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O método Delariva

O Domínio das três dimensões de ensino

Criado pelo Mestre de la Riva, nosso método tem por base uma metodologia 
diferenciada, sendo aprimorada conti nuamente através dos seus anos como 
Professor e Mestre da Escola Delariva. Estando sempre em constante evolução, 
as técnicas de ensino-aprendizagem do Método Delariva abrangem três 
diferentes dimensões:

Dimensão Ati tudinal

A dimensão ati tudinal abrange a seguinte indagação: “como devemos ser?”. 
Refere-se aos valores, normas e ati tudes, que são pontos fundamentais na 
práti ca do Jiu- Jitsu. Trata-se basicamente da parte empírica do que é ensinar o 
Jiu-Jitsu em nossa Escola. Para ser Professor em qualquer ati vidade, devemos 
seguir determinadas regras, temos que adotar determinadas posturas, pois 
estamos representando algo idealísti co para os alunos. Somos aqueles que irão 
demonstrar, ensinar e guiar os alunos na práti ca do esporte.

Dimensão Conceitual

 A dimensão conceitual deve responder à pergunta: “o que se deve saber?”. Ela 
está presente nas explicações conceituais do Jiu-Jitsu, como surgiu, sua importân-
cia histórica na cultura brasileira, das regras atualizadas, nas explicações acerca 
das formas de treinamento e no objeti vo principal da nossa Escola, que é perpetu-
ar o conhecimento do Mestre De la Riva no mundo, formando não só alunos, mas 
pessoas com caráter e representati vidade em seu meio social.

Dimensão Procedimental

 A dimensão procedimental relaciona-se à pergunta: “o que se deve fazer?”. 
Abrange um conjunto de ações ordenadas e desti nadas à consecução de um fi m. 
Na práti ca pedagógica, é a parte do ensino voltada ao “saber fazer”, ou seja, à re-
alização das ati vidades práti cas para o desenvolvimento das técnicas, que variam 
muito conforme a modalidade de cada faixa, desde os exercícios de alongamento, 

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3
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2

aquecimento, repeti ção de técnicas, treinos fí sicos e táti cos, além das lutas ou 
simulações de combates, entre inúmeras outras possibilidades.

Níveis de aprendizado

Os níveis de aprendizado válidos para qualquer método de ensino do Jiu-Jitsu são:

- Básico;
- Intermediário;
- Avançado.

Para todas as posições e técnicas, temos os três níveis a serem aplicados, 
respeitando a individualidade de cada aluno que, por sua vez, devem ser separa-
dos em grupos homogêneos para aplicação da técnica demonstrada na aula.

Índice de posições e técnicas

Abaixo, segue o índice de posições indicadas para que seu plano de ensino de 
jiu-jitsu seja desenvolvido.  Atente que sempre que tratarmos das técnicas do ti po 
“fi nalizações” teremos: 

- chaves de braço (arm-lock, americana, Kimura, omoplata); 
- chaves de pé (exceto na montada e restrito a níveis de graduação);
- estrangulamentos (de frente, pelas costas, Ezequiel, relógio, crucifi xo).

Todos os ti pos de fi nalizações acima possuem suas característi cas e variações de 
ataque e defesa. Cabe ao Professor responsável defi nir em cima de sua agenda de 
posições quais serão aplicadas e o nível de difi culdade a ser demonstrado, tendo 
em vista o índice de posições e técnicas descritas abaixo. 

2.1.1. Guarda Fechada

2.1.1.1.              Finalizações
2.1.1.2.                 Raspagens

2.1

2.1.1
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2.1.2. Guarda Aberta

2.1.2.1.             Finalizações
2.1.2.1.1.             Guarda Aranha
2.1.2.1.2.             Guarda Delariva
2.1.2.1.3.             Guarda Sentada
2.1.2.1.4.               Guarda Laço
2.1.2.2.             Raspagens
2.1.2.2.1.             Guarda Aranha
2.1.2.2.2.               Guarda Delariva
2.1.2.2.3.             Guarda Sentada
2.1.2.2.4.             Guarda Laço

1.3. Meia Guarda

2.1.3.1.             Defesa / por baixo
2.1.3.1.1.             Finalização
2.1.3.1.2.             Raspagens
2.1.3.1.3.             Passagens para as costas
2.1.3.2.             Ataques / Passagem 
2.1.3.3.             Finalizações
2.1.3.4.             Passagem para a imobilização
2.1.3.5.             Passagem para a montada

 Abertura Passagem de Guarda

2.1.4.1.             Em pé
2.1.4.2.             De joelhos

2.1.5. Imobilizações

2.1.5.1.             Trocas   
2.1.5.2.             Finalizações

2.1.6. Saída de Imobilizações

2.1.6.1.             Virando para dentro
2.1.6.2.             Virando para fora
2.1.6.3             Reposições

2.1.7. Montada

2.1.7.1.            Ataques
2.1.7.2.            Defesas

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7
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2.1.8. Costas

2.1.8.1.            Ataques
2.1.8.2.            Defesas

2.1.9. De quatro apoio

2.1.9.1.            Por cima
2.1.9.1.1.            De frente
2.1.9.1.1.1.            Ataque
2.1.9.1.1.2.            Defesas
2.1.9.1.2.            De lado
2.1.9.1.2.1.            Ataques
2.1.9.1.2.2.            Defesas
2.1.9.1.3.            De costas (por trás)
2.1.9.1.3.1.            Ataques
2.1.9.1.3.2.            Defesas
2.1.9.2.                  Por baixo
2.1.9.2.1.            De frente
2.1.9.2.1.1.            Ataques
2.1.9.2.1.2.            Defesas
2.1.9.2.2.            De lado
2.1.9.2.2.1.            Ataques
2.1.9.2.2.2.            Defesas
2.1.9.2.3.            De costas (por trás)
2.1.9.2.3.1.            Ataques 
2.1.9.2.3.2.            Defesas 

O conceito básico do método Delariva
O conceito básico, ou seja, a ideia primordial do Método Delariva é o ciclo de pe-
riodicidade com que cada uma das quatro posições básicas devem ser demonstra-
das, seguindo o detalhamento descrito acima no item 2.3:

• Guarda (guardas fechada e aberta, meia-guarda e passagem de guarda);
• Montada (ataques e defesas);
• Imobilização (trocas, ataques e defesas);
• Pegada de costas (de frente, por trás, de lado, de quatro apoio).

3

2.1.8

2.1. 9
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Devemos intervalar cada uma das posições básicas a cada três meses, de forma 
que tenhamos a repeti ção da posição pelo menos quatro vezes durante o ano. E 
sempre alternando ataque e defesa, ou seja, se em janeiro fi zemos um ataque na 
montada, em abril faremos uma saída da montada. 
Veja um exemplo no quadro a seguir:

DIA / POSIÇÃO DIA  1 DIA 2 DIA 3 DIA 5

Semana 1
ABERTURA 

E PASSAGEM 
DE GUARDA 
DE JOELHOS

Abertura de guarda 
com a mão na faixa 
entrando o joelho

Passagem de guarda 
para o mesmo lado do 
joelho que entramos

Passagem de guarda 
cruzando joelho que 

entramos

Revisão de todas as 
posições, ou apenas 
da técnica anteriores 

e/ou Treinamento 
Específi co

Semana 2
ATAQUES NA 

IMOBILIZAÇÃO 100 KG
pode escolher entre controle 

(trocas de imobilização), 
fi nalizações de pescoço, 
fi nalização de braço ou 
pescoço e braço juntos

Finalização por 
estrangulamento

Finalização por 
chave de braço 

(americana ou Kimura)

Finalização 
por arm-lock

Revisão de todas as 
posições, ou apenas 
da técnica anteriores 

e/ou Treinamento 
Específi co

Semana 3
ATAQUES NA 

MONTADA BAIXA 
pode começar na

imobilização anterior 
montando ou iniciar 

direto montado

Estrangulamento 
colocando a mão 
oposta a que está 
dominando a gola 

no chão 

Estrangulamento 
colocando a cabeça 

no chão (lado oposto 
ao da gola dominada) 

Arm-lock pegando 
um dos  braço que 
empurra para sair 

de upa

Revisão de todas as 
posições, ou apenas 
da técnica anteriores 

e/ou Treinamento 
Específi co

Semana 4
ATAQUES DE 

FINALIZAÇÃO NA 
GUARDA -FECHADA

defi nir se vai variar em cima
 de uma posição (triângulo, 

arm-lock, etc) ou a  cada 
dia um ataque ou combinar 

ataques com raspagens;

Arm-lock Triângulo Omoplata

Revisão de todas as 
posições, ou apenas 
da técnica anteriores 

e/ou Treinamento 
Específi co

Semana 5
ATAQUES 

GUARDA ABERTA
defi nir se vai variar em cima 
de uma posição (triângulo, 
arm-lock, etc) ou a  cada 

dia um ataque ou combinar 
ataques com raspagens e 

variação de pegadas

Arm-lock Triângulo Omoplata

Revisão de todas as 
posições, ou apenas 
da técnica anteriores 

e/ou Treinamento 
Específi co

Semana 6
PEGADA (ATAQUE) 

DE COSTAS

A parti r da 
guarda aberta, pegar 
as costas dominando 

um dos braços

Ataque de 
estrangulamento 

nas costas 
(mãos na gola)

Ataque de 
estrangulamento 

nas costas (mata-leão)

Revisão de todas as 
posições, ou apenas 
da técnica anteriores 

e/ou Treinamento 
Específi co

Semana 7
QUATRO APOIOS
o professor escolhe se 
vai ser por cima ou por 

baixo, por atrás ou de lado

Ataque de relógio Ataque de crucifi xo Pegada de costas 
pelo mesmo lado

Revisão de todas as 
posições, ou apenas 
da técnica anteriores 

e/ou Treinamento 
Específi co

DIA 4

Passagem de guarda 
usando o mesmo 

joelho recolhendo e 
atravessando por cima 
da canela do oponente.

