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                                                          RESUMO 

 

O polo aquático é um esporte aquático de equipe desenvolvido na Europa e nos              
Estados unidos no final do século 19, tornou-se o primeiro esporte olímpico coletivo,             
sendo disputado nos Jogos Olímpicos de Paris em 1900. Disputado entre dois times             
que possuem seis jogadores e um goleiro cada um. É um esporte que é praticado               
em uma piscina, em que duas equipes se enfrentam. O objetivo do jogo é marcar o                
maior número de gols, no tempo prescrito. Requer que os jogadores tenham            
resistência física, bons reflexos e saibam nadar bem. Este trabalho buscou discorrer            
sobre a trajetória histórica e adesão do esporte no Brasil, e apontar os principais              
fatores causadores da baixa popularidade do jogo. Assim como apresentar os           
meios que o país utilizou para tentar aumentar a sua prática e desempenho das              
equipes brasileiras. 

 

Palavras-chave: Pólo aquático. Esportes aquáticos. Baixa adesão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 
The water polo is a team aquatic sport developed in Europe and the United States in                
the late 19th century, it became the first collective Olympic sport, being disputed at              
the Olympic Games in Paris in 1900.It is divided between two teams that have six               
players and a goalkeeper each. It is a sport that is practiced in a pool, in which two                  
teams face each other. The goal of the game is to score the highest number of goals,                 
in the time prescribed. It requires that the players have physical resistance, good             
reflexes and can swim well. This work sought to discuss the historical trajectory and              
adhesion of the sport in Brazil, and to point out the main factors causing the low                
popularity of the game. As well as presenting the means that the country used to try                
to increase its practice and performance of the Brazilian teams. 
 
 
 

Key words: Water polo. Water sports. Low adhesion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 
1 INTRODUÇÃO 6 

2 DESENVOLVIMENTO 7 

2.1 História 7 

2.2 Regras 8 

2.3 Posições 9 

2.3.1 Ofensa 9 

2.3.2 Defesa 10 

2.3.3 Goleiro 11 

2.4 Técnicas e práticas comuns 11 

2.4.1 Estratégia de ataque 11 

2.4.2 Estratégia de defesa 15 

2.5 Lesões 16 

2.6 Variações 17 

2.6.1 Equipamento de polo aquático 17 

2.7 Grandes competições 19 

2.8.1 Os primeiros passos para melhorar a Seleção 20 

2.8.2 Como o polo aquático brasileiro foi recebido 20 

2.8.3 As novas regras que estão sendo testadas 21 

2.8.3 Cenário nacional                                                                                                22 

3 CONCLUSÃO 23 

REFERÊNCIAS 24 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 INTRODUÇÃO 

 

Um jogo de polo aquático consiste em os jogadores nadarem para se movimentarem           

pela piscina, passando a bola e atirando no gol. O trabalho em equipe, o            

pensamento tático e alto condicionamento físico também são aspectos altamente          

importantes em um jogo de polo aquático. O esporte é frequentemente citado como             

um dos esportes mais difíceis de se jogar por conta de suas regras e vigor físico                

necessário para jogar . 

Teve origem na Europa e Estados Unidos no final do século XIX era jogado em rios,                

lagos e piscinas naturais. O esporte tinha poucas regras o que tornava o jogo              

violento era comum haver brigas durante as partidas. No ano de 1900 o pólo              

aquático foi introduzido nos jogos olímpicos de Paris, como o primeiro esporte            

coletivo. O polo aquático chega ao Brasil no final do século 19, era praticado de               

forma recreativa por atletas de esportes aquáticos, principalmente natação e remo,           

neste período as regras não eram definidas e se pareciam muito com as regras do               

futebol ( TELLES,2002) . 

A seleção Brasileira de polo aquático chegou a participar de sete edições dos jogos              

olímpicos, possui títulos conquistados em campeonatos sul- americanos, venceu um          

pan- americano e realiza uma série de competições regionais, nacionais e           

internacionais todos os anos, mesmo assim não obtém adesão significativa de           

espectadores e novos praticantes do esporte. 

A mídia exerce grande influência a respeito da formação de opinião de uma             

sociedade. No Brasil a imprensa esportiva e as mídias de entretenimento           

reforçaram o estereótipo violento do esporte e dos atletas. O polo aquático já             

protagonizou uma novela veiculada para adolescentes, onde o time era formado por            

jovens violentos que sempre causavam confusão (TELLES,2009). 

Para um esporte se consolidar em um país é muito importante o apoio das entidades               

organizadoras, as confederações e federações além do papel da mídia que é            

fundamental para exposição do esporte ao público. Quanto maior o número de            



pessoas tiver contato com o esporte maior a chance de conquistar novos            

participantes consequentemente novos atletas e ídolos, determinantes para haver         

identificação da sociedade com o esporte. 

