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1. PREFÁCIO 
 
     O esporte no Brasil tem aberto portas, dado grandes oportunidades, mudado a vida de 
pessoas pelos quatro quantos do País, seja ele amador, profissional ou com intuito social. 
Quando olhamos para essas mudanças de forma mais branda, podemos observar que mais do 
que mudar a vida das pessoas, o esporte pode mudar um país inteiro, a começar pela base, 
pelas crianças, o nosso futuro.  
 
     O projeto social Meninos do Lago tem trazido esperança e motivação para centenas de 
crianças durante esses 10 anos de atuação, não apenas no meio esportivo, mas o mais 
importante, também no meio educacional, formando mais do que desportistas e sim campeões 
na vida. O objetivo desse artigo é passar informação e experiencia sobre nosso esporte, a 
canoagem slalom e o caiaque polo, dando oportunidade de aprendizagem e edificando um 
método de trabalho que funciona e garantir o aprendizado dos que o praticam com foco e 
determinação.  
 
     Com base em estudos realizados em várias partes do mundo, o objetivo é adaptá-lo ao nosso 
método e rotina, buscando compreender os princípios da formação desse esporte e adquirir 
um conhecimento fundamental para a edificação do aprendizado de nossas crianças. Esse 
PROGRAMA DE APRENDIZADO visa a preparação e ensino dos conceitos básicos da canoagem 
slalom e caiaque polo, preparando o atleta para exercer o esporte de maneira saudável e 
educativa, levando disciplina, educação, desafio e superação para o seu dia a dia. 
 

Ana Sátila Vieira Vargas 
Atleta Olímpica do Brasil 

Jogos Olímpicos Londres2012 
Jogos Olímpicos Rio2016 

Jogos Olímpicos Tóquio2020 
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2. APRESENTAÇÃO 

     Este Programa de Aprendizagem nasceu da necessidade de se criar uma metodologia 
própria para o desenvolvimento das ações de Canoagem Slalom e Caiaque Polo realizadas no 
Projeto Social Desportivo denominado Meninos do Lago, na Cidade de Foz do Iguaçu, através 
do patrocínio da Itaipu Binacional.  
 
     Por contar com a chancela da Confederação Brasileira de Canoagem que é a Entidade de 
Administração Nacional, esta coletânea, composta de quatro livros (Faixa Branca, Faixa Amarela, 
Faixa Verde e Faixa Azul), será o principal suporte para uma estrutura adequada ao 
desenvolvimento dos programas de aprendizagem mencionados pelo art. 430 da Consolidação 
das Leis do Trabalho. Se o Programa conseguir a outorga do Ministério do Trabalho, será um 
grande alento para vários atletas que conseguem praticar o esporte somente até os 14 anos, 
quando então são convocados pelos pais para auxiliarem, de uma forma ou outra, na 
subsistência familiar. Em havendo acompanhamento do Ministério do Trabalho neste Programa, 
a própria Itaipu Binacional muito provavelmente terá interesse na contratação desses atletas.  
 
     Trata-se de um trabalho que vem sendo desenvolvido há mais de 10 (dez) anos e revisado 
constantemente diante dos erros e acertos constatados nas atividades diárias. Evidentemente 
não está sendo proposto nenhuma inovação nas ações específicas do esporte. Não estamos 
inventando a roda, apenas aproveitando materiais já existentes principalmente das escolas 
britânica, francesa, espanhola e australiana e, através dessa coletânea, introduzindo um 
linguajar simples e de fácil compreensão que possibilite o desenvolvimento organizado do 
esporte não só na Cidade de Foz do Iguaçu como também em todas as novas escolas do Brasil 
que queiram o auxílio da Confederação Brasileira de Canoagem, visto que, absolutamente todo 
material, estará disponibilizado gratuitamente no site oficial. 
 
     Não acreditamos em avanço quantitativo e qualitativo de nenhuma modalidade desportiva 
onde os fundamentos básicos não estejam colocados de forma clara e sem nenhuma 
possibilidade de avaliação técnica. No judô, por exemplo, o golpe denominado “harai-goshi” é 
o mesmo em qualquer local do mundo, facilitando muito o ensinamento e a própria avaliação. 
Na canoagem isso não existe. Consequentemente o ensinamento dependerá sempre da boa 
vontade de “ex-atletas” que aprenderam a realizar alguns movimentos de forma empírica e 
acabam repassando para a frente estando esses fundamentos realizados da forma correta ou 
errada. 
 
     Todos os fundamentos aqui expostos têm procedência de escolas estrangeiras e foram 
minuciosamente estudados para serem aplicados de idêntica forma, porém dentro do contexto 
da realidade desportiva nacional que carece de planejamento metodológico. Esta completa 
ausência de definição dos fundamentos nos parece ser um dos principais motivos do abandono 
dos atletas pois não percebem melhora técnica. 
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     Portanto, o objetivo principal aqui é “encontrar” e “nominar” os principais fundamentos da 
Canoagem Slalom e Caiaque Polo e, com isso, criar uma linguagem tipicamente brasileira onde 
atletas e treinadores do sul do País possam conversar de forma produtiva com atletas e 
treinadores de todas as demais regiões brasileiras.  
 
     Torcemos imensamente que outros trabalhos neste sentido aconteçam para que haja sempre 
a possibilidade de avanço das metodologias de trabalho. O que não se pode mais admitir é 
continuar ensinando de forma empírica, sem um método organizado, responsável por alguns 
acidentes e um número imenso de perdas de bons atletas que se desmotivam por não 
conseguirem enxergar onde estão seus pontos fracos. 
 
     Todos os fundamentos aqui previstos estão descritos de forma simples e com links que 
levarão aos respectivos vídeos. Trata-se de trabalho caseiro, elaborado com equipamentos da 
própria Confederação Brasileira de Canoagem e do Instituto Meninos do Lago, de forma que a 
qualidade não será de uma grande produção, porém perfeitamente dentro do contexto da 
canoagem brasileira e de fácil entendimento para os usuários. Pela experiência adquirida em 
Foz do Iguaçu, onde se trabalha com frequências distintas do número de aulas, serão repassados 
6 (seis) fundamentos a cada duas semanas de atividades. 
 
     Para o processo de avaliação exigida pela CLT e para verificar efetivamente se o jovem atleta 
está executando as ações da forma correta construímos uma planilha excel com os principais 
fundamentos. Nesta planilha, três avaliadores darão uma nota de 0 a 5 para as manobras 
executados. Essa planilha, batizada de “Scout Técnico”, será utilizada no momento da mudança 
de faixa, devendo cada atleta alcançar um índice pré-determinado. 
 
     Esse trabalho facilita o “ensino-aprendizado”, pois fica claro para todos os pontos fracos e 
fortes de cada atleta. Além disso, e talvez ainda mais importante, haverá a capacitação dos 
próprios professores acabando de vez com erros técnicos crassos e a aleatoriedade que impede 
a criação de um modelo padrão.  
 
     Para organizar metodologicamente e facilitar os ensinamentos, sem pular fases, criou-se o 
regime de faixas que serão inseridas nos capacetes dos atletas. Estas faixas técnicas e de 
segurança inseridas nos capacetes seguem a seguinte ordem cronológica – BRANCA (Nível 1 = 
24 semanas), AMARELA (Nível 2 = 24 semanas), VERDE (Nível 3 = 48 semanas), AZUL (48 
semanas) e PRETA quando alcançar sua AUTONOMIA. 
 
     Trata-se, pois, de um curso completo de Canoagem Slalom e Caiaque Polo com duração 
aproximada de três anos. Após esses três anos o atleta estará capacitado ao esporte a nível dos 
melhores do Brasil de forma completamente autônoma, desenvolvendo o seu próprio 
treinamento a partir de então. 
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     É evidente, porém, que como qualquer outra atividade, quem vai se destacar serão os atletas 
verdadeiramente comprometidos, dedicados e “apaixonados”. A conclusão do curso não dá a 
garantia de integrar uma seleção nacional, porém, já comprovadamente, vai ajudar muito neste 
passo.   
 
     Gostaríamos de agradecer imensamente o apoio da Confederação Brasileira de Canoagem, 
através do seu Presidente João Tomasini Schwertner, que não mediu esforços para que o Projeto 
Meninos do Lago acontecesse além de dar total abertura e condições para Foz do Iguaçu se 
tornar espelho aos novos núcleos nacionais. À Itaipu Binacional, que há dez anos patrocina o 
maior projeto de Canoagem Slalom da América e um dos maiores do mundo, nosso 
reconhecimento e eterna gratidão. Aos professores Mayara, Angel, Guto, Wallan, Carol, Natália, 
Thiago, Willian e Magda que são os grandes responsáveis pela prática do Projeto Meninos do 
Lago, saibam que em suas mãos podem estar um medalhista olímpico que deve estar sendo 
preparado também para entender o verdadeiro papel social de um grande campeão. Não basta 
apenas vencer. 
 
     Aos atletas do IMEL  Fábio Scchena Dias Rodrigues, Milena Sofia, Daniela Sofia, Poliana Sofia, 
Vinícius Sofia, Judson Bevilagua Chagas, Patricio Leo Di Monaco, Maria Eduarda Schlikmann, 
João Victor Wessner Vieira, Edmar Queiroz de Borba, Bruna da Silva Siqueira que contribuíram 
para as filmagens, bem como à estrela maior Ana Sátila Vieira Vargas que nos agraciou com o 
prefácio, muita gratidão. 
 
     Por derradeiro, não há como esquecer o apoio fundamental do Município de Foz do Iguaçu 
através das Secretarias de Esporte e Educação as quais permitiram ao Projeto Meninos do Lago 
sonhar alto e se transformar em um dos maiores trabalhos sociais de canoagem do mundo, 
abrindo seus Centros de Convivência para que crianças e jovens possam desfrutar da prática do 
caiaque polo em suas piscinas. Aliás, diga-se de passagem, os fundamentos aqui apresentados 
desta modalidade somente foram possíveis graças ao apoio do Diretor de Caiaque Polo da CBCa 
Guilherme Galvão e do atleta da Seleção Brasileira Mauro Palácios que se dispuseram a 
contribuir de forma completamente voluntária e extremamente eficaz.           
 
 
               

                                         Argos Gonçalves Dias Rodrigues 
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4. FAIXA BRANCA – NÍVEL 1 

4.1. Definição 

     Assim como em qualquer modalidade que utiliza faixas para controle de nível técnico, a de 
cor branca é destinada aos atletas que estão iniciando. Na metodologia do Projeto Meninos do 
Lago a faixa é inserida no capacete tanto para o Slalom como para o Caiaque Polo, porém, na 
maioria dos projetos, será necessário encontrar uma solução pois na medida que vai havendo 
mudança de faixa e renovações de turmas, o número de capacetes necessários vai aumentando 
consideravelmente e, normalmente, nenhum atleta iniciante possui este equipamento no início 
da carreira em trabalhos sociais.  
 
     Para esses atletas somente será possível navegação em águas calmas nos primeiros três 
meses. Neste período a ênfase será na natação com e sem coletes, entrada e saída da 
embarcação, retirada de água, aprendizado das circulares (proa e popa) e lemes (proa e popa).  
 
     Após o período de três meses, aqueles atletas que demonstrarem ausência de pânico no 
meio aquático é necessário que iniciem a prática de natação (com colete) e resgate em fracas 
corredeiras classe 2. Se adiantar esse prazo pulando fases de aprendizado, a possibilidade de 
se perder equipamentos ou de acontecer algum acidente, aumenta muito.  
 
     O Programa para a Faixa Branca aqui exposto está inserido no contexto aplicado na Cidade 
de Foz do Iguaçu, onde se trabalha com as modalidades de Canoagem Slalom e Caiaque Polo. 
A duração prevista para essa faixa é de 24 semanas com aplicação de fundamentos comuns 
para ambas as modalidades e, em algumas semanas, específicas ou para a Canoa Slalom ou 
para o Caiaque Polo. 
 
     No quadro a seguir, os fundamentos apresentados na cor amarela são comuns aos Slalom e 
Caiaque Polo. Na cor vermelha é específica para a Canoa Slalom e o Azul específico para o 
Caiaque Polo. Dessa forma, nos núcleos onde não seja possível trabalhar os fundamentos de 
alguma cor, deve aproveitar a semana para revisão dos fundamentos já repassados ou então 
adiantar o curso. 
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4.2.  Programa 24 semanas 
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4.3. Desenvolvimento do atleta Faixa Branca 

     A preocupação primeira é desenvolver uma atividade desportiva prazerosa e segura. 
Objetiva-se aqui inserir o atleta à sociedade da canoagem mundial, respeitando os valores 
ambientais, morais, éticos e padrões de segurança que norteiam esse esporte. 
 
     Na faixa branca o atleta deve estar sendo inserido nas terminologias utilizadas no esporte, 
bem como aprender de fato as manobras de equilíbrio e direcionamento da embarcação. Além 
disso terá que desenvolver responsabilidade e zelo com os equipamentos utilizados bem como 
conhecer as regras do Projeto, ficando claro o que pode e o que não pode fazer. Assim, o atleta 
somente deverá sair dessa faixa quando participar das sessões obrigatórias e conseguir 
desenvolver com segurança os exercícios a seguir demonstrados. 
 
     Na chegada do atleta o professor deve fazer uma “breve” apresentação da canoagem e dos 
equipamentos utilizados. Promover um “bate papo” onde já seja possível detectar 
características fortes e fracas do público interessado, principalmente com relação a pânico com 
água onde merecerá atenção especial desde o início. É preciso ter em mente, porém, que em 
nenhuma faixa etária se percebe tolerâncias com “palestras” iniciais de professores que se 
empolgam com a teoria e se esquecem de que o menino ou a menina estão afoitos para entrar 
na água.  
 
     Se a primeira impressão é a que marca, não será fazendo longas palestras que o Professor vai 
cativar os seus alunos, porém, isso não significa dizer que uma conversa preliminar não seja 
necessária. O aluno precisa saber o que é um remo, proa, popa e anel do barco, saia, capacete 
e as regras básicas do local. Essa conversa preliminar não deve passar de 15 minutos.  
 
     As demais informações, o professor deverá repassá-las simultaneamente à execução dos 
fundamentos, de forma bem descontraída, porém estando sempre atento para o fato do aluno 
ter realmente compreendido o recado. Mais importante e muito mais difícil do que ensinar 
fundamentos é fazer com que o menino e a menina se apaixone pela canoagem e não será com 
longas palestras que isso acontecerá. Pela quantidade quase que insignificante de atletas no 
Brasil, os grandes professores das faixas branca e amarela terão metas quantitativas como tão 
ou mais importantes que as qualitativas, pois o índice de desistência é muito grande. 
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5. SEMANAS 1 e 2 

5.1. Natação sem Colete     

     Antes de colocar qualquer atleta na embarcação é muito importante que o professor 
conheça a capacidade/comportamento dele(a) no meio líquido.  
 
     Até o término dos fundamentos da faixa amarela o atleta deve estar dominando a natação, 
caso contrário não deve mudar para a faixa verde. Dessa forma é necessário que este tema seja 
o primeiro a ser abordado já na faixa branca, independentemente da idade do atleta. 
 
     O Projeto Meninos do Lago implantou a técnica existente no “Manual dos Escoteiros Mirins”, 
do genial Walt Disney, publicado pela Editora Abril, e tem conseguido obter resultados incríveis 
com crianças e jovens, havendo vários casos de aprendizado em apenas uma aula simplesmente 
repetindo por dez vezes uma série de cinco exercícios: 
 

                
                         Figura 1                           Figura 2                  Figura 3                           Figura 4                        Figura 5  
  
 

     O segredo fundamental desta ação é o atleta "saber antecipadamente o que vai acontecer 
na execução de cada exercício”. NINGUÉM deve estar ao lado do atleta na água a não ser seus 
próprios companheiros de exercício que devem estar proibidos de agarrar um ao outro. O 
professor deve ficar na borda da piscina, preparado para entrar na água apenas se for 
necessário. O processo é de convencimento e aceitação. O ideal é que a aula seja silenciosa, 
não sendo permitido perguntas ou algazarras na execução, principalmente evitando exageros 
estabanados que, infelizmente, é prática comum de alguns.  
 

Ø No primeiro movimento, o atleta, em pé, vai imitar um ganso simplesmente mergulhando a 
cabeça por dez vezes para dentro da água, conforme ilustração acima. Se for em piscinas é 
importante que abra os olhos para se ambientar com o meio líquido. Evidentemente a 
profundidade do local tem que ser apropriada para a criança e adolescente em pé. O professor 
deverá estimular, sem forçar, que o tempo de repetição do exercício seja gradativamente maior 
sendo que na décima vez o menino ou menina já esteja confiante naquilo que está fazendo.  
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     Outro ponto importante é fazer com que o atleta ao ter que respirar, retire a cabeça para o 
lado, como se estivesse nadando e não para cima como é a tendência de todos. Assim já estará 
treinando a complementação do último exercício. 
 

  
                                                                           Imagem 1   
                    

VÍDEO LINK - https://youtu.be/ilIHRzAheRM 
 

 
Ø O segundo movimento talvez seja o mais importante de todos, pois aqui a criança ou 

adolescente vai perceber que a tendência na água é ir para cima e não para o fundo. Ao invés 
de chamar esse movimento de “polvo”, como no desenho acima, em Foz do Iguaçu batizamos 
a fase como de “tatu bola”. Só vai ser produtivo esse fundamento, se o professor fora da água 
demonstrar o que fazer abraçando suas pernas e SENDO CLARO que ao fazer isso o atleta não 
vai submergir (afundar) e sim emergir, porém, vai ficar com as costas de fora da água. Nas três 
primeiras repetições o atleta mais apavorado quer fazer o movimento de forma muito rápida, 
com paciência e respeito o professor deve convencê-lo de que ele pode ficar mais tempo 
boiando como o tatu bola. 
 

  
                                                                                  Imagem 2 
 

 
VÍDEO LINK - https://youtu.be/nk7TFyjijAA 
 
 

Ø O terceiro movimento é o início da natação propriamente dita. É uma fase de equilíbrio que em 
Foz chamamos de “foguetinho” ao invés da tartaruga ilustrada abaixo.  Em pé, o atleta deverá 
levantar os dois braços esticando-os para cima e sobrepondo uma mão sobre a outra como se 
fosse mergulhar. Com os braços estendidos e mãos sobrepostas, o atleta deve apenas jogar seu 
corpo para frente, sem mergulhar, mantendo pernas e braços estendidos e juntos. Não permita 
que as pernas fiquem abertas, elas devem permanecer juntas e esticadas. No início alguns 
tendem a perder o equilíbrio e virar de lateral ou com a barriga para cima, porém, com a 
repetição, ao final o atleta já se manterá alongado na flor da água como no desenho abaixo. 
Aqui é importante treinar também a respiração de lado, ao invés de ficar em pé para poder 
respirar. No início deixe que o atleta fique em pé, no final das dez repetições é bom treinar a 
respiração lateral. 
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                                                                       Imagem 3 

 
VÍDEO LINK - https://youtu.be/DV519t0QWgo 
 
Ø O quarto movimento é o “foguetinho ligado”. Basta repetir por mais dez vezes o terceiro 

movimento, porém agora movimentando as pernas que deverão estar alongadas (sem 
dobrá-las no joelho). É importantíssimo que as mãos estejam sobrepostas com os braços 
alongados. Novamente deve ser treinada a respiração lateral. 

 

                                                                             Imagem 4 

 
VÍDEO LINK - https://youtu.be/i-xkpObPbpI 
 
Ø No quinto e último movimento o atleta já estará praticamente nadando precisando apenas 

movimentar corretamente os braços. Este é o ponto fundamental aqui. Embasado em anos 
de experiência, o mais produtivo é fazer com que o aluno inicie o movimento com as mãos 
sobrepostas novamente e ambos os braços esticados. Ao retirar um dos braços para dar a 
“volta ao mundo”, que nada mais é do que fazer o semicírculo característico da braçada, o 
outro braço deverá continuar alongado até que a mão oposta encoste novamente na 
posição inicial. Este é o grande segredo. Se o atleta não deixar um dos braços esticado 
enquanto o outro faz o semicírculo, a braçada fica completamente descoordenada e 
ineficaz. Por esse motivo ousamos em discordar, “na fase de iniciação”, deste último 
desenho exposto pelo magistral Walt Disney pois se um dos braços não ficar completamente 
esticado aguardando o contato do outro, haverá muita descoordenação e o aprendizado 
será mais moroso. O professor deve evitar que os movimentos sejam realizados de forma 
muito rápida.    
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                                                                          Imagem 5 
 

VÍDEO LINK - https://youtu.be/eWvBSW6K2Rs 
 

   ***Dependendo da capacidade de convencimento do professor e do comportamento proativo 
do aluno, após a conclusão de dez séries dos cinco exercícios propostos é possível sair nadando. 
Isso pode demorar apenas 15 minutos e, comprovadamente, é eficaz também para pessoas 
idosas. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Figuras 1 a 5 – Walt Diney – Manual Escoteiros Mirins 
Imagens 1 a 5 – Família Sofia (IMEL) 

 
5.2. Natação com colete salva-vidas e lançamento de cabo de resgate   

NADAR ATIVA E PASSIVAMENTE COM O COLETE, “EM ÁGUAS CALMAS”, É OBRIGATÓRIO E 
FUNDAMENTAL PARA O ATLETA FAIXA BRANCA.  
 
     À exceção da “natação sem colete” nenhum outro fundamento deve ser realizado sem a 
utilização do colete salva vidas. Este deve ser confeccionado especificamente para a prática de 
canoagem e estar ajustado no corpo do atleta de forma a não permitir que o mesmo escape ou 
atrapalhe os movimentos necessários para natação quando estiver no meio líquido. 
 
Ø Natação passiva em corredeira – Utilizada em descidas de corredeiras onde a melhor 

alternativa é manter-se com as pernas parcialmente alongadas, com os pés protegendo as 
nádegas dos impactos com pedras. Jamais tentar levantar em corredeiras, pois a 
possibilidade de enroscar os pés ou bater em pedras é muito grande. É possível desenvolver 
essa atividade de forma lúdica e recreativa para a criançada até mesmo em pequenas 
piscinas. O Professor sozinho ou em companhia de outra pessoa mais velha deve correr ao 
redor da piscina fazendo com que a água ganhe velocidade em movimento circular, quando 
isso acontecer as crianças devem entrar na “corrente” formada para treinar este 
fundamento. 
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                                                              Figura 6 
 

VÍDEO LINK 
 
Ø Natação ativa em corredeira – Em algum momento para sair da corrente, 

preferencialmente para cruzar as linhas dos remansos, será necessário nadar ativamente. 
Evidentemente que aqui estamos falando de faixas brancas, na maioria das vezes crianças, 
nenhum professor consciente vai permitir que seus alunos se joguem em fortes corredeiras 
onde possam se machucar.  Nesta fase de aprendizado o melhor a fazer é treinar muito a 
natação passiva e resgate através dos cabos. Na faixa amarela em diante este fundamento 
será exigido mais intensivamente  

 
VÍDEO LINK -  
 
 Lançamento do cabo de resgate – Qualquer atleta preparado para enfrentar águas brancas 
deve conhecer o procedimento de lançar e recolher o “cabo de resgate”, bem como se manter 
no posicionamento correto quando necessitar deste auxílio na água. 
 

 
                                                          Figura 7                    
 
JAMAIS o atleta deve ser resgatado de frente para o lançador do cabo, tampouco com as pernas 
para baixo. 
 

 
                                                                           Figura 8 
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     O lançamento do cabo de resgate e a remoção do atleta da água de forma correta são dois 
fundamentos que devem ser treinados desde o início das atividades por todos os atletas de 
Canoagem Slalom e Caiaque Polo, pois inevitavelmente um dia todos vão experimentar as 
emoções de descer uma corredeira. Várias brincadeiras lúdicas são possíveis utilizando o cabo 
de resgate no seco, como por exemplo, tiro ao alvo. Cada professor deve "inventar suas 
próprias atividades" observando sempre a questão da segurança e prudência.     
 
EXERCÍCIO 1- Tiro ao Alvo. O professor deverá colocar dois alvos na distância de alcance do cabo 
e fazer com que os atletas acertem e recolham de forma correta para novo arremesso. Quem 
for mais rápido vence.  
 
EXERCÍCIO 2 - Treinar o resgate com o atleta trazendo o barco e remo juntos, com e sem o auxílio 
do cabo. Importante o posicionamento correto das mãos. Uma para segurar remo e caiaque, 
outra livre para nadar ou segurar o cabo. 
 

                  
                                     Imagem 6                                               Imagem 7                                       Imagem 8 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Figuras 6, 7 e  8 -  Basic Canoing, Jon Rounds, ed 2003 
Imagens 6, 7 e 8 – DVD, The Kayaker´s Toolbox, Joe Holt 
 
 

VÍDEO LINK - https://youtu.be/wwJyWs9bkvo 
 

5.3. Sinais audiovisuais 

     Muito embora na prática da Canoagem Slalom e do Caiaque Polo estes sinais audiovisuais 
universais não sejam utilizados, eles poderão ser úteis em algumas atividades de rios de forma 
que vale a pena o entendimento pelos atletas.  
 