Escolher uma técnica 
de fi nalização de braço 

ou pescoço

Arm-lock pegando 
o braço inverti do 

a parti r da defesa do 
arm-lock anterior 

Americana

Americana

Ataque de arm-lock 
a parti r da defesa do 
oponente a um dos 
ataques anteriores

Pegada de costas 
passando a cabeça 
para o lado oposto, 

entre o braço e quadril 
do oponente
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O quadro anterior ilustra apenas uma sugestão do agendamento e planejamento 
das técnicas a serem demonstradas em cada aula. A dinâmica deve ser adequada 
ao esti lo do Professor e atentar para as alternâncias entre as técnicas.  Quando 
chegar o momento de repeti ção de alguma das posições, temos que inverter a 
técnica, como no exemplo abaixo com as quatro primeiras semanas do quadro 
acima em que temos em vermelho as alterações sugeridas:

IMPORTANTE:
Os iniciantes faixas branca e/ou aqueles que estavam parados (por contusão ou 
qualquer outro moti vo), devem ser preparados para as técnicas/aulas da semana 
seguinte. Se na próxima semana iremos ver passagem de guarda, na semana atual 
devemos trabalhar em separados os conceitos básicos da posição dando mais 
confi ança para a execução das técnicas nas aulas em grupo da semana seguinte.

DIA / POSIÇÃO DIA  1 DIA 2 DIA 3 DIA 5

Semana 9
ABERTURA E 

PASSAGEM DE 
GUARDA EM PÉ
(podendo parar com 

joelho na barriga 
ou nos 100kg)

Abertura de guarda 
levantando e dominando 
o braço do mesmo lado

Abertura de guarda 
levantando e dominando 

o braço oposto

Passagem de guarda 
para o mesmo lado 
do braço dominado

Revisão de todas as 
posições, ou apenas 
da técnica anteriores 

e/ou Treinamento 
Específi co

Semana 10
ATAQUES NA 

IMOBILIZAÇÃO
a parti r do joelho na 
barriga ou 100kg de 
acordo com o que foi 

feito na semana anterior

Finalização por 
estrangulamento

Finalização por 
chave de braço 

(americana ou Kimura)

Finalização 
por arm-lock

Revisão de todas as 
posições, ou apenas 
da técnica anteriores 

e/ou Treinamento 
Específi co

Semana 11
ATAQUES NA 

MONTADA ALTA 
Arm-lock 

Arm-lock pegando 
o braço inverti do 
a parti r da defesa 

do arm-lock anterior

Americana

Revisão de todas as 
posições, ou apenas 
da técnica anteriores 

e/ou Treinamento 
Específi co

Semana 12
SAÍDA DA MONTADA 

PRENDENDO 
OS BRAÇOS DO 

OPONENTE

Saída da montada 
prendendo o braço 

do oponente I. 

Saída da montada 
prendendo o braço 

do oponente II. 

Saída da montada 
prendendo o braço 

do oponente II. 

Revisão de todas as 
posições, ou apenas 
da técnica anteriores 

e/ou Treinamento 
Específi co

DIA 4

Passagem de guarda 
cruzando o joelho

Atacando a montada

Kimura 

Saída da montada 
prendendo o braço 

do oponente II. 

5938_DELARIVA_MANUAL_PLANEJAMENTO_AULAS_03_PMO.indd   10 11/10/2018   17:31



PARTE I – MÉTODO DELARIVA PARA ENSINO DO JIU-JITSU PARTE I – MÉTODO DELARIVA PARA ENSINO DO JIU-JITSU

11

A metodologia das aulas
Preparação e Execução das Aulas

- Iniciar a semana seguindo o seu planejamento anual de posições e técnicas;
- O Professor deve chegar 10 minutos antes da aula e aguardar os alunos no dojô, 
recebendo-os com cordialidade;
- O Professor deve iniciar a aula no horário, podendo conceder tolerância de até 
5 minutos ou início de alguma etapa do aquecimento;
- Recomendamos alinhar todos os alunos de acordo com a graduação para início 
da aula apresentando-se nominalmente à turma (caso seja necessário), aproveitan-
do a ocasião para passar qualquer mensagem ou aviso (podendo ser no início e/ou 
fi nal da aula);

Aquecimento

O aquecimento deve ser intenso o sufi ciente para aquecer as arti culações e mem-
bros dos alunos, mas nunca levá-los a exaustão. Lembre-se que somos primordi-
almente uma Escola de Jiu-Jitsu, logo, o objeti vo é nos prepararmos para apren-
dermos em uma aula da Jiu-Jitsu. Aconselhamos o uso entre 10 a 15 minutos do 
tempo de aula, de acordo com sua duração: se forem aulas de 60 minutos, uti lizar 
até 10 minutos; caso seja de 1h30min em diante, podemos uti lizar até 15 minu-
tos. Cada Professor deve seguir a sua linha habitual, porém, sugerimos a seguinte 
estrutura abaixo:

Primeira parte:

- Alongamento / Aquecimento Inicial:
- Aquecer pescoço e lombar;
- Membros superiores e inferiores;
- Abdominais supra e infra;
- Duração aconselhada: 3 a 5 minutos.

Segunda parte:

- Aquecimento Específi co:
- Iniciar movimentos específi cos da posição do dia, de forma individual;
- Em seguida, iniciar a parte em grupo separando os alunos em duplas distribuídas 

4

4.1

4.1.2
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por tamanho e peso, e iniciar pequenos drills, movimentando partes do corpo que 
serão trabalhadas durante a técnica (trabalhar bastante repeti ção bilateralmente); 
- Duração esti mada: 5 a 10 minutos.

Demonstração da técnica

- A técnica deve ser planejada de forma a ter uma sequência lógica durante a 
semana para que, ao fi nal do ciclo semanal, o aluno tenha aprendido um conjunto 
de posições que possam ser executadas seguindo o mecanismo de ação x reação. 
Ou seja, ao aplicarmos um golpe e o adversário defender imediatamente, passa-
mos a alternati va seguinte e daí em diante.
- Explicar, demonstrando para os dois lados e de forma abrangente, para que 
todos os presentes na sala de aula tenham o mesmo entendimento da posição.
- Separar os alunos em duplas, sempre colocando um mais graduado com um 
menos graduado.
- Circular ao redor do tatame a fi m de sanar qualquer dúvida dos alunos.
- Esti mular a repeti ção contí nua dos movimentos para ambos os lados O MESMO 
NÚMERO DE VEZES.
- Duração ideal: 10 a 15 minutos.

Escolinha com os iniciantes e treinos livres

- Separar os alunos iniciantes para aula (“escolinha”)*.
- Colocar os demais para treinar em duplas.
- Realizar treinos específi cos** sempre que possível às 6ª feiras.
- Duração ideal do treino específi co: 6 minutos (invertendo as posições 
na metade do treino).
- Treinos livres para os demais alunos.
- A duração dos treinos livres fi ca a critério do professor responsável, porém, 
em aulas abertas (com alunos de todas as faixas, idades e pesos), recomendamos a 
duração de 6 minutos.

*Seguir o roteiro apresentado a seguir no item “3.1. Introdução ao Jiu-Jitsu”.
**Treinos específi cos são aqueles em que focamos na execução de determinada 
técnica do início ao fi m, parti ndo de alguma das posições do jiu-jitsu (guarda fecha-
da, guarda aberta, meia-guarda, pegada de costas, montada e quatro apoios). O 
professor deve defi nir um critério para que o treino reinicie da forma mais comum 
possível (dependendo da técnica, é claro), com fi nalização, passagem de guarda, 
montada, saída da montada ou costas.