No presente trabalho o objetivo geral é explicar a história do esporte, como funciona              

o jogo e suas regras. E como objetivo específico apontar as principais medidas             

tomadas para desenvolver e consolidar o esporte no Brasil. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

O polo aquático é um esporte coletivo competitivo jogado na água entre duas         

equipes. O jogo consiste em quatro quartos em que as duas equipes tentam marcar             

gols jogando a bola no gol do time adversário. A equipe com mais gols no final do            

jogo vence a partida. Cada equipe é composta por seis jogadores de campo e             

um goleiro. Com exceção do goleiro, os jogadores participam em papéis ofensivos e           

defensivos. O polo aquático é tipicamente jogado em uma piscina toda profunda, o         

que significa que os jogadores não podem tocar o fundo (DE ALMEIDA; NUNES;             

VLASTUIN, 2008). 

Um jogo de polo aquático consiste em os jogadores nadarem para se movimentarem           

pela piscina, pisando na água (geralmente usando a técnica de chute de batedor de          

ovos), passando a bola e atirando no gol. O polo aquático é um esporte altamente              

físico e exigente e tem sido frequentemente citado como um dos esportes mais             

difíceis de se jogar (DA COSTA et al, 2013). 

Equipamentos especiais para polo aquático incluem uma bola de polo aquático, uma           

bola que flutua na água; tampas numeradas e coloridas; e dois gols, que ou flutuam            

na água ou estão presos ao lado da piscina (TELLES, 2009). 

 

 

 
 



2.1 HISTÓRIA 

 

A história do polo aquático como um esporte de equipe começou como uma             

demonstração de força e habilidade de natação no final do século 19 na Inglaterra e               

na Escócia, onde esportes aquáticos e exposições de corrida eram uma           

característica de feiras e festivais. O polo aquático masculino foi um dos primeiros             

esportes de equipe introduzidos nos jogos olímpicos modernos em 1900.(TELLES,          

2002). 

Acredita-se que William Wilson tenha desenvolvido as regras do jogo durante um          

período similar. O jogo se desenvolveu assim com a formação da London Water            

Polo League e desde então se expandiu, tornando-se amplamente popular em várias            

partes da Europa, Estados Unidos, Brasil, China, Canadá e Austrália (GODINHO,           

2005). 

 

No Brasil o polo aquático começa a ser praticado nos estados do Rio de Janeiro,               

Espírito Santo,São Paulo e Santa Catarina ,no final do século XIX e início do século               

XX por remadores e nadadores de clubes como Flamengo, Boqueirão do Passeio,            

Natação e Regatas, Guanabara , Vasco da Gama, Saldanha da gama , Álvares             

cabral e Náutico Brasil .Como grande parte desses atletas tinham uma estrutura            

física robusta e forte, o treinamento de natação não era o seu principal foco e sim o                 

de força, eles utilizavam-se da força para realizar bloqueios ou se desvencilhar dos             

adversários o que gerava certa agressividade durante as partidas. As regras           

permitiam quase tudo para que se chegasse ao gol, o qual era alcançado quando os               

jogadores conseguiam colocar a bola dentro de um dos barcos, também utilizados            

nas regatas, posicionados nos extremos do campo. O goleiro ficava em cima deles             

para saltar sobre o atacante, tentando roubar-lhe a bola. A imagem que ficou do              

esporte praticado por aqueles remadores era de que jogar polo aquático significava            

ser viril, forte, valentão e brigão, atributos relacionados ao mito da masculinidade            

(TELLES, 2002). 

 



2.2 REGRAS 

 

As regras do polo aquático cobrem o jogo, procedimentos, equipamentos e           

arbitragem do polo aquático. Essas regras são semelhantes em todo o mundo,            

embora pequenas variações nas regras ocorram regionalmente e dependendo do          

órgão regulador. Os órgãos governamentais do polo aquático incluem a Federação           

Internacional de Natação FINA, a organização internacional de governança para as           

regras; as regras da National Collegiate Athletic Association NCAA, que regem as           

regras para jogos colegiados nos Estados Unidos; as regras do National Federation            

of State High School Associations NFHS que regem as regras nas escolas            

secundárias nos EUA e as regras do COI que regem as regras em eventos olímpicos               

(AQUÁTICOS, 2017). 

