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Tanto no jiu jitsu tradicional quanto no jiu jitsu Brasileiro é fácil

entender que para cada ação existe uma reação, portanto não é a

toa que em uma arte marcial cheia de quedas existam técnicas

especificas para defesa e aprimoramento das mesmas como, por

exemplo, técnicas que ajudem na diminuição de impacto e dano,

como cair corretamente ou cair pronto a contra-atacar.

 

Isso é o Ukemi Waza, posições e técnicas que lhe permitem uma

queda menos dolorosa e mais tática, lhe dando uma vantagem

mesmo depois da queda quanto na hora de se reerguer de forma

correta para uma luta em pé.  



Ukemi sentado
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1. O movimento se inicia sentado,
com as pernas e braços
estendidos para frente, palma
das mãos voltadas para baixo e o
queixo próximo ao peito.

2. Em seguida deite lentamente
batendo os braços na lateral
para amortecer a queda e
matenha a cabeça elevada
(queixo próximo ao peito).



Ukemi agachado
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 O movimento se inicia agachado
com os braços esticados para
frente, palma das mãos voltadas
para baixo e com queixo próximo
ao peito.

1.

2. Deite lentamente batendo os
braços nas laterais para
amortecer a queda,   matendo a
cabeça elevada.



Ukemi em Pé
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O movimento se inicia em pé
com os braços estendidos e
palma das mãos viradas para
baixo.

1.

2. Em seguida flexione os joelhos
até inicar a queda com o queixo
próximo ao peito, matendo os
braços estendidos como na
posição anterior.

3. Finalize deitando e batendo os
braços para amortecer a queda,
mantenha a cabeça elevada.



Ukemi Frontal
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Ajoelhado com a palma das
mãos voltadas para frente na
altura do rosto para proteje-
lo.

1.

2. Caia para frente, amortecendo
a  queda com o ante-braço e a
palma das mãos no chão,
protegendo o rosto.

Ajoelhado



Ukemi Frontal
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Inice em pé, com a palma das
mãos voltadas para frente, na
altura do rosto, e as pernas
afastadas.

1.

2. Caia para frente amortecendo
a queda com o ante-braço e com
a palma das mãos para proteger
o rosto.

Em Pé



Lateral
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Independente do lado que
seja a queda lateral, o
amortecimento é da mesma
forma, deitado sobre o ombro
com um braço flexionado e o
outro estendido sobre o chão,
as pernas seguem as mãos,
flexionando umas das pernas
e mantendo a oposta
estendida no chão para
amortecer a queda.

1.

2. Mantenha a cabeça elevada
para evitar bate- la contra o
chão.



Levantada Técnica
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O movimento se inicia com as
duas mãos estendidas para
frente, uma das pernas
flexiondas com as sola do pé
no chão e a outra perna
dobrada como "índio".

1.

Educativo

2. Em seguida fique de joelho em
cima da perna que estava
dobrada continuando com um
dos pés firmes no chão.



Levantada Técnica
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Inicie a levantada com uma
das pernas flexionada e a
outra estendida, tendo as
duas mãos sobre o chão ao
lado da perna estendida.

1.

Duas mãos

2. Em seguida jogue a perna
estendida para trás ficando com
as duas mãos e os dois pés
firmes no chão.

3. Fique em pé na posição de
luta.



Levantada Técnica
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 O movimento é realizado da
mesma forma, porém com
uma das mãos sobre o chão e
a outra protegendo a face.

1.

Uma mão

2. Sem desproteger a face jogue
novamente a perna para trás
ficando com os dois pés e uma
mão firme sobre o chão.

3. Fique em pé na posição de luta.
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