4.1.4

4.1.3
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Guia de planejamento de aulas
O guia de planejamento de aulas é composto por uma série de ati vidades e práti cas 
desti nadas aos alunos de nível básico e intermediário. Integra exercícios e técnicas a 
serem aplicadas nos seguintes níveis: introdução ao Jiu-Jitsu (iniciante), nível básico 
e nível intermediário.  Os treinos para alunos no nível avançado devem ser desen-
volvidos pelos Professores a parti r dos objeti vos de cada um: treinar como hobby, 
treino para defesa pessoal, treino de competi ção etc. No item 4 deste material, 
temos descritas as sequências de posições, técnicas e situações recomendadas para 
que o Professor defi na sua aula. 

Vale lembrar que este não é um manual de posições do Jiu-Jitsu, mas um guia com 
indicações de métodos e técnicas a serem seguidas durante as aulas em nossa Es-
cola de Jiu-Jitsu, pois sabemos que nossos Professores são capacitados e conhece-
dores de todas as posições e técnicas citadas abaixo.

Orientações sugeridas para alongamento e aquecimento – todos os níveis 

Abaixo, segue um guia sugerido pela Escola Delariva para alongamento e aqueci-
mento dos alunos. O Professor pode fazer um “mix” dos exercícios para executá-los 
em cada aula, de forma separada, e ainda defi nir sua aplicação: no início e/ou fi m das 
aulas, por exemplo. 

Aquecimento geral – duração recomendada de execução: 5 minutos 

• Corrida geral.
• 30 segundos trote normal.
• 30 segundos lateral para dentro.
• 30 segundos lateral para fora.
• 15 segundos rodando o braço direito para frente.
• 15 segundos rodando o braço esquerdo para frente.
• 30 segundos rodando os braços para trás.
• 30 segundos elevando os joelhos.
• 30 segundos elevando os calcanhares.
• 30 segundos costas.
• 30 segundos trote normal.

1

1.1
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Movimentos Arti culares - duração recomendada de execução: 5 minutos 

• 20 segundos pescoço dizendo que sim.
• 20 segundos pescoço dizendo que não.
• 20 segundos pescoço orelha no ombro.
• 20 segundos girando o pescoço para um lado só.
• 20 segundos girando o pescoço para o outro lado.
• 20 segundos rotação dos braços para frente. 
• 20 segundos rodando os braços para trás.
• 20 segundos abrindo e fechando os braços na linha do ombro.
• 20 segundos alternando os braços para cima e para baixo.
• 20 segundos rotação de quadril (movimento bambolê) alternando os lados.
• 20 segundos rotação de joelho.
• 20 segundos de cócoras. 
• 20 segundos gangorra do solo.
• 20 segundos gangorra jogando as pernas para trás.
• 20 segundos sentado nos calcanhares alongando as costas.

Alongamento no solo -  duração recomendada de execução: 5 minutos 

• 15 segundos pescoço para um lado.
• 15 segundos pescoço para o outro. 
• 15 segundos queixo no peito forçando o pescoço para baixo. 
• 15 segundos olhando para cima. 
• 15 segundos alongando o ombro na frente para um lado só. 
• 15 segundos alongando o ombro para o outro lado;.
• 15 segundos antebraço de um lado.
• 15 segundos antebraço para o outro.
• No solo: 15 segundos deitado puxando os dois joelhos no peito. 
• 15 segundos posição de triângulo para um lado.
• 15 segundos posição de triângulo para o outro lado. 
• 15 segundos sentado com as duas pernas esti cadas e segurando 
a ponta do pé ou a canela. 
• 15 segundos perna cruzada e puxando o joelho para o peito e para um lado. 
• 15 segundos perna cruzada, puxando o joelho para o peito e para o outro.
• 15 segundos jogando as pernas para trás. 
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• 15 segundos jogando as pernas em cima de um ombro.
• 15 segundos jogando as pernas em cima para o outro.
• 15 segundos barriga para baixo, manter o quadril no chão, 
estender os braços olhando para cima.
• 15 segundos sentado no calcanhar, testa no solo e braços estendidos.
• 15 segundos de cócoras.

Aquecimento específi co (movimentação específi ca) 
- duração recomendada de execução: 5 minutos

Bloco 1: 

• Saída de quadril 2 vezes. 
• Saída de quadril de frente 2 vezes.
• Fuga lateral sentado 2 vezes.
• Fuga para trás 2 vezes.
• Levantar a técnica 2 vezes.

Físico: 

• Abdômen: 5 séries de 20 repeti ções (alternando o ti po de exercícios).
• A cada série de abdômen, fazer uma serie de ponte em isometria, permanecer 
de 10 a 15 segundos e executar 10 fl exões de braço.

Bloco 2: 

• Rolamento de frente 2 vezes.
• Rolamento de costas 2 vezes.
• Caída lateral 2 vezes. 
• Sprawl 2 vezes.

Físico: 

• Abdômen: 5 séries de 20 repeti ções (formas alternando o ti po de exercícios).
• A cada série de abdômen, fazer uma série de ponte em isometria, permanecer 
de 10 a 20 segundos e executar 10 fl exões de braço.

Bloco 3: 
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• Fuga de quadril em dupla, uma vez cada aluno. 
• Reposição de guarda em dupla, uma vez cada aluno.
• Fuga de quadril na parede, 20 vezes com a turma toda contando junto.
• Elevação de quadril, 20 vezes com a turma toda contando junto. 
• Gangorra jogando as pernas para trás, 10 vezes com a turma toda contando junto.

Físico: 

• Abdômen: 5 séries de 20 repeti ções (alternando o ti po de exercícios).
• A cada série de abdômen, fazer uma série de 20 repeti ções de exercício 
de fortalecimento de pescoço, alternando o exercício em cada série.

Bloco 4: 

• Rolamento de frente, 1 vez cada aluno. 
• Rolamento de costas, 1 vez cada aluno.
• Em dupla ou trio, entrada de double leg com rolamento de frente, 
1 minuto e 30 segundos a série.
• Em dupla ou trio ,entrada de single leg com rolamento de costas, 
1 minuto e 30 segundos a série.
• Passar por baixo das pernas e saltar por cima das costas (pular carniça), 2 séries 
de 10 repeti ções para cada aluno.

Físico: 

• Abdômen: 5 séries de 20 repeti ções (formas alternando o ti po exercícios).
• A cada série de abdômen, fazer uma série de ponte em isometria, permanecer 
de 10 a 20 segundos e executar 10 fl exões de braço.

Bloco 5: 

• Controle de guarda executando a gangorra, e outro aluno correndo em círculos 
mudando as direções:  1 minuto cada aluno.
• Chave-de-braço no pêndulo em dupla: 30 segundos cada aluno.
• Triangulo em dupla (Drills): 30 segundos cada aluno.
• Kimura da guarda fechada em dupla: 1 minuto cada aluno. 

Físico: 

• Abdômen: 5 séries de 20 repeti ções (alternando o ti po de exercícios).

5938_DELARIVA_MANUAL_PLANEJAMENTO_AULAS_03_PMO.indd   17 11/10/2018   17:31



PARTE II –  GUIA DE PLANEJAMENTO DE AULAS 

18

• A cada série de abdômen, fazer uma série de 20 repeti ções de exercício 
de fortalecimento de pescoço, alternando o exercício em cada série.

Bloco 6: 

• Corrida lateral com joelho no abdômen: 30 segundos cada aluno.
• Passagem de macaquinho para as laterais: 30 segundos cada aluno. 
• Passando emborcando por baixo da perna: 30 segundos cada aluno. 
• Saltando para as laterais: 30 segundos cada aluno. 
• Passando por baixo das pernas em pé: 30 segundos cada aluno. 

Físico: 

• Abdômen: 5 séries de 20 repeti ções (formas alternando o ti po exercícios).
• A cada série de abdômen, fazer uma série de ponte em isometria, permanecer 
de 10 a 20 segundos e executar 10 fl exões de braço.

Drills

A ati vidade dos “drills” são importantí ssimas, pois aquecem os alunos para a situ-
ação real de treino e competi ção. Abaixo, seguem algumas sugestões:

Drill de controle de guarda I

Fazer todos os exercícios para os 2 lados alternadamente: 
duração esti mada de 10 minutos.

• Reposição de guarda simples: 30 segundos cada aluno.
• Reposição de 100 kilos recompondo a guarda inteira: 30 segundos cada aluno.
• Reposição de meia aranha colocando na guarda inteira: 30 segundos cada aluno.
• Esgrima de perna controlando a distancia e uti lizando os pés no bíceps e virilha: 
1 minuto e meio cada aluno.

Físico: 

• Abdômen: 5 séries de 20 repeti ções (alternando o ti po de exercícios).
• A cada série de abdômen, fazer uma série de 20 repeti ções de exercício 
de fortalecimento de pescoço, alternando o exercício em cada série.