 

2.3 POSIÇÕES 

 

Há sete jogadores na água de cada equipe ao mesmo tempo. Há seis jogadores que              

jogam fora e um goleiro. Ao contrário dos esportes coletivos mais comuns, há pouco             

jogo posicional; Os jogadores de campo, muitas vezes, ocupam várias posições ao           

longo do jogo, conforme as situações exigem. Estas posições consistem         

normalmente em um centro para frente, um centro-costas, os dois jogadores de ala e              

os dois pilotos. Jogadores que são qualificados em todas as posições de ataque ou             

defesa são chamados de jogadores de utilidades. Os jogadores de utilidades tendem           

a sair do banco, embora isso não seja absoluto. Certos tipos de corpo são mais              

adequados para posições específicas, e jogadores canhotos são especialmente         

cobiçados no lado direito do campo, permitindo que as equipes iniciam ataques de             

dois lados (DE ALMEIDA; NUNES; VLASTUIN, 2008). 

 

2.3.1 Ofensa 

 



As posições ofensivas incluem: um centro para frente (localizado em ou próximo a 2              

metros, aproximadamente no centro da baliza), duas alas (localizadas no ou perto            

dos 2 metros, mesmo à saída dos postes da baliza, respectivamente), dois            

condutores (localizados próximo dos 5 metros, aproximadamente nos postes da          

baliza, respectivamente), e um "ponto" (normalmente apenas atrás dos 5 metros,           

aproximadamente no centro da baliza, respectivamente, posicionado mais longe da          

baliza) (AQUÁTICOS, 2017). 

 Começando com a asa ofensiva até o lado direito do goleiro adversário é chamado              

de um. No sentido anti-horário é chamado de dois. Movendo-se na mesma direção,           

o jogador pontual é três, o próximo plano é quatro, a asa final é cinco, e o buraco é                   

chamado seis. Além disso, a posição em que um jogador está pode dar vantagens             

com base na destreza de um jogador, para melhorar um ângulo de tiro ou de               

passagem (por exemplo, a ala direita é frequentemente canhoto) (DA COSTA et al,             

2013). 

O centro se posiciona em frente ao goleiro da equipe adversária e pontua o mais               

individualmente (especialmente durante o nível mais baixo, onde os flats não têm a             

força necessária para atirar de fora ou para penetrar e passar para os companheiros              

como o armador no basquete, ou centro de meio campo no futebol). A posição do            

centro mais próxima do gol permite tiros explosivos de perto (TELLES, 2009). 

 

2.3.2 Defesa 

 

Posições defensivas são frequentemente as mesmas, mas apenas mudaram de          

ataque para defesa. Por exemplo, o centro-atacante ou buraco, que dirige o ataque            

ao ataque, na defesa é conhecido como "buraco D" (também conhecido como            

guarda de jogo, guarda de buraco, checagem de buraco, defesa de cova ou dois              

metros de defesa), e guardas o centro da equipe adversária em frente (também             

chamado de buraco). A defesa pode ser disputada de homem para homem ou          

em zonas, como um 2-4 (quatro defensores ao longo da linha de meta). Também            

pode ser jogado como uma combinação dos dois na defesa, na qual o defensor se               



afasta (" desliga ") o homem em uma zona para melhor defender a posição central.               

Nesta defesa, os dois defensores da ala dividem a área mais distante da meta,              

permitindo uma visão mais clara. pista para o contra-ataque se o time recuperar a              

bola (GODINHO, 2005). 

 

2.3.3 Goleiro 

 

 

Figura 2 - Goleiro bloqueando um tiro. Fonte: Google Imagens (2019). 

 

O goleiro tem o papel principal no bloqueio de chutes contra o gol, além de orientar e               

informar a defesa de ameaças imponentes e falhas na defesa. O goleiro geralmente            

começa o jogo ofensivo passando a bola pela piscina para um atacante. Não é             

incomum para um goleiro fazer um passe de assistência a um gol em um intervalo.               

O goleiro recebe vários privilégios acima dos outros jogadores, mas apenas dentro            

da área de cinco metros em frente ao próprio gol (TELLES, 2002): 

 

I. A capacidade de dar um soco na bola com o punho cerrado 

II. A capacidade de tocar a bola com as duas mãos. 

 

Em geral, uma falta que cause a expulsão de um jogador de campo pode resultar em                

um tiro de cinco metros no goleiro. O goleiro também tem uma limitação que os              

outros jogadores não têm: não pode cruzar a linha de meia distância. Além disso, se              

um goleiro empurra a bola embaixo d'água, a ação não será punida com num              



rotatividade igual ao dos jogadores de campo, mas com um pênalti (AQUÁTICOS,            

2017). 

 

2.4 TÉCNICAS E PRÁTICAS COMUNS 

 

2.4.1 Estratégia de ataque 

 

A configuração posicional mais básica é conhecida como "3-3", assim chamada           

porque há duas linhas na frente do gol do oponente. Outra configuração, usada mais              

por equipes profissionais, é conhecida como "arco", "guarda-chuva" ou "cogumelo";          

Os jogadores de perímetro formam a forma de um arco em torno do objetivo, com o                

buraco definido como o punho ou talo. Ainda outra opção para set ofensivo é              

chamada de 4-2 ou buraco duplo; há dois atacantes avançados na frente do gol. O               

buraco duplo é mais usado em situações de "homem acima” ou quando a defesa              

tem apenas um "buraco" habilidoso, ou para atrair um defensor e depois passar para              

um jogador de perímetro por um chute (expulsar) (GODINHO, 2005). 

