que dificulta o desenvolvimento e a plena 

liberdade de movimentos corporais. 

 Apresentando essa nova proposta didática, tenho o total conhecimento de que o 

uso da ludicidade nas práticas, proporcionou aos alunos um prazer maior, expressado 

pelos mesmos. Desde então, venho buscando inserir o lúdico, pois está surtindo efeitos 

tanto no prazer dos praticantes quanto no desenvolvimento da técnica propriamente 

ditas. 

Praticando e ensinando às crianças o Jiu-Jitsu, pude perceber que o contato com 

o solo nos proporciona uma rica dimensão de trabalho corporal, partindo dos pontos de 

apoio que temos neste plano, pois diminui a pressão atmosférica, se distribuindo por 

todo corpo.  

De fato, o trabalho de solo no Jiu-Jitsu é intrigante, pois no chão temos duas 

opções: ou aprendemos a se harmonizar com ele ou lutamos para vencê-lo e retomar a 

posição vertical. É provável que o gasto energético no solo seja elevado, pois como 

seres bípedes, esta posição exige do aparelho locomotor um esforço que não é habitual, 

por isso, percebo no Jiu-Jitsu a sensação de recomeço, de garra, persistência e realização 

diante das dificuldades que a própria posição exige. A prática faz com que elevemos 

nosso corpo ao extremo e quando achamos que não temos mais forças, acabamos 

realizando mais do que o esperado e nos surpreendemos com a superação dos desafios 

propostos ou impostos ao corpo. 

Já como modalidade esportiva, o Jiu-Jitsu impõe as competições, com suas 

regras e desafios. Apesar de não ser aceita por muitos, devido ao desgaste que 

proporciona e podendo ocasionar lesões sérias, as competições atraem muitos 

praticantes, provavelmente pela possibilidade oferecida de demonstrar toda técnica 

treinada e também pelo desejo de tornar-se superior a outro oponente. 

Em uma destas competições, tive o desprazer de sofrer uma lesão que me 

afastou da prática por um período de tempo. Isso fez com que repensasse se vale à pena 

mesmo desgastar tanto o corpo físico e emocional em uma competição. Assim, apesar 

de gostar tanto de competir, tento mostrar e evidenciar aos meus alunos o risco desse 

nível de stress nas competições e as possíveis lesões e riscos que podem ocorrer no 
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certame, e além do mais, há outras formas de mostrar superioridade sobre outro 

oponente. 

Como no filme Cinturão Vermelho, que mostra um professor ganhando o 

respeito de um grande mestre pela atitude que toma mediante um combate que se recusa 

a participar, quando descobre a farsa que é aquela competição. 

Tendo podido experimentar diversas competições, sinto que posso compartilhar 

e orientar outros neste processo. Não apenas de maneira ingênua e romântica, mas 

também apontando e destacando tantos os pontos positivos como negativos que podem 

ocorrer em um contexto competitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poema 44 do Dao De Jing 

(O Livro do Caminho e da Virtude) 

 
 

Tua reputação ou tua vida: o que é mais caro? 

 

Tua vida ou teus pertences: o que vale mais? 

 

Obter algo ou perdê-lo, o que gera mais preocupações? 

 

Excesso de apego conduz a grossos dispêndios; 

 

Exagero de parcimônia finda em grandes perdas. 

 

Quem sabe se dar por satisfeito não sofre humilhação; 

 

Quem sabe quando parar não cai em desgraça: 

 

E é por isso que logra a sua longevidade. 
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Por fim, é preciso apontar que o Jiu-Jitsu possui pouco material acadêmico e 

científico que o aborde do ponto de vista didático e metodológico. Provavelmente isso 

se deve a sua recente conquista de espaço no âmbito acadêmico. Por isso, este trabalho 

possui seus limites teóricos, pois não foi possível encontrar referenciais teóricos 

consolidados específicos além dos manuais oferecidos pelas confederações e academias 

de Jiu-Jitsu. 
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ANEXOS 

 

Cronologia Resumida do Jiu-Jitsu 

 

 Nasceu na Índia há cerca de 2000 a.C., possivelmente criado por 

ascetas que precisavam controlar “oponentes” sem a necessidade de 

machucá-los; 

 Chega ao Japão no século XVIII; 

 No século XIX muitos professores migraram para outros continentes; 

 1882 Jigoro Kano teve seu primeiro contato com o Jiu-Jitsu e 

aperfeiçoou sua técnica; 

 1882 surge o Judô criado por Jigoro Kano, através das técnicas do 

Jiu-Jitsu; 

 1904 Mitsuyo Maeda vai para o EUA; 

 1914 vinda de Mitsuyo Maeda para o Brasil e início da pratica do 

Jiu-Jitsu à família Gracie; 

 1915 Conde Koma (Mitsuyo Maeda) fez uma apresentação no Teatro 

Politheama (Brasil); 

 Mitsuyo Maeda e seus amigos Okura e Shimitsu embarcam para 

Liverpool na Inglaterra onde ficam até 1917; 

 1917 Mitsuyo Maeda retorna ao Brasil; 

 1920 Carlos Gracie abre sua primeira academia de Jiu-Jitsu no Rio 

de Janeiro; 

 1921 Mitsuyo Maeda abre sua primeira academia no Pará; 

 1928 Hélio Gracie ministra sua primeira aula e se torna instrutor; 

 1932 primeira luta de Hélio Gracie no Ringue; 
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 1952 Hélio Gracie para de lutar profissionalmente e se dedica a sua 

academia; 

 A primeira Federação de Jiu-Jitsu foi criada por volta de 1967 por 

Hélio Gracie no Rio de Janeiro; 

 1975 José Senador Rosa fundou a Federação Mineira de Jiu-Jitsu, 

com orientação e apoio de Hélio Gracie; 

 1989 Abre-se a Academia Gracie de Jiu-Jitsu em Torrance, na 

Califórnia; 

 1991 é fundada a Liga Brasileira de Jiu-Jitsu por Adair Alves de 

Almeida; 

 1993 é criado o The Ultimate Fighting Championship, conhecido por 

UFC; 

 1994 Carlos Gracie Junior funda a Confederação Brasileira de Jiu-

Jitsu; 

 2009 falecimento de Hélio Gracie; 
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Árvore Genealógica 
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Fonte: SALDANHA (2013) & Imagem BJJ WIKI disponível em: 

https://comunicajiujitsu.wordpress.com/2017/03/21/arvore-genealogica-do-jiujitsu-

brasileiro/ Acesso em: quarta-feira dia 02 de Agosto de 2017. 
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