1.1.1

1.1.1.1

5938_DELARIVA_MANUAL_PLANEJAMENTO_AULAS_03_PMO.indd   18 11/10/2018   17:31



PARTE II –  GUIA DE PLANEJAMENTO DE AULAS PARTE II –  GUIA DE PLANEJAMENTO DE AULAS 

19

1.1.1.2 Drill de controle de guarda II

Fazer todos os exercícios para os 2 lados simultaneamente: 
duração esti mada 10 minutos.

• Pegada de gola uti lizando controle de guarda com pé no bíceps e quadril, 
quebrando pegada na calça: 1 minuto cada aluno. 
• Controle de guarda com pé no bíceps e quadril, sem uti lizar as pegadas (mão 
por dentro da faixa): 1 minuto cada aluno. 
• Reposição de guarda ao passar da linha do quadril (fuga de quadril): 
30 segundos cada aluno.
• Reposição de guarda fazendo fuga de quadril sentado ao passar da linha 
do quadril: 30 segundos cada aluno. 

Físico: 

• Abdômen: 5 séries de 20 repeti ções (formas alternando o ti po exercícios).
• A cada série de abdômen, fazer uma série de ponte em isometria, permanecer 
de 10 a 20 segundos e executar 10 fl exões de braço.

Módulo I - Introdução ao jiu-jitsu
Este módulo é composto por 6 (seis) aulas desti nadas a introduzir o aluno à práti ca 
do Jiu-Jitsu.  É importantí ssimo que seja muito bem executado, pois em 95% dos 
casos é neste período que o aluno decide de fato se irá treinar Jiu-Jitsu ou não. 

1. Teoria:

- Breve explicação sobre a história do Jiu-Jitsu e suas vertentes descritas em 
outros tópicos deste guia.
- Explicações dos conceitos básicas do jiu-jitsu (posições básicas, equilíbrio - teo-
ria dos três pontos - , postura e defesa);
- Explicação das posições básicas (incluindo a pontuação ofi cial de acordo com as 
regras IBJJF):

• Guarda fechada; 
• Guarda aberta; 

2

Aula 1
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• Meia-guarda; 
• Imobilização lateral 100 kg; 
• Joelho na barriga; 
• Montada; 
• Pegada nas costas; 

- Antes de iniciar as ati vidades de guarda, explicar as quatro pegadas existentes 
no Jiu-Jitsu por parte de quem está fazendo guarda: 

•  Pegada na manga e na gola;
•  Pegada na manga e na perna;
•  Pegada na perna e no braço;
•  Pegada nas duas mangas;  

Iniciando a práti ca

O Professor deverá demonstrar:

- Ati vidade de fuga de quadril (para frente, para trás e sentado);
- Ati vidade rotação (fuga) de quadril deitado, com os pés na parede, 
executando rotação por cima do ombro, executando para ambos os lados;
- Movimento de gangorra;
- Rolamento para frente, para trás e para os lados, sempre explicando 
a importância de batermos os braços ao cair.
- Levantada técnica.

Técnica:

Posição >> iniciando da posição montada.
Técnica >> Chave Americana = executar 20 movimentos para cada lado. 

Teoria: 

- Explicação e demonstração das regras e pontuações básicas do esporte (passagem 
de guarda, imobilização, pegada de costas, montadas e conceito das vantagens). 

Iniciando a práti ca

O professor deverá demonstrar os movimentos básicos de queda, rolamentos e 

Aula 2

5938_DELARIVA_MANUAL_PLANEJAMENTO_AULAS_03_PMO.indd   20 11/10/2018   17:31



PARTE II –  GUIA DE PLANEJAMENTO DE AULAS PARTE II –  GUIA DE PLANEJAMENTO DE AULAS 

21

Aula 3

Aula 4

quedas laterais e o aluno deverá executar. 

- Movimentos: 

Queda lateral;
Rolamento de frente, iniciando de joelhos;
Queda de costas, iniciando de cócoras;
Movimentação em pé para todos os lados e direções fazendo as pegadas.

Técnica

Posição >>  entrada de double leg, executar as repeti ções alterando os  lados.

Técnica >> ao derrubar, montar e executar a chave americana vista na aula 1.

Iniciando a Práti ca

- Repeti ção dos movimentos iniciais com fugas com o quadril (deitado, sentado, 
de frente e de trás).
- Elevação de quadril (ponte em cima dos ombros).
- Fuga de quadril na parede.

Técnica 

Posição >> transição dos 100 kg para a montada.
Técnica >> Arm Lock simples a parti r da montada.

Iniciando a práti ca

 O professor deverá demonstrar os movimentos básicos de quedas, rolamentos 
e quedas laterais para que o aluno execute (sempre alterando os lados de 
forma igual). 

- Movimentos: 

• Queda lateral 2 x; 
• Rolamento de frente, iniciando de joelhos 2 x;
• Queda de costas, iniciando de cócoras 2 x
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Técnica 

Posição >> entrada de O-Sotogari.

Técnica >>  mata-leão com parceiro de joelhos.

Iniciando a práti ca

O professor deverá demonstrar os movimentos básicos de quadril para que o 
aluno execute.

- Movimentos: 

• Fuga de quadril 1 x. 
• Fuga de quadril de frente 1 x. 
• Fuga sentado 1 x. 
• Elevação de quadril (ponte em cima dos ombros) 20 x. 
• Fuga de quadril na parede 20 x. 
• Levantada técnica

Técnica 

Posição >> puxada para guarda fechada, apoiando o pé na virilha e alternando 
os lados. 

Técnica >> estrangulamento de gola simples, cruzado da guarda fechada (após ter 
puxado o oponente para a guarda).

Iniciando a práti ca

O professor deverá demonstrar os movimentos básicos de queda, rolamentos e 
quedas laterais e o aluno deverá executar para que o aluno reproduza. 

- Movimentos: 

• Queda lateral 2 x. 
• Rolamento de frente, iniciando de joelhos 2 x. 
• Queda de costas, iniciando de cócoras 2 x. 

Aula 6

Aula 5
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Técnica 

Posição >>  entrada de Single leg com a cabeça para dentro.

Técnica >> abertura de guarda com os joelhos no solo (após colocar o oponente 
para baixo).

Módulo II – Módulo de ensino básico de jiu-jitsu
O Módulo Básico consiste em um guia de treinamento compreendendo um perío-
do médio de 8 semanas (dependendo da quanti dade de dias da semana em que 
sua academia tem aulas, sendo, no nosso caso, uma academia com cinco dias de 
aulas na semana) ou 40 aulas.  Também é necessário muito cuidado e excelência 
em sua execução, pois é neste período em que os alunos começam a treinar com 
outros alunos, já estão no nível intermediário.  É fundamental que o Professor 
acompanhe a execução das técnicas pelos alunos. 
Este módulo também pode ser aplicado para o treino de crianças. 

SEMANA I – trabalhando com a guarda fechada e parti ndo 
para a guarda aberta

Iniciando a práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Posição >> iniciar em pé e puxar para a guarda aberta, colocando o pé na virilha e, 
já no solo, fechar a guarda.
Técnica >> iniciar na guarda fechada e fi nalizar no estrangulamento de gola cruza-
da simples.

Duração esti mada com demonstração explicação e dúvidas:  5 minutos. 
Tempo de execução da técnica executada pela dupla: 5 minutos.

Aula 1

3

3.1
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Obs.: quando a técnica esti ver sendo executada pelos alunos, o professor deverá 
passar corrigindo.

Treino livre com duração entre 5 e 7 minutos. 

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Posição >> iniciar em pé e puxar para a guarda aberta, colocando o pé na virilha e, 
já no solo, fechar a guarda. 

Técnica >> guarda fechada, parti ndo para aberta (quem executa é o aluno que 
está por baixo).

>> O aluno que está por cima coloca as duas mãos no chão. O aluno que está 
por baixo, uti lizando o que aprendeu no exercício de fuga de quadril, executa os 
ataques de “americana”, “triângulo” e “omoplata”.
>> O aluno que está por cima coloca as mãos no peito do aluno que está por baixo: 
este executa o ataque de “arm lock”.

Obs:  O Professor deve explicar de forma clara e didáti ca como executar todas 
as técnicas. 

Iniciando a práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Posição >> iniciar em pé e puxar para a guarda aberta, colocando o pé na virilha e, 
já no solo, fechar a guarda. 

Aula 2

Aula 3
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Técnica >> raspagens guarda fechada parti ndo para aberta (quem executa é o 
aluno que está por baixo).