Outra ofensa, embora menos comum, é o "movimento c", às vezes apelidado de             

"ofensiva da máquina de lavar roupa", no qual dois jogadores de perímetro do "lado              

fraco" (à direita da baliza para jogadores destros) se formam como uma asa, e um               

metro. Os quatro jogadores restantes nadam em um padrão quadrado no qual um             

jogador nada do ponto para o buraco e depois para a ala lateral forte. A asa se move                  

para o plano e o plano para o ponto. A asa lateral frágil e plana controlam o ritmo do                   

jogo e tentam fazer passes para o jogador que está dirigindo em direção ao              

centro-atacante, que pode atirar ou passar. Esta forma de ataque é usada quando             

nenhum buraco dominado está disponível, ou a defesa do buraco é muito forte             

(TELLES, 2002). 

Também é visto com muito mais frequência em mulheres polo aquático onde as             

equipes podem não ter um jogador de tamanho ou força suficiente para se             

estabelecer no centro. A melhor vantagem deste sistema é que torna a cobertura de              



homem muito mais difícil para o defensor e permite que a ofensiva controle melhor o               

ritmo do jogo uma vez que os jogadores estejam "preparados". A principal            

desvantagem é que este movimento constante pode ser muito cansativo, bem como            

um pouco previsível quanto ao local para onde o próximo passe será realizado             

(HOLANDA, 2012). 

 

2.4.1.1 Avançando a bola 

 

Quando o ataque toma posse da bola, a estratégia é avançar a bola pelo campo de                

jogo e marcar um gol. Os jogadores podem mover a bola jogando-a para um              

companheiro de equipe ou nadando com a bola na frente (drible). Se um atacante              

usar o braço para afastar um jogador defensor e liberar espaço para um passe ou               

chute, o árbitro determinará um turnover e a defesa tomará posse da bola. Se um               

atacante avançar dentro da linha de 2 metros sem a bola ou antes que a bola esteja                 

dentro da área de 2 metros, é impedido e a bola é virada para a defesa (DE CASSIO                  

COSTA TELLES et al, 2016). 

 

2.4.1.2 Arrumando a bola 

 

A chave para o ataque é passar com precisão (ou "set") a bola para o centro para a                  

frente ou para o buraco, posicionada diretamente na frente do gol ("o buraco").             

Qualquer jogador de campo pode lançar o buraco definir um "passe molhado"            

(CANOSSA; GARGANTA; FERNANDES, 2009). 

Um passe molhado é o que atinge a água do lado de fora do alcance do buraco. Um                  

passe seco também pode ser usado. É aqui que o buraco recebe a bola diretamente               

em mão e depois tenta atirar na gaiola. Este passe é muito mais difícil porque, se o                 

passe não for bem recebido, os árbitros poderão causar uma falta ofensiva,            

resultando em uma troca de posse de bola. O buraco tenta tomar posse da bola               

[depois de um passe molhado], chutar ao gol, ou tirar uma falta do             



defensor. Uma menor é chamado, defensor (chamado de "buraco D") tenta impedir o           

movimento antes que o conjunto de buracos tenha posse. O árbitro indica a falta             

com um pequeno apito e aponta uma mão para o ponto da falta e a outra mão na                  

direção do ataque da equipe a quem o lance livre foi concedido. O buraco definido              

então tem uma "quantidade razoável de tempo" (normalmente cerca de três           

segundos; não há regra da FINA sobre este assunto) para recomeçar o jogo fazendo              

um passe livre para um dos outros jogadores (HOLANDA, 2012). 

A equipe defensiva não pode atrapalhar o buraco até que o lance livre seja              

executado, mas o buraco não pode fazer um gol depois que a falta for concedida até                

que a bola tenha sido jogada por pelo menos um outro jogador. Se o buraco tentar               

um gol sem o lance livre, o gol não é contado e a defesa toma posse da bola, a                  

menos que o tiro seja feito fora da linha de 5 metros. Assim que o buraco tiver um                 

passe livre, os outros jogadores atacantes tentam nadar (ou unidade) longe dos            

defensores para o gol. Os jogadores na posição plana tentarão definir uma tela            

(também conhecida como pick) para o volante. Se um volante ficar livre de um             

defensor, o jogador pede o passe do buraco e tenta um chute no gol (TELLES,               

2009). 

