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Introdução: As lutas fazem parte da cultura corporal de movimento e são uma das 

manifestações elementares e mais antigas da história da humanidade, inicialmente 

vivenciadas de forma lúdica ou por necessidade de sobrevivência. Com o passar do 

tempo foram sistematizadas e regulamentadas de acordo com o contexto social no qual 

se inseriam.  

Na literatura referente a origem do Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) há várias teorias, não 

havendo um consenso sobe o tema até então. Parte-se da história da criação do Ju-Jutsu, 

que é conhecido como uma das artes marciais mais antigas da história, que foi 

reestruturada, dando origem ao Judô no Japão. Com a vinda dessas artes marciais ao 

Brasil, surgiu o BJJ. 

Objetivo: Confrontar a história popularmente abordada na literatura e amplamente 

conhecida e disseminada pelos praticantes de BJJ sobre a origem desta arte marcial, 

com o que há de registros sobre a história da origem das artes marciais no Japão, 

situando o Ju-Justu e Judô e o desenvolvimento das artes marciais no Brasil. 

Metodologia: Foi realizada uma revisão da literatura sobre a origem do BJJ dos 

principais autores nacionais e uma pesquisa sobre a história do Japão no 

desenvolvimento e origem das artes marciais. Como resultado observou-se várias 

incoerências sobre a história contada do BJJ, referente ao local onde foi criado, 

migração pela Ásia, grupo que o criou e disseminação pelo Japão. 

Considerações finais: O BJJ é a arte marcial que mais cresce no Brasil, porém existem 

dois fatores importantes a serem considerados: assim como outras ainda possui uma 

metodologia de ensino baseada na “tradição” (professor que reproduz a forma que foi 

ensinado) e a ausência de estudos científicos na área. Com isso uma ideia equivocada 

acaba sendo reproduzida e tomada como verdade absoluta muitas vezes por gerações. 
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