 >> sequência 1 – raspada com pegada cruzada na faixa: aluno que está 
por baixo executa a raspagem em que “sobe” para pegar a faixa pelas costas do seu 
oponente, do lado oposto ao braço com que está indo fazer a pegada. Em seguida, 
o aluno que está por cima executa a defesa e o aluno que está por baixo entra com 
o ataque “americana”.

 >> sequência 2 – raspada tesourada: o aluno que está por baixo executa a 
posição de raspagem tesourada. Em seguida, o  aluno que está por cima faz a defe-
sa para que o que está por baixo imediatamente ataque o “triângulo”.
Iniciando a práti ca

Iniciando a práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Posição >> iniciar em pé e puxar para a guarda aberta, colocando o pé na virilha e, 
já no solo, fechar a guarda.

Técnica >> raspagens guarda fechada parti ndo para aberta (quem executa é o 
aluno que está por baixo).

 >> sequência 3 – raspada dominando os braços e escalando a perna na 
axila: o aluno que está por baixo executa a raspagem dominando um braço e 
escalando a perna, ao mesmo tempo que foge o quadril, e batendo sua panturrilha 
na axila do aluno que está por cima. Em seguida, este deve fazer a defesa para que 
o que está por baixo execute o ataque de “arm-lock”.

 >> sequência 4 – raspada dominando os braços e empurrando o ombro 
com os pés: o aluno que está por baixo domina os dois braços do oponente e 
posiciona um joelho por dentro e o outro por fora. A perna que está por fora do 
aluno que está por baixo e deve empurrar o ombro do oponente ao mesmo tempo 

Aula 4
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em que segura os braços do aluno que está por cima para executar a raspagem. O 
aluno que está por cima deve fazer a defesa para que o que está por baixo exe-
cute o ataque de “triângulo”, em que cruza a perna que está por dentro por cima 
da cabeça do aluno que está por cima, cruzando com a perna que está por fora e 
puxando seu braço.

Iniciando a práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 
10 minutos.

Posição >> iniciar em pé e puxar para a guarda aberta, colocando o pé na virilha e, 
já no solo, fechar a guarda; 

Técnica >> repeti ção das sequencias 1, 2, 3 e 4 das aulas anteriores.

SEMANA II – trabalhando ataques com a guarda 
fechada tradicional

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Posição >> Ataque de chave-de-braço na guarda fechada tradicional (quem exe-
cuta é o aluno que está por baixo)

Técnica >> o aluno que está por cima esti ca o braço, o que está por baixo executa 
ataque de chave de braço simples;

Aula 5

Aula 6

3.2
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Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Posição >> Ataque de triângulo na guarda fechada tradicional (quem executa é o 
aluno que está por baixo)

Técnica >> o aluno que está por cima esti ca o braço, o que está por baixo executa 
ataque de chave de braço simples. O aluno atacado defende recolhendo o braço. 
Então quem está atacando parte para o triângulo;

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Posição >> ataques de omoplata na guarda fechada tradicional (quem executa é 
o aluno que está por baixo)

Técnica >> o aluno que está por cima esti ca o braço, o que está por baixo exe-
cuta ataque de chave de braço simples. O aluno atacado defende recolhendo 
o braço. Então quem está atacando parte para ataque do triângulo. O aluno 
defende deixando seu cotovelo aberto e então que está atacando puxa este 
cotovelo e ataca a chave de omoplata;

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 

Aula 9

Aula 7

Aula 8
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Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Posição >> ataques de chave americana na guarda fechada tradicional (quem 
executa é o aluno que está por baixo)

Técnica >> o aluno que está por cima esti ca o braço, o que está por baixo executa 
ataque de chave de braço simples. O aluno atacado defende recolhendo o braço. 
Então quem está atacando parte para ataque do triângulo. O aluno defende 
deixando seu cotovelo aberto. Quem está atacando puxa este cotovelo e ataca a 
chave de omoplata. O aluno defende novamente mas colocando  uma das mãos 
no chão. Então o aluno que está atacado executa o ataque de chave americana;

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Posição >> Execução de todas as técnicas aprendidas na semana – chave de 
braço, triangulo, omoplata e americana (quem executa é o aluno que está 
por baixo)

Técnica >> realizar a revisão de todas as técnicas da semana de forma sequencial. 
Cada técnica deve ser  executada duas vezes: na primeira fi nalizando e na segunda 
realizando a defesa parti ndo para o ataque seguinte e assim por diante.

SEMANA III – trabalhando abertura e passagem de guarda

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Aula 10

Aula 11

3.3
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Posição >> Abertura de guarda de joelhos  (quem executa é o aluno que está 
por cima)

Técnica >> ajoelhado e com os “pés vivos”, o aluno que está por cima segura na 
faixa do oponente mantendo os polegares para cima. Afasta o quadril e levanta 
um dos joelhos entrando com ele no meio da guarda do aluno que está por baixo. 
Repeti r o movimento para os dois lados; 

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Posição >> Passagem de guarda de joelhos  (quem executa é o aluno que está 
por cima)

Técnica >> ajoelhado e com os “pés vivos”, o aluno que está por cima segura na 
faixa do oponente mantendo os polegares para cima. Afasta o quadril e levanta 
um dos joelhos entrando com ele no meio da guarda do aluno que está por baixo. 
Repeti r o movimento para os dois lados; 

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Posição >> Passagem de guarda de joelhos para a imobilização (quem executa é o 
aluno que está por cima)

Técnica >> executando o mesmo movimento de abertura da aula anterior, o aluno 
que está por cima entra os dois joelhos já caindo na imobilização de 100Kg;

Aula 13

Aula 12
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Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Posição >> Passagem de guarda de joelhos para a imobilização com troca para o 
69 (quem executa é o aluno que está por cima)

Técnica >> executando o mesmo movimento de abertura da aula anterior e a pas-
sagem de imobilização do exercício anterior, realiza a transição da imobilização 
para o “69”, executando para os dois lados;

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Posição >> Execução em seqüencia de todos as técnicas da semana (quem execu-
ta é o aluno que está por cima)

Técnica >> o aluno que está por cima levanta o adversário fi cando em pé >> ajo-
elha e entra um dos joelhos >> passa a guarda para a imobilização de 100Kg >> 
faz a transição para o “69”;

SEMANA IV – atacando a montada a parti r dos 100Kgs 
com fi nalizações

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 

Aula 16

3.4

Aula 15

Aula 14
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Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Posição >> Abertura de guarda de joelhos entrando na montada e estrangulan-
do (quem executa é o aluno que está por cima)

Técnica >> ajoelhado e com os “pés vivos”, o aluno que está por cima segura na 
faixa do oponente mantendo os polegares para cima. Afasta o quadril e levanta 
um dos joelhos entrando com ele no meio da guarda do aluno que está por baixo. 
Passa a guarda imobilizando e em seguida executa a montada (defi nir se atraves-
sando a perna colado ou jogando a perna por cima). 

Sequência 1: ataca sentado >> execução do estrangulamento 

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Posição >> Montada Sentado para atacar chave americana (quem executa é o 
aluno que está por cima)

Técnica >>   Sequência 2: ataca ajoelhado >> execução do estrangulamento >> 
aluno que está por baixo executa a defesa >> o que está por cima ataca a 
chave americana

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Posição >> Montada Sentado para atacar chave de braço ajoelhado (quem exe-
cuta é o aluno que está por cima)

Aula 17

Aula 18
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Técnica >>   Sequência 3: ataca ajoelhado >> execução do estrangulamento >> alu-
no que está por baixo executa a defesa >> o que está por cima ataca a chave amer-
icana >> quem está por baixo defende esti cando o braço >> quem está por cima 
levanta o joelho do lado do braço esti cado e ataca a chave-de-braço montado;

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Posição >> Montada Sentado para atacar chave de braço deitando (quem execu-
ta é o aluno que está por cima)

Técnica >>   Sequência 4: ataca ajoelhado >> execução do estrangulamento >> 
aluno que está por baixo executa a defesa >> o que está por cima ataca a chave 
americana >> quem está por baixo defende esti cando o braço >> quem está por 
cima levanta o joelho do lado do braço esti cado e ataca a chave-de-braço montado 

>> aluno defendeu travando o braço >> quem está por cima adianta mais o joelho 
até a nuca deixando o oponente de lado >> coloca a mão do lado do braço que está 
sendo atacado no rosto do oponente >> passa a perna por cima da cabeça e deita 
para executar a chave-de-braço (só é para deitar após passar a perna por cima da 
cabeça do oponente);

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Posição >> Revisão de todos os ataques da semana (quem executa é o aluno que 
está por cima)

Técnica >>  executar todas as seqüencias da semana de forma progressiva para 

Aula 20

Aula 19
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fi xar todas as técnicas;

SEMANA V – Saída da montada com reposição e saída 
de “upa” + sequencia de ataques na guarda fechado 
e passagens de guarda