 

Figura 3 - Uma clássica situação de 4 a 2 homens. Fonte: Google Imagens. (2019). 

O time branco atacante tem 4 jogadores posicionados em 2 metros e 2 jogadores              

posicionados em 4 metros. Os 5 campos fora que defendem os jogadores azuis            

tentam bloquear os chutes e impedem que um gol seja marcado para os 20              

segundos de jogo baixo. No canto superior esquerdo, o relógio de tiro pode ser visto,              



mostrando 28 segundos restantes no ataque branco (CANOSSA; GARGANTA;         

FERNANDES, 2009). 

 

2.4.1.3 Homem acima (5 em 6) 

 

Se um defensor interferir em um lance livre, segurar ou afundar um atacante que não               

esteja de posse ou jogar água no rosto de um adversário, o jogador defensor é               

excluído do jogo por vinte segundos, conhecido como 'expulsar' ou um ejeção. A            

equipe atacante normalmente posiciona 4 jogadores na linha de 2 metros, e 2             

jogadores na linha de 5 metros (4-2), passando a bola até que um jogador aberto               

tentar uma tacada. Outras formações incluem um 3-3 (duas linhas de três atacantes            

cada) ou arco (atacantes fazem um arco na frente do gol e um jogador ofensivo               

acerta no 'buraco' ou 'pit' na frente do gol) (DE ALMEIDA; NUNES; VLASTUIN,             

2008). 

Os cinco jogadores defensores tentam pressionar os atacantes, bloquear os          

arremessos e impedir que um gol seja marcado pelos 20 segundos, enquanto são             

um jogador para baixo. Os outros defensores só podem bloquear a bola com uma             

mão para ajudar o goleiro. O jogador defensivo pode retornar imediatamente se o            

placar do ataque, ou se a defesa recuperar a bola antes dos vinte segundos              

expirarem (DE CASSIO COSTA TELLES et al, 2016). 

 

2.4.2 Estratégia de defesa 

 

Figura 4 - Defesa de polo aquático: Um defensor só pode segurar, bloquear ou puxar um adversário                 

que esteja tocando ou segurando a bola. Fonte: Google Imagens. (2019). 



Na defesa, os jogadores trabalham para recuperar a posse da bola e impedir um gol               

na própria rede. A defesa tenta derrubar ou roubar a bola do ataque ou cometer uma               

falta, a fim de impedir um jogador ofensivo de fazer um tiro de meta. O defensor               

tenta ficar entre o atacante e o gol, uma posição conhecida como dentro d'água             

(GODINHO, 2005). 

Mesmo com um bom apoio do resto dos defensores, parar os ataques pode ser              

muito difícil se o goleiro permanecer no meio do gol. A posição mais defensável é ao                

longo de uma linha semicircular conectando os postes e se estendendo no centro.             

Dependendo da localização da bola, o goleiro é posicionado ao longo desse            

semicírculo a cerca de um metro do objetivo para reduzir o ângulo de tiro do               

atacante. O goleiro para de usar as mãos para pisar a água quando o adversário               

entra em torno da marca de 7 metros e começa a levantar a parte superior do corpo                 

usando a técnica de batedor de ovos para se preparar para bloquear o tiro (TELLES,               

2002). 

Finalmente, o goleiro tenta bloquear a bola, o que muitas vezes é difícil para os               

alcances mais longos, mas impede um rebote ofensivo e segundo tiro. Como é o              

caso com outros jogadores defensivos, um goleiro que agredir agressivamente um           

atacante em posição de marcar pode ser cobrado com um pênalti para o outro time.               

O goleiro também pode ser expulso por vinte segundos se uma falta maior for              

cometida. Também dentro da marca de cinco metros, o goleiro pode balançar na             

bola com o punho fechado sem ser penalizado (DA COSTA et al, 2013). 

Regra de vantagem. Se um jogador ofensivo, como o atacante central, tiver a posse             

da bola na frente do gol, o jogador defensor tenta roubar a bola ou impedir que o                 

centro atire ou passe. Se o defensor não pode atingir esses objetivos, pode cometer             

uma falta intencionalmente. O buraco definido então recebe um lance livre, mas           

deve passar a bola para outro atacante, em vez de dar um tiro direto no gol. Os                

jogadores de perímetro defensivo também podem intencionalmente causar uma falta          

menor e então se mover em direção ao gol, longe do atacante, que deve fazer um                

lance livre. Essa técnica, chamada “descamação”, permite que a defesa tenha a          

oportunidade de dobrar a equipe do buraco e possivelmente roubar o passe de             

entrada. O árbitro pode abster-se de declarar uma falta, se no julgamento isso daria             



a vantagem para a equipe do infrator. Isso é conhecido como a regra de vantagem             

(CANOSSA; GARGANTA; FERNANDES, 2009). 