Ø SOCORRO - cruzar os braços formando um "X"/ Sinal sonoro: três silvos longos.  
 

 
Imagem 9 
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Ø PARAR - subir e descer o remo ou apenas os braços na horizontal.  
 

 
Imagem 10 

 

Ø DIREÇÃO A SEGUIR - apontar o remo ou o braço na direção a seguir (*jamais apontar em 
direção ao obstáculo).  

 

 
Imagem 11 

 
Ø TUDO BEM -bater com a mão na parte de cima do capacete. 
   

 
                                                              Imagem 12 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Imagens 9 a 12 – Apostila Recue 3 
 

 
VÍDEO LINK 

5.4. Tamanho e posicionamento das mãos no remo - Caiaque  

   Quase que unânime na bibliografia internacional que o tamanho correto do remo 
corresponde à altura do atleta em pé com braço estendido para cima. O tamanho ideal estará 
no limite onde sua mão consiga dobrar as últimas falanges dos dedos na borda da pá. Este é o 
conceito básico visando a introdução do atleta no esporte da canoagem. Mais tarde ele terá 
que decidir e experimentar outras possibilidades entre as inúmeras teorias existentes sobre o 
tema e algumas regras existentes, principalmente no Caiaque Polo. 
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                                                                                                      Figura 9 
 

VÍDEO LINK - https://youtu.be/RO6kkgwvPnA 
 

 
   O posicionamento das mãos no tubo do remo de K1 deve manter distâncias simétricas entre 
o lado esquerdo e direito com relação à distância das pás de forma que o braço e o antebraço 
forme ângulo de 90°.       
 

 
Figura 10 

 
 
VÍDEO LINK - https://youtu.be/tOGF-BDRTXs 

 
     O financiamento da base da canoagem brasileira, em sua imensa maioria, é caracterizado 
pelo repasse de verbas públicas diretamente aos clubes pelos respectivos municípios. Trata-se, 
pois, de trabalhos exemplares com escopo eminentemente social. Diante deste contexto, muito 
embora os conceitos acima estejam presentes em praticamente todas as boas literaturas de 
canoagem do mundo, trata-se de um cenário ideal onde dificilmente os núcleos brasileiros terão 
condições de oferecer aos jovens atletas.   
 
     Por este motivo, é muito importante que “em não havendo no tamanho ideal” nesta fase de 
iniciação, o professor ofereça os remos do tamanho mais próximo à realidade de cada atleta, 
segundo estes princípios que já vêm sendo utilizados e estudados há muito tempo e, por 
motivos de rendimento e até mesmo de saúde, não há necessidade alguma de se “reiventar a 
roda” mesmo que pitacos sejam dados por “atletas experientes”.  
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Figuras 9 a 10 – Canoe Polo, Ian Beasley 
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5.5. Técnica de remada no seco, posicionamento correto na embarcação e 
como frear o barco 

     A técnica de remada no seco é um dos exercícios mais importantes e mais chatos de serem 
executados pelos jovens atletas de forma que não deve ser treinado por mais de 15 minutos. Esse 
primeiro contato deve ser realizado em local confortável com pedaços de madeiras. O 
treinamento da remada no seco é tão importante que continuará a ser executado durante toda 
a carreira de um bom atleta. Aliás, deveria ser atividade obrigatória de aquecimento diário.  
 

                     
                             Imagem 13                               Imagem 14                        Imagem 15    
 

     Se o treinador quer fazer a diferença, vale a pena buscar na literatura todos os detalhes desse 
importante fundamento "SEM INVENTAR NADA" daquilo que já existe. Recomenda-se que leia 
e estude sobre o tema na Apostila do Projeto que está disponibilizada no site oficial, além disso 
existem várias obras na Europa explicando de forma detalhada. Como exemplo citamos o Livro 
Racing Canoeing 2, publicado pela ICF, ano 2004, do autor Csaba Szanto. 
 
     Neste tema não se deve dar bola aos “achismos” de ex-atletas ou de treinadores mal 
preparados, pior ainda quando se dá ouvidos aos diversos “Professores Pardais” que adoram 
inventar teorias incipientes que poderão se transformar em verdadeiros transtornos na saúde 
dos atletas quando estiverem velhos. 
 
     Na execução das primeiras remadas, principalmente nos eventos nacionais, já é possível 
verificar a capacidade e comprometimento de ensinamento do professor, pois fica muito nítido 
o desempenho técnico do atleta na água principalmente na fase de iniciação. Por este motivo, 
se fosse para indicar aos professores os mais importantes fundamentos, este, muito 
provavelmente, estaria iniciando o rol. 
 
     Aliás, diga-se de passagem, aqui está o fundamento que responde boa parte do porquê de 
atletas com boa envergadura ter rendimentos muito abaixo do esperado. Basta verificar em 
vídeos (como sugestão: https://www.youtube.com/watch?v=e8mKZOfJS1Y) que os 
movimentos da remada não se encaixam na forma adequada principalmente na fase do ataque, 
quando ao invés de introduzirem a pá no máximo da extensão de sua torção a colocam muito 
próximo ao anel da embarcação perdendo toda a sua real possibilidade de tração se 
equiparando a atletas baixos. Com um detalhe prejudicial, os atletas baixos provavelmente 
serão mais rápidos em concluir os ciclos de remadas e com isso vão ganhar vantagem na 
velocidade da embarcação. Na primeira divisão da Canoagem Slalom brasileira existem muitos 
exemplos disso e a correção em atletas veteranos é muito difícil. 
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     O objetivo nesta cartilha, porém, não é aprofundar-se técnica e cientificamente em cada um 
dos fundamentos. A ideia aqui é elaborar um manual que possibilite uma lógica de aprendizado 
com um linguajar simples e rápido. Por este motivo, não vamos entrar minuciosamente em cada 
uma das fases da remada e o porquê de cada movimento, devendo o bom treinador e o bom 
atleta pesquisar e estudar profundamente este tema.  
 
     Resumidamente, o ciclo da remada está dividido em duas fases: 
 
• A fase aquática, divide-se em três subfases: 
Ø Ataque; 
Ø Tração; 
Ø Saída. 
 
• A fase aérea, divide-se em duas subfases: 
Ø Subida do remo; 
Ø Ataque aéreo 
 
     No fundamento “remada em linha reta” vamos detalhar um pouco mais cada um desses 
movimentos, de forma que no primeiro contato com o atleta iniciante os principais objetivos 
são: ensinar a postura correta na embarcação; a empunhadura do remo e os movimentos 
tradicionais, sem entrar muito nos pormenores acima porque a aula vai ficar muito enfadonha. 

 
     No posicionamento correto na embarcação o professor deve demonstrar para o aluno que 
não deve ficar deitado na embarcação (normalmente os gordinhos adoram isso) nem, 
tampouco, inclinado exageradamente para a frente pois qualquer movimento nestes sentidos 
irá desequilibrar a embarcação.   
 
     O atleta precisa “entender” este importante princípio hidrodinâmico e uma das formas seria 
colocar um barco equilibrado sobre um pequeno pedaço de madeira e ao sentar na embarcação 
o professor deverá incentivar a execução dos movimentos do corpo para frente e para trás para 
que o atleta entenda que se não estiver com a posição correta o barco não ficará plano e, 
portanto, estará recebendo maior resistência do meio líquido. 
 

 
Imagem 16 
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     Neste momento de aprendizagem é bom também que o atleta tenha uma pequena noção 
de como frear a embarcação remando para trás. Isso será bastante útil no momento de entrar 
na água, principalmente quando for em piscinas, para evitar que danifique as embarcações e 
até mesmo as próprias piscinas. A intenção da maioria dos meninos é sair em velocidade com 
os barcos, só que nesta fase é o barco quem direciona o atleta e não ao contrário, de forma que 
saber pará-lo será sempre uma boa ideia. Para isso basta ensinar remar para trás “no seco”. 

  
Figura 11 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Imagem 16 -– DVD, The Kayaker´s Toolbox, Joe Holt 
Figura 11 – Iniciación al Piragüismo, José Luis Sánches Hernández, Editorial Gymnos 
 

 
VÍDEO LINK - https://youtu.be/bjaYIcAUgaQ     https://youtu.be/ACI1wI3i-5c 
 

5.6. Entrada e saída da embarcação, com e sem saia. Noções de equilíbrio e 
retirada de água 

     Estes fundamentos realizados de forma malsucedidas são responsáveis por grande número 
de desistência de atletas iniciantes em virtude de incidentes decorrentes de falta de 
informações que, invariavelmente, resultam em grandes sustos. 
 
     Via de regra os professores não dão a devida atenção a estes fundamentos imaginando que 
todo ser humano é capaz de entrar e sair da embarcação sem nenhum problema. Ocorre, 
porém, que não é bem assim principalmente nas embarcações que utilizam saias. Além do que, 
em se tratando de crianças e jovens na água, tudo o que é inimaginável eles conseguem fazer. 
Essas proezas, às vezes, podem se tornar primórdios de grandes tragédias, como o caso de um 
menino que colocou a bola no convés de sua embarcação no final da aula de caiaque polo em 
uma das piscinas de Foz do Iguaçu e, ao emborcar, ficou preso sem conseguir sair. Foi salvo pelo 
professor após alguns preciosos segundos. Nunca mais voltou. 
 
     Até mesmo canoístas experientes passam sufoco, como no caso relatado pelo atleta que ao 
final de uma cansativa descida de rio, retirou sua saia com o propósito de emborcar e se 
refrescar. Ao virar a embarcação o shorts ficou preso de forma que não conseguia retirar suas 
pernas e muito menos colocar a saia novamente para tentar o rolamento sem remo. A única 
solução, já ao final do seu fôlego, foi sair pelado da embarcação. 
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     Por estas e inúmeras outras histórias acontecidas nestes anos de existência do Projeto 
Meninos do Lago, é de fundamental importância que os professores deem a devida atenção a 
estes fundamentos, principalmente se houver a utilização de saia, pois estas são de vários 
tamanhos podendo ser de fácil retirada ou então exigir uma força que o jovem atleta talvez não 
a tenha. 
 

Ø ENTRADA NA EMBARCAÇÃO.  

• A - VISTORIA E LIMPEZA - Em não raras as oportunidades no decorrer de uma aula se vê um 
atleta retirando a saia e se jogando rapidamente na água. O motivo: uma perereca ou aranha 
subindo por suas pernas na embarcação. Dependendo do local que se guarda os barcos é 
possível encontrar até cobras, como também já aconteceu nestes dez anos de projeto em 
Foz do Iguaçu. Ou seja, antes de entrar é necessário uma boa examinada por parte dos 
atletas para verificar se não existe nenhum animal escondido.  

 
     O ideal mesmo é colocar água dentro do barco e, com o auxílio de um colega, sacudir pela 
proa e popa até que toda a sujeira ou bichos que estiverem presentes saiam, conforme a 
ilustração abaixo retirada do Manual “Iniciación Al Piragüismo”, da Federação Espanhola de 
Canoagem, 3ª Edição: 
 

 

 
                                                                                                                        Figura 12 
  

• B – TRIÂNGULO DE APOIO. No início, no seco, é bom ensinar o triângulo de apoio que 
consiste no atleta colocar o remo atrás do cockpit com uma das pás encostada no chão, 
conforme a ilustração abaixo. 

 
                                                                                                                   Figura 13 

 
VÍDEO LINK - https://youtu.be/qboy0s7N8mQ 
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    Com os dois braços para trás apoiados no remo, uma das mãos vai unir o remo e embarcação 
formando um triângulo. Este é o estilo clássico que deve se ensinar, porém, na prática, a 
molecada entra de qualquer jeito. Quanto mais novo, mais fácil se torna. 
 
• C – COLOCAR E RETIRAR SAIA NO SECO. A iniciação com saia deve ser extremamente 

cautelosa. O PROCEDIMENTO INICIAL OBRIGATORIAMENTE TEM QUE SER REALIZADO NO 
SECO. Independentemente de idade, o atleta terá que se assegurar possuir força necessária 
para a sua retirada. Se o professor perceber qualquer dificuldade por parte do atleta, este 
EQUIPAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO. 

 
1º PASSO: Entrar no barco no seco e encaixar a saia no anel. Cada embarcação possui suas 
medidas específicas, de forma que não existe “saia universal” que caiba em qualquer 
embarcação. Portanto, antes de adquiri-la, é necessário se assegurar que será compatível com 
o seu barco. No começo o professor deve auxiliar nesta tarefa. 
 
2º PASSO- O movimento correto de retirada da saia não é de puxar a alça em direção ao peito 
do atleta e sim de empurrar a alça em direção à proa da embarcação. É de se lembrar ainda que 
o jovem atleta ao virar a sua embarcação o desejo será de se ejetar o mais rapidamente possível, 
sem pensar em mais nada. É neste exato momento que as coisas podem começar a não darem 
certas, como o enrosco, por exemplo. 
 
     Por este motivo, é bom criar um procedimento que deverá ser treinado fora e dentro da 
água. A primeira atitude do atleta é inclinar o seu corpo para a frente, quase que encostando o 
peito no convés. Isso vai ajudar a ter noção do espaço e ficar mais próximo à alça de retirada. 
 

 
                                                                                                                    Imagem 17 

 
     As duas mãos devem apalpar a lateral da embarcação, mais ou menos na altura, do quadril, 
e se deslocarem juntas até a alça da saia.  
 

 
                                                                                                                   Imagem 18 

 
     A alça deve ser segurada com as duas mãos e empurrada para a frente de forma a soltar do 
anel mais rapidamente. Com o corpo ainda inclinado para a frente, no convés, após retirar a 
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saia do anel, o atleta deverá empurrar o barco com as duas mãos na altura do quadril (algumas 
saias mais ajustadas, se o atleta simplesmente puxá-la com uma mão estando com o corpo um 
pouco inclinado para trás, ela não sai ou sairá somente empregando grande esforço capaz de 
assustar). 
 
VÍDEO LINK - https://youtu.be/61Q4iVbNw-c 
 
3º PASSO- A tendência do atleta é jogar o corpo para trás. Se o barco for estreito ou tiver bordas 
ásperas ou parafusos é possível que enrosque e acabe se machucando. Em Foz do Iguaçu, os 
barcos utilizados nas piscinas são pequenos e o número de canelas machucadas zerou após 
passar a utilizar a técnica de sair com o corpo inclinado para a frente. 
 

 
Imagem 1 9 

 
 

VÍDEO LINK - https://youtu.be/61Q4iVbNw-c 
 

Ø SAÍDA DA EMBARCAÇÃO.  

• RETIRADA DA SAIA NA ÁGUA – Aqui é preciso uma atenção maior, principalmente quando 
estiver utilizando a saia. É necessário ter em mente que cada embarcação tem suas 
peculiaridades, forma e tamanho diferentes assim como as próprias saias contra respingos. 

 
Ø NO PRIMEIRO TREINAMENTO NA ÁGUA O PROFESSOR DEVERÁ ESTAR AO LADO DO 

ATLETA.  
 
Ø NÃO SE DEVE DE FORMA ALGUMA EXECUTAR ESSE FUNDAMENTO PELA PRIMEIRA VEZ DE 

FORMA COLETIVA. 
 
     Com o passar do tempo, porém, quando já for conhecida a capacidade de cada atleta, aí será 
possível se treinar em turmas de 10, por exemplo, onde 5 ficam na embarcação e outros 5 na 
água, em pé, ao lado, para auxiliar se necessário. 
 
     O procedimento é o mesmo treinado em terra: 
 

 
Imagem 20                                 Imagem 21                                   Imagem 22 
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     No ano de 2019 o Projeto Meninos do Lago importou barcos de caiaque polo de uma 
empresa italiana. Os barcos são excepcionais para os objetivos locais, pois se transformar em 
caiaque e canoa slalom com simples encaixes de peças. Ocorre, porém, que são todos do 
mesmo tamanho produzidos para crianças. Por esse motivo, vários atletas mais altos 
machucavam a canela ao tentar sair da embarcação, simplesmente porque não utilizaram a 
técnica correta, jogando o corpo para trás ao invés de deitar o corpo para a frente no momento 
do empurrão final.  

Ø EQUILÍBRIO  

A - No seco é necessário que o atleta experimente a instabilidade de sua embarcação. O 
professor deve procurar locais onde não danifiquem o casco da embarcação, como um 
gramado, por exemplo. 
 

                                                
                                                            Figura 14 

 
 
VÍDEO LINK - https://youtu.be/cwvwHBS9rMk 
 
B - Na água estes e outros exercícios devem ser realizados. Primeiro sem saia, depois de muito 
treinamento e o professor estando ciente da capacidade do atleta, com saia.  
 
Sugestões de exercícios de equilíbrio: 
 
• Exercício 1 - O objetivo é que o atleta consiga manter o equilíbrio com o giro do tronco. O 

remo deverá ficar equilibrado na popa e o atleta deverá fazer o movimento de rotação para 
apenas relar no mesmo (de preferência com as duas mãos). Treinar no lado direito e no lado 
esquerdo. SEM SAIA e em local raso e delimitado. O remo se deixa na popa da embarcação, 
não se tira do lugar (basta relar). Pode ser feito também com os olhos fechados. Fazer com 
que o atleta sinta que com o auxílio dos joelhos e pés o exercício fica mais fácil.   

 

 
                                                                                                                Figura 15 
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• Exercício 2- Com o barco parado e o remo na horizontal na altura do peito do atleta, inclinar 
a embarcação utilizando o tronco e perna para um lado e depois para o outro - 
FUNDAMENTAL PARA PASSAR LINHAS DE REMANSO.  

 

 
Imagem 23                                                       Imagem 24 

 
• Exercício 3 - Garçom - fazer o mesmo exercício, entretanto sem o remo e as mãos juntas 

esticadas para cima.    
 

 
Imagem 25 

 
• Exercício 4 - GIRO COM TORÇÃO DE TRONCO, SEM AUXÍLIO DO REMO NA ÁGUA: o atleta 

deverá realizar um ciclo de 4 remadas devagar, levantar o remo de forma paralela ao seu 
peito, com os braços estendidos parcialmente, e ao perceber o lado que o caiaque vai virar 
acelerar o giro com a simples rotação do quadril, tronco e pescoço com o remo 
permanecendo na horizontal sem relar na água.    

 

  
                                                                         Imagem 26                                                          Imagem 27 
 
• Exercício 5 – Fazer com que o atleta seja capaz de explorar a estabilidade da embarcação e 

ser capaz de adaptar os movimentos do tronco com o desequilíbrio da embarcação. O atleta 
deverá afundar o remo por um lado e pegá-lo no outro. Começar fazendo pela proa, depois 
pelo meio da embarcação e, finalmente, pela popa.  
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                                                                                                             Figura 16 

 
• Exercício 6 - Este exercício objetiva verificar se o atleta é capaz de explorar a estabilidade da 

embarcação e se é também capaz de adequar o movimento do tronco com o desequilíbrio 
da embarcação. O atleta deverá estar sentado na embarcação com o seu remo o qual deverá 
segurá-lo apenas na extremidade de uma das pás. Segurando em apenas uma das pás, 
deverá desenhar um grande círculo que force ao atleta a trabalhar com o tronco e quadril 
inclinando para a frente e para trás. Depois de um tempo, trocar de lado. Também é possível 
fazer o exercício com os olhos fechados. O remo não deve tocar na embarcação. 

 

                                 
                                                             Imagem 28                                      Imagem 29                                       Imagem 30 

Ø Retirada de água das embarcações 

     Como já dito anteriormente, a canoagem é um esporte bastante caro para os padrões 
brasileiros. Cada participante envolvido deve ter a exata noção do grande sucesso em apenas 
ter conseguido recursos financeiros para aquisição desses equipamentos através de 
patrocinador ou do próprio município visando trabalho social. Não é fácil e, por este motivo, os 
equipamentos merecem atenção especial.  Para os equipamentos de fibra de vidro ou carbono 
a atenção deve ser redobrada no momento de resgatar o barco o qual deve estar com objetos 
internos que façam flutuar no momento que o atleta sair do mesmo descendo uma corredeira.  
 
     Garrafas pet, bem instaladas na proa e popa, já é um paliativo. O que não pode é deixar as 
garrafas soltas, pois no momento de virada, elas serão as primeiras a abandonarem o barco, 
correndo o risco ainda de prender o atleta dentro da embarcação. Na Europa existem alguns 
infláveis que se adaptam nos barcos, aqui no Brasil isso pode ser substituídos por bolas de 
plásticos baratas. Independentemente do que for usado, é importante que cada barco tenha 
seu flutuador cuidadosamente fixado, sob pena de correr riscos de danos irreparáveis. 
 
A- EM DUPLA: No início o atleta deve ser ensinado a retirar a água da embarcação em dupla, 

com auxílio de um colega, no movimento característico de levantar a popa e baixar a proa, 
mudando essa ordem até que saia toda a água. Ao guardar o barco deve secar 
completamente o convés, pois a água empoçada apodrece ou corre o risco de criar dengue. 
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Figura 17 

 
B- SOZINHO: Em algum momento e na maioria das vezes, o atleta estará sozinho para retirar a 

água devendo estar capacitado para isso. A tendência será sempre de pegar o barco pelo 
anel para retirar a água, conforme ilustração. 

 

 
 
                                                                                                                     Figura 18 

 
     Existem muitos casos dos aros (anéis) que prendem a saia, se soltarem ou quebrarem com 
essa manobra, principalmente em se tratando de barcos de fibra de vidro. Por esse motivo, a 
manobra acima é recomendada para barcos rotomoldados (plásticos rígidos). Sem muito 
esforço, o atleta deverá virar sua embarcação contra a corrente e chacoalhar até que toda a 
água saia.  
 
     Dificilmente as crianças conseguem executar essa manobra com embarcações grandes.  A 
melhor alternativa será colocar a proa da embarcação em uma superfície acima do nível da água 
(pedra, borda da piscina, etc.) e o atleta fazer o mesmo movimento como se estivesse 
recebendo o auxílio de outro atleta, como no primeiro exemplo.  
 
• LINKS INTERESSANTES 
 
Ø https://www.youtube.com/watch?v=ffulptOrHsc 
Ø https://www.youtube.com/watch?v=SuliElxn3s4 
Ø https://www.youtube.com/watch?v=INtDYEBQQl4 
Ø https://www.youtube.com/watch?v=hMwHPScykQQ 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Imagens 17 a 30 (exceto 25)– DVD, The Kayaker´s Toolbox, Joe Holt 
Imagem 25 – IMEL, Daniela Sofia 
Figuras 12 a 18 – Iniciación al Piragüismo, José Luis Sánches Hernández, Editorial Gymnos 
 

 
VÍDEO LINK - https://youtu.be/4sFa0CDKXvg 
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6. SEMANAS 3 e 4 

     No Projeto Meninos do Lago as duas primeiras semanas de atividades objetivam a 
apresentação da modalidade e o treinamento dos principais fundamentos para uma iniciação 
segura e prazerosa. É de se lembrar que o público alvo é de 05 (cinco) a 17 (dezessete) anos, ou 
seja, para cada faixa etária o educador físico deve estar preparado para as suas respectivas 
especificidades, além de que, existem turmas que praticam a canoagem diariamente, outras 03 
(três) vezes por semana e, ainda, turmas de apenas 02 (duas) vezes por semana. 
 
     Evidentemente, meninos e meninas que trabalham os fundamentos diariamente tendem a 
ter resultados mais expressivos do que aqueles que fazem apenas 03 (três) ou 02 (duas) vezes 
por semana. A grande verdade, porém, é que o “talento” se sobressairá se o professor for 
dedicado e se próprio atleta “se apaixonar” pelo esporte. A missão mais difícil dentro da 
canoagem é exatamente esta, fazer com que o atleta se apaixone e se comprometa com o 
esporte. Não é uma tarefa fácil para os treinadores e isso ajuda a explicar o número muito baixo 
de atletas em um País propício para essa atividade em praticamente todo o seu território.  
 
     Comparando a embarcação ao cavalo, que é outro meio de locomoção, percebe-se que a 
cavalgada somente será prazerosa quando o cavaleiro ou amazona estiver pleno domínio e 
confiança no animal. Na canoagem, embora o meio de locomoção não seja um ser vivo, o prazer 
de navegar somente acontecerá no momento que o canoísta também estiver com pleno 
domínio e confiança em sua embarcação. Enquanto o cavalo ou o barco levar o condutor para 
onde bem entenderem, as ações ficam tensas e desmotivadoras. 
 
     Por esse motivo é necessário iniciar o movimento de aprendizagem das técnicas de 
direcionamento da embarcação, que basicamente se traduzem em: 
 
• Circulares (proa e popa); 
• Lemes (proa e popa); 
• Remada reversa; 
• Remada Lateral. 
 