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Posição >> montada com saída de cotovelos (quem executa é o aluno que está 
por baixo)

Técnica >> execução de saída de cotovelos colocando o adversário de volta 
na guarda

 Sequência 1: executa a saída de cotovelos >> colocou na guarda >> domina 
uma lapela e um dos braços >> executa a tesourada calçando joelho do braço que 
está dominado >> adversário defendeu abrindo a base >> executa a raspagem 
empurrando o joelho do braço dominado;

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Posição >> montada com saída de cotovelos (quem executa é o aluno que está 
por baixo)

Técnica >> execução de saída de cotovelos colocando o adversário de volta 
na guarda

Aula 22

Aula 21

3.5
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 Sequência 2: executa a saída de cotovelos >> colocou na guarda >> domi-
na uma lapela e um dos braços >> executa a tesourada calçando joelho do braço 
que está dominado >> adversário defendeu abrindo a base >> executa a raspa-
gem empurrando o joelho do braço dominado >> adversário defendeu >> fugir o 
quadril para o lado oposto ao que estava ao aplicar a raspagem e atacar a chave-
de-braço;

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 
Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Posição >> montada com saída de cotovelos (quem executa é o aluno que está 
por baixo)

Técnica >> execução de saída de cotovelos colocando o adversário de volta na guarda

 Sequência 3: executa a saída de cotovelos >> colocou na guarda >> domi-
na uma lapela e um dos braços >> executa a tesourada calçando joelho do braço 
que está dominado >> adversário defendeu abrindo a base >> executa a raspagem 
empurrando o joelho do braço dominado >> adversário defendeu >> fugir o quadril 
para o lado oposto ao que estava ao aplicar a raspagem e atacar a chave-de-braço 
>> adversário defendeu recolhendo um pouco o braço >> fugir o quadril para o 
lado oposto ao braço colocando o pé que também está do lado oposto no ombro e 
atacar o triângulo;

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Posição >> montada com saída de “upa” (quem executa é o aluno que está 
por baixo)

Aula 23

Aula 24
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Técnica >> execução de saída de “upa” fi cando por cima com o adversário fechan-
do a guarda;

 Sequência 4: saída de “upa” (prendendo os braços do adversário que está 
por cima  e fazendo a ponte) parando na guarda fechada do adversário >> abertura 
de joelhos (mão na faixa com o polegar para cima e afasta até abrir a guarda le-
vantando um dos joelhos);

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Posição >> revisão de todas as saídas de montada: cotovelos e “upa” (quem execu-
ta é o aluno que está por baixo)

Técnica >> repeti r todas as sequências das aulas anteriores;

SEMANA VI – Passagem de Guarda em Pé com Transição 
para Montada e Saída de Cotovelos

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Posição >> Passagem de guarda em pé (quem executa é o aluno que está por cima)

Técnica >> Iniciar com um aluno em pé e o outro deitado com os pés no quadril 
>> o aluno que está por cima passa “toreando” caindo na imobilização;

 Sequência 1: o aluno que está por cima domina as pernas do oponente que 

Aula 25

Aula 26
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está por baixo pela boca da calça >> executa o movimento de “torear” jogando as 
pernas para um lado e passando para o outro já caindo na imobilização;

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Posição >> Passagem de guarda em pé (quem executa é o aluno que está por cima)

Técnica >> Iniciar com um aluno em pé e o outro deitado com os pés no quadril >> 
o aluno que está por cima passa “toreando” caindo na imobilização;

 Sequência 2: o aluno que está por cima domina as pernas do oponente que 
está por baixo pela boca da calça >> executa o movimento de “torear” jogando as 
pernas para um lado e passando para o outro já caindo na imobilização >> passa 
para a montada (mostrar as duas formas: passando o joelho rente ao quadril ou na 
cavalada – puxando a perna por cima do oponente);

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Posição >> Passagem de guarda em pé (quem executa é o aluno que está 
por cima)

Técnica >> Iniciar com um aluno ajoelhado e o outro deitado com a guarda fechada;

 Sequência 3: o aluno que está por cima domina um dos braços do opo-
nente que está por baixo e levanta (levantar primeiro o mesmo joelho do lado do 
braço dominado) >> passa com o joelho cruzado entrando direto com o joelho na 
barriga >> realizar a transição para a montada;

Aula 27

Aula 28
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Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Posição >> Saida de cotovelos da montada  (os dois alunos executam)

Técnica >> Demonstrar as sequencias 2 e 3 até a montada;

 Sequência 4: Aluno por cima montado ataca o pescoço do adversário >> ao 
defender executa o ataque de americana >> ao defender atacar a chave de braço 
>> o adversário que está por baixo defende fazendo a saída de cotovelos >> o alu-
no que está por cima prende a cabeça do que está por baixo >> coloca o aluno que 
está por cima na meia-guarda;

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Posição >> Saida de cotovelos da montada  (os dois alunos executam)

Técnica >> Demonstrar as sequencias 2, 3 e 4 até a reposição na meia-guarda;

SEMANA VII – Ataques de Meia-Guarda com Transição 
para Guarda Sentada

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 

Aula 30

Aula 29

Aula 31
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Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Posição >> Finalização na meia guarda (quem executa é o aluno que está por baixo)

Técnica >> Ataque de chave americana na meia-guarda;

 Sequência 1: o aluno que está por cima apoia uma das mãos no chão 
ou tenta abraçar a cabeça >> o aluno que vai executar o movimento ataca a
 chave americana;

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Posição >> Raspagem na meia guarda (quem executa é o aluno que está por baixo)

Técnica >> Ataque de raspagem de gancho na meia-guarda;

 Sequência 2: repeti r a seqüencia 1 >> ao aluno que está por cima defende o 
ataque >> o aluno que está por baixo esgrima o braço e entra o gancho para execu-
tar a raspagem;

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 
Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Posição >> Guarda sentado (quem executa é o aluno que está por baixo)

Técnica >> Guarda sentado com o braço esgrimado;

 Sequência 3: repeti r a sequência 2 >> executar exercícios de troca de esgri-
ma não esquecendo de trocar a cabeça de lado de acordo com a esgrima;

Aula 32

Aula 33
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Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Posição >> Guarda sentado (quem executa é o aluno que está por baixo)

Técnica >> Guarda sentado com transição para guarda aranha e raspagem

Sequência 4: a parti r do sequência 3 o aluno que está por cima levanta >> o 
aluno que está por baixo executa a “guarda-aranha” trocando o braço dominado e 
a perna esti cada >> o o que está por cima estoura a pegada >> o aluno que está 
por baixo entra com o pé no quadril para entrar no tripé (a etapa da guarda-ara-
nha pode ser pulada com o aluno que está executando entrando direto no tripé);

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Posição >> Meia-Guarda

Técnica >> Repeti r todas as sequencias da semana de forma a termos a sequencia 
de meia-guarda até a raspagem na guarda sentado;

SEMANA VIII – Saída das Costas com Reposição de Guarda 
e Virada de Quatro Colocando para Baixo Fazendo Tran-
sição para a Passagem com Imobilização

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 

Aula 34

Aula 35

Aula 36
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Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Posição >> Saída das costas simples (quem executa é o aluno que está por cima)

Técnica >> Saída das costas simples com reposição de guarda;

 Sequência 1: o aluno que está por cima bloqueia os ataques no pescoço 
>> domina o braço que está atacando o estrangulamento pelo pulso e junção do 
cotovelo com o ante-braço caindo para o lado >> reti ra o gancho até fi car dentro 
da guarda do aluno que estava executando o ataque;

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Posição >> Virada de quatro (quem executa é o aluno que está por baixo)

Técnica >> Passagem de guarda com virada de quatro;

 Sequência 2: repeti r a sequencia 1 >> o aluno que está por cima abre a 
guarda e passa entrando o joelho >> o aluno que está por baixo empurra o joelho 
virando para dentro fi cando de frente para o adversário;

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Posição >> De quatro apoio um de frete para o outro (ambos executam)

Técnica >> Colocar o adversário para baixo a parti r do quatro apoio;

Aula 37

Aula 38
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 Sequência 3: repeti r as sequências 1 e 2 >> o aluno que estava por baixo e 
virou de quatro fi cando de frente para o oponente abraça as pernas do adversário 
colocando-o para baixo  do lado oposto ao que entrou com a cabeça;

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Posição >> De quatro apoio um de frete para o outro (ambos executam)

Técnica >> Colocar o adversário para baixo a parti r do quatro apoio;

 Sequência 4: repeti r as sequências 1, 2 e 3 >> o aluno que fi cou por cima 
deve passar a guarda esti cando as pernas para trás e abraçando a cabeça >> cai na 
imobilização simples preparando para atacar o braço;

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos;

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 minutos

Posição >> Na pegada de costas

Técnica >> Repeti r as sequências 1, 2, 3 e 4;

Aula 40

Aula 39
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MODULO III – MÓDULO DE ENSINO 
INTERMEDIÁRIO DE JIU-JITSU

Nosso módulo intermediário consiste em um conjunto de ati vidades, posições, 
técnicas e treinos desti nados àqueles alunos que “sobrevivem” aos outros mód-
ulos seguindo com a práti ca do Jiu-Jitsu em um nível pronto para treinos com os 
outros alunos mais experientes. Além de serem as técnicas a serem demonstradas 
para todo o grupo de alunos nas aulas.  E indicamos que o últi mo dia de aula da 
semana deve ser desti nado aos treinos específi cos já explicados anteriormente.
Antes de entrarmos nas aulas em si, separamos um conjunto de drills que podem 
ser feitos de acordo com a técnica a ser demonstrada na semana ou na aula.