 

2.5 LESÕES 

 

O polo aquático é um esporte de contato, com poucos equipamentos de proteção             

além de roupas de banho e bonés com protetores auriculares e, portanto, lesões são              

comuns. Entre as lesões graves mais frequentes estão as que afetam a cabeça e os              

ombros. Os que são induzidos na cabeça geralmente são causados por cotovelos ou            

pela própria bola, enquanto que as lesões nos ombros são o resultado de agarrar ou               

empurrar enquanto atirando ou passando. Outras lesões ocorrem debaixo d'água,         

como lesões na perna e na virilha, já que muitas coisas não podem ser vistas de                

cima da superfície e não há muito preenchimento para proteger os jogadores            

(HOLANDA, 2012). 

Queimadura solar é uma lesão menor comum em jogos ao ar livre. A irritação da              

queimadura solar pode ser restritiva por causa da enorme quantidade de movimento            

envolvido no esporte. Os jogadores muitas vezes negligenciam a aplicação de filtro           

solar, pois isso prejudicará a capacidade do jogador de segurar a bola e deteriorar              

rapidamente a aderência física da bola devido à natureza oleosa do filtro solar. Ter             

grandes quantidades de protetor solar durante uma partida oficial é proibido           

pela FINA e pela maioria dos outros órgãos estaduais e nacionais (GODINHO,          

2005). 

 

2.6 VARIAÇÕES 

 

O polo aquático de tubo interno é um estilo de polo aquático no qual os jogadores,                

excluindo o goleiro, são obrigados a flutuar nas câmaras de ar. Ao flutuar em um               

tubo interno, os jogadores gastam menos energia do que os jogadores tradicionais            

de polo aquático, não tendo que pisar a água. Isso permite que jogadores casuais              



desfrutem do polo aquático sem realizar o intenso condicionamento necessário para           

o polo aquático convencional (DA COSTA et al, 2013). 

O surf polo, outra variação do polo aquático, é jogado em pranchas de surf, Jogado               

pela primeira vez nas praias de Waikiki, no Havaí, nas décadas de 1930 e 1940, é                

creditado a Louis Kahanamoku, irmão do duque Kahanamoku (DE CASSIO COSTA           

TELLES et al, 2016). 

Canoa polo ou caiaque polo é uma das oito disciplinas de canoagem perseguidas no              

Reino Unido, conhecido simplesmente como "polo" pelos aficionados. O polo          

combina habilidades de remada e manejo de bola com um jogo de equipe de              

contato, onde as táticas e o jogo posicional são tão importantes quanto a velocidade              

e a forma física dos atletas individuais (TELLES, 2002). 

A Flippa Ball é uma variante precursora destinada a jogadores mais jovens e             

iniciantes a aprender o básico do polo, é jogado em águas rasas e permite tocar o                

fundo da piscina. Os jogadores rodam posições após cada pontuação (DE           

ALMEIDA; NUNES; VLASTUIN, 2008). 

 

2.6.1 Equipamento de polo aquático 

 

É necessário pouco equipamento de jogador para jogar polo aquático. Itens          

necessários no polo aquático incluem (AQUÁTICOS, 2017): 

I. Bola: Uma bola de polo aquático é construída de material impermeável para          

permitir que ela flutue na água. A capa é texturizada para dar aos jogadores             

aderência adicional. O tamanho da bola é diferente para os jogos masculinos,           

femininos e juniores. 

II. Bonés: Um boné de polo aquático é usado para proteger as cabeças e           

orelhas dos jogadores, e para torná-los identificáveis de longe. Os jogadores          

de campo da equipe da casa usam bonés de cor escura numerados; Os            

jogadores de campo da equipe visitante usam bonés brancos         

numerados. Ambos os goleiros iniciantes usam bonés vermelhos (às vezes         



esquartejados), numerados como "1" (os bonés substitutos dos goleiros são          

numerados "13" para o jogo internacional FINA ou "15" para o jogo NCAA) Os              

bonés são equipados com protetores auriculares. 

 

Figura 6 - Maiô masculino (à esquerda) e maiô feminino (à direita). Fonte: Google Imagens. (2019). 

 

 

III. Metas: São necessários dois gols para jogar polo aquático. Estes podem ser           

colocados no lado da piscina, ou na piscina usando floaters, dimensões : 3             

metros de largura por 90 cm de altura em relação a linha d'água.  

IV. Protetor bucal: Um “mouthguard” não é obrigatório na maioria dos torneios,         

mas é recomendado. 