     A experiência de 10 (dez) anos ensinando canoagem em Foz do Iguaçu nos dá a certeza de 
que as circulares e lemes devem ser explicados inicialmente no seco, com os atletas 
embarcados. O treinador deverá encontrar um local que não danifique a embarcação ao simular 
os giros através das circulares de proa e popa. 
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6.1. Circular de proa 

     Quando se falar em circulares é preciso imaginar a realização de um semicírculo desenhado 
pelo atleta com o remo quase que na superfície da água, ora iniciando na proa do barco até a 
popa (circular de proa) ou vice-versa (circular de popa).  
 

 
                                                                            Imagem 30-A 

 
     São os primeiros fundamentos utilizados pelos meninos e meninas quando tentam direcionar 
sua embarcação. Na Espanha este mesmo movimento é chamado de varredura, nos Estados 
Unidos Sweep Stroke e cada país vai batizando o mesmo fundamento do seu próprio jeito, 
colaborando na construção de uma verdadeira salada de nominações para dizer o mesmo 
movimento básico e sem detalhar qual seria a manobra perfeita. Ou seja, um verdadeiro 
desserviço para o crescimento ou aprendizado do esporte. 
 
     Entretanto, já que a realidade é esta e dificilmente conseguiremos globalizar, o jeito é 
construir uma linguagem universal apenas para o “Continente Brasil”. O que também não será 
fácil, face a ausência de uma escola de formação de profissionais. Foz do Iguaçu, com o apoio 
da Itaipu Binacional e do Município, conta com uma estrutura completamente distinta dos 
demais núcleos de base existentes no País e não pode ficar à espera de momentos ideais. Por 
iniciativa própria deu o pontapé inicial e agora torce para que a ideia do trabalho seja aceita e 
que seja criada, enfim, uma padronização metodológica de ensino onde o atleta gaúcho 
converse na mesma língua que os atletas ribeirinhos da região amazônica. 
 
     A Circular de Proa nada mais é do que o movimento de colocar a pá do remo próximo à proa 
da embarcação e fazê-la girar até a proximidade da popa, desenhando uma espécie de parábola 
geométrica. Um semicírculo para ficar mais fácil de se entender. Se fizer no lado esquerdo, o 
barco vai virar para o lado direito. Este movimento começa na proa e se afasta do barco até se 
aproximar à popa. 
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     Até aqui é um movimento muito simples realizado por qualquer iniciante, porém existem 
quatro detalhezinhos que fazem toda a diferença e que serão cobrados nos Scouts Técnicos. Tais 
detalhes não são invencionices dos profissionais do IMEL, são orientações retiradas das escolas 
britânica (DVD-British Canoing) e americana cujo teor será o abalizador do movimento perfeito 
neste trabalho. 
 
Ø AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• A perna/pé do atleta deverá forçar o finca-pé do barco no mesmo lado da circular. Por 

exemplo, se o atleta fizer o movimento circular na direita, sua perna direita deverá estar 
forçando o finca-pé para auxiliar no giro para o lado esquerdo; 
 

• O olhar e o movimento do tronco no sentido do giro auxilia na manobra. Ou seja, vai virar 
para a esquerda, a pá deve entrar na proa no lado direito e o atleta girar o tronco olhando 
para o lado esquerdo antes de iniciar o semicírculo característico; 
 

• A pá deve permanecer submersa logo abaixo da superfície da água em todo o movimento.  
O braço de tração deve estar estendido - não rígido. O braço de comando deve ser mantido 
como na remada baixa e seguir a borda do cockpit;   
 

• Nesta fase de aprendizagem o barco deve manter-se plano, sem afundar a popa. Não se usa 
força no fundamento, apenas técnica para fazer o barco girar. 

 

      
                                          Imagem 31                                                           Imagem 32                                                   Imagem 33 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Imagem 30-A - https://www.rei.com/learn/expert-advice/kayak-strokes.html 
Imagens 31 a 33 -  IMEL, Fábio Scchena 
 

 
VÍDEO LINK - https://youtu.be/o1zJXwJ7ygE 
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6.2. Circular de popa 

      Agora o semicírculo é realizado inserindo as costas da pá próximo à popa e o barco vai girar 
no mesmo sentido da circular. Outros detalhes importantes, que realmente fazem a diferença e 
que distinguem da remada reversa: 
 
Ø AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• Rotação completa do tronco para colocar as costas da pá ao lado da popa da embarcação; 

 
• Os ombros ficam praticamente paralelos à lateral da embarcação; 

 
• A pá deve ser empurrada longe do caiaque em um movimento circular amplo até chegar 

próximo a proa. 
  

• O finca-pé deve ser empurrado no lado oposto para movimentar o barco em direção ao 
remo.  
 

• O braço de tração deve ser mantido quase reto e o braço de comando baixo na altura do 
cockpit. Importante fazer os lemes no seco com auxílio de um auxiliar com barcos 
"rotomoldados". 
 

• Neste fundamento os olhos acompanham o movimento da pá submersa. 
 
 

           
                                                                   Imagem 34                                                                   Imagem 35    
 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Imagens 34 e 35 -  DVD, The Kayaker´s Toolbox, Joe Holt 
 
 

VÍDEO LINK - https://youtu.be/z5wwQ9Rrqqo 
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6.3. Leme de proa 

     Para quem conhece técnica de canoagem de fato, um dos grandes diferenciais entre um bom 
atleta e os medianos é a execução perfeita dos lemes. Aprendendo os lemes, o “seu cavalo” 
estará domado e o menino e menina começa a ter confiança tornando o esporte prazeroso. 
 
     Este fundamento, via de regra, é o mais demorado para aprender, porém, é a ação que fará 
maior diferença nas tomadas de tempo da Canoagem Slalom e extremamente necessário no 
Caiaque Polo no momento de se fazer zig zag. 
 
      Por absoluta falta de material didático, convencionamos em Foz do Iguaçu uma diferença 
entre o leme de proa e leme de popa que acabou facilitando muito o entendimento na arte de 
ensinar dos professores e na própria percepção dos jovens atletas. Leme de proa e popa se 
distinguem basicamente pela entrada da pá na água. Se a pá entrar à frente da cintura do atleta 
será de proa. Se entrar na cintura para trás, será de popa. É importantíssimo aprender isso, pois 
será bastante útil nos fundamentos futuros. 
 
Ø AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• O remo (pás e tubo) deverá estar sempre na vertical. A ação normal dos jovens atletas é 

inclinar o remo não colocando o braço de comando na posição correta; 
 

• Para facilitar o aprendizado inicial, o treinador deverá fazer com que o aluno mantenha o 
braço de comando na horizontal cobrindo toda a testa do atleta a uma distância aproximada 
de 10 centímetros do capacete. Nunca com o braço grudado à testa (capacete); 
 

• Manter o barco sempre plano, evitando que afunde proa ou popa. 
 
 

 
                                                                                                                    Figura 19 
 
 
*** É importante que o jovem atleta entenda a dinâmica dos lemes de proa, aprendendo e 
adquirindo sensibilidade nos movimentos realizados através de pequenos giros dos punhos com 
o objetivo de abrir ou fechar a angulação da pá submersa.  
 
*** Um erro bastante comum nos iniciantes é inserir as costas da pá junto a lateral da 
embarcação, ao invés da parte frontal. 
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*** De frente para o treinador que estará na margem, é possível com o barco parado fazer o 
exercício abaixo, exigindo a abertura lenta e gradual do leme através dos giros dos punhos. Se 
o remo não estiver na vertical, exigir que o braço de comando avance para fora da embarcação 
e o braço de tração se aproxime da embarcação. 
 

   
                                                                           Imagem 36                                              Imagem 37 
 
     Assim, vale a pena fazer com que treine inserindo a pá na água próximo à sua cintura e ir 
empurrando o remo em direção à proa, completamente na vertical, e girando os punhos aos 
poucos de forma a abrir lentamente os ângulos da pá submersa. Não será tarefa fácil, porém 
muito produtiva para um bom desempenho técnico. Novamente a experiência tem 
demonstrado que a forma mais eficaz de ensinar esse movimento ao atleta é o professor em pé 
na borda de um píer (ou piscina) segurando a pá superior do remo do atleta.   
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Figura 19 – Canoe Polo, Ian Beasley 
 
Imagens 36 e 37 – IMEL, Fábio Scchena Dias Rodrigues 

 
VÍDEO LINK - https://youtu.be/4Vvat15yYaI 

6.4. Leme de popa 

     No leme de popa, a pá será inserida da cintura para trás do atleta. Manobra muito utilizada 
tanto no Caiaque Polo quanto na Canoagem Slalom nas remontas clássicas. Nas primeiras 
versões do DVD oficial não havia diferenciação entre o leme de proa e popa, porém, com o 
passar do tempo vários questionamentos foram surgindo até chegarmos à conclusão da 
necessidade de separarmos os lemes de popa e proa. 
 
     Antes de entrar na execução propriamente dita é de se lembrar que o objetivo aqui é criar 
uma metodologia básica de ensino-aprendizagem para uma gama muito grande de jovens 
atletas. Vários médicos e fisioterapeutas especialistas consultados são unânimes em dizer que 
não se deve fazer o movimento de rotação com o braço de comando atrás da cabeça, pois isso 
não será benéfico para a saúde futura do menino e da menina, além da possibilidade de tirar o 
ombro fora do lugar a qualquer momento. 
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                                           Imagem 38                                                                Imagem 39 
 
     Portanto, para efeito da nova metodologia iguaçuense a ação de colocar o braço de comando 
atrás da cabeça é inconcebível e será motivo de reprovação nas avaliações, pouco importando 
se grandes atletas no mundo todo fazem isso.  A tendência, com o passar dos anos, é que em 
alguns giros mais fortes o remo não esteja na completa verticalidade fazendo com que a popa 
afunde demasiadamente. Não é isso, porém, que deve ser ensinado nesta fase pois a intenção 
aqui é manter o barco equilibrado e plano (sem afundar a trazeira). 
 

 
                                                                                                                         Figura 20 

 
Ø  AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• O remo (pás e tubo) deverá estar inserido na água, da cintura para trás, sempre o mais 

vertical possível.  
 

• Braço de comando na horizontal, na frente do capacete; 
 

• Manter o barco sempre plano, evitar afundar demasiadamente a popa. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Figura 20 – Canoe Polo, Ian Beasley 
Imagens 38 e 39 – IMEL, Fábio Scchena Dias Rodrigues 
 

 
VÍDEO LINK - https://youtu.be/MNGiaAjCCIE 
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6.5. Remada reversa 

     A remada reversa é realizada com as costas do remo de forma muito semelhante à circular 
de popa, diferenciando-se pelo fato de ao invés de fazer o movimento circular na superfície da 
água mantendo o barco plano a pá é forçada para o fundo, rente a embarcação, o que faz com 
que a popa afunde e proa levante. Outra diferenciação é que o atleta não olha para a pá, como 
na circular de popa. Essa manobra será utilizada na “Remonta Reversa”.  
 

 
Imagem 40 

 
     Muitos treinadores não gostam que seus atletas invistam nesta opção de remonta visto que 
ao afundar a popa aumentará consequentemente o atrito da embarcação com a água, 
adicionando ao tempo final importantes frações de tempo. Ocorre, porém, que em 
determinados locais onde estão fixadas as portas vermelhas essa alternativa é a mais rápida. 
 
     Contudo, independentemente dessa discussão hidrodinâmica, o fato é que se trata de um 
dos fundamentos da canoagem e, portanto, terá que ser treinado tanto para a Canoagem Slalom 
quanto para o Caiaque Polo. 
 
     É com esta manobra que se produz o famoso “pivot” que a garotada adora executar e que na 
verdade consiste em um movimento plasticamente muito bonito que exige total equilíbrio do 
atleta. de forma que parece ser válido incentivar, mesmo que por diversão ou treinamento de 
equilíbrio, fora das competições, as manobras de levantar a proa ao máximo. 
 
Ø AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• As costas da pá deverá ser inserida com pressão na água próximo à trazeira da embarcação 

com o objetivo de forçar para que toda a popa afunde; 
 

• Embora haja movimento de tronco para inserir as costas da pá na popa, o olhar do atleta 
permanece para a frente e não para a pá como é executado na circular de popa; 
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• Ao invés de se fazer um movimento de semicírculo com a pá na água como na circular de 
popa, onde se pretende que o barco continue plano, aqui o objetivo é afundar o remo com 
muita força rente à lateral da embarcação para iniciar o movimento de pivot (levantar a 
proa) da embarcação. 

 

 
Figura 21  

_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Figura 21 – Canoe Polo, Ian Beasley 
Imagem 40 – IMEL, Fábio Scchena Dias Rodrigues 
 

VÍDEO LINK - https://youtu.be/AKBiw2-J3bc 

6.6. Remada em linha reta 

     Após o treinamento das circulares e lemes, navegar em linha reta fica uma tarefa bem mais 
fácil para os iniciantes. Seu cavalo (barco) já estará “bom de queixo” (na cultura gaúcha é o 
animal que obedece bem aos movimentos do cabresto). O grande problema é que o atleta 
iniciante chega afoito a entrar na embarcação e sair remando, porém, nesta fase, normalmente 
é o barco quem conduz o atleta e não vice-versa e isso pode causar uma desilusão inicial e 
consequente desistência se a questão não for bem conduzida e orientada pelo professor.  
 
     Evidentemente que ainda não será o momento de se exigir uma remada perfeita com apenas 
quatro semanas de atividades, porém já será possível para o atleta que treina diariamente estar 
remando em linha reta. Se o treinamento for em piscinas com raia, isso facilita muito.  
 
     É importante que o treinador estabeleça um ponto fixo e que o canoísta reme em sua direção 
sempre com os olhos fixos a este local pré-definido, nunca com a cabeça para baixo. A tendência 
do atleta iniciante é de ficar olhando para os movimentos da remada, de forma a “planejar” a 
execução de cada movimento. A tarefa do treinador é que estas ações se transformem em 
instintivas, ou seja, de impulso natural de um grande canoísta. 
 

 
 

Figura 22 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Figura 22 – Iniciación al Piragüismo, José Luis Sánches Hernández, Editorial Gymnos 
 

VÍDEO LINK - https://youtu.be/PvyIxGULY5o 



 

40 
 

7. EXERCÍCIOS 

7.1. Remar em linha  

Número de atletas: três ou mais 
Habilidades: Remada para frente -Velocidade -aeróbia/anaeróbia 
Exercício: 
1. Três ou mais atletas formam uma única linha (um atrás do outro) e remam com ritmo relaxado 
a uma distância de 50 cm entre eles; 
2. O último atleta ultrapassa os demais com pequeno sprint para assumir a liderança; 
3. Quando o atleta atinge a liderança, o último da fila recomeça na mesma forma; 
4. Todos os atletas continuam a girar a partir do final da linha para a liderança. 
Comentários: Este exercício visa construir resistência e deve ser trabalhado em distâncias de 
200 metros ou mais. Quando o atleta estiver ultrapassando, deve permanecer em distância que 
não haja confronto entre as pás. Em estágios mais avançados, poderá servir também como 
exercício de condução de bola de forma que ao alcançar a liderança a bola é deixada na água 
pronta para ser recuperada pelo próximo velocista. Outra situação interessante é aumentar a 
distância entre os caiaques para 1m ou 1,5m para permitir que os atletas façam zig zag até 
chegarem à liderança. 

 

 
Figura 23 

 
 

VÍDEO LINK - https://youtu.be/a44XbRg4d_U 
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7.2. Sprints ou Arrancadas 

Número de atletas: dois ou mais 
Habilidades: Remada para frente – velocidade – giro – anaeróbio 
Exercício: 
1- Estabelecer duas linhas de partida com pelo menos 15 metros livres; 
2- Atletas se alinham e arrancam em velocidade. Ao completarem a metragem combinada, 

devem fazer um giro e retornar ao ponto de partida; 
3- Se nas duas linhas houver mais atletas aguardando, imediatamente após a chegada do 

companheiro o outro deve iniciar o seu sprint; 
4- Os sprints continuam até que cada atleta tenha completado 10 voltas. 
Comentários: Este é um exercício anaeróbio porque os atletas têm descanso após completar a 
sua volta. Pode ser usado em grandes variações como por exemplo, remada ré, remada 
inclinada etc. 

 
Figura 24 

 
 

VÍDEO LINK 

7.3. Giro com circular de proa e leme de popa 

Número de atletas: um ou mais 
Habilidades: giros com circular de proa e leme de popa 
Exercício: 
1- Remar para frente 15 metros e executar uma circular de proa no lado direito, 

complementando o giro para a esquerda com o leme de popa; 
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2- Ao retornar ao ponto de partida executar novamente a circular de proa, só que agora no lado 
esquerdo. A complementação do giro será com o leme de popa na direita. 
Comentário: o objetivo nos giros é fazê-los com o barco plano, principalmente no início das 
atividades. Sem utilizar força e sim técnica para que o barco gire. É importante que o atleta 
iniciante perceba que se ele utilizar os apoios dos pés e giro de tronco seu desempenho será 
muito mais eficaz. 

VÍDEO LINK 

7.4. Zig zag com leme de proa e giro com circular de popa e circular de proa 

Número de atletas: um ou mais 
Habilidades: Leme de proa e giros com circular de popa e circular de proa 
Exercício: 
1- Remar para frente 15 metros em zig zag realizado através de lemes de proa; 
2- Ao final dos 15 metros fazer o giro de 180º executando uma circular de popa no lado direito, 

complementando o giro para a direita com circular de proa na esquerda; 
3- No retorno a mesma coisa, diferenciando o lado do giro na chegada. Agora a circular de 

popa será na esquerda com o complemento do giro com a circular de proa na direita. 
Comentário: o objetivo nos giros é executá-los com o barco plano. Leme com remo posicionado 
na vertical. 
 

 
                                                           Figura 25 
 

 

VÍDEO LINK 

7.5. Zig Zag em barcos 

Número de atletas: três ou mais 
Habilidades: Circulares e Lemes - Voltas planas- Posicionamento do barco                                                                                                                                                                                                         
1. Dois ou mais caiaques com as proas alinhadas formam uma linha lado a lado entre eles com 
distância de 3 m; 
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2. O primeiro caiaque do alinhamento deverá sair da sua posição e fazer o zig zag entre os 
demais que deverão permanecer parados; 
3. Cumprindo todo o percurso o primeiro caiaque deverá permanecer parado no final da linha 
na mesma distância dos demais, porém com a direção da proa ao contrário; 
4. O próximo remador entra na linha repetindo todos o percurso do seu antecessor.                                                                                                                                                                                      
Comentário: Os remadores devem procurar manter uma linha curta e direta, sem bater nos 
caiaque estacionados. Este é um excelente exercício para desenvolver posicionamento correto 
do barco ao se fazer o zig zag. Com a evolução das manobras é possível até mesmo a tomada 
de tempo.... 
 

 
                                                                                        Figura 26 

 
 

VÍDEO LINK - https://youtu.be/7j02moyz7HQ 

7.6. Giros sem direção 

Número de atletas: dois ou mais 
Habilidades: giros através de circulares  
1. Os caiaques ficam posicionados de frente para o outro em distância aproximada de 15 

metros (se for em piscina, na raia central); 
2. Ao dar a largada os atletas remam três vezes consecutivas e fazem o primeiro giro de 90º 

para a esquerda utilizando a circular de proa; 
3. Remam mais três vezes para a frente e executam novo giro com circular de popa na direita; 
4. Após o exercício se repete direita e esquerda até onde for possível continuar se estiver na 

piscina, pois vai alcançar a borda em pouco tempo. 
Comentários: Mesmo objetivo que os demais exercícios, fazer o barco girar de forma plana, sem 
afundar a popa. Caso queira treinar afundar a popa, substituir a circular de popa pela remada 
reversa. 

 

VÍDEO LINK 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Figuras 23 a 25 – IMEL 
Figura 26 – Canoe Polo, Ian Beasley 
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8. SEMANAS 5 e 6 

     Após quatro semanas o atleta iniciante que tenha participado de 20 sessões de aprendizado 
dos fundamentos, já terá condições de ser exigido um pouco mais na técnica de remada. Aqui 
já é possível destacar jovens talentos, porém, estes serão raros. Na grande maioria dos casos, 
principalmente das turmas de apenas duas aulas semanais, nem mesmo navegar em linha reta 
conseguirão executar. Isso é normal e faz parte do contexto. O anormal, na verdade, é a 
realização, com perfeição, desses 12 (doze) importantes fundamentos já repassados. 
 
     Diante desse fato, uma dúvida será gerada no professor: “continuo na programação visando 
aprimoração daqueles que sobressaíram no aprendizado ou devo retornar aos ensinamentos 
específicos de alguns fundamentos passados?”.  
 
     Deve continuar repassando os fundamentos dentro dessa programação, indo adiante, 
porém, lembrando de corrigir cada ação diariamente, principalmente quanto aos lemes e 
circulares que necessariamente serão utilizados sempre. 

8.1. Remada lateral 

     A remada lateral é muito usada no caiaque polo e em descidas em rios de águas brancas. 
Segundo se percebe em vários trabalhos internacionais expostos na internet, existem duas 
formas mais frequentes para se executar esse fundamento os quais definimos em remada 
lateral dinâmica e remada lateral estática. 
 
Ø Na remada lateral dinâmica tanto o braço de comando como de tração são trabalhados no 

sentido de “vai e volta”, sendo a pá inserida na água na altura do quadril do atleta e levada 
em “faca”, em ângulo de 90º com a embarcação, até o máximo que a envergadura dele 
permitir. Ao alcançar a distância máxima de ambos os braços estendidos, o atleta deverá 
girar o punho de forma que o retorno da pá não seja mais em faca, mas sim com a frente 
virada de encontro com a lateral da embarcação.    

 

                     
                                                                                            Figura 27                                  Figura 28 
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Ø Na remada lateral estática o braço de comando fica praticamente parado na horizontal em 

frente a cabeça do atleta. Basicamente é o movimento do leme de popa, com a diferença 
de que no braço de tração o remo é colocado para agir com o objetivo de arrastar o barco 
lateralmente através de pequenas circulares.  

 
 

 
Imagem 41 

 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Figura 27 – Canoe Polo, Ian Beasley 
Figura 28 – Iniciación al Piragüismo, José Luis Sánches Hernández, Editorial Gymnos 
Imagem 41- IMEL- Fábio Scchena Dias Rodrigues 
 

VÍDEO LINK - https://youtu.be/TlpA_5lnjhU 

8.2. Remada frente – DVD – NÍVEL 1 

     Quando do ensinamento do importante fundamento definido como “remada no seco”, que 
deve ser treinado diariamente por toda a vida do atleta, inclusive simulando as circulares e 
lemes, agora chegou o momento de começar a corrigir a técnica da remada de forma mais 
apurada. 
 
     Como já dito anteriormente, o ciclo da remada está dividido em duas fases segundo as 
principais publicações do mundo, em especial “Iniciación al Piragüismo”, da Editorial Gymnos, 
publicação da Federação Espanhola: 
 
• A fase aquática, divide-se em três subfases: 
 
Ø Ataque; 
Ø Tração; 
Ø Saída. 
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• A fase aérea, divide-se em duas subfases: 
 
Ø Subida do remo; 
Ø Ataque aéreo 
 
     Aqui já entramos na aplicação do DVD oficial, onde as execuções modelo devem ser seguidas 
para avaliação no “Scout Técnico” visando obter a nota máxima que é 5.  
 
     Antes de iniciarmos é bom estarmos cientes que vivenciamos a era do pseudo-especialista 
palpiteiro que se manifesta com muita frequência após o advento da internet. Se por um lado 
facilitou sobremaneira o aprendizado da canoagem, principalmente para os brasileiros carentes 
de materiais didáticos, a internet deu voz a um monte de pessoas incipientes que se acham 
preparados para ensinar, mesmo que de forma errada, a despeito da evidente boa-fé. 
 
     Na canoagem não existem muitos estudos científicos que envolvam particularidades de 
todas as modalidades, tampouco essa disciplina olímpica é sequer citada na imensa maioria dos 
cursos de educação física espalhados por todo o Brasil. Assim, o que mais se ouve são 
explanações guiadas apenas pela experiência dos principais atletas e treinadores os quais 
entendem, na imensa maioria de treinadores com os quais conversamos, que cada embarcação 
exige estilos de remadas específicas. 
 
     É evidente que por se tratar de equipamentos diferentes (remos e barcos) cada modalidade 
possui as suas especificidades. Não divergimos em absoluto dessa assertiva, porém, não nos 
parece motivo de discussão também o fato de que existe uma modalidade especializada em 
velocidade, tanto para corridas curtas como para distâncias mais longas, cuja técnica não pode 
e não deve ser desprezada pelas demais. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=-HzAH58AWx4 

 
     A Canoagem Velocidade é a mais estudada e praticada e acabou desenvolvendo uma técnica 
para propulsão mais rápida da embarcação, através de movimentos precisos de seus atletas que 
devem ser seguidos à risca no Projeto Meninos do Lago, independentemente se o ensinamento 
é direcionado à Canoagem Slalom ou Caiaque Polo. 

Ø FASE AQUÁTICA 

A- ATAQUE 
 
Ø Torção máxima do tronco no lado contrário ao ataque; 
Ø Braço da tração deverá estar QUASE que totalmente estendido; 
Ø Braço de comando deverá estar flexionado com a mão pouco acima da altura dos olhos e o 

cotovelo pouco abaixo dos ombros, ligeiramente atrás dos mesmos. Este braço de comando 
é que irá definir o ângulo correto pela introdução da pá na água. 
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Ø A perna do lado que se iniciará o movimento de tração deverá estar flexionada para ser 
estendida juntamente  

Ø O quadril deverá estar ligeiramente rotado no assento.                                                                                                                                                                                                                                           
 
 

                    
                                                                Imagem 42                                                       Imagem 43 
 

 
PRINCIPAIS DEFEITOS 
 
• Braço da tração flexionado o que provoca a redução da amplitude da remada e, com isso, 

conseguirá menos propulsão; 
• Munheca flexionada para dentro o que provocará maior tensão e cansaço no antebraço; 
• A lâmina da pá entra na água de forma descoordenada (direcionada para o casco da 

embarcação ou para fora) o que fará com que se perca superfície de apoio e também o 
direcionamento da remada; 

• A pá “tropeça” ao ser introduzida na água provocando um menor ponto de apoio; 
• Tronco estendido demasiadamente para frente ou para trás.       

 
B - TRAÇÃO  
 
Ø Começa quando a pá está completamente submergida e terminará quando ela começar a 

sair da água. O objetivo dessa fase é obter o máximo de propulsão buscando colocar e 
manter a pá de forma vertical no maior tempo possível. 

Ø Braços – O braço de tração realiza sua ação junto à torção do tronco finalizando esta fase 
quando a pá chegar na altura do quadril. A mão deverá manter a profundidade da pá e a 
proximidade ao barco. O Braço de comando descreve uma trajetória ligeiramente para baixo 
possibilitando que a pá mantenha sua profundidade até o último momento. O braço 
desloca-se cruzando o rosto do atleta. Essa ação permite manter a pá em uma posição mais 
próxima da vertical e acompanha a torção do corpo. A ação correta deste braço é 
fundamental visto que cria o apoio para o deslocamento e avanço da embarcação e 
determina a posição da pá com relação a água. 

Ø Tronco – A ação do tronco é de giro sobre seu eixo natural (coluna vertebral). A amplitude 
deste giro deve ser o máximo possível desde que não afete a estabilidade do barco. 

Ø Pernas - A perna do mesmo lado da remada é a responsável pelo avanço ativo da 
embarcação imprimindo aceleração. Consegue isso com a pressão no finca-pé com uma 
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ligeira extensão da mesma. Somente conseguirá a máxima transferência de força ao barco 
se essa ação for efetivada.    

                                                                                                          

                     
                                                   Imagem 44                                                     Imagem 45 
 
PRINCIPAIS DEFEITOS 
 
• Não fazer a torção suficiente perdendo a utilização dos maiores e mais potentes músculos 

do corpo; 
• Levar a mão muito acima ou muito abaixo, fora da cabeça, provocando uma menor aplicação 

de força na pá; 
• Empurrar com munheca flexionada, o que poderá provocar uma tensão excessiva e 

prejudicial; 
• Estender o cotovelo de empurre durante a tração. Isto provocará a perda da verticalidade 

da pá; 
• Não trabalhar em bloco o tronco e os braços. Isso fará que a força aplicada à pá seja muito 

menor.  
 
C - SAÍDA     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Ø Começa quando a pá inicia o movimento de sair da água exatamente quando o punho do 

atleta chegar na linha de seu quadril e termina quando a pá estiver completamente fora. 
Ø Trajetória da Pá – Tomando-se como referência o barco, o deslocamento é para trás e 

lateralmente até a completa saída da água. 
Ø Braços – Braço de Tração realiza um movimento para fora e para trás, liberando a pá pela 

lateral. Este movimento se deve a uma elevação do braço, separando o cotovelo do tronco, 
a mão se dirige para fora fazendo rotar o ombro. O antebraço começa a girar levando o 
polegar para o interior o que ajudará a liberar a pá. 

Ø Tronco – Prossegue sua torção nesta fase, visto que o braço de tração se mantém em 
prolongação do tronco e somente haverá um movimento de elevação. O movimento até 
atrás da pá se deve ao giro do tronco. O quadril começa a girar sobre o assento 
acompanhando a torção. 

Ø Pernas – A perna do lado da remada se estende e a perna contrária começa a flexionar-se, 
acompanhando o movimento do quadril.                                                                                                                                                      
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                                     Imagem 46                                                                   Imagem 47 
 
PRINCIPAIS DEFEITOS 
 
• A mão de empurre se dirige para baixo provocando que a lâmina da pá se coloque plana na 

água e freie no momento da saída; 
• Retirar a pá demasiadamente adiante do local correto, mais ou menos na altura do joelho, 

reduzindo drasticamente a aplicação de força. 
• Flexionar excessivamente o cotovelo. Isto impedirá que o tronco possa intervir produzindo 

uma menor aplicação de força. 

Ø FASE AÉREA 

A- SUBIDA DO REMO 
 
     Começa quando o remo sai da água completamente e termina quando a mesma pá estiver 
mais distante do canoísta. O objetivo é completar a torção do tronco.                                                                                                                   
 

   
                                                                                                           Imagem 48                                            

 
B- ATAQUE AÉREO 
 
     Começa no momento em que se obtém a máxima torção do tronco e a posição mais distante 
da pá de ataque com relação ao próprio canoísta. Termina com a entrada desta pá na água.  
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                                                             Imagem 49 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Imagens 42 a 49- IMEL- Fábio Scchena Dias Rodrigues 
 

VÍDEO LINK - https://youtu.be/8Qn6tv_bQho 

8.3. Remada com pausa – DVD – NÍVEL 1 

     Este fundamento consiste em "pausar" a fase aérea demonstrando ao atleta os efeitos de 
uma boa transmissão no direcionamento e velocidade do barco além de forçá-lo a uma técnica 
mais apurada. Prática eficaz para aquecimento e aprimoramento da técnica. A fase aérea 
corresponde ao movimento em que a pá não está em contato com a água.  
 

 
Imagem 50 

 
Ø AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• Para preparar o próximo ataque, o canoísta deverá acertar o ângulo da pá e terminar o giro 

de tronco até que fique em posição de extrema torção; 
• O atleta deverá aproveitar a inércia do movimento da embarcação para relaxar a 

musculatura antes do novo ataque no lado oposto. 
• Esforço com o pé, no mesmo lado da remada, pressionando-o contra o finca-pé, de forma a 

empurrar o barco para a frente. 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Imagem 50 - IMEL- Fábio Scchena Dias Rodrigues 
 

VÍDEO LINK - https://youtu.be/QGZ4HC2F1Mc 
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8.4. Remada ré com aceleração frente – DVD – NÍVEL 1 

     Embora a remada ré não seja muito utilizada na Canoagem Slalom trata-se de fundamento 
importante em vários deslocamentos do Caiaque Polo. Ótimo exercício físico que pode ser 
utilizado no aquecimento e pode se tornar bastante interessante e divertido para os atletas 
iniciantes, pois possibilita a criação de várias brincadeiras. 
 
Ø AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• Na remada ré o atleta deve manter uma orientação alinhada, mesmo sem olhar para o seu 

destino; 
• Na aceleração frente o atleta deve ser capaz de impor um ritmo veloz sem prescindir da 

técnica quando aos movimentos da remada e postura na embarcação.  
 
VÍDEO LINK - https://youtu.be/ff5XYPXm3JI 

8.5. Remada inclinada – DVD – NÍVEL 1 

     Fundamento importante de equilíbrio, técnica e destreza que deve ser praticado no 
aquecimento do atleta desde o início das atividades em ambos os lados (direito e esquerdo).  
Consiste em inclinar o barco em apenas um dos lados onde executará ciclo completo de três 
remadas, depois inverter o lado da inclinação e, consequentemente, da remada. 
 
Ø AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• Buscar o alcance máximo do ataque  
• O joelho do lado oposto à remada deverá ficar levantado (flexionado) e a outra perna 

estendida.  
• Com o remo fora da água o atleta deverá manter-se equilibrado.  
• Puxar o remo próximo do barco (sentir o deslize)  
• A proa deve se mover para a pá, permitindo que o ciclo seja repetido no mesmo lado. 
 
VÍDEO LINK  

8.6. Zig zag com leme de proa – DVD – NÍVEL 1 

     Zig zag na verdade é a tradução literal de Slalom, ou seja, é a essência do esporte e, por este 
motivo, merece ser taxado como fundamento e não importa muito se já foi visto e treinado 
anteriormente. Nesta fase, o atleta assíduo já deve estar realizando o leme de proa com certa 
facilidade. O exercício consiste em alternar os lemes no lado direito para o esquerdo, a cada três 
remadas. Faz parte do exercício que após a mudança de direção promovida através do leme, o 
atleta aproveite a pá que estará submersa para iniciar a tração do ciclo seguinte.  
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Ø AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• Do início do leme ao final da tração a pá não sai da água; 
• Braço de comando sempre na horizontal na testa ou pouco acima dela; 
• Remo o mais vertical possível e barco plano, sem afundar a popa.    
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Imagem 51 - IMEL- Fábio Scchena Dias Rodrigues 
 

 
VÍDEO LINK - https://youtu.be/ACI1wI3i-5c 
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9. EXERCÍCIOS 

9.1. Quadradão 

Número de atletas: um ou mais (até 4 pessoas parece razoável) 
Habilidades: remada frente, remada lateral estática e remada ré  
Exercício com 1 atleta  (se tiver mais atletas tem que adequar a sequência) 
1- Remar para a frente 10 metros; 
2- Remada lateral estática para a direita 10 metros; 
3- Remara para trás 10 metros; 
4- Remada lateral estática para a esquerda 10 metros 
Comentários: O tamanho do circuito pode variar para adaptar-se à quantidade de participantes. 
Lembrar que em qualquer ponto que o atleta esteja, a proa de todos terá que estar voltada para 
o mesmo ponto de referência. 
 

 

Figura 29 

 
 
VÍDEO LINK 

9.2. Quadradinho  

Número de atletas: um ou mais  
Habilidades: remada frente, remada lateral dinâmica e remada ré  
Exercício: 
1- Remar para a frente 3 ou 4 metros; 
2- Remada lateral dinâmica para direita 3 metros; 
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3- Remada ré 3 metros; 
4- Remada lateral dinâmica para a esquerda 3 metros; 
5- Sprint para a frente por 6 metros e reiniciar o exercício 

            Comentários: Muito semelhante com o exercício de cima, porém com a diferença de trabalhar 
com a remada lateral dinâmica ao invés da estática e acelerar a execução dos fundamentos. 

VÍDEO LINK 

9.3. Pegue se for capaz  

Número de atletas: dois  
Habilidades: remada frente, sprints curtos  
Exercício: 
1- Dois barcos emparelhados a uma distância de meio metro; 
2- O barco da frente acelera para o barco de trás siga com o objetivo de tocar com o seu remo 

a popa do barco dianteiro; 
3- Quando isso acontecer, inverte-se o papel.  

 
Imagem 52 

                            

Comentários: Este exercício só será eficaz se for realizado com jogadores do 
mesmo nível técnico.  

VÍDEO LINK 

 
 
 
 
 
 
 



 

55 
 

9.4. Empurre-me  
 

Número de atletas: dois  
Habilidades: remada frente, apoio alto  
Exercício: 
1- Objetivo é fazer com que o canoísta que esteja empurrando use a técnica correta de remada 
2- Aquele que está sendo empurrado deve orientar com relação ao posicionamento correto do 

ataque, tração e saída. 
Comentários: é possível a orientação também da remada ré neste exercício. Esse mesmo 
formato será utilizado posteriormente no apoio alto, porém algumas intervenções na fase da 
remada. 
 

 
Imagem 53  

VÍDEO LINK 

9.5. Puxe-me  
 

Número de atletas: dois  
Habilidades: remada frente, apoio baixo 
Exercício: 
1- Objetivo é fazer com que o canoísta que esteja puxando use a técnica correta de remada 
2- Aquele que está sendo puxado deve orientar com relação ao posicionamento correto 

principalmente da saída da pá na água. 
Comentários: Esse mesmo formato será utilizado posteriormente no apoio baixo, porém 
algumas intervenções na fase da remada. 
 

 
Figura 30 

VÍDEO LINK 
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9.6. Sprint em Pirâmide 

Número de atletas: um ou mais 
Habilidades:  
Exercício: 
1- Dez remadas devagar para frente; 
2- Dez remadas rápidas; 
3- Quinze remadas devagar; 
4- Quinze remadas rápidas; 
5- Vinte remadas devagar seguidas de vinte rápidas, aumentando de 5 em 5 até chegar aos 50. 
Comentário: Se for mais de um os jogadores devem seguir uma linha uniforme e não arrancar à 
frente do grupo. 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Figura 29 - http://kayakpolo.ferreiraactiva.org/docs/extras/docs/Exercicios.de.KayakPoloV2.pdf 
Figura 30 - IMEL 
Imagem 52 -  www.canoepoloexercises.com/wordpress/ 
Imagens 53 - IMEL, Fábio Scchena Dias Rodrigues e Milena Sofia 
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10. SEMANAS 7 e 8 

10.1. Giro com circular de proa e circular de popa em lados opostos -DVD–NÍVEL1 

     Trata-se de utilizar circular de proa de um lado e complementar o giro com circular de popa 
de outro lado. O objetivo é que os giros sejam realizados com o barco plano/equilibrado, sem 
afundar popa ou proa. Este fundamento sendo aplicado em ambos os lados, não será utilizado 
nas remontas da Canoagem Slalom, porém será bastante útil no Caiaque Polo.  
 
Ø AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• Na Circular de Proa o atleta deverá inserir a pá na água muito próxima ao “bico” do caiaque, 

com o braço esticado. Antes de iniciar o movimento com a frente da pá o tronco e cabeça 
devem estar voltados para o lado oposto; 

• Na Circular de Popa o atleta deverá inserir as costas da pá na água junto a trazeira do 
caiaque. Ambos os ombros devem estar paralelos à mesma lateral do barco. Seu olhar 
acompanha todo a trajetória da pá; 

• Manter o barco sempre plano/equilibrado, afundando o mínimo possível a popa. 
 
 
 

 
                                                                             Circular de Proa                                                             Circular de Popa                                
                                                                               Imagem 54                                                                      Imagem 55 
 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Imagens 54 e 55 - IMEL- Fábio Scchena Dias Rodrigues 
 

VÍDEO LINK - https://youtu.be/7dEtA2gLiCQ 
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10.2. Giro com reversa e leme de popa no mesmo lado–DVD– NÍVEL 1 

     Esta manobra será bastante útil no momento de se trabalhar a “Remonta Reversa” na 
Canoagem Slalom. A remada reversa deve ser priorizada nas remontas, muito embora possa ser 
feito também com circular de popa, o fato é que para o atleta iniciante esses “balés” 
acrobáticos, ao serem repetidos muitas vezes, se transformam em ações cognitivas que tendem, 
com o passar do tempo e de muito treino, a serem meramente instintivas e não mais reflexiva 
que exige o pensar no que fazer.  
 
     Consiste no atleta rotacionar o tronco para iniciar a circular de popa com as costas da pá. No 
momento que a circular de popa estiver mais ou menos na altura do início do cockpit do barco, 
sem tirar a pá da água, o atleta deverá dar sequência ao giro através do leme de popa no mesmo 
lado.  
 
Ø AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• Na Circular de Popa o atleta deverá inserir a pá na água muito próximo à trazeira do caiaque; 
• Os ombros quase que paralelos a um lado do barco; 
• Braços de comando e tração baixos; 
• Olhar acompanha toda a trajetória da pá; 
• Barco mantém-se equilibrado, porém a popa afunda um pouco (sem exageros).  
 

   
                                                                  Imagem 56                                                                       Imagem 57 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Imagens 56 e 57 - IMEL- Fábio Scchena Dias Rodrigues 
 

VÍDEO LINK - https://youtu.be/SUXMr1yo0x8 
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10.3. Giro com leme de popa no mesmo lado–DVD– NÍVEL 1 

     Aqui o atleta terá que girar o barco aplicando no mesmo lado seguidos lemes de popa. Neste 
caso a proa vai levantar e a popa afundar. Esse fundamento não é apropriado para atletas que 
tenham problemas de ombro. 
 
Ø AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• “Nunca” colocar o braço de comando atrás da cabeça. O ideal é iniciar a tração com o braço 

de comando na altura da testa;  
• A introdução do remo na água deve ser realizada com bastante torção do tronco, se possível, 

atrás da linha do quadril do atleta; 
• Evitar pivot muito acentuado para a prática do Slalom; 
• Manter o barco equilibrado.   
 
 

 
                                                                                Imagem 58      

 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Imagem 58 - IMEL- Fábio Scchena Dias Rodrigues 
 

VÍDEO LINK -  
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10.4. Inclinação corporal 

     Exercício básico que dá início ao desenvolvimento da manobra de segurança mais importante 
que é o “rolamento”. Sem uma inclinação eficaz, de ambos os lados, o rolamento se torna mais 
difícil. Para praticar esse fundamento o atleta deve apoiar-se na borda da piscina e colocar o 
corpo e quadril na água de forma que o barco ficará em posição lateral. 
 
     O Exercício consiste em utilizar o quadril e braços para elevar a borda oposta da embarcação 
retornando à posição normal. Ao fazer esse movimento o conjunto estará formando um "C" 
inverso ao movimento inicial. Esse movimento de "C para C" (como dizem os americanos) é o 
encaixe perfeito do corpo 
 
Ø  AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• A inclinação deverá ser forte e rápida com o corpo e os quadris agindo juntos; 
• Apenas um dos braços ficará para fora da água enquanto o outro que também estará 

segurando na borda da piscina ficará submerso; 
• A cabeça deverá estar inclinada na direção do ombro que permanece fora da água. Neste 

momento, se for traçada uma linha que articule a cabeça, o corpo e os quadris, estará sendo 
formada a letra "C".   

• A cabeça deve ser a última parte do corpo a sair da água pois se levantá-la muito cedo a 
tendência é que o atleta perca o equilíbrio e caia de volta. 

 

 
                                    Figura 31                                                       Figura 32 

 
 
Figuras  31 e 32 - Canoe Polo, Ian Beasley 
 
 

VÍDEO LINK - https://youtu.be/g7JMq0qsvOQ 
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10.5. Apoio baixo 

     Manobra que visa o equilíbrio da embarcação, muito útil em piscinas e corredeiras. Consiste 
em utilizar as costas da pá, impactando-a com a superfície da água para manter o barco 
equilibrado em curtos espaços de tempo.  
 
Ø AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• Ambos os braços estarão baixos na altura do cockpit da embarcação, segurando o remo 

próximo à cintura do atleta; 
• O apoio baixo utiliza as costas do remo na superfície da água para estabilizar o barco. 
• O corpo deverá estar um pouco inclinado no sentido inverso do apoio; 
• Os cotovelos se abrem, ficando longe do corpo e acima do tubo do remo. 
 

  
                                                            Figura 33                                                          Figura 34 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Figura 33 – Iniciación ao Piragüismo, José Luis Sánchez Hernández 
Figura 34 - Canoe Polo, Ian Beasley 
 
 

VÍDEO LINK - https://youtu.be/APGuDncnV5Q 

10.6. Apoio alto 

     Outra manobra de equilíbrio da embarcação, também muito útil em piscinas e corredeiras 
que tem como objetivo a pronta recuperação no caso de desequilíbrio. É fácil de usar e permite 
de forma rápida que o atleta se coloque novamente em posição de remada. Ao contrário do 
apoio baixo que utiliza as costas do remo, aqui o apoio é realizado com a parte frontal do remo 
com pequenas circulares.  
 
Ø AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• Ambos os cotovelos deverão estar próximos ao corpo do atleta e abaixo do tubo do remo; 
• Apoio realizado com a parte da frente do remo, que poderá ficar fazendo pequenas 

circulares para permanecer equilibrado 
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                       Figura 35 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Figura 35 - Canoe Polo, Ian Beasley 
 
 

VÍDEO LINK - https://youtu.be/Sb_K6dyrW30 
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11. EXERCÍCIOS 

11.1. Apoio Baixo 
Número de atletas: um  
Habilidades: apoio baixo 
Exercício: 
1- Em local de pouca profundidade, o treinador ficará em pé atrás da embarcação segurando 

com as duas mãos a popa; 
2- O treinador deverá provocar o desequilíbrio inesperado da embarcação, afundando as 

laterais direita e esquerda que obrigará ao atleta a se utilizar do apoio baixo para não 
emborcar.  

Comentários: O professor deverá observar o apoio com o dorso da pá e o atleta perceber a 
pressão exercida. 

 
Figura 36 

 

VÍDEO LINK 

11.2. Apoio Baixo e Alto 
Número de atletas: dois   
Habilidades: apoio baixo e alto 
Exercício: 
1- Dois atletas embarcados, sendo um com o remo e outro sem, segurando com duas mãos a 

proa do outro barco; 
2- Enquanto um tenta remar para a frente, aquele que está segurando a proa tenta 

desequilibrar o barco balançando o máximo possível; 
3- Este balanço fará com que sejam usados os apoios altos e baixos.  
Comentários: Só vai funcionar se aquele que estiver segurando a proa tiver força suficiente para 
balançar o barco afundando alternadamente a lateral direita e esquerda. É possível fazer na 
remada ré também. 

 
Figura 37 

 
VÍDEO LINK 
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11.3. Apoio Alto 
 
Número de atletas: dois   
Habilidades: apoio alto 
Exercício: 
1- Dois atletas embarcados, um com o remo e o outro segurando a popa da embarcação; 
2- O atleta que está sendo rebocada deverá dificultar a remada tentando desequilibrar a 

embarcação. 
Comentário: Quem estiver sendo rebocado terá que ter força suficiente para promover o 
desequilíbrio, caso contrário vai virar um trabalho apenas físico.   

 
Figura 38 

VÍDEO LINK 

11.4. Inclinação com auxílio do professor  
 
Número de atleta: um   
Habilidades: inclinação para rolamento 
Exercício: 
1- Professor em pé na água, segura as duas mãos do atleta; 
2- O atleta deverá mergulhar e trabalhar o quadril para desvirar, forçando cada vez menos o 

apoio através das mãos; 
3- A cabeça do atleta deve ser a última coisa a sair da água. 
Comentários:  O professor deve fazer o atleta entender da necessidade de estar bem preso à 
embarcação e da necessidade de trabalhar o quadril e pernas.  
 

                                                                                Figura 39 
 

VÍDEO LINK 



 

65 
 

11.5. Quadrado com circular de popa e remada ré  

Número de atleta: um ou mais  
Habilidade: remada ré e circular de popa 
Exercício: 
1- Executar cinco remadas de ré começando com o lado esquerdo; 
2- A sexta remada será uma circular de popa na direita;  
3- Executar mais cinco remadas ré e na sexta circular de popa na direita; 
4- Executar mais cinco remadas ré e na sexta circular de popa na direita até completar o 

quadrado. 
Comentários: A intenção é fazer de forma rápida, porém sem afundar a popa. Deve ser 
trabalhado também a circular de popa na esquerda, completando o quadrado do outro lado. 
 
 

VÍDEO LINK 

11.6. Quadrado com circular de proa e circular de popa  

Número de atleta: um ou mais  
Habilidade: circular de proa e popa 
Exercício: 
1- Executar quatro remadas para a frente começando com o lado esquerdo; 
2- A quinta remada será uma circular de proa na direita;  
3- Executar mais cinco remadas para a frente e na quinta será circular de popa na direita; 
4- Executar mais cinco remadas frente e na quinta será circular de proa na direita até completar 

o quadrado. 
Comentários: A intenção é fazer de forma rápida, porém sem afundar a popa. Deve ser 
trabalhado também o quadrado do outro lado. 
 
 
 

VÍDEO LINK 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Figuras 36 a 38 – Iniciación ao Piragüismo, José Luis Sánchez Hernández 
Figura 39 - IMEL 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

66 
 

12. SEMANAS 9 e 10 - CANOA 

     As próximas quatro semanas serão destinadas à apresentação e ensinamentos dos principais 
fundamentos de uma das modalidades plasticamente mais bonitas da Canoagem que é a C1 
Slalom. 
 
     Muito embora a imensa maioria prefira o conforto maior do caiaque, em alguns casos se 
percebe uma verdadeira paixão à primeira vista quando jovens atletas se deparam com os 
treinamentos em canoas.  O giro fácil e rápido das C1´s de Slalom parece seduzir um bom 
percentual de atletas masculinos e femininos. 
 
     É essencial que se dê oportunidades e se incentive a prática da Canoa, principalmente para 
o feminino, onde ainda são poucas as participantes no mundo todo. Pelo fato desta participação 
feminina ser ainda recente na canoa, quase que a totalidade das melhores atletas do circuito 
internacional e nacional praticam o esporte nas duas embarcações: K1 e C1. 
 
     Começando junto aos europeus, ficou bem mais fácil para o Brasil acompanhar o 
desenvolvimento técnico desta nova categoria. E o corolário disso aconteceu com a atleta 
destaque do País, Ana Sátila Vieira Vargas, que hoje é uma das principais do mundo. Esse 
desenvolvimento técnico fabuloso acaba resultando dois fatores de suma importância para a 
modalidade: primeiro o surgimento da figura de um ídolo que tende a motivar novas 
participações de meninas; o segundo fator diz respeito ao acompanhamento dos percentuais 
técnicos dessa atleta no cenário nacional. Os percentuais dela com relação ao melhor barco 
brasileiro, passam a ser a meta de todas as novas gerações.  
 
     Independentemente do sexo, porém, o fato é que a partir do momento que o menino ou a 
menina ingressar na C1 e se identificar claramente com essa embarcação, o professor deve dar 
ênfase e apoiar essa sua preferência alternando os treinamentos ou então deixando 
exclusivamente com esse barco. O atleta tem que fazer o que gosta para se apaixonar pelo 
esporte. A paixão, já dado ênfase anteriormente, é o combustível que move o atleta. E não é 
fácil encontrar esse combustível à disposição em qualquer lugar. 
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12.1. Tamanho do remo 

     A primeira coisa a ser verificado para a navegação de canoa é o tamanho do remo. Aqui é um 
pouco diferente da questão do caiaque, pois neste, existindo as pás nos dois lados, é possível 
uma criança remar com remos grandes, mesmo que isso não seja a meta ideal a ser buscada. 
Com a pá apenas em uma extremidade, como acontece nas canoas, se o remo for muito grande 
a criança não consegue fazer as remadas cruzadas, essencial para correção de direção. 
 
     Em geral, na questão da Canoagem Slalom, é mais um tema que “muito se fala e pouco se 
estuda”. Se deixar por conta dos atletas, cada um tem sua opinião própria embasada em usos e 
costumes. Outros, ainda, gostam de emitir toda uma filosofia pessoal para justificar o tamanho 
ideal da pá e do tubo. 
 
     Segundo Bill Endicott, um grande treinador da equipe americana nas décadas de 80 e 90, em 
um dos seus famosos estudos de casos, que poderá ser encontrado no seguinte endereço 
eletrônico:  
http://www.daveyhearn.com/Coaching/Technique/The%20Endicott%20Files/To%20Win%2
0The%20Worlds/TWTW%20Chapter%205%20pages%2058-92.pdf 
diz que uma maneira rápida de ver se o remo está grande é colocá-lo em frente ao atleta em 
pé. Se o T atingir o queixo do atleta, o remo está longo. A partir daí, determinar o comprimento 
ideal é uma questão um pouco complexa afirma que o objetivo é escolher uma pá que permita 
que o braço superior esteja no nível do ombro ou dos olhos do atleta quando a lâmina for 
introduzida inteiramente na água. 
 

 
                                                                         Imagem 59 

 
     Ocorre, porém, que naquela época as C1´s slalom remavam tecnicamente diferente dos dias 
de hoje onde o remo permanece na “vertical” quase o tempo todo. Até o final dos anos 90 o 
remo permanecia praticamente inclinado em toda a descida do atleta. Com a mudança das 
embarcações no final da década de 90, promovida pelos franceses, em especial por Patrice 
Stanguet, houve uma revolução na forma de se remar e o remo passou a ficar um pouco mais 
longo, porém continua ainda “não chegando na altura do queixo”. Hoje em dia no momento da 
tração o braço superior acaba ficando pouco acima da cabeça.  
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                                                              Imagem 60 

 
     Porém, à título de indicação de tamanho do remo na fase de iniciação em projetos com 
equipamentos comunitários, será dado preferência a remos na altura do queixo. Evidentemente 
que para trabalhos sociais não haverá quantidade suficiente no tamanho ideal para todos os 
atletas, porém não se deve exagerar nem para mais nem para menos, pois os mais novos terão 
enormes dificuldades na remada cruzada. 
 

  
Figura 40 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Figura 40 – Basic Canoeing – Jon Rounds 
Imagem 59 – Slalom E-Book – Bil Endicott 
Imagem 60 - https://cboats.net/technique/ 
 

12.2. Entrada e saída na C1 e cuidados com a saia 

     Diferentemente do caiaque, onde o remo deve servir de apoio na popa da embarcação, na 
canoa o remo deverá estar posicionado na proa. Essa forma de entrar na embarcação é mais 
comum na Canoagem Velocidade onde os barcos são mais instáveis e muito mais “zelados” do 
que acontece com os barcos de Slalom.  
 
     Evidentemente, no início é sempre bom mostrar uma técnica de entrada e saída da canoa. 
Na prática, porém, com o passar do tempo e, principalmente, no momento do atleta ter gasto 
muito do seu próprio dinheiro na compra de remos, dificilmente vai querer usá-lo como apoio. 
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Imagem 61 -C1 velocidade 

 

     Na C1 Slalom existe um detalhe que exige ainda maior atenção dos professores quando do 
ensinamento de colocar e retirar a saia. Para firmar os joelhos na canoa, os atletas mais 
veteranos utilizam de uma cinta para prendê-los. Evidentemente que nesta fase isso JAMAIS 
poderá ser utilizado pois poderá causar acidentes sérios. 
 
     Da mesma forma realizada para a iniciação do caiaque, repetir com a canoa. Em um gramado 
onde o piso não irá danificar a embarcação, colocar todos os atletas voltados ao treinador e 
treinar a colocar e retirar a saia, isso é muito importante para qualquer idade.  

 
***NÃO ESQUECER QUE O PRIMEIRO ATO SERÁ SEMPRE VISTORIAR A EMBARCAÇÃO E LIMPÁ-LA PARA EVITAR ACIDENTES COM ARANHAS, 

TATURANAS E OUTROS BICHOS QUE ADORAM FICAR NO INTERIOR DA EMBARCAÇÃO.  

 
 

VÍDEO LINK 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Imagem 61 – Racing Canoing, Csaba Szanto 

12.3. Remada no seco 

     Repete-se aqui o que já foi dito para o caiaque, trata-se de um exercício fundamental para se 
corrigir vários erros técnicos. Os bons treinadores têm que investir muito nessa prática, sem 
que haja excessos, pois para o atleta mais jovem é um exercício muito desconfortável.  
 

 
Imagem 62 

 

VÍDEO LINK 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Imagem 62 – IMEL, João Victor W. Vieira 
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12.4. Técnica de remada – DVD NÍVEL 1  

     Assim como já estudado nos caiaques, as fases da remada da canoa também se dividem em: 
 
                                                                   ATAQUE (A) 
                1 - Aquática                             TRAÇÃO (B) 
                                                                   SAÍDA (C) 
 
                                                                   SUBIDA DO REMO    
                 2 - Aérea                                  ATAQUE AÉREO  
 
A - ATAQUE: Segundo um excelente material francês publicado na internet: 
https://cboats.net/technique/  o ataque começa quando a pá adquire a posição mais distante do canoísta 
ingressando na água. 
 

AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• COSTAS – deve-se manter a coluna reta buscando inserir o remo no local mais distante da 

embarcação sem, contudo, deixar que o braço da tração se alongue completamente.  
• JOELHOS - Nesse momento o apoio dos joelhos deve ser mínimo para se manter o equilíbrio, 

devendo o atleta objetivar sempre o “barco plano” que conseguirá distribuindo seu peso 
entre o assento e o apoio dos joelhos. 

• TRONCO – o tronco deverá estar flexionado e com o busto girado em direção da remada. 
Deve-se cuidar para que não haja apoio mais forte em um joelho do que no outro, isso fará 
com que a canoa se desequilibre. 

• OMBRO – No lado da remada vai estar baixo e à frente. O atleta deverá cuidar para não girar 
o ombro o que fará com que a cintura também gire influenciando na direção da canoa. O 
ideal é conservar a cintura e o ombro de frente à linha de deslocamento. 

• BRAÇO DE TRAÇÃO – do lado da remada, deve conservar pouco flexionado. O cotovelo 
deverá manter-se para baixo. Uma leve flexão neste braço permite um apoio de qualidade 
podendo desenvolver uma potência imediata. Entretanto, se houver exagero nessa flexão 
perderá a amplitude da remada que é de fundamental importância. 

• BRAÇO DE COMANDO – do lado oposto à pá, deverá manter o cotovelo acima do ombro e 
uma flexão que permita auxiliar na amplitude da tração. Deve-se evitar também que este 
braço esteja completamente esticado.  

• REMO - deverá manter o mais vertical possível para obter um ótimo equilíbrio direciona. A 
mão de cima deve estar no mesmo plano vertical que a mão de baixo.                                                                            

• QUEIXO – o queixo deverá estar sempre levantado para facilitar a visão e a própria 
respiração. 
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                               FORMA CORRETA 

 
                         Imagem 63                                                                          Imagem 64 

 

 

 
                               FORMA ERRADA       Imagem 65                                                             Imagem 66 

 

 
 
B- TRAÇÃO: - Inicia-se quando a pá estiver totalmente submersa, momento em que o canoísta 
deverá estar atento para não deixar seu peso sobre os joelhos e sim, distribuído entre estes e o 
banco. 
 

AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• BRAÇO DE TRAÇÃO – A verticalidade da pá se mantém pela ação dos braços que suportam 

a tensão provocado pela elevação do tronco e pressão nos joelhos. O braço de tração deverá 
manter a pá na vertical. 

• BRAÇO DE COMANDO – A mão deverá estar segurando a empunhadura em forma de “T” e 
o braço deverá ter como objetivo manter a posição da pá pressionando o remo para baixo. 
Deve-se buscar conservar a flexão do braço efetuado na posição inicial para aumentar a 
amplitude e conservar a obliquidade da pá. 

• TRONCO – Deverá haver uma elevação, porém deve conservar as costas o mais alongado 
possível. 

• REMO – Deve ser mantido na vertical (visto de frente) com a pá passando próximo ao barco 
em uma trajetória reta. A mão do braço de comando deve ficar exatamente na linha da mão 
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do braço de tração. Com o reposicionamento correto do tronco, deve-se conservar ao 
máximo o remo na água mantendo sua verticalidade. 

 
 

     
                                                                   Imagem 67                                                                              Imagem 68 

  
C- SAÍDA – A saída da pá se realiza quando o tronco retornar à sua posição vertical e o braço 

da tração estiver próximo ao meio da embarcação. O atleta deverá empurrar o quadril para 
a frente aproveitando o apoio no banco e nos joelhos.                                                                                                                 

 
AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 

 
• BRAÇO DE COMANDO – para finalizar a remada o braço de comando deverá estar esticado 
• BRAÇO DE TRAÇÃO - no momento que chegar na altura do quadril do atleta deverá estar 

em uma angulação aproximada entre 90° a 85°. Para que não se perca equilíbrio direcional, 
a mão do braço de comando deverá estar no mesmo plano vertical que a mão do braço de 
tração (isso se visualiza com a foto de frente do canoísta).  

• REMO – Quanto mais vertical estiver (isso se visualiza também com a foto de frente do 
canoísta), maior equilíbrio do conjunto canoa/canoísta. A pá deve sair da água quando ela 
chegar na altura do quadril do atleta.                                                                                                                                  

• QUEIXO – mantê-lo sempre levantado. 
 

                                       Imagem 69                                                                                          Imagem 70 
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VÍDEO LINK 
 
_______________________________________________________________________________________________________    
Imagens 63 a 70 – https://cboats.net/technique/ 

 

12.5. Remada cruzada – DVD – NÍVEL 1 

     Para se fazer correções de linhas na C1, o atleta terá que usar a remada cruzada que nada 
mais é do que iniciar um ciclo de remada no lado oposto ao seu lado preferencial girando o 
tronco. 
 
     A execução deste movimento faz com que a canoa perca velocidade e equilíbrio se for mal 
realizada, de forma que é importante fazer com que o atleta consiga traçar linhas retas 
utilizando cada vez menos cruzadas. No início é normal que o número de cruzadas seja até 
maior que as remadas no lado favorável. Cabe ao bom treinador ir eliminando a necessidade de 
cruzadas a cada treino. 
 
     A tendência atual, principalmente no feminino, não é mais usar a remada cruzada e sim fazer 
a transferência da mão de comando e tração de um lado para o outro ao invés de girar o tronco. 
Esta possibilidade também deve ser treinada, muito embora aumente consideravelmente o 
risco de erro de execução nas competições. 
 

AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• Manter sempre a verticalidade do remo; 
• O tronco faz leve torção para o lado da cruzada; 
• As extensões do ataque, tração e da saída na cruzada são praticamente as mesmas da 

remada favorável; 
• Barco plano, sem perder a velocidade. 
• Na saída, se houver necessidade de nova remada cruzada, praticamente não haverá a fase 

aérea, de forma que os punhos terão que girar, para que a pá retorne em “faca” para o 
ataque. 

  
Figura 41 

 

VÍDEO LINK 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Figura 41 –  
http://www.daveyhearn.com/Coaching/Technique/The%20Endicott%20Files/To%20Win%20The%20Worlds/TWTW%20Chapter%205%20
pages%2058-92.pdf 
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12.6. Remada ré  

     Já no ensinamento das técnicas de remada no seco, é necessário informar e treinar o atleta 
iniciante a diminuir a velocidade da embarcação ou até mesmo parar o barco. Principalmente 
quando a iniciação se dá em piscinas, pois vários azulejos já foram trocados simplesmente 
porque o fundamento de como frear a embarcação não foi repassado e treinado pelo professor. 
 
     Além dos azulejos, existe séria possibilidade de dano do “bico” da embarcação (proa) e, em 
não raras oportunidades, quase acidentes graves com iniciantes quando existem alunos fora da 
embarcação brincando na água (o que deve ser sempre proibido). De forma que tão importante 
quanto remar para a frente, é necessário também que o atleta iniciante saiba evitar estes 
incidentes.  
 
AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• No início, basta que o atleta aprenda a colocar as costas da pá na superfície da água próximo 

à popa, sem muito esforço, para que a canoa mude a sua trajetória e evite impactos com a 
proa; 

• Aos poucos é importante ir afundando a pá na água, no lado favorável da remada, próximo 
a popa, para um movimento mais contundente de giro; 

• Para diferenciar da circular de popa, na remada reversa o atleta deverá olhar para a frente 
e não para o movimento circular da pá; 

• Quando o atleta iniciante já estiver confiante nesta manobra, é necessário fazer com que 
utilize o movimento da cruzada simplesmente para inserir a pá na água para se fazer o giro 
no outro sentido; 

• Quando houver equilíbrio nos dois lados é necessário iniciar a prática da remada ré, 
lembrando que na favorável será com as costas da pá e na cruzada com a frente da pá. 

     
 

VÍDEO LINK 
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13. EXERCÍCIOS 

13.1. Entrada-saída-colocar e retirar saia no seco 

Número de atleta: um ou mais  
Habilidade: colocar e retirar a saia 
Exercício: 
1- Em um gramado para não danificar a embarcação, de preferência protegido do sol, o grupo 

deve formar um círculo com a proa direcionado ao centro; 
2- Os atletas devem ficar em pé ao lado da embarcação já com as saias vestidas.  
3- Sob o comando do professor, um a um deve entrar na canoa com o tripé de apoio e colocar 

a saia. 
4- Novamente sob o comando do professor, todos devem retirar a saia ao mesmo tempo e sair 

da embarcação ficando em pé novamente. 
Comentário: Deve-se treinar em terra a colocar e retirar a saia, isso é muito importante para 
qualquer idade na fase de iniciação. Esse procedimento deve ser realizado sempre para o atleta 
que estará entrando pela primeira vez na canoa e não se deve permitir prender os joelhos com 
a cinta nesta fase. Para as ações ficarem mais interessantes aos atletas, é possível pegar os 
tempos para ver quem foi o menino e a menina mais rápidos para colocar e retirar a saia.  
 

VÍDEO LINK 

13.2. Equilíbrio no seco 

Número de atleta: um ou mais  
Habilidade: equilíbrio da canoa 
Exercício: 
1- Em um gramado para não danificar a embarcação, de preferência protegido do sol, fazer um 

círculo com a proa voltada para o centro; 
2- Pedir para os atletas levantarem os dois braços apontados para o céu (sem o remo) e, com 

o apoio do joelho, balançar a canoa de um lado para o outro; 
3- Depois os braços esticados e abertos efetuar o mesmo balanço; 
4- Em seguida, colocar o remo na popa e com a rotação do tronco o atleta deverá apenas 

segurar no remo com as duas mãos no lado direito e depois no lado esquerdo. 
Comentário:  Deve ser adaptado os mesmos exercícios do caiaque para a canoa. 
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13.3. Entrada e saída com e sem saia na água  

Número de atleta: um   
Habilidade: entrada e saída – saída emborcado 
Comentário: Realizar esse fundamento em época de verão e preferencialmente em piscina, se 
isso não for possível, o exercício deverá ser realizado em local onde haja possibilidade do 
professor estar em pé ao lado da embarcação de forma “INDIVIDUAL” (nas primeiras vezes que 
será executado não será possível fazer com dois ou mais atletas ao mesmo tempo, pois o 
professor obrigatoriamente terá que estar ao lado do atleta). Somente poderá participar desse 
exercício quem demonstrou força e habilidade suficiente para retirar a saia no seco. Se o 
professor perceber qualquer dificuldade do aluno, não deve fazer esse exercício com a saia.  
NÃO PRENDER AS PERNAS COM AS CINTAS NESTE ESTÁGIO.  
 
Exercício: 
1- O atleta segurando as duas bordas da canoa e sem a saia deverá emborcá-la com o auxílio 

do professor; 
2- Sem pânico ou movimentos afobados, o atleta deverá sair com calma da embarcação; 
3- Se não houver nenhum problema, repetir a ação mais duas vezes e depois fazer o mesmo 

com a saia. 
 
13.4. Equilíbrio na água  

     Os mesmos exercícios realizados em terra agora deverão ser executados na água, ciente de 
que haverá o emborcamento (virada) e todos deverão estar preparados para isso. 
 
13.5. Retirada de água da C1  

     Demonstrar aos atletas em duplas a melhor forma de se retirar água. Depois de forma 
individualizada. Verificar sempre dentro da embarcação para evitar a presença de sapos, 
aranhas, lagartas e até cobras. 

13.6. Frear a embarcação 

     O exercício consiste em sair com velocidade a uma distância de uns 20 metros em direção ao 
obstáculo e tentar frear remando ré para os dois lados o mais próximo possível para que não 
haja a colisão. 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
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14. SEMANA 11 e 12 

     Os treinos continuarão nas próximas duas semanas dando ênfase às canoas, através das 
manobras de direcionamento. Entretanto, se o professor perceber um desconforto muito 
grande por parte do menino e da menina com relação ao posicionamento e instabilidade da 
embarcação, restando clara a preferência do atleta pelo caiaque, não deve ficar insistindo na 
canoa, deve liberar para treinar os mesmos fundamentos com o caiaque. 
 
     Aliás, a nominação de cada fundamento já foi pensado para facilitar a vida dos professores e 
atletas de forma que são praticamente os mesmos. A execução dos fundamentos pode até 
variar um pouco em virtude das especificidades das canoas e caiaques, porém é possível ir 
seguindo este Planejamento, mesmo que tenha que se repetir para o caiaque. Isso não será 
ruim. 
 
     O importante mesmo é a percepção do interesse maior do atleta para que não desanime. Se 
for pelas canoas é importante que essa preferência seja estimulada deixando-o 
permanentemente ou na maioria do tempo nesta embarcação. Não tem projeto de Canoagem 
Slalom que consiga somar pontos no Ranking Nacional sem a participação de bons atletas de 
canoa.  Por esse motivo é sempre bom definir e incentivar a seleção de canoa da sua associação. 

14.1. Leme de proa C1 – DVD – NÍVEL 1  

     Visando facilitar o ensinamento dos fundamentos da canoa e seguindo a mesma metodologia 
estabelecida para o caiaque, o Projeto Meninos do Lago convencionou que o leme de proa é 
aquele que se inicia pouco à frente da cintura do atleta, independentemente de angulação.   
 
Ø AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• O remo (pá e tubo) deverá estar sempre na vertical. A ação normal dos jovens atletas é 

inclinar o remo não colocando o braço de comando na posição correta; 
• Para facilitar o aprendizado inicial, o treinador deverá fazer com que o aluno mantenha o 

braço de comando na horizontal pouco acima da testa do atleta (se estiver usando remo no 
tamanho ideal, caso contrário o braço de comando não ficará na horizontal na altura ideal) 
a uma distância aproximada de 10 centímetros do capacete. Nunca com o braço grudado à 
testa (capacete); 

• Se o leme for para a direita, a tendência da canoa é levantar um pouco a borda direita, pois 
o peso será descarregado no joelho esquerdo; 

• O objetivo do leme de proa é mudar a linha de forma tênue ou acentuada de acordo com o 
ângulo que o atleta der girando as munhecas. É importante na fase de iniciação que o leme 
se desloque em faca iniciando pouco à frente da cintura sendo direcionado para a proa até 
completa extensão do braço para que o atleta adquira a percepção da consequência dos 
movimentos dos punhos. Em seguida, sem tirar a pá da água, o atleta deverá iniciar o 
movimento de tração para avançar a embarcação.  
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                                                                                             Imagem 71 

                                   
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Imagem 71 – DVD – UK Slalom 
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14.2. Leme de popa C1 

     É aquele que se inicia da cintura para trás do atleta.  
 
     ***Esse fundamento não é indicado para atletas que tenham problemas de deslocamento 
de ombro tem que ser trabalhado com muita cautela. Para complicar existem bons atletas que  
utilizam o braço de comando para trás do capacete na execução do movimento o que deve ser 
terminantemente proibido na iniciação por questões de saúde do atleta. 
 
Ø AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• A pá deve ser inserida na água da cintura para trás do atleta, em ângulo de 90º com a lateral 

da embarcação, sendo que o conjunto (pá e tubo) deverá iniciar o movimento o mais vertical 
possível, estando ambas as mãos no mesmo plano; 

• O tronco deverá ser girado de forma que os ombros fiquem quase paralelos à lateral do 
barco, mantendo o braço de comando na horizontal cobrindo a testa do atleta. Não permitir, 
na fase de iniciação, que o atleta utilize o braço de comando atrás da cabeça, mesmo que o 
seu “ídolo” faça isso, pois poderá ser prejudicial à sua saúde no futuro;  

• O barco vai em direção à pá e não vice versa. Após cravada a pá na água são os movimentos 
do tronco e joelhos que fazem o barco girar. Ao terminar o giro a pá faz um semicírculo para 
iniciar a fase de tração do próximo ciclo de remada.  
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                                                           Imagem 72 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Imagem 72 – DVD – UK Slalom 
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14.3. Zig zag com leme de proa e remada cruzada – DVD NÍVEL 1 

     Exercício fundamental para os iniciantes e consiste na essência da Canoagem Slalom que é 
remar em zig zag orientando a proa com lemes e cruzadas para alternância de direção.  
 
Ø AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• A orientação da embarcação através do leme de proa ou da remada cruzada, não se encerra 

simplesmente com a mudança de direção do barco. É necessário que o atleta inicie o 
movimento de tração do próximo ciclo – SEM RETIRAR O REMO DA ÁGUA. 

• A tração deve ser encerrada na altura do quadril. 
 
 

 
Figura 42 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Figura 42 – IMEL arquivo 
 

VÍDEO LINK 



 

80 
 

14.4.     Circular de proa C1 

     Na ilustração retirada da obra Basic Canoeing, do Jon Rounds, é possível perceber 
claramente o movimento circular do remo, mesmo que em uma canoa canadense de lazer. Em 
nossa metodologia de ensino, vamos utilizar o mesmo princípio utilizado para o caiaque, que 
consiste em colocar a pá do remo próximo à proa da embarcação e fazer um semicírculo até a 
popa para definir a Circular de Proa e vice-versa será a Circular de Popa. 
 

 
 
                                                                                     Figura 43 

 
Ø AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• A pá deve ser inserida na água com o braço de tração completamente estendido em direção 

à proa. Remo se mantém inclinado; 
• Tronco e cabeça devem estar voltados, antes do início da tração, para o sentido do giro e 

não do movimento circular da pá. Não permitir que a popa afunde demasiadamente; 
• Os joelhos empurram a canoa para o lado diverso da circular. 
 

 
Imagem 73 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Figura 43 – Basic Canoeing – Jon Rounds 
Imagem 73 – DVD – UK Slalom 
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14.5. Circular de popa C1 

     Mesmo princípio utilizado para o caiaque, que consiste em girar o tronco para colocar a pá 
próximo à popa e fazer um semicírculo (com as “costas” da pá) em direção à proa, com o olhar 
sempre fixo para a movimentação do remo. 
 
Ø AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• A pá deve ser inserida na água com o braço de tração completamente estendido em direção 

à popa da embarcação; 
• Tronco e cabeça devem acompanhar toda a trajetória circular da pá que se iniciará na popa 

e terminará aproximadamente na linha da frente do cockpit da embarcação; 
• A popa não deve afundar muito para o atleta não pode perder o equilíbrio da embarcação;   
• Ambos os ombros paralelos a uma lateral da embarcação. Os joelhos empurram a canoa em 

direção à pá; 
• Durante todo o movimento circular, que se inicia na popa e se encerra na proa, a pá deverá 

permanecer submersa. 
 

 
Imagem 74 

 
Imagem 74 – Basic Canoeing – Jon Rounds 
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14.6. Remada reversa C1 

     Os movimentos da Remada Reversa são quase os mesmos que os utilizados na Circular de 
Popa, diferenciando-se, basicamente, pelo fato de o atleta estar olhando para a frente (para a 
baliza, no caso da Canoagem Slalom), ao invés de acompanhar a trajetória do remo. Além disso, 
a intenção aqui é pivotar a canoa, ou seja, afundar a popa acentuadamente para mudança de 
direção da embarcação e isso se consegue mais facilmente empurrando a pá para o fundo ao 
invés de utilizar o movimento circular. 
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AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• A pá deve ser inserida na água com o braço de tração completamente estendido em direção 

à popa da embarcação; 
• Tronco e cabeça devem estar direcionados para a proa; 
• A popa deve afundar para efetuar o giro;   
• Os joelhos empurram a canoa em direção à pá; 
• Durante todo o movimento de giro a pá deverá permanecer submersa; 
• Ao encerrar o giro não se deve retirar o remo da água. O atleta deverá iniciar a tração para 

o novo ciclo de remada para frente. Se tirar o remo da água, muito provavelmente irá se 
desequilibrar. 

           

 
Imagem 75 

 
Imagem 75-  IMEL – Vinícius Sofia 
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15. EXERCÍCIOS 

15.1. Giro na cruzada – DVD – Nível 1 

Número de atleta: um ou mais   
Habilidade: giro 
Exercício: 
1- Manter sempre a verticalidade do remo; 
2- Torção completa do tronco de forma que os ombros fiquem paralelos ao lado da cruzada; 
3- A pá fará um semicírculo aberto em direção à proa. Na verdade, é a proa que se move em 

direção à pá, com auxílio da força aplicada nos joelhos do atleta; 
4- Quando a pá ao terminar o semicírculo encostar na embarcação, sem ser retirada da água, 

deverá completar o movimento da remada novamente até a linha do quadril, quando então 
se repetirá as mesmas ações acima até que o atleta complete dois giros completos de 360º; 

5- No giro a popa afunda, porém, sem exageros. 
Comentários: Manobra muito usada nas portas de remontas no lado desfavorável do atleta. 
Deve ser treinado desde o início, muito embora haja certa demora na compreensão por parte 
alunos mais novos, principalmente se não tiver nenhum treinador na água ou vídeos próximos 
para demonstração do que fazer. 
 
 

 
                                                                                                 Imagem 76 

15.2. Sprints 

Número de atleta: quatro ou mais   
Habilidade: giro 
Exercício: 
1- Configurar uma linha de partida com 15 m de área desobstruída. 
2- Atletas formam pares com o primeiro remador de cada par alinhado ao longo da 
 linha de partida. 
3- Após o sinal os remadores fazem um sprint de 15 m, giram e retornam a linha 
 de partida. 
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4- Quando este atleta chegar na linha de partida, o segundo da dupla inicia o seu sprint, gira e 
retorna. 
5- Os sprints continuam até que cada jogado tenha completado 10-15 voltas.                                                                                                                                                                                                      
Comentários: Este é um exercício anaeróbio porque cada jogador tem um descanso entre 
sprints. Pode ser variado, como por exemplo, usando a remada reversa no giro ou uma 
combinação qualquer durante os sprints. Para maior incentivo, deve ser definidos pares 
homogêneos, para que não haja grandes desvantagens. 

15.3. Sprints alternados 

Número de atleta: um ou mais   
Habilidade: giro 
Exercício: 
Manter 
 
1- Os atletas formam um grupo com, no máximo, 5 pares e remam lentamente para a frente 
realizando 10 ciclos de remada. 
2- Depois devem remar rápido para novos 10 ciclos. 
3- Em seguida, lentamente para 15 novos ciclos, passando para 15 rápidos. 
4- Essa alternância entre remadas lentas e rápidas vai continuar aumentando de 5 em 5 ciclos, 
até que sejam alcançadas 50 remadas. 
5- Quando 50 remadas forem atingidas deverá começar uma contagem inversa até retornar a 
10 ciclos lentos.                                                                                                                                
Comentários:  Os atletas devem manter uma linha constante e não entrar na frente dos demais. 

15.4. Zig zag com orientação de proa C1 

Número de atleta: um ou mais   
Habilidade: leme de proa 
Exercício: 
Manter 
1- Remar para a frente 4-5 m. 
2- Executar leme de proa no lado favorável. 
3- Remar para frente por 3 m e fazer orientação na cruzada. 
4- Remar para frente por 3 m e fazer o leme de proa no lado favorável. 
5- Remar para frente por 3 m e fazer orientação na cruzada. 
6- Remar para a frente para terminar. 
Comentários: Este é um excelente exercício que demonstrará o nível técnico dos atletas da 
equipe ficando patente quem leva e quem não leva jeito para essa embarcação. 
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15.5. Zig zag nos barcos 

Número de atletas: três ou mais 
Habilidades – lemes e circulares 
Exercício 
1. Duas ou mais canoas com as proas alinhadas formam uma linha lado a lado entre eles com 
distância de 3 m. 
2. A primeira canoa do alinhamento deverá sair da sua posição e fazer o zig zag entre os demais 
que deverão permanecer parados. 
3. Cumprindo todo o percurso a primeira canoa deverá permanecer parado no final da linha na 
mesma distância dos demais. 
4. O próximo remador entra na linha repetindo todos o percurso do seu antecessor.                                                                                                                                                                                      
Comentário: Os remadores devem procurar manter uma linha curta e direta, sem bater nas 
canoas estacionadas. Este é um excelente exercício para desenvolver posicionamento do barco 
e desenhar o arco desejado. 

  
                                                                                                                   Figura 44 
 

15.6. Pegue se for capaz 

Neste exercício que deverá ser realizado em pares, um remador será perseguido por outro que 
terá como objetivo tocar com o remo na popa do barco dianteiro. Funcionará apenas com as 
CANOAS ROTOMOLDADAS (com embarcações de carbono ou fibra não dá para realizar este 
exercício). Dois barcos serão emparelhados com uma distância de meio metro entre eles. O 
barco da frente quando estiver bem posicionado deverá acelerar para que o barco de trás 
(caçador) também se desloque objetivando tocar com o seu remo na popa do barco dianteiro. 
Quando isso acontecer, inverte-se o papel. Neste endereço eletrônico é possível visualizar o 
exercício através de vídeo: www.canoepoloexercises.com/wordpress/ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Figura 44 – Canoe Polo, Ian Beasley 
Imagem 76 – DVD – UK Slalom 
 

VÍDEO LINK 
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16. SEMANAS 13 e 14 

     Talvez o fundamento mais desejado para se conseguir uma perfeita execução pelos atletas 
de águas brancas (corredeiras), mares e de piscinas seja o famoso rolamento. É inacreditável 
como algumas pessoas conseguem executar quase que de imediato e outras, mesmo com 
alguma experiência, levam uma eternidade para aprender.  
 
     Independentemente do espaço de tempo, o fato é que sem o domínio completo desse 
fundamento, não há que se falar em avançar além da faixa amarela. Ou seja, se tem uma ação 
que possa se considerada primordial para a segurança do próprio atleta, é o rolamento. Não 
tem jeito, tem que aprender nas diversas formas existentes e ponto final. 
 
     Nos Estados do Sul do Brasil, esse fundamento não deve ser ensinado nas épocas frias para 
não correr o risco de uma debandada geral de atletas do seu projeto, pois inevitavelmente vão 
se molhar. Isso deve ser realizado nos meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e 
março.  
 
     Se acaso estiver seguindo a sequência dessa programação e o período do rolamento não 
bater com as épocas quentes, avance com os demais exercícios e deixe para retornar quando a 
temperatura da água estiver mais quente. Se insistir no frio, o atleta poderá desistir por vontade 
própria ou então será a mãe que fará ele desistir no primeiro resfriado que pegar e de quebra 
colocará a culpa na canoagem.  
 
     Depois de encerrado a parte dos rolamentos, o Projeto Meninos do Lago começará a dar 
ênfase para o aprendizado específico dos fundamentos da modalidade de caiaque polo. Assim, 
para que não haja desencontro na programação, nos locais não atendidos por esta modalidade, 
o núcleo deverá reiniciar os fundamentos da natação e os aprendidos na semana 3 em diante, 
já preparando para o exame de faixa quando completar os 6 (seis) meses. 

16.1. Rolamento com remo - “C to C” - CAIAQUE 

     Fundamento essencial para a prática de Canoagem Slalom, Caiaque Polo e de algumas 
modalidades realizadas em mares. Os primeiros passos devem ser iniciados na faixa branca, 
porém, nesta faixa não se exigirá a execução perfeita.  
 
     Aqui o mais importante é saber retirar a saia com segurança e se ejetar da embarcação sem 
se machucar ou se enroscar. Não quer dizer, todavia, que os movimentos não devam ser 
repassados pois muitos aprendem de imediato. Evidentemente os barcos devem estar ajustados 
para as crianças, pois se elas estiverem soltas na embarcação o movimento não será possível. 
QUEM NÃO CONSEGUIR RETIRAR A SAIA NO SECO OU SEM AUXÍLIO, NÃO DEVE TENTAR ESSA 
MANOBRA. 
 



 

87 
 

     Existem vária técnicas e várias formas de se fazer o rolamento com ou sem remo. Vamos nos 
concentrar na forma que consideramos a mais fácil de ensinar, que alguns americanos definem 
de “C to C”, porém, no youtube existem vários vídeos que ensinam todas as formas de 
rolamento (só inserir Kayak Roll). Um bom vídeo do que pretendemos aqui você encontra no 
seguinte link: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uwpjBQLF7J4 
 
     Quando do treinamento de equilíbrio já se falou no famoso “C to C”, ou seja, de “C para C” 
que nada mais é do posicionar o emborcamento de forma a desenhar um C e desemborcar 
virando o C para o outro lado: 
 

             Primeiro C         Segundo C 
                       Figura 45                                                                                            Figura 46 
 

     Grave bem essas figuras, pois serão essenciais também com o remo. O maior problema no 
rolamento é fazer com que o “tico e o teco” funcionem. Chega a ser cômico o que os “atletas” 
conseguem fazer quando estão emborcados (cabeça para baixo). Perdem completamente a 
noção de espaço e tudo aquilo que foi combinado e treinado no seco parece ser o prenúncio de 
um “caiaquecídio” e deixar a cabeça sair por último para formar o segundo “C”, esqueCe.... 
 
A- PRIMEIRO C 
 
Importante treinar no seco e deixar claro para todos os atletas: 
 
• posição correta para emborcar para se fazer 180º (não 360º nesse momento, por motivos 

óbvios). O caiaque apoiado em pneus é possível fazer esse exercício onde o professor deverá 
demonstrar a inclinação do corpo e o posicionamento do remo na superfície: 

 

 
                                                                                                 Imagem 77    

                               Erros comuns no emborcamento: 
 
ü Não inclinar o corpo para frente, caindo com o corpo para trás o que acaba desenhando 

uma cruz entre o remo e o caiaque; 
ü Afundar o remo ao invés de posicioná-lo na superfície. Para treinar 180º, o corpo afunda, 

porém ambas as pás ficam na superfície, em nenhum momento elas afundam. 



 

88 
 

 
• posicionamento correto do corpo no fundo 
 

 
Imagem 78 

Primeiro “C” 
                                                         Figura 47 

 
                               Erros comuns no posicionamento do remo na superfície: 
 
ü Não deixar ambas as pás na horizontal fora da água;  
ü Não inclinar o corpo suficientemente para formação do primeiro “C”; 
ü Não utilizar os pés nos finca-pés para girar o quadril. 
 
B- SEGUNDO C 
 
     A segunda parte do rolamento vai começar quando se iniciar a remada na superfície para 
desvirar a embarcação quando então formará o segundo “C” 
 
• Movimento correto do remo na superfície 
 

              
Imagem 79 

 
                               Erros comuns no movimento do remo na superfície: 
 
ü A pá não deve afundar, deve trabalhar fazendo um semicírculo na superfície. A imensa 

maioria dos atletas afunda a pá e perde o ponto de apoio; 
ü Passar a pá em “faca”, como se estivesse cortando a água sem nenhuma pressão; 
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ü Para encerrar o segundo “C” a cabeça é a última coisa a sair da água. Via de regra, é a 
primeira coisa que o atleta quer tirar da água e aí não vai dar certo mesmo o rolamento. 

 

 
  Figura 48 

 
C- NA ÁGUA, 360º  
 
ü PRIMEIRO PASSO: 
 
• Emborcar com o remo na posição ilustrada no desenho e corpo inclinado para a frente. É 

muito importante que a “frente” da pá mais próxima à proa esteja voltada para cima; 

   
                                                                                                                      Figura 49 
ü SEGUNDO PASSO: 
 
• Se o braço direito emborcou com a pá mais próxima à proa é este braço que vai fazer a 

tração do outro lado. Por mais óbvio que isso seja, é neste momento que o “tico e o teco” 
parecem dar cabeçadas e muitos conseguem inverter essa ordem embaixo da água; 

 
 

 
                                                                                                                       Figura 50 
ü TERCEIRO PASSO: 
 
• Remada na superfície da água com a pá posicionada de forma a introduzir maior pressão da 

água, pois será o apoio do atleta até finalizar o rolamento; 
• Aqui está o maior índice de erro, pois normalmente o atleta institivamente leva a pá para o 

fundo perdendo completamente o ponto de apoio; 
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• No início é bom o professor segurar na ponta da pá responsável pela circular a ser realizada 
na superfície, para que o atleta entenda o movimento correto.  

 

 
  Figura 51 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Figuras 45 a 48 – Canoe Polo, Ian Beasley 
Figuras 49 a 51 – Iniciación al Piragüismo, José Luis Sánchez Hernández 
Imagens 77 a 79 – https://www.youtube.com/watch?v=YlgKotwHzSY 
 

VÍDEO LINK - https://youtu.be/OZ-qP33_Blc 

16.2. Rolamento sem remo de popa  

     Pode parecer mais difícil, porém um bom número de atletas aprendem primeiro sem remo 
do que com remo. Acham bem mais fácil. Assim como no rolamento com remo, existem várias 
formas de rolamento sem remo, vamos no ater aos mais fáceis de ensinar. No rolamento de 
popa o atleta se joga com os dois braços esticados para a popa e dá uma nadada primeiro com 
o braço do lado que vai virar e depois do outro. O braço que nadou primeiro será jogado para 
fora da água no lado oposto facilitando o desvire. 

                           
                                                                                              Figura 52 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Figura 52 – Canoe Polo, Ian Beasley 
 

VÍDEO LINK - https://youtu.be/JPoLNgF4mZU 
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16.3. Rolamento sem remo de centro 

     Depois de aprendido o rolamento de popa este, de centro, fica fácil, pois o atleta já percebeu 
que o maior segredo é o jogo de quadril com as pernas. Ao invés do atleta cair com os braços 
estendidos para trás, basta se posicionar como na ilustração abaixo, onde ambas as mãos vão 
empurrar a água para baixo.  

                      
                                                            Figura 53 
 
    No final da execução do rolamento, se o atleta jogar a cabeça para o lado oposto, corre o risco 
de virar novamente. Por esse motivo é bom encerrar com o cotovelo para o lado oposto e a 
cabeça inclinada até que o equilíbrio seja restabelecido. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Figura 53 – Canoe Polo, Ian Beasley 
 

VÍDEO LINK - https://youtu.be/CtPWH-0tXeE 

16.4. Rolamento sem remo de proa 

     Agora o atleta deve se jogar para trás, porém encerrar o rolamento curvado para a proa. O 
rolamento de popa aparentemente é o mais fácil de pegar, porém não dá para dizer que seria o 
ideal para todos os atletas. Depois que aprender um, os outros ficam bem mais fáceis. 
 

                                                      
                                                                                          Figura 54 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Figura 53 – Canoe Polo, Ian Beasley 
 

VÍDEO LINK - https://youtu.be/Z6uYV1in3Mk 
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16.5. Pegada de bola com a mão 

    Há duas maneiras de pegar a bola na água: 
 
    Colocar a palma da mão relaxada em cima da bola e empurrá-la suavemente afundando na 
água. No momento que a bola afundar superficialmente é possível a mão que está aberta fazer 
a bola girar até possibilitar o apanhe da mesma por baixo. Não é necessário enfiar a bola com 
força na água, pois isso faz com que a bola pule sem controle. Empurrar a bola para dentro da 
água fornece uma pegada firme e controlada e é a melhor abordagem para a maioria das 
situações. 
 

                                   
                                                      Figura 55                               Figura 56                            Figura 57 
 
 
     A outra forma de pegar a bola é inserir a mão diretamente por debaixo dela. Esta forma é 
menos confiável porque a mão não segura a bola com força e a água presa na mão pode fazer 
com que ela escorregue. 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Figura 55 a 57 – Canoe Polo, Ian Beasley 
 

VÍDEO LINK - https://youtu.be/6ddho_ZwCk0 

16.6. Arremesso básico ou de beisebol 

     Este é o arremesso mais utilizado. É poderoso e pode cobrir uma distância considerável além 
de ser o mais apropriado para chutes a gol. Para obter o melhor deste passe e minimizar o risco 
de lesões no braço, o corpo e o braço trabalham juntos em um movimento contínuo.   
 
AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• O giro do braço promove um lançamento versátil para passar a bola pelo peito ou para um 

dos lados. Também pode ser usado para lançar bola para a frente. 
• O atleta deve segurar a bola com a mão aberta, com o braço quase reto e estendido para o 

lado. O corpo é girado para trás com o braço.  
• O atleta deve jogar a bola girando o corpo para a frente com o braço esticado. 
• A bola é solta através de um movimento do pulso e direcionada através dos dedos que se 

estendem em direção ao alvo. A bola vai onde os dedos apontam. 
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              Figura 58                                Figura 59                         Figura 60                                           Figura 61 
 
*** https://www.youtube.com/watch?v=5b8Q3T-lH2g 
 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Figuras 58 a 61 – Canoe Polo, Ian Beasley 
 

VÍDEO LINK - https://youtu.be/PTOIY7gEzf0 
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17. EXERCÍCIOS 

17.1. Passe e recepção 

Número de jogadores: quatro ou mais  
Habilidades: Passe -Recepção 
1. os jogadores formam um círculo com a proa voltada para o centro. 
2. as bolas jogadas ao lado de jogador para jogador ou aleatoriamente dentro do círculo.  
Comentários: Este exercício pode ser usado para todos os tipos de passes. Para lances mais 
longos, o círculo pode ser feito maior. Para maior dificuldade, os jogadores podem remar em 
um círculo para passar e receber a bola enquanto se move. Duas ou mais bolas podem ser 
usadas para aumentar o ritmo e elevar o grau de concentração. 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

VÍDEO LINK - https://youtu.be/JmRj3ArF3KY         https://youtu.be/gox9D4lZTzU 

17.2. Passe e recepção 2 

Número de jogadores: dois ou mais 
Habilidades: Passe – Recepção 
1. Dois jogadores se posicionam de frente a uma distância de 1 m. 
2. Deverá haver a troca de passe. 
3. Progressivamente a distância entre eles deve aumentar até limite de 6 m. 
Comentários: Este exercício pode ser usado para todos os tipos de passes. O ideal é iniciar a 
troca de passes juntos de forma lenta para enfatizar a técnica. O foco deverá estar na precisão. 
Para arremessos básicos, começar a usar apenas o antebraço e pulso para jogar a bola, sem 
rotação do corpo. Aumentar para 2 m com a rotação do corpo parcial e, em seguida, aumentar 
para 3 m com rotação total do corpo. Para passes laterais, posicione os jogadores lado a lado, 
também começando em 1m de distância. Para a variação, os jogadores podem jogar a bola com 
os olhos fechados usando sinais de voz para a direção do jogador receptor. Uma segunda bola 
pode ser incluída para aumentar a velocidade de passagem e concentração. 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

VÍDEO LINK 

17.3. Penalidade 

Exercício: 
1-O jogador deve se posicionar na frente para o gol na linha de 6m, sem goleiro. 
2-Colocar o remo sobre a água, ao lado do caiaque, porém no lado oposto ao arremesso.   
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3-Estacionar em linha reta e colocar a bola sobre a água com uma mão descansando sobre ela. 
A outra mão deve estar relaxada e descansando na saia. 
4-Arremessar no centro do gol, de forma rápida e forte. 
Comentários: Este exercício pode ser usado para todos os tipos de passes. O ideal é iniciar com 
arremesso básico e depois com duas mãos. 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

VÍDEO LINK - https://youtu.be/o0KP_vfWVCw                      https://youtu.be/jvzhNV3HV_Y 

17.4. Tiros de 4,5 metros 

Número de jogadores: dois ou mais   
Habilidade: Tiro ao gol   
Exercício: 
1. O atleta deverá se manter a 4,5 m em frente ao gol. É necessário um goleiro. 
2. Deverá colocar o remo sobre a água, ao lado do caiaque, porém, em posição oposta ao 
arremesso. 
3. Uma mão deverá estar descansando sobre a bola e a outra sobre a saia. 
4. O atacante deverá avaliar a provável ação de bloqueio do goleiro e atirar em um canto 
específico. 
Comentários: tiros do desempate em distâncias de 4,5 metros são usados para determinar o 
resultado de um jogo empatado. Cinco jogadores de cada equipe devem fazer as cobranças. A 
equipe que marcar mais gols será a vencedora. 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

VÍDEO LINK -  

17.5. Cruzeiro do sul 

Número de jogadores: seis ou mais 
Habilidades: -Passe-Recepção-Controle do barco 
Exercício: 
1- Os jogadores formam um “X” com um grupo de jogadores em cada ponta. 
2- O primeiro jogador do grupo “A” começa com a bola e, parado, passa para o primeiro 

jogador do Grupo “B”. 
3- Este jogador do Grupo “B” recebe a bola na esquerda e passa para o primeiro jogador do 

Grupo “C”. 
4- O jogador do Grupo “B” que acabou de passar a bola deverá se deslocar ao fim da fila do 

Grupo “C”. 
5- O jogador do Grupo “C” passa a bola para o primeiro jogador do Grupo “A” e se desloca para 

o final da fila do Grupo “B”. 
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6- O jogador do Grupo “A” que recebeu a bola deve passar para o primeiro do Grupo “D” e se 
deslocar para o final da fila do Grupo “D”. 

7- O jogador do Grupo “D” recebe a bola e passa para o primeiro do Grupo “A”. Em seguida, 
este jogador do Grupo “D” deverá remar ao final da fila do Grupo “A”. 

8- Aí reinicia tudo novamente, com o jogador do Grupo “A” passando a bola para o jogador do 
Grupo “B”. 

9- A ordem será sempre a seguinte: A-B-C-A-D-A depois reinicia A-B-C-A-D-A   
 

 
Figura 62 

 
Comentários: Com o passar do tempo, este treinamento poderá ser alternado como exigir um 
tipo de passe específico, ou então que haja a interceptação do passe pelos atletas dos grupos 
laterais etc. Vai da criatividade dos treinadores. 

17.6. Recepção de passe nas costas 

Número de jogadores: seis ou mais  
Habilidades -Recepção vinda de trás -Visão periférica -Passe 
1- O jogador 1 rema para a frente; 
2- Jogador 2 passa para o 1; 
3- Jogador 1 passa para o 4 e ocupa posição ao lado do 6; 
4- Jogador 5 rema para a frente; 
5- Jogador 4 passa para o 5; 
6- Jogador 5 passa para o 3 e ocupa posição ao lado do 2; 
7- Jogador 2 rema para a frente para receber a bola do 3 e continua o exercício. 
Comentários: Este exercício coloca ênfase na captura da bola por trás. O jogador para receber a 
bola deverá girar o corpo para o lado que o passador falar. Arremesso comum ou com as duas 
mãos deve ser realizado. 
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Figura 63 

____________________________________________________________________________________________________ 
 
Figuras 62 a 63 – Canoe Polo, Ian Beasley 
 

VÍDEO LINK -   https://youtu.be/vcX7xHCo91I 
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18. SEMANAS 15 e 16 

18.1. Arremesso lateral 

     Muito embora o arremesso básico seja o mais comum, é necessário aprender outras formas 
mais versáteis para passes laterais ou até mesmo para ser usado para jogar a bola em linha reta 
para frente. O arremesso lateral é uma das possibilidades a ser treinada pois poderá ser muito 
útil, inclusive em dribles. 
 
AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• O atleta deve agarrar a bola com a mão aberta e braço semiesticado para o lado; 
• O corpo deverá girar para trás com o braço; 
• Ao jogar a bola o atleta deve girar o corpo para a frente com o braço encerrando o 

movimento sobre o convés do barco; 

 
Figura 64 

 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Figura 64 – Canoe Polo, Ian Beasley 
 

VÍDEO LINK -   https://youtu.be/zLBkibgAw0I 

18.2. Arremesso com as duas mãos 

     O passe com as duas mãos é ideal para passes curtos diretos em jogo congestionado. 
Liberação de bola é muito rápida.  
 
AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• A bola é mantida contra o peito; 
• As mãos viradas para dentro com os cotovelos para fora e abaixo da altura do ombro; 
• Para máxima potência os cotovelos devem permanecerem em linha com a bola; 
• O atleta deverá segurar a bola com as pontas dos dedos e os polegares apontando para 

baixo; 
• No arremesso os dedos terminam esticados e apontando na direção da bola. 
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                                                                                                 Figura 65                              Figura 66 

 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Figuras 65 e 66 – Canoe Polo, Ian Beasley 
 

VÍDEO LINK - https://youtu.be/yKyRPKQrDkY 

18.3. Lob 

     Consiste em arremessar a bola para o alto com pouca força com o objetivo de encobrir o 
remo do oponente. Pode ser utilizado também em arremessos inesperados para o gol, 
possibilitando que a bola seja colocada fora do alcance do goleiro. O lob é realizado basicamente 
com a mesma ação do “arremesso básico”, mas ao invés de liberar a bola em trajetória reta o 
arremesso será para cima. 
 
AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• O atleta deve segurar a bola com a mão aberta, com o braço estendido para o lado.  
• O atleta deve jogar a bola visando fazer uma trajetória em forma de arco para encobrir o 

adversário. Não há necessidade de força; 
• A bola é solta através de um movimento do pulso e direcionada através dos dedos que se 

estendem em direção ao alvo; 
• A bola vai onde os dedos apontam. 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

VÍDEO LINK  - https://youtu.be/tcEjaRvZDpY 

18.4. Arremesso com rotação de pulso 

     É uma variação do arremesso básico onde ao invés de rotacionar o punho para baixo no 
momento de soltar a bola, o punho deverá ser rotacionado para direita ou para a esquerda de 
forma que a bola sairá em movimento de giro dificultando a vida do goleiro. 
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Imagem 79 

 

                       
                                                                                                                    Imagem 80 
 
AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• Deve ser utilizado no chute ao gol; 
• O atleta deve segurar a bola com a mão aberta, com o braço estendido para o lado.  
• O atleta deve jogar a bola visando que a mesma sai em rotação lateral para direita ou para 

esquerda, dependendo do efeito pretendido através da respectiva rotação do punho; 
• A bola sairá girando. 
 
***ótimos exemplos: https://www.youtube.com/watch?v=BtbXn2s7w38 
                                                        https://www.youtube.com/watch?v=vc25T6zLrFU 
 
____________________________________________________________ 
 
Imagens 79 e 80 – IMEL, Mauro Palacius 

VÍDEO LINK -  https://youtu.be/SQZMllC2O3Q 

18.5. Condução de bola com as mãos 

    O atleta não pode simplesmente colocar a bola sobre o seu cockpit e sair remando pois isso 
será considerado falta. O movimento correto de condução consiste, basicamente, em pegar a 
bola na água com o barco em movimento e jogá-la adiante para ser recuperada novamente. 
Esse movimento pode ser lento para ganhar tempo ou rápido como uma manobra de ataque.  
 
AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• A ação se inicia aproximando-se da bola e posicionando o caiaque ao lado dela para que o 

atleta possa pegá-la quando estiver na linha de seus joelhos e não do quadril pois se não 
conseguir na primeira oportunidade (joelho) ainda restará a segunda (quadril); 
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• O ciclo da última remada para a coleta da bola coincide com a retirada da pá no lado oposto 
ao do local que ela estiver; 

• Neste momento o remo deve ser colocado no cockpit e mantê-lo baixo para evitar obstruir 
a bola quando ela for arremessada; 

• A bola deve ser jogada para frente a uma distância pequena de um ou dois metros. 
 
 

    
                                                 Imagem 81                                                                                  Imagens 82 
 
____________________________________________________________ 
 
Imagens 81 e 82 – IMEL, Mauro Palacius 
 

VÍDEO LINK - https://youtu.be/fJu3nda8MTs 

18.6. Condução de bola com o remo 

    Usar o remo para conduzir a bola ao invés de utilizar as mãos permite que o atleta se mova 
para a frente sem necessidade de pausa. Esta condução pode ser feita de duas formas, uma 
colocando a bola na parte interna do remo para jogá-la para frente tanto no lado direito como 
no esquerdo. O grande problema dessa forma, que é a mais usual entre os atletas brasileiros, é 
que terá que girar o remo a todo momento. A outra forma, segundo Ian Beasley, que permite o 
ciclo da remada completo, deve seguir a orientação abaixo. 
 
AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• Na mão direita o atleta deve empurrar a bola para baixo com a borda da pá e à medida que 

a bola salta da água deve bater para a frente com a parte de trás do remo; 
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                                                      Figura 67                                                                                                    Figura 68 
 
 
• No drible com a mão esquerda o atleta deve empurrar a bola para baixo com a borda trazeira 

da pá e assim que a bola levantar deverá batê-la para a frente com a parte interna da pá; 
 

 
                                                                Figura 69                                                                             Figura 70 
• Deve objetivar colocar a bola cerca de um metro em frente do barco sem qualquer 

interrupção perceptível do ciclo da remada. 
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                 Imagem 83                                                                 Imagem 84                                               Imagem 85 
 
 
____________________________________________________________ 
 
Imagens 83 a 85 – IMEL, Mauro Palacius 
 

VÍDEO LINK -  https://youtu.be/gbzMw50I1BI 
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19. EXERCÍCIOS 

19.1. Condução em linha 
 
Número de jogadores: três ou mais 
Habilidades: Condução de bola; velocidade; ataque traseiro e capacidade física. 
Exercício: 
1- O grupo forma uma linha única; 
2- O primeiro jogador conduz a bola por cinco vezes e imediatamente continua com três dribles 

rápidos; 
3- No quinto drible lento, quando a bola cair na água, o segundo jogador da fila sprinta para 

obstruir o avanço do jogador da frente; 
4- Quando a obstrução estiver concluída, os primeiros dois jogadores retornam para o final da 

fila e o exercício recomeça com os próximos jogadores (se estiverem em três, quem obstruiu 
começa conduzindo a bola).  

Comentário: Colocar o jogador que conduz a bola sob pressão e forçar que altere a trajetória. 
Manter linha reta durante o exercício podendo ser utilizado o remo. 

VÍDEO LINK 

19.2. Condução em linhas alternadas 

Número de jogadores: quatro ou mais 
Habilidade: Condução, passe, velocidade 
Exercício: 
1- Os jogadores formam duas linhas paralelas afastadas cerca de 3 metros e remam para a 

frente em conjunto; 
2- A bola começa da esquerda e é passada para a direita e depois para baixo como no esquema; 
3- Quando a bola chegar no último jogador, regressa pelo mesmo percurso. 
 

 
Figura 71 

 
VÍDEO LINK 
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19.3. Troca de passe em três 

Número de jogadores: três 
Habilidades – passe e recepção 
Exercício: 
1- Três jogadores remam para a frente em formação conforme o esquema. 
2- A bola começa com o Jogador 1 e é passada para o Jogador 2 com um passe lateral com a 

esquerda; 
3- O Jogador 2 recebe a bola com a mão direita, pressionando-a contra o peito. A bola é 

colocada na água no lado direito do caiaque. 
4- O Jogador 3 apanha a bola e passa para o Jogador 1. 
Comentário:  Os jogadores devem alternam as posições. 

 
Figura 72 

 
VÍDEO LINK 

 

19.4. Troca de passe em três - B 

Número de jogadores: três 
Habilidades – passe e recepção 
Exercício: 
1. Três jogadores remam para a frente conforme ilustração acima; 
2. O Jogador 3 inicia lançando a bola a 1 ou 2 metros à frente do Jogador 2; 
3. O Jogador 2 faz um passe lateral para o Jogador 1; 
4. O Jogador 1 lança a bola para a água em frente do Jogador 3 e recomeça o exercício. 
Comentário: Os jogadores devem alternar a posição. 

 
VÍDEO LINK 
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19.5. Virada brusca 

Número de jogadores: quatro ou mais 
Habilidades: Arremessos -Condução 
Exercício: 
1- O Jogador 1 rema para a frente e vira rapidamente para a direita; 
2- O Jogador 2 passa a bola para o 1; 
3- O Jogador 1 passa para o 3 e se coloca ao lado do Jogador 3; 
4- O Jogador 4 rema para a frente e vira rapidamente para o 3 de quem receberá o passe e, 

de imediato, passará para o Jogador 2 se posicionando ao seu lado. 
Comentário: Variar os tipos de passes.  
 

 
Figura 73 

 
 

VÍDEO LINK 

19.6. Chutes a gol 

Número de jogadores: dois 
Habilidades: Arremessos 
Exercício: 
1- Um jogador se posiciona na lateral do campo o colega recebe a bola e atira ao gol, sem 

goleiro, com o arremesso que o colega indicar através de um grito; 
2- Cada jogador deve dar 10 chutes ao gol para alternar as funções. 
 
 

VÍDEO LINK 
____________________________________________________________ 
 
Figuras 71 a 73 – Canoe Polo, Ian Basley 
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20. SEMANAS 17 e 18 

 
20.1. Interceptação lateral 

     A interceptação lateral é a forma mais comum de parar o outro jogador, porém é necessário 
saber “onde interceptar” e “como interceptar”. A posição mais eficaz para interceptar é junto 
ao finca-pés do adversário pois cria uma boa alavanca que vai girar o barco. Interceptar embaixo 
do banco é menos eficaz pois o peso do jogador faz com que o seja o ponto mais estável do 
caiaque. 
 
     Atingir o adversário de lado, por si só não é suficiente pois ele poderá rapidamente inclinar 
o caiaque e fazer com que o seu barco fique sobre o dele e aí não haverá interceptação pois 
quem tem o barco embaixo estará sempre em melhor posição. Portanto, para uma 
interceptação eficaz deverá colocar a proa embaixo do barco do adversário para poder 
direcioná-lo para onde pretender. 
 
     Se a interceptação for de lado, deverá inclinar o caiaque e fazer uma forte circular de proa 
com o corpo inclinado para a frente para mergulhar por baixo do adversário 
 
AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• A posição mais eficaz para atacar é nos pés do oponente, porque isso cria alavancagem que 

irá virar o barco. Aproximar-se do quadril é menos eficaz, porque o peso do jogador o torna 
a posição mais sólida e estável do caiaque; 

• Não basta apenas bater na lateral do barco o ideal é fazer com que a embarcação oponente 
seja lançada por cima da proa, isso dará o controle e permitirá direcioná-lo para onde 
desejar.   

 

 
Figura 74 

____________________________________________________________________________________________________ 
 
Figura 74 – Manual de Kayak Polo, Federação Portuguesa de Canoagem 

VÍDEO LINK -  https://youtu.be/2kEnpcgCq_o 
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20.2. Interceptação frontal 

     A interceptação consiste em colidir a proa do seu barco na proa ou lateral da embarcação 
oponente com a intenção de parar ou desequilibrar o jogador forçando a perda da posse da 
bola ou a mudança de sua trajetória. Ocasionalmente um alto impacto poderá danificar a 
embarcação de forma que compreender as regras relativas a este fundamento e desenvolver 
uma boa técnica ajudará a evitar acidentes ou tumultos desnecessários.  
 
     A interceptação frontal é de difícil execução e facilmente evitada pelo adversário, bastando 
para isso fazer um giro no último momento e, com isso, o oponente passará ao lado ficando fora 
da jogada. Se a interceptação for de frente em direção ao adversário, o ideal é distanciar 
lateralmente cerca de 30 a 50 cm do outro barco e transformar em interceptação lateral 
desenvolvendo um giro acentuado.  
 

    
                                                   Imagem 86                                                                     Imagem 87 
 
 

          
                                                   Imagem 88                                                                Imagem 89 
 
____________________________________________________________ 
 
Imagens 86 a 89 – IMEL, Mauro Palacius e Patricio di Monaco 
 

VÍDEO LINK - https://youtu.be/GUu-MinBmoA 

20.3. Ataque proa a proa 

     Este fundamento é responsável pelos momentos mais contagiantes, radicais e perigosos do 
Caiaque Polo, utilizado no início da partida na disputa inicial da bola onde vários acidentes 
acontecem, alguns cinematográficos que podem ser encontrados no youtube: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MQnRg-hdpg0&t=5s 
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     Ataque proa a proa consiste na colisão de frente (proa a proa) dos dois oponentes. Este 
ataque com velocidade é muito perigoso, pois dificilmente haverá o encontro entre as proas, 
sendo que o normal é uma subir e acertar o jogador que ficar embaixo. Portanto, os treinadores 
devem ter atenção especial com treinamentos dessa disputa inicial, principalmente com os mais 
velhos e mais fortes. 
 
AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• Tentar evitar ao máximo ficar por baixo do oponente no momento do impacto; 
• Os impactos mais fortes acontecem quando o atleta está afundando a proa para pegar a 

bola. Neste momento a sua proa serve como plataforma de lançamento do oponente que 
poderá machucá-lo de acordo com a força da ação;  

• Se a perda da posse da bola for inevitável, virar lateral ou casco para o impacto 
 

 
                                                                                      Figura 75 
 
 
____________________________________________________________ 
 
Figura 75 – Canoe Polo, Ian Basley 

20.4. Defesa lateral 

     A melhor estratégia de defesa consiste em inclinar lateralmente o convés da embarcação 
mantendo-o de frente para o atacante evitando que o mesmo coloque a proa embaixo do barco 
defensor. O deck inclinado irá parar o atacante ou agir como uma rampa para direcioná-lo ao 
convés do barco defensor.  
 
       AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• Utilizar o apoio alto e baixo para inclinar o barco de frente para o atacante; 
• Objetivar direcionar o atacante para longe da bola, caso ele consiga subir no convés.  
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Imagem 90 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Imagem 90 – IMEL, Mauro Palacius e Patricio di Monaco 
 

VÍDEO LINK - https://youtu.be/sOxXTmOJbMw 

20.5. Proteção de bola 

     Proteção de bola consiste em obstruir ou dificultar a posse pelo adversário através de 
manobras (circular de popa ou reversa) ao redor da mesma. A chave para o seu sucesso é 
conhecer a regra de posse de cinco segundos que se aplica somente quando a bola está ao 
alcance do braço. Se a bola estiver fora do alcance do braço, a regra não se aplica. Para exercícios 
de treinamento é interessante que o atleta continue recuperando a bola mais uma vez com o 
remo e a traga de volta para a posse, complementando com outra circular de popa para manter 
o barco girando. Esta ação pode continuar enquanto for necessário. 
 
AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• Girar o barco com circular de popa (ou proa) quando a bola estiver para um lado e o 

oponente atacando pelo lado oposto; 
• Quando o atacante se aproximar a bola deve ser puxada com o remo ao lado do caiaque até 

próximo ao quadril; 
• Durante o ataque, o defensor deve apresentar o casco da embarcação ao atacante para 

impedi-lo de passar por cima ou por baixo (neste momento a bola estará ao alcance do braço 
e a contagem de 5 segundos de posse começa); 

• Para evitar a penalização o defensor deverá fazer uma circular de popa para girar o barco. O 
movimento da água levará a bola para fora do alcance do braço e, portanto, sem a contagem 
de 5 segundos; 

• A manobra terminará quando o caiaque estiver voltado para a direção oposta, pronto para 
atacar. O oponente será deixado para trás porque terá maior distância para remar. 
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                                                                                      Figura 76 

 
____________________________________________________________ 
 
Figura 76 – Canoe Polo, Ian Basley 
  
 

VÍDEO LINK - https://youtu.be/qUbe61QrAsg 

20.6. Apoio com a mão 

É o apoio baixo já treinado, porém, aqui o atleta estará segurando a bola com uma das mãos.  
 
AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• Uma das extremidades da pá estará na superfície da água e a outra extremidade presa no 

convés do barco que deverá estar levemente inclinado no lado do apoio. 
• Esta manobra será útil para equilibrar o barco no momento de arremesso.  
 

 

 
 
                                                                                                                           Figura 77 
____________________________________________________________ 
 
Figura 77 – Canoe Polo, Ian Basley 
  
 

VÍDEO LINK - https://youtu.be/YhE3aOOfGQc 
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21. EXERCÍCIOS 

21.1. Interceptação lateral 

Número de jogadores: dois 
Habilidades:  ataque e defesa lateral  
Habilidades: perceber a onda da proa 
Exercício: 
1- Jogador 1 rema para frente em ritmo lento; 
2- Jogador 2 começa a um barco de distância atrás e a um metro lateralmente; 
3- Jogador 2 rema forte para passar por cima da onda de proa; 
4- Quando o jogador 2 passar por cima da onda de proa deverá executar um forte giro com o 

caiaque inclinado para mergulhar por baixo do jogador 1 e alterar a sua trajetória. 
Comentário: No princípio o jogador 1 deve mover-se devagar para permitir o jogador 2 
estabelecer uma técnica de ataque. Depois, quando estiver fácil, aumentar a velocidade para 
uma simulação de jogo mais realista.  

 

                                                                                                  Figura 78 
 
 

VÍDEO LINK  

21.2. Interceptação lateral - B 

Número de jogadores: dois 
Habilidades:  interceptação lateral 
Exercício:  
1 - Dois jogadores ficam de frente um para o outro em distância de 9m 
2 - A bola é colocada sobre a água atrás da linha da embarcação 2.  
3 - O barco 1 dá um sprint para a frente para recuperar a bola e ao mesmo tempo o barco 2 
acelera para a frente até chegar próximo ao barco que estará vindo em sua direção. 
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4 - Pouco antes dos barcos se cruzarem, o atleta 2 deverá fazer um giro de 180º e partir também 
em direção à posse da bola impedindo com confronto lateral. 
Comentário: O barco 2 não deve girar muito cedo, pois o objetivo é vir ao lado do barco 1 para 
a disputa da bola. 

 

                                                                                                 Figura 79 
 

VÍDEO LINK  

21.3. Condução sob pressão 
 
Número de jogadores: dois 
Habilidades: interceptação, velocidade, drible. 
Exercício: 
1- Jogador 1 conduz a bola em velocidade; 
2- Começando a um barco de distância, o Jogador 1 tenta interceptar ou modificar a trajetória 

do jogador 1 
Comentário: Este exercício procura colocar o jogador que conduz a bola sob pressão para que 
desenvolva uma boa capacidade de driblar. O Jogador 2 tem que decidir se força a subida da 
onda, se desce a onda por trás ou se escapa da onda para atacar. 

 

                                                                                                Figura 80 

VÍDEO LINK  
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21.4. Manter a posse de bola 
 
Número de jogadores: dois 
Habilidades: posse da bola, drible. 
Exercício 
1- Dois jogadores ficam virado um para o outro a uma distância de 6 metros; 
2- O jogador que tem a bola rema em direção do outro e tenta passar por ele sem perder a 

posse; 
3- A defesa tenta a interceptação e ganhar a posse da bola. 
Comentários: O objetivo é passar por um defensor que se move em sua direção. Para isso é 
possível qualquer drible e arremessos como o lob, por exemplo. O jogador tem que passar pela 
defesa e pegar a bola para completar o exercício. 
 

 

                                                                                                Figura 81 
 

VÍDEO LINK  

21.5. Troca de posição 
 
Número de jogadores: quatro ou mais 
Habilidades: proteção ao gol, interceptação 
Exercício: 
1- Três jogadores organizam a defesa de um gol (dois laterais e goleiro 2-1); 
2- O quarto jogador ataca a defesa; 
3- Assim que esse quarto jogador ataca, um lateral vai ao seu encontro com objetivo de 

interceptá-lo e conduzi-lo para a linha lateral. 
4- Assim que o lateral sai para interceptação o outro lateral deverá ocupar o espaço deixado e 

recomeça o exercício. 
Comentários: O exercício pode ser praticado com ou sem bola. É possível fazer o exercício com 
mais um atacante pela outra lateral. 
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                                                                                               Figura 82 
 

VÍDEO LINK  

21.6. Troca de posição B 

Número de jogadores: quatro ou mais 
Habilidades: defesa, interceptação, trabalho de equipe. 
Exercício: 
1- Três jogadores organizam a defesa no sistema 2-1 (dois laterais e goleiro); 
2- O quarto jogador tenta entrar na zona de defesa por detrás de um dos laterais; 
3- O lateral deverá remar ré e interceptar o avanço do atacante levando-o para a linha de 

fundo; 
4- O outro lateral que não participou da interceptação deverá ocupar o lugar daquele que saiu 

para não permitir o avanço do atacante. 
Comentários: O exercício pode ser praticado com ou sem bola. Outro atacante pelo centro 
dificulta o exercício. 

 
                                                                                               Figura 83 
 

VÍDEO LINK  
 
____________________________________________________________ 
 
Figuras 78 a 83 – Canoe Polo, Ian Basley 
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22. SEMANAS 19 e 20 

22.1. Bloqueio com o remo 

     O remo tem que ser trabalhado como a extensão dos braços do atleta. As ações de bloqueio 
da bola realizadas através do remo são fundamentais em uma partida de Caiaque Polo, quer 
para impedir os gols ou até mesmo para interceptar um passe. Por esse motivo o atleta deve 
estar bem preparado para esticar o remo para cima ou para os lados mantendo uma 
empunhadura sempre firme.  
 
AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• Qualquer parte do remo pode ser utilizada; 
• O atleta que estiver bloqueando deverá estar prestando atenção na bola e não no 

adversário; 
• O objetivo é que a bola caia na água próximo ao atleta ou deslize até as suas mãos ou até 

mesmo que se dê sequência de jogada sem deixar a bola cair (lembrando que é proibido o 
movimento de balanço com o remo). 

 

 
                                                                   Imagem 91 
 

VÍDEO LINK - https://youtu.be/qbBm36jtbXI 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Imagem 91 – IMEL, Mauro Palacius  
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22.2. Bloqueio de proa com o remo 

     Consiste no bloqueio da bola quando estiver passando pela proa.  
 
AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 

• O atleta deverá deixar o remo paralelo ao barco e amortecer a bola preferencialmente com a 
parte de dentro do remo. 

• Ambas as mãos devem estar segurando firmemente o tubo do remo. 
 

 
Imagem 92 

 
 

VÍDEO LINK - https://youtu.be/Z9RbEnWmacQ 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Imagem 92 – IMEL, Mauro Palacius e Patricio Di Monaco 
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22.3. Rebatida com o remo 

     Ao invés de usar o remo para amortecer a bola para as mãos ou para os lados, é possível 
golpeá-la com o objetivo de cair na frente do caiaque sem parar a jogada podendo dar 
excelente resultado.  
 
AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• A rebatida deve ser realizada para a frente, preferencialmente com a parte de trás da pá; 
• Ambas as mãos devem estar segurando o tubo do remo, de forma que haverá um limite de 

alcance de cada atleta.  
 
 

    
                                     Imagem 93                                                                                Imagem 94 

 
 

VÍDEO LINK - https://youtu.be/IXYo1IEuYT4 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Imagens 93 e 94 – IMEL, Mauro Palacius  

22.4. Puxar a bola com o remo 

     Não pode haver o contato entre remo e a mão do oponente, o que é muito comum nas 
disputas de bolas de iniciantes. A pá é uma extensão eficaz para recuperar a bola na água que 
está fora do alcance do braço e, por este motivo, o movimento deve ser muito treinado.  
 
AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• O atleta deverá prender a pá sobre a bola; 
• O braço de comando deve estar no alto e o de tração realizando zig zag com a bola presa 

até o alcance das mãos; 
• Essa ação tem que ser mais rápida do que levar o caiaque até a bola. 
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                                                                           Imagem 95 

 
 

VÍDEO LINK - https://youtu.be/hH7yvhYlRwc 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Imagem 95 – IMEL, Mauro Palacius  

22.5. Pegar a bola com o remo 

Atletas habilidosos utilizam o remo não só para bloqueios como também para ações ofensivas 
de forma extremamente eficaz. É necessário que desde o início, o jovem atleta saiba dessa 
possibilidade e treine o fundamento que aos poucos irá se aperfeiçoar. 
 
AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• Para pegar a bola na água com a pá o atleta deve colocar a parte de trás da lâmina do remo 

em cima da bola em um ângulo aproximado entre 70° a 80°; 
• Nesta posição deverá empurrá-la suavemente para dentro da água fazendo com que ela 

submerja (mergulhe) e depois emerja (suba); 
• Com a subida da bola o atleta deverá trabalhar a habilidade para rolar a parte interna do 

remo para baixo da mesma de forma que fique estabilizada; 
• Essa manobra pode ser usada para passar a bola para trás, para a frente ou até mesmo fazer 

o gol. 
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Imagem 96 

VÍDEO LINK - https://youtu.be/PqIPRMxAsZo 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Imagem 96 – IMEL, Mauro Palacius  

22.6. Afundar a proa 

     Afundar a proa significa mergulhar a parte da frente do caiaque para manobras de ataque e 
defesa, bem como para pegar a bola fazendo-a rolar pelo convés até as mãos do atleta 
extremamente habilidoso. No entanto, deve-se evitar de usar essa manobra perto do corpo de 
um oponente, pois há um alto risco de criar um toque ilegal se a proa não acabar passando por 
baixo do outro barco e acabar tocando o outro atleta.  
 
AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS: 
 
• Para mergulhar a proa, terá que combinar a inclinação para frente do corpo com uma 

velocidade média para forçar o mergulho; 
• O atleta deverá manter a cabeça baixa sobre o convés; 
• A ação deve ser suave e sem muito esforço; 
• Deve praticar usando a proa do barco para pegar uma bola na água (jogue a bola 3-4 m à 

frente, remeta em direção a ela e mergulhe a proa para fazer a bola rolar ao longo do convés 
e para as mãos). 

 

     
                                                                     Imagem 97                                                                         Imagem 98 
 

VÍDEO LINK -  https://youtu.be/JRhX1qs1fYs 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Imagens 97 e 98 – IMEL, Mauro Palacius e Patricio Leo Di Monaco  
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23. EXERCÍCIOS 

23.1. Bobinho  
 
Número de jogadores: 3 
Habilidades: bloqueio e passe sobre pressão 
Exercício: 
1- Dois jogadores de frente a uma distância de 5 ou 6 metros; 
2- Terceiro jogador livre para se mexer entre eles; 
3- Os jogadores parados trocam passes enquanto o jogador que está no meio tenta interceptar 

a bola; 
Comentários: podem ser utilizado todos os tipos de passe, porém o lob limita muito o objetivo 
do exercício. Se ficar muito fácil os dois jogadores com a posse poderão se movimentar. 
 

 

                                                                                                Figura 84 
 

VÍDEO LINK  
 
____________________________________________________________ 
 
Figura 84 – Canoe Polo, Ian Basley 
  

23.2. Bobinhos 

Número de jogadores: cinco ou mais 
Habilidades: Bloqueio - Passe sob pressão 
Exercício: 
1- Os jogadores formam dois círculos, um dentro e outro fora; 
2- O grupo de fora tem um jogador a mais e permanece estacionado; 
3- O grupo de dentro pode se locomover e o objetivo é interceptar o passe ganhando a posse; 
Comentários: O lob deve ser evitado para não limitar o exercício, os demais arremessos podem 
ser realizados. 
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                                                                                               Figura 85 
 

VÍDEO LINK  
___________________________________________________________ 
 
Figura 85 – Canoe Polo, Ian Basley 

23.3. Exercício em Y 

Número de jogadores: seis ou mais 
Habilidades: ganhar posição, manter posição, chute e interceptação. 
Exercício: 
1- Os jogadores formam três grupos: “A”, “B” e “C”; 
2- O primeiro jogador de um grupo atira a bola para uma área em frente ao gol e chama um 

jogador de cada um dos outros dois grupos para disputarem a bola e chutar ao gol; 
3- Os dois jogadores disputam a bola para o chute ao gol. Aquele que perder a posse começa 

a trabalhar como defensor a fim de interceptar o arremate; 
4- Após o gol, o exercício continua com aquele que sofreu o gol recomeçando o exercício. 
Comentários: se os dois jogadores não conseguirem fazer o gol, os companheiros poderão ser 
chamados e aí ficará dois contra dois. 
 

 
Figura 86 
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VÍDEO LINK  
___________________________________________________________ 
 
Figura 86 – Canoe Polo, Ian Basley 

23.4. Chute a gol 

Número de jogadores: três ou mais 
Habilidades:  chute sobre pressão  
Exercício: 
1- Dois jogadores se posicionam próximo a área de 4,5 metros e o terceiro na área de 6 metros; 
2- Os dois da frente sprintam em direção ao gol. Aquele que está com a bola será interceptado 

e joga para o terceiro jogador que estará atrás; 
3- Este terceiro chega em velocidade e atira ao gol. 
Comentário: O ideal é que o defensor consiga interceptar na proa do atacante. Não é necessário 
ganhar a posse da bola, apenas evitar que atire ao gol. Colocar um goleiro no exercício aumenta 
a dificudade. 

 
 

 
 

Figura 87 

 
 

VÍDEO LINK  
___________________________________________________________ 
 
Figura 87 – Canoe Polo, Ian Basley 
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23.5. Chutes a gol com o remo 

Número de jogadores: um ou mais 
Habilidades -Manuseio ofensivo do remo  
1. Sem goleiro no gol, o atleta deverá chutar da linha de 4,5;  
2. É necessário a presença de uma pessoa para ficar disponibilizando as bolas. 
Comentário: É ótimo para desenvolver habilidades com o remo que pode ser desenvolvido 
também com o arremesso de costas. Tem que treinar na direita e esquerda. 
 

VÍDEO LINK  
___________________________________________________________ 

 
23.6. Condução e trocas de passes com o remo 

Número de jogadores: dois 
Habilidades: condução, passe e recepção 
1. Dois atletas saem da mesma borda da piscina. Um conduz a bola com o remo por 3 ciclos de 
remada; 
2. Ao amortecer a bola com o remo, o jogador deverá iniciar novo ciclo de 3 remadas e devolver 
a bola com o remo 
3. Repetir as ações ida e volta por toda extensão da piscina. 
Comentário: O exercício pode ser praticado com outras formas de arremesso e recepção de 
acordo com o nível da dupla. 
 
 

VÍDEO LINK  
___________________________________________________________ 
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24. SEMANAS 21 e 22 

     É chegada a hora de se iniciar a preparação final para o exame de faixa que irá acontecer na 
terceira e quarta semanas contados a partir de agora. Este exame nada mais é do que uma 
avaliação matemática, denominada de “Scout Técnico”, que é realizada através de planilhas 
excel, onde três avaliadores aplicam uma nota para cada fundamento executado. Além da 
prática, que será uma atração para os pais e para os próprios atletas, haverá prova teórica de 
múltiplas escolhas. 
 
     Para que os atletas não sejam surpreendidos é necessário que os fundamentos sejam 
“treinados” através dessa metodologia transformando o evento em algo realmente esperado 
com muitas expectativas, como acontece nas artes marciais quando da mudança de faixa. 
 
     Tem que ser criada uma atmosfera que envolva não só os atletas como também os familiares 
que terão a oportunidade de conhecer um esporte muito pouco divulgado e praticado no Brasil. 
É o momento da ciência dos pais quanto às atividades físicas desenvolvidas semanalmente e da 
capacidade didática do treinador.  
 
     Cada fundamento executado para avaliação receberá nota de 0 a 5 por três avaliadores. Se a 
média de todos os fundamentos avaliados aplicada pelos três avaliadores for inferior a “bom” 
(excelente, ótimo, bom e regular), significa dizer que o atleta não poderá passar para a próxima 
faixa pois ainda necessita estar mais capacitado nesta fase. 
 
     Com aproximadamente seis meses de prática da canoagem, não há que se esperar que o 
menino ou a menina estejam dominando com perfeição todos os fundamentos, até porque são 
manobras que serão utilizadas a vida toda pelos atletas e revistas constantemente nos 
treinamentos diários de todas os níveis de faixa. Porém, na faixa amarela, os fundamentos 
realizados na água parada já começarão a passar para corrente de forma que, para não 
atrapalhar o desenvolvimento técnico daqueles mais dedicados, será necessário que os 
professores reorganizem todas as turmas separando os desiguais tecnicamente falando, ficando 
com a programação da branca aqueles com desenvolvimento mais atrasado. 

24.1. Exame de faixa – o que avaliar 

     Trata-se da fase de conhecimento da modalidade e dos fundamentos disponibilizados no 
NÍVEL 1 do DVD Oficial. A preocupação primeira é desenvolver uma atividade desportiva 
prazerosa e segura. Objetiva-se aqui que o canoísta aprenda de fato as principais manobras de 
equilíbrio na embarcação bem como de movimentação no meio aquático além da 
responsabilidade de armazenagem e guarda de seus equipamentos. O atleta somente sairá 
dessa faixa quando participar das sessões obrigatórias e conseguir desenvolver com segurança 
os seguintes exercícios: 
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OBJETIVOS GERAIS 
Proporcionar ao aluno os conhecimentos e domínios básicos para sua navegação em águas calmas e iniciação em águas 
bravas. 
 

CONTEÚDO 
O QUE AVALIAR ? 

ATIVIDADES DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
ATRAVÉS DO QUE SE ENSINA E APRENDE? 

OBJETIVO DIDÁTICO 
O QUE APRENDEU O ALUNO? 

Conhecimento do material: 
ü O barco e suas partes; 
ü O remo e suas partes; 
ü Tamanho do remo; 
ü Posicionamento correto das mãos no 

remo. 
E demais acessórios: capacete, 
colete, saia, etc. 

Apresentação e explicação do material suas 
partes e utilização.  

O aluno ser capaz de conhecer e 
identificar o material que irá 
utilizar em suas aulas. E 
conhecer todas as partes para 
ajustes dos mesmos. 

Entrada e saída da embarcação: 
ü Verificação interna do equipamento 

(limpeza) 
ü Utilização do “triângulo” de apoio; 

 

 Prática da técnica de entrada e saída da 
embarcação no seco: 

ü Demonstração da mecânica de embarque e 
desembarque; Prática da técnica de entrada e 
saída da embarcação na água.  

ü Explicação do “triângulo” de apoio; (pá, caiaque, 
canoísta). 

A primeira coisa a se fazer é a 
inspeção interna da embarcação 
e depois o aluno tem que ser 
capaz de entrar e sair da 
embarcação sem perder o 
equilíbrio. 

 Na Embarcação: 
ü Regular os finca pés; 
ü Colocar a saia; 
ü Posição básica na embarcação do 

tronco e quadris. 

Explicações e demonstrações no seco: 
ü Como se regula os finca pés; 
ü Posição do corpo dentro da embarcação: pés, 

joelhos, quadris e tronco; 
 

O aluno ser capaz de regular os 
fica- pés do barco até obter um 
ajuste confortável. 
  
O aluno ser capaz de controlar e 
obter uma correta 
movimentação com a 
embarcação 

Retirar  água da Embarcação: 
ü Técnica com ajuda; 
ü Técnica sem ajuda. 

Explicação, demonstração e prática dos 
diferentes tipos de técnica de retirada da água 
de dentro da embarcação. 

 O aluno ser capaz de retirar a 
água de sua embarcação com e 
sem a ajuda de um companheiro 
e nas diferentes técnicas. 

Emborcar com segurança e 
recuperação equipamentos: 

ü Adaptação para virar a embarcação; 
ü Saída segura da embarcação; 
ü Técnicas de recuperação e transporte 

dos materiais na água. 

Praticar no emborcamento; 
ü Abandono seguro da embarcação; 
ü diferentes tipos de técnicas de recuperação do 

material. 

O aluno ser capaz de virar e 
abandonar a embarcação com 
calma, com e sem ajuda de 
companheiro;  
O aluno ser capaz de recuperar e 
transportar o material na água. 

Aplicação do Equilíbrio no seco e na 
água: 

ü Limites de equilíbrio da embarcação; 
ü Apoios alto e baixo. 

Exploração dos desequilíbrios da embarcação 
para ambos os lados; 
Explicação e prática dos apoios. 

O aluno estará interiorizado dos 
limites de equilíbrio da 
embarcação e será capaz de 
reagir mediante a utilização de 
apoios altos e baixos. 

Remada à frente e ré no seco e na 
água: 

ü Condução do barco em linha reta 
para a frente e remada ré 

No seco, através de pequenos cabos de 
madeiras que substituirão os remos, ensinar a 
técnica básica de remada à frente e ré. 
Na água, com atleta sempre vestindo o colete 
salva-vidas e na presença de instrutor, ser 
capaz de conduzir o barco em linha reta. 

O aluno ser capaz de fazer os 
movimentos básicos do ciclo da 
remada dos membros superiores 
e inferiores. 
 
O aluno ser capaz de conduzir a 
embarcação em linha reta para 
frente e para trás. 
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Fases da remada: 
  

ü Fase aérea 
ü Fase aquática; 

 

No seco: 
- Explicação, das subfases de ATAQUE, 
TRAÇÃO E SAÍDA 
  
Na Água: 
- Exploração do ciclo completo com navegação 
livre; 

No seco: 
O aluno ser capaz de realizar o 
ciclo completo de remada, 
executando com um agarre 
correto no remo e uma 
orientação ótima das fases de 
ATAQUE, TRAÇÃO E SAÍDA; 
Na água: 
O aluno ser capaz de navegar 
com o posicionamento e técnica 
corretos. 

Circulares e Lemes 
ü Proa 
ü Popa 

No seco e na água demonstrar o 
procedimento correto das principais manobras 
utilizadas para mudanças de direcionamento 
da embarcação. Na água efetuando zig zag ora 
com circulares ora com lemes. 

O aluno tem que ser capaz de 
efetuar as circulares de proa e 
popa com perfeição. Os lemes 
serão mais difíceis de aprender, 
principalmente o de proa, porém 
ao sair da faixa branca já deve 
ter exata noção do que fazer, 
mesmo que a execução não 
esteja perfeita. 

Remada Lateral: 
ü Estática 
ü Dinâmica 

No seco e na água, treinar os dois modos de se 
remar lateralmente 

Em seis meses o atleta deverá 
estar remando razoavelmente 
bem para as laterais, nas duas 
formas possíveis. 

Remada reversa, Remada Inclinada 
e Remada com pausa 

Fundamentos previstos no DVD que devem ser 
treinados desde a faixa branca. 

Em seis meses o atleta deverá 
estar executando esses 
fundamentos de forma razoável. 

Giros: 
ü Circular de proa e circular de popa; 
ü Reversa e leme de popa; 
ü Leme de popa. 

      

Fundamentos previstos no DVD que devem ser 
treinados e executados de acordo com o plano 
de aula. 

É possível no final do curso 
específico para a faixa branca 
estar realizando esses 
procedimentos de forma 
razoavelmente bem. 

Canoa: 
ü Altura e posicionamento do remo; 
ü Entrada e saída; 
ü Técnica de remada; 
ü Remada cruzada; 
ü Giro na cruzada; 
ü Lemes e circulares. 

Para a maioria dos atletas a canoa será apenas 
um conhecimento a mais. Porém, para aqueles 
que se identificarem com a embarcação, os 
fundamentos devem ser mais exigidos.  

Mesmo que o atleta não queira 
praticar a canoa no início, é 
possível o aprendizado rápido 
das manobras sugeridas. 

Caiaque Polo: 
ü Arremessos; 
ü Conduções; 
ü Habilidades de ataque; 
ü Habilidades de bloqueio. 

 

Para os núcleos que possuem essa 
embarcação, serão seis semanas de 
aprendizagem dos principais fundamentos da 
modalidade. 

Após seis meses de atividades, os 
atletas de piscinas estarão aptos 
a praticar o caiaque polo com 
desenvoltura e segurança. 

Rolamento: 
ü Com remo; 
ü Sem remo 

Embora seja talvez o principal fundamento de 
segurança da canoagem, na faixa branca não 
será obrigatória a sua execução completa. O 
mais importante é aprender a emborcar e 
resgatar os equipamentos com segurança, 
porém, alguns já conseguirão realizar os 
rolamentos ao término dos fundamentos 
previstos. 

No final de seis meses, caso o 
atleta ainda não esteja rolando, 
não poderá mais ter pânico ao 
emborcar e terá que ser capaz de 
resgatar com segurança os 
equipamentos. 
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24.2. Avaliação teórica 

     O cerimonial de mudança de faixa deve ser algo pensado e programado para que os 
familiares e amigos dos canoístas estejam presentes. Será um grande desperdício de 
oportunidade não utilizar esse momento para cativar as famílias e mostrar a elas que o filho ou 
filha está sendo bem direcionado técnica e educacionalmente dentro dos preceitos ou valores 
inseridos no esporte. 
 
     Terá que ser algo rápido, não sendo possível analisar na prática todos os fundamentos 
previstos no item 23.1 os quais os professores terão a obrigação de ensinar durante 
aproximadamente 6 (seis) meses de atividades. O mais razoável a ser feito, pensando em evento 
com a presença de familiares e amigos, é aplicar uma prova teórica antecipada, algo simples 
com a intenção apenas de fazer com que o aluno faixa branca comece a ingressar realmente na 
sociedade da canoagem nacional e internacional, conhecendo questões básicas da modalidade 
como, por exemplo, quais os significados de CBCa e FIC. 
 
     Várias questões que estão expostas nas apostilas do Projeto disponibilizadas no site serão 
aplicadas através de prova subjetiva que obrigue o atleta a escrever. Estas provas ficarão 
disponibilizadas na internet e devem ser estudadas e preenchidas em casa com antecedência 
pelos alunos. 
  
     É importante que durante essas duas semanas o treinador imprima estas provas e ofereça 
aos seus atletas para irem pesquisando as respostas corretas. Na prática são poucos os que 
realmente pesquisam, mas estes poucos farão a diferença na frente. Só o fato de “copiarem” as 
respostas já estarão aprendendo algo, por mínimo que seja. Estas provas devem ser entregues 
e corrigidas antes do Scout Técnico.   
 
     Cada local fora de Foz do Iguaçu deve, por motivos óbvios, adaptar os questionamentos à 
sua realidade local. Porém é necessário que todos conheçam e saibam respeitar as instituições 
envolvidas com a canoagem no Brasil. Respeito e educação não significam, porém, servilidade.  
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EXAME FAIXA BRANCA 
Aluno:_______________________________________________________________________ 
Modalidade:__________________________________________________________________ 
Categoria:____________________________________________________________________ 
Nascimento:__________________________________________________________________ 
Data: ___/____/_______ 
 
1)- Qual o nome da Entidade de Administração Desportiva Nacional da sua modalidade, quando 
foi fundada, em que local foi instalada a primeira sede e o nome completo do Presidente: 
Entidade:_____________________________________________________________________ 
Fundada em:__________________________________________________________________ 
Sediada na Cidade de: __________________________________________________________ 
Nome do Presidente:___________________________________________________________ 
 
2)- Qual o nome da Entidade de Administração Desportiva Estadual da sua modalidade, quando 
foi fundada, em que local foi instalada a primeira sede e o nome completo do Presidente: 
Entidade:_____________________________________________________________________ 
Fundada em:__________________________________________________________________ 
Sediada na Cidade de: __________________________________________________________ 
Nome do Presidente:___________________________________________________________ 
 
3)- Qual o nome da Entidade de Prática Desportiva (Clube) da sua modalidade, quando foi 
fundada, em que local foi instalada a primeira sede e o nome completo do Presidente: 
Entidade:_____________________________________________________________________ 
Fundada em:__________________________________________________________________ 
Sediada na Cidade de: __________________________________________________________ 
Nome do Presidente:___________________________________________________________ 
 
4)- Qual é o nome da Empresa que patrocina o Projeto Meninos do Lago e que é a grande 
responsável por oferecer a oportunidade da prática de canoagem na Cidade de Foz do Iguaçu? 
Essa Empresa é a maior produtora mundial de qual produto?  
Empresa:_____________________________________________________________________ 
Maior produtora do mundo de:___________________________________________________ 
 
5)- Qual o nome do Canal de Canoagem Slalom onde são realizados os treinamentos do Projeto 
Meninos do Lago. Além da canoagem esse canal é muito importante para uma atividade 
essencial ao meio ambiente, qual é? 
Canal ________________________________________________________________________ 
Atividade essencial ao meio ambiente______________________________________________ 
 
6)- Qual é a entidade internacional que regulamenta o esporte da canoagem em todos os 
continentes? 
____________________________________________________________________________ 
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7)- O que deve ser realizado por primeiro antes de entrar no barco? 
(   ) Vistoria interna  (   ) Regular os finca-pés   (   ) Prender a saia no anel do barco   
 
8)- Na canoa abaixo, que mais se parece com um foguete, foi usada por muito tempo pela 
principal atleta de Canoagem Slalom do Brasil em toda a história. Com esse equipamento 
artesanal, Ana Sátila conseguiu vencer competições o que demonstra que a força de vontade é 
muito mais importante que qualquer outra coisa. Por favor, identifique com as letras A, B e C. 
 
A=proa 
B=popa 
C=anel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9)- Se houver reprovação escolar, qual a condição do atleta continuar no Projeto Meninos do 
Lago? Fundamente a resposta com base no Regimento Interno. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
10)- O Projeto Meninos do Lago tem um site oficial onde poderão ser encontrados os 
regulamentos e normas do mesmo. Dentro do “Regimento Interno”, o Capítulo XI normatiza 
sobre Higiene Pessoal e Saúde. Quais são as necessidades básicas de higiene pessoal (anotar 
uma ou mais respostas que achar correta)? 
 
(  ) tomar banho todos os dias; 
(  ) escovar os dentes após as refeições; 
(  ) utilizar roupas limpas diariamente; 
 
11)- De acordo com a norma acima qual é a penalidade que pode ser aplicada ao atleta se o 
mesmo não cumprir com as exigências de higiene pessoal? 
_______________________________________________________________________  
 
12)- De acordo com o art. 40 do Regimento Interno qual penalidade poderá ser imputada ao 
atleta em caso de agressão física ou moral aos dirigentes, professores e demais atletas? 
a______________________________________________________________________ 
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b___________________________________________________________________________ 
c___________________________________________________________________________ 
d___________________________________________________________________________ 
 
13)- Uso de entorpecentes ou drogas também poderá importar nas penalidades acima de 
acordo com o Regimento Interno? 
 
(  ) sim    (  ) não 
 
14)- O simples ato de pegar finca-pés, saias, remos, barcos ou qualquer objeto de canoagem ou 
não nos eventos desportivos ou fora dele, sem pedir autorização do respectivo proprietário, 
também poderá importar nas penalidades acima de acordo com o Regimento Interno? 
 
(  ) sim    (  ) não 
 
15)- Não cuidar ou zelar dos equipamentos do Projeto Meninos do Lago bem como da 
infraestrutura da Itaipu Binacional, como os banheiros e o próprio local de treinamento poderá 
também importar nas penalidades impostas no art. 40 do Regimento Interno? 
 
(  ) sim    (  ) não 
 
16)- Quais são as espécies da fauna e flora brasileira existentes no Canal Itaipu e nos demais 
rios onde são realizadas competições de canoagem (marque uma ou mais respostas que achar 
correta): 
 
(  ) jacaré           (  ) cobra          (  ) elefante    (  ) urtiga 
(  ) arraia            (  ) capivara     (  )  leão          (  )  zebra 
(  ) dourado        (  )  aranha       (  ) macaco    (  ) onça 
 
17)- Encontrando qualquer espécie acima mencionada o que o atleta deve fazer? 
 
(  ) Pegar um pau e acertar a cabeça do animal; 
(  ) Se afastar rapidamente e comunicar de imediato os colegas e professor. 
 
18)- Os barcos podem ser arrastados? Por quê? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
19)- É importante utilizar os finca-pés nos caiaques?  
 
(  ) sim    (  ) não 
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20)- No ciclo da remada, em que fase aquática o finca-pé é pressionado? 
Fase: ____________________________________________________________________ 
 
21)- O barco pode ser guardado molhado? Por quê? 
 
(  ) sim     (  ) não 
 
Por quê:____________________________________________________________________ 
 
22)- Descreva o que você mais gosta de fazer dentro da canoagem 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
23)- Descreva o que você menos gosta de fazer dentro da canoagem 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
24)- Quais estados brasileiros você conhece e quais são? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
25)- Conhece outro país, além do Brasil, quais? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
26)- Qual a sua pretensão profissional quando crescer (lembre-se que canoagem não é 
profissão)? 
____________________________________________________________________________ 
 
 
27)- Onde você quer chegar praticando a canoagem? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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24.3. Avaliação prática – Scout Técnico 

     Nestas duas últimas semanas é necessário se ater à revisão dos seguintes fundamentos: (1) 
Remada frente; (2) Ciclo de remada com pausa; (3) Remada ré com aceleração frente; (4) 
Remada Inclinada; (5) Zig zag com orientação de proa; (6) Giro com circular de proa e circular 
de popa em lados opostos; (7) Giro com reversa e leme de popa; (8) Giro com leme de popa 
mesmo lado e (9) Remada no seco, com lemes e circulares. 