Drills

Drill Básico

>> Controle de guarda executando a gangorra e outro aluno correndo em círculos 
mudando as direções >> duração recomendada: 1 minuto cada aluno;

Drill Avançado de Velocidade

Os movimentos devem ser executados bilateralmente com velocidade (todos de-
vem ser realizados em duplas com a duração recomendada de 1min x aluno);

• chave de braço pendulando na guarda, em duplas;
• ataque de triângulo na guarda; 
• chave Kimura da guarda fechada;
• corrida lateral entrando com joelho no abdômen;
• passagem de guarda em pé emborcando por baixo da perna;
• passagem de guarda em pé apoiando nas pernas do adversário e saltando para 
as laterais;
• passagem de guarda em pé entrando com a cabeça por baixo das pernas em pé 1 
minuto cada aluno;
• passagem de guarda em pé toreando alternando os lados; 
• passagem de guarda em pé toreando passando por de baixo da perna emborcan-
do o adversário; 
• leg drag passando a guarda por de baixo da perna emborcando o adversário;

4.1

4.1.1

4.1.2

4
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• reposição de passagem de guarda toreando protegendo cabeça com fuga 
de quadril; 
• reposição de passagem leg drag com fuga de quadril sentado; 
• reposição de passagem com controle de gola com giro completo; 
• reposição de 100 KG simples colocando na guarda clássica;

SEMANA I - Passagem de Guarda em Pé com ataques a 
parti r dos 100Kg

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 
• Escolher um dos Drills de acordo com a técnica a ser passada;

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 min

Posição >> Passagem de Guarda em Pé (o aluno que está por cima executa)

Técnica >> Passagem emborcando uma perna estabilizando nos 100kg;

 Sequência 1: o aluno que está por cima (de pé) domina as duas pernas pela 
boca da calça com as mãos >> seleciona uma das pernas para emborcar >> passa 
para o lado da perna que emborcou estabilizando nos 100 Kgs >> ataca a chave de 
braço no braço oposto ao que imobilizou;

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 
• Escolher um dos Drills de acordo com a técnica a ser passada;

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 min

Posição >> Passagem de Guarda em Pé (o aluno que está por cima executa)
Técnica >> Passagem emborcando as duas pernas estabilizando nos 100 kg e 

4.2

Aula 1

Aula 2
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fi nalizar com chave de braço a parti r dos 100 kg;

 Sequência 2: o aluno que está por cima (de pé) domina as duas pernas pela 
boca da calça com as mãos >> entra com as mãos por dento das duas pernas em-
borcando seu oponente >> passa para um dos lados estabilizando nos 100;

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 
• Escolher um dos Drills de acordo com a técnica a ser passada;

2. Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 min

Posição >> Passagem de Guarda em Pé (o aluno que está por cima executa)

Técnica >> repeti ção das sequências 1 e 2 com fi nalização parti ndo dos 100kg;

 Sequência 3: repete as sequências 1 e 2 até a estabilização nos 100 kg>> 
ataca a chave de braço no braço oposto ao lado que está imobilizado;

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 
• Escolher um dos Drills de acordo com a técnica a ser passada;

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 min

Posição >> Passagem de Guarda em Pé (o aluno que está por cima executa)

Técnica >> repeti ção das sequências 1 e 2 com fi nalização parti ndo dos 100kg;
 Sequência 4: repeti ção das sequências 1 e 2  até a imobilização >> ataca 
a chave de Kimura no braço oposto ao que está imobilizando;

Aula 4

Aula 3
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Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 
• Escolher um dos Drills de acordo com a técnica a ser passada;

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 min

Posição >> Passagem de Guarda em Pé (o aluno que está por cima executa)

Técnica >> Passagem de guarda em pé com imobilização e transição para 
fi nalização a parti r dos 100Kg;

 Sequência 5: repeti ção das sequências 1, 2, 3 e 4;

SEMANA II - Ataques a parti r da Guarda Fechada

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 
• Escolher um dos Drills de acordo com a técnica a ser passada;

 Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 min

Posição >> Guarda Fechada com ataque no braço (o aluno que está por 
baixo executa)

Técnica >> Ataque de chave de braço com a pegada tradicional gola 
+ braço cruzado;

 Sequência 1: aluno que está por baixo fecha a guarda fazendo a pegada 
gola + braço cruzado >> o aluno que está por cima tenta se defender mas deixa 
o braço esti cado >> o aluno que está por baixo foge o quadril para o mesmo lado 
do braço que está sendo atacado >> passa a perna pela cabeça e ataca a chave 
de braço;

Aula 5

4.3

Aula 6
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Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 
• Escolher um dos Drills de acordo com a técnica a ser passada;

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 min

Posição >> Guarda Fechada com ataque no braço com transição para raspagem (o 
aluno que está por baixo executa)

Técnica >> aluno que está por baixo fecha a guarda fazendo pegada tradicional gola 
+ braço cruzado;

 Sequência 2: repeti r a sequencia 1 >> o aluno que está por cima defende >> 
o aluno que está por baixo entra com a mão do lado o oposto ao braço atacado por 
baixo do oponente segurando sua perna >> faz o pêndulo fugindo o quadril para o 
lado oposto ao braço atacado >> executa a raspagem;

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 
• Escolher um dos Drills de acordo com a técnica a ser passada;

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 min

Posição >> Guarda Fechada com ataque de triângulo com transição de defesa 
para guarda em pé atacando a parti r da guarda aranha (o aluno que está por 
baixo executa)

Técnica >> aluno que está por baixo fecha a guarda fazendo pegada tradicional 
gola + braço cruzado;

 Sequência 3: repeti r a sequencia 1 e 2 (sem a raspagem) >> o aluno que 
está por cima defende recolhendo o braço >> o aluno que está por baixo empurra 
com o ombro do lado  oposto ao braço que está dominando usando o pé deste 

Aula 7

Aula 8
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mesmo lado>> foge o quadril para o lado oposto ao braço dominado >> passa 
mesma perna do pé que empurrou o ombro do oponente por trás da sua nuca >> 
fecha o triângulo direto ou usando uma das mãos >> fi naliza;

 Sequência 4: repeti r as sequencia 1, 2 (sem a raspagem) e 3 >> o aluno que 
está por cima defende entrando um dos joelhos e levantando >> o adversário que 
está por baixo executa a guarda aranha colocando o pé (do lado oposto ao braço 
dominado) no bíceps do braço que não está dominado empurrando-o para trás o 
mesmo tempo que puxa o aluno que está em pé com a outra mão (pode ser pelo 
braço dominado ou pela gola) >> passa perna que estava no bíceps por trás da 
nuca do aluno que está por cima (saindo o quadril para o lado oposto ao braço/
gola que estão sendo puxados) >> fecha o triângulo (nesse caso é mais difí cil usar 
as mãos para fechar o triangulo);

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 
• Escolher um dos Drills de acordo com a técnica a ser passada;

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 min

Posição >> Guarda fechada com ataque de omoplata (o aluno que está por 
baixo executa)

Técnica >> aluno que está por baixo fecha a guarda fazendo pegada tradicional 
gola + braço cruzado;

 Sequência 5: repeti r as sequencia 1, 2 (sem a raspagem),  3 e 4  >> o aluno 
que está por cima defende conseguindo recolher os braços >> o adversário que 
está por baixo reposiciona a guarda e puxa pelo cotovelo o mesmo braço que foi 
atacado fugindo o quadril para fora do raio do aluno para atacar a chave de omo-
plata executando o movimento de sentar ao mesmo tempo que afasta o quadril;

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;

Aula 9

Aula 10
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• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 
• Escolher um dos Drills de acordo com a técnica a ser passada;

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 min

Posição >> Guarda fechada com ataque de omoplata (o aluno que está por 
baixo executa)

Técnica >> aluno que está por baixo fecha a guarda fazendo pegada tradicional 
gola + braço cruzado;