V. Roupa de banho: Os jogadores masculinos de polo aquático usam cuecas de           

natação ou bloqueadores (troncos na altura das coxas). Jogadores do sexo         

feminino devem usar um maiô de uma peça. Faltas que agarram o terno são            

comuns, então os jogadores costumam usar ternos justos e podem se vestir            

com vários ternos de cada vez para segurança adicional. Muitas marcas de           

roupa de banho também vendem roupas de pólo aquático especializadas que           

apresentam, costura reforçada e tecido mais resistente. Fatos de polo         

aquático femininos são geralmente roupas de uma peça que não têm costas            

abertas, mas fecham com segurança na parte de trás para não ter correias             

que possam ser facilmente agarradas. 

 

2.7 GRANDES COMPETIÇÕES 



 

O polo aquático masculino nas Olimpíadas foi o primeiro esporte coletivo introduzido            

nos jogos de 1900, juntamente com o críquete, o rúgbi, o futebol, o polo (com              

cavalos), o remo e o cabo-de-guerra. O polo aquático feminino tornou-se um esporte            

olímpico nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000, após protestos políticos da         

equipe feminina australiana (DE CASSIO COSTA TELLES et al, 2016). 

Um dos jogos mais conhecidos historicamente, conhecido como o jogo Blood in the            

Water, foi uma partida semifinal de 1956 entre a Hungria e a União Soviética,          

disputada em Melbourne. Quando os atletas partiram para os jogos, a revolução         

húngara começou e o exército soviético esmagou a insurreição. Os húngaros         

derrotaram os soviéticos por 4 a 0 antes de o jogo ser cancelado no último minuto                

para evitar que os húngaros irados reagissem diante de Valentin Prokopov dando            

um soco em Ervin Zador (GODINHO, 2005). 

A cada 2 a 4 anos, desde 1973, o Campeonato Mundial de Polo Aquático             

masculino é organizado dentro do Campeonato Mundial Aquático da FINA. O polo       

aquático feminino foi adicionado em 1986. Uma segunda série de torneios, a Copa            

do Mundo de Polo Aquático da FINA, acontece a cada dois anos desde 1979. Em             

2002, a FINA organizou a primeira liga internacional do esporte, a Liga Mundial de             

Polo Aquático da FINA. Há também um Campeonato Europeu de Polo Aquático que         

é realizado a cada dois anos (TELLES, 2002). 

O pólo aquático profissional é jogado em muitos países da Europa do Sul e do Leste,                

como Sérvia, Croácia, Montenegro, Grécia, Hungria, Itália, Rússia, Espanha, etc.         

com o torneio LEN da Euro liga disputado entre os melhores times. Existe também           

um World Club Water Polo Challenge (DA COSTA et al, 2012). 

 

 

2.8.1 Os primeiros passos para melhorar a Seleção 

 



Imediatamente organizaram vários jogos contra a Holanda para entender os          

fundamentos dos quais deveriam ter começado. Percebeu-se que a preparação         

física dos jogadores não era adequada para um jogo de alto padrão, por isso              

realizaram um programa de treinamento nos dois principais clubes de polo aquático            

do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. Em segundo lugar, aumentaram o número de              

jogos da liga internacionais. Isso foi crucial e levou a alcançarem bons resultados            

(GODINHO, 2005). 

Propôs-se à Federação Brasileira, a CBDA Confederação Brasileira de Desportos          

Aquáticos, participar de todos os eventos oficiais e também ter a chance de jogar na               

Europa. Durante 2014 estiveram na Croácia duas vezes, participando de torneios          

internacionais e da Liga Mundial também. Infelizmente o mesmo compromisso não          

foi confirmado para 2015 terão que discutir sobre isso com a Federação. Jogar jogos             

a nível internacional é essencial para se tornarem competitivos para as Olimpíadas            

(DE CASSIO COSTA TELLES et al, 2016). 

 

2.8.2 Como o polo aquático brasileiro foi recebido 

 

Imediatamente foi uma resposta muito positiva dos jogadores. Aproximaram-se do          

novo tipo de treino, também muito pesado, com grande entusiasmo e estão            

melhorando rapidamente. A Federação deu apoio à equipe nacional. O Brasil foi o           

coordenador dos Jogos Olímpicos, seria uma pena perder esta oportunidade de           

crescimento para a equipe de polo aquático (TELLES, 2009). 

O interesse brasileiro pelo polo aquático é relativamente novo. Sua equipe só se            

qualificou para o Rio por causa de seu status de país anfitrião. Mas o país              

enlouquecido pela praia, com um forte programa competitivo de natação, investiu           

pesadamente em treinamento e talento, convertendo o time em um capaz de dar um              

susto aos gigantes do leste europeu. 

O Brasil contratou o lendário treinador de polo aquático Ratko Rudic, que liderou             

equipes de três países diferentes para quatro medalhas de ouro olímpicas, mais            

recentemente a Croácia. O notoriamente exigente Rudic disse que encontrou          



inicialmente um programa brasileiro de polo aquático em desordem. Ele orquestrou          

uma reviravolta após o Brasil ter naturalizado vários jogadores de polos aquáticos            

mais conhecidos nos anos anteriores aos Jogos. 

Também detinha uma arma secreta em Felipe Perrone, o jogador nascido no Brasil             

considerado um dos melhores do mundo, que já havia jogado pela Espanha.  

Em comparação, os jogos de futebol masculino no Brasil tiveram uma participação            

relativamente escassa, embora apenas alguns dos jogadores mais famosos do país           

estejam na equipe, já que as regras olímpicas exigem que a maioria tenha menos de               

23 anos. 

 

2.8.3 As novas regras que estão sendo testadas 

 

Na piscina de 25 metros, joga um tipo diferente de polo aquático, menos horizontal e               

mais vertical, no qual os jogadores maiores, com mais força e altura, são             

favorecidos, pois podem cobrir uma área maior. Não se sabe como isso poderia            

ajudar o polo aquático brasileiro. Na Itália, elaboraram uma pesquisa sobre a piscina            

de 25 metros e notou-se uma diminuição substancial do contra-ataque, um fator que             

ajuda a nivelar o jogo, para tornar mais equilibrado, pois atende também as equipes              

menos preparadas fisicamente. Perder este elemento significa ajudar equipes já         

fisicamente mais fortes. Seria uma perda séria. O número de gols? Sempre foi dito           

que o número total de gols para um jogo de polo aquático é ideal para ser de                 

15/16, de modo que cada objetivo possa ser memorizado pelo público. Com a           

piscina de 25 metros, pode até chegar a 35 gols, mas estes são os resultados do                

handebol, e não o polo aquático. Quanto ao jogo em 6 jogadores, algumas            

pesquisas foram feitas em 1996 e esta solução foi rejeitada (TELLES, 2002). 

 

2.8.4 Cenário nacional 

Atualmente de acordo com dados (CBDA - Confederação Brasileira de Desportos           

Aquáticos), são 2000 atletas registrados, mais da metade desses atletas reside no            



Rio de Janeiro e São Paulo. A maioria das atividades e campeonatos ocorre nesses              

mesmos estados e em Brasília, Goiás, Pernambuco, Bahia, e Paraná, os outros            

estados participam dessas competições quando conseguem recursos. Existem 16         

federações estaduais de polo aquático, apenas cinco possuem equipes femininas.          

Em relação a equipamentos e espaços adequados para prática, existem 25 piscinas            

no Brasil adequado, contando com todo aparato específico necessário para o jogo.            

Porém, estas piscinas não é exclusivo para a prática do esporte, comumente de             

clubes locais. Apesar da existência de poucas equipes os resultados femininos no            

cenário internacional são mais relevantes do que os masculinos, isso pode ser            

observado no ranking dos campeonatos mundiais da FINA, as mulheres estão em            

décimo primeiro lugar e os homens se situam em décimo terceiro. As categorias de              

base têm crescido significativamente observando o número de atletas que participam           

das competições que tem faixas etárias, de 13 a 19 anos (sênior acima desta idade). 

 

 

 

3 CONCLUSÃO 

A prática do polo aquática não é muito difundida no Brasil e tem poucos adeptos.               

Trata-se de um esporte de equipe exigente que envolve jogar e pegar uma bola              

enquanto alterna entre pisar a água e sprints de natação curtos, mas intensos. 

O interesse brasileiro pelo polo aquático é relativamente novo. Sua equipe só se            

qualificou para o Rio de Janeiro por causa de seu status de país anfitrião. Mas o país                

enlouquecido pela praia, com um forte programa competitivo de natação, investiu           

pesadamente em treinamento e talento, convertendo o time em um capaz de dar um              

susto aos gigantes do leste europeu. O Brasil contratou o lendário treinador de polo              

aquático Ratko Rudic, que liderou equipes de três países diferentes para quatro            

medalhas de ouro olímpicas. 

No Brasil há uma religião, o futebol, que ofusca os demais esportes, mesmo os que               

recentemente alcançaram resultados importantes como o voleibol. No entanto, há         

muitos jovens brasileiros que se interessam pelo polo aquático, somado ao aspecto            



social, cultural e educacional dos brasileiros, tem potencial de forma grande equipes            

e participar de vários campeonatos no mundo. 

O polo aquático contém todas as características que o brasileiro gosta, e um esporte              

coletivo com contato, com um número grandes de gols. Com tudo podemos concluir             

que a uma grande necessidade de se implantar planos de inclusão ao esporte onde              

a mística de que o polo aquático como jogo violento e elitizado deve ser quebrado,               

buscando também elevar o número de praticantes e atletas, para que a            

expressividade do esporte possa crescer. 
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