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RESUMO

A prática do jiu-jistu não se dá somente pelo processo de lutar, mas sobretudo pelos benefícios no aspecto motor, moral, afetivo, cognitivo e 
social. O jiu-jitsu aplicado como instrumento de educação e habilidades sociais em comunidades pacificadas pelas UPP’s (Unidades de Policia
Pacificadora), utiliza a proposta definida nos PCN’S, repudiar a violência e a desonestidade. Este estudo teve  como objetivo verificar e descrever 
as alterações nas habilidades sociais induzidas pela participação no projeto de iniciação à modalidade jiu-jitsu de jovens residentes em uma 
comunidade pacificada na cidade do Rio de Janeiro. Tratou-se de um estudo de natureza descritiva, comparativa e explicativa quanto aos fins e do 
tipo bibliográfica e de campo, quanto aos meios. Além disso, classifica-se como uma pesquisa do tipo estudo de caso e de natureza ex-pos-facto, 
cujos dados foram obtidos por meio de aplicação de um questionário especifico, respondido por 5 professores  e 15 pais/responsáveis em relação 
a 15 indivíduos (crianças e adolescentes) estudantes das escolas da própria região geográfica. A aplicação da pesquisa se deu no espaço da 
própria escola, em dias e horários previamente combinados, de modo a não interferir na dinâmica das famílias pesquisadas de nem da escola. Os 
resultados demonstram que houve alterações de forma positiva e consistente no comportamento social dessas crianças/jovens, que 
demonstraram compromisso com as tarefas e disponibilidade em colaborar com o bom andamento das atividades cotidianas de sua família. Essas 
atividades desenvolveram nos alunos o respeito consigo mesmo ao expressar suas necessidades e defender seus próprios direitos, assim como 
respeito em relação aos direitos e necessidades das outras pessoas. Os alunos destes estudo obtiveram uma mudança significativa no que diz 
respeito à capacidade de reagir de forma apropriada à pressão, gozação ou provocação dos colegas, controlar irritação em situações de conflito 
com colegas, aceitar ideias dos colegas para atividades coletivas, negociar amigavelmente em situações de conflito, usar de forma positiva e 
produtiva o tempo livre de maneira a serem vistos como pessoas mais equilibradas por seu familiares e professores.
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