 Sequência 6: repeti r as sequencias 1, 2 (sem a raspagem), 3, 4 e 5 

SEMANA III – ATAQUES COM O GANCHO DELARIVA

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 - duração esti -
mada 10 minutos; 
• Escolher um dos Drills de acordo com a técnica a ser passada;

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 min

Posição >> Raspagem com Gancho Delariva a parti r da passagem em pé (o aluno 
que está por baixo executa)

Técnica >> Raspagem simples empurrando o joelho;

 Sequência 1:  o aluno que está por baixo entra com o gancho Delariva dom-
inando os braços do aluno que está por cima >> o gancho deve entrar até a virilha 
do adversário que irá tentar a afastar >> a parti r deste movimento de afastamen-
to, o aluno que está por baixo executa o movimento de abertura de perna esti can-
do o pé que está fazendo o gancho e simultaneamente deve empurrar o joelho do 
lado ao posto a perna que está colocando o gancho e segurar os dois braços viran-
do levemente de lado a fi m de facilitar a queda do aluno que está por cima;

4.4

Aula 11
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Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 
• Escolher um dos Drills de acordo com a técnica a ser passada;

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 min

Posição >> Raspagem tripé com Gancho Delariva a parti r da passagem em pé (o 
aluno que está por baixo executa)

Técnica >> Raspagem simples empurrando o joelho;

 Sequência 2:  o aluno que está por baixo entra com o gancho Delariva dom-
inando os braços do aluno que está por cima >> o gancho deve entrar até a virilha 
do adversário que irá encurtar sua base adiantando seu quadril>> a parti r deste 
movimento de afastamento, o aluno que está por baixo abaixa o gancho até a altu-
ra dos tornozelos enquanto a outra perna empurra o quadril do adversário que irá 
cair pois o Gancho Delariva mais baixo irá funcionar com um calço para derrubar o 
aluno que está por cima;

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 
• Escolher um dos Drills de acordo com a técnica a ser passada;

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 min

Posição >> Raspagem  com  Gancho Delariva (o aluno que está por baixo executa)

Técnica >> Raspagem simples empurrando o joelho;

 Sequência 3:  o aluno que está por baixo entra com o gancho Delariva 
dominando os braços do aluno que está por cima >> o gancho deve entrar até 
a virilha do adversário e pressionar bastante >> ao mesmo tempo deve largar o 
braço oposto ao gancho e puxar o braço que fi cou na pagada forçando o ad-

Aula 13

Aula 12

5938_DELARIVA_MANUAL_PLANEJAMENTO_AULAS_03_PMO.indd   49 11/10/2018   17:31



PARTE II –  GUIA DE PLANEJAMENTO DE AULAS 

50

versário a dar uma passada lateral para o mesmo lado do gancho para tentar 
se desvencilhar >> o aluno que está por baixo ameaça capotar o o que está por 
cima que realiza o movimento de volta >> o aluno que está por baixo aguarda o 
retorno para a posição inicial e o derruba empurrando o pé que acaba de apoiar 
e vai para cima sem largar o braço dominado;

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 
• Escolher um dos Drills de acordo com a técnica a ser passada;

Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 min

Posição >> Passagem para as costas  com  Gancho Delariva (o aluno que está por 
baixo executa)

Técnica >> Raspagem simples empurrando o joelho;

 Sequência 4:  o aluno que está por baixo entra com o gancho Delariva 
dominando os braços do aluno que está por cima >> o gancho deve entrar até 
a virilha do adversário e pressionar bastante >> ao mesmo tempo deve largar 
o braço oposto ao gancho e puxar o braço que fi cou na pagada forçando o ad-
versário a dar uma passada lateral para o mesmo lado do gancho para tentar se 
desvencilhar >> o aluno que está por baixo usando o gancho desliza seu quadril 
até fi car embaixo do aluno que está por cima >> então o aluno que está por 
baixo empurra com suas pernas as duas pernas do que está por cima colocan-
do-o nas costas;

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 
• Escolher um dos Drills de acordo com a técnica a ser passada;

2. Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 min

Aula 14

Aula 15
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Posição >> Raspagem e Passagem para as costas  com  Gancho Delariva (o aluno 
que está por baixo executa)

Técnica >> repeti r as sequências 1, 2, 3 e 4; 

SEMANA IV -  Ataques nas costas

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 
• Escolher um dos Drills de acordo com a técnica a ser passada;

2. Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 min

Posição >> Ataque nas costas parti ndo do 4 apoio (o aluno que está por ajoelhado)

Técnica >> Parti ndo do 4 apoio >> dominar a lapela cruzada >>  o braço com a 
mão que domina a lapela reti ra o apoio do braço enquanto que com o outro braço 
ti ramos o equilíbrio dos joelhos >> o movimento deve ser o de puxar os braços e 
joelho enquanto projetamos nosso corpo para cima do adversário >> neste movi-
mento colocamos  os ganchos sendo o ideal colocarmos primeiro o da perna mais 
próxima e em seguida o da perna oposta; 

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 
• Escolher um dos Drills de acordo com a técnica a ser passada;

2. Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 min

Posição >> Ataque nas costas parti ndo do 4 apoio (o aluno que está por ajoelha-
do é que irá executar)

Técnica >> Parti ndo do 4 apoio >> dominar a lapela cruzada >> o braço com 

4.5

Aula 16

Aula 17

5938_DELARIVA_MANUAL_PLANEJAMENTO_AULAS_03_PMO.indd   51 11/10/2018   17:31



PARTE II –  GUIA DE PLANEJAMENTO DE AULAS 

52

a mão que domina a lapela reti ra o apoio do braço enquanto que com o outro 
braço ti ramos o equilíbrio dos joelhos >> o movimento deve ser o de trazer o ad-
versário puxando seus joelho e braço enquanto colocamos os ganchos >> neste 
movimento colocamos  os ganchos sendo o ideal colocarmos primeiro o gancho 
do lado que a lapela está sendo dominada e em seguida o  outro gancho; 

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 - duração 
esti mada 10 minutos; 
• Escolher um dos Drills de acordo com a técnica a ser passada;

2. Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 min

Posição >> Finalização estrangulando nas costas parti ndo do 4 apoio (o aluno 
que está por ajoelhado executa a posição)

Técnica >> repeti r os movimentos as aulas 16 e 17 >> neste movimento coloca-
mos  os ganchos sendo o ideal colocarmos primeiro o gancho do lado que a lapela 
está sendo dominada e em seguida o outro gancho >>  com as costas dominadas 
devemos dominar punho do adversário  punho girando para o mesmo lado do 
punho fi nalizando no estrangulamento de gola simples. 

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 
• Escolher um dos Drills de acordo com a técnica a ser passada;

2. Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 min

Posição >> Finalização por relógio e estrangulamento parti ndo do 4 apoio (o 
aluno que está por ajoelhado executa a posição);

Técnica >> dominar a lapela oposta com o braço mais próximo da cabeça do ad-
versário >> dominar o joelho oposto do adversário >> esti car as pernas para trás 
ao mesmo tempo que inicia o movimento de estrangulamento >> fazer a rotação 

Aula 18

Aula 19
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trocando as pernas como se esti vesse trocando a base; 

Técnica >> variação >> fazer o estrangulamento parando de frente ao adversário 
e fazer o movimento de spraw;

Iniciando a Práti ca

• Aquecimento de acordo com o item 3.1.;
• Movimentação específi ca: escolher um dos blocos do item 3.1.4 
- duração esti mada 10 minutos; 
• Escolher um dos Drills de acordo com a técnica a ser passada;

2. Técnica – duração esti mada para demonstração, execução e dúvidas: 10 min

Posição >> Ataque nas costas e relógio a parti r  do 4 apoio (o aluno que está por 
ajoelhado executa a posição);

Técnica >> repeti r as técnicas das aulas 16, 17, 18 e 19;

Aula 20
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O método Delariva foi desenvolvido para ser um guia, um tutorial, para todos Pro-
fessores da Escola Delariva de Jiu-Jitsu. Deve ser impresso e deixado à disposição 
de todos em sua Escola.  

Relembramos que não trata-se de um tutorial de posições, um conjunto de au-
las detalhando todas as técnicas. Não é. Todos aqueles que chegam ao nível de 
Professor da Escola Delariva tem a obrigação de conhecer todas as técnicas e 
variações exemplifi cadas neste documento. 

E muitos que treinam em nosso CT, ou já esti verem em alguma aula do Mestre 
de la Riva, irá perceber que temos algumas indicações de ati vidades que não são 
usuais em nosso dia-a-dia porém foram inseridas de forma a atendermos a deman-
da cada vez maior de formação de atletas competi dores, que também são impor-
tantes para o crescimento da nossa Escola.

Portanto façam bom proveito de todo esse material elaborado por nossa Equipe 
Delariva CO. e contando com a supervisão e revisão do Mestre Ricardo de la Riva. 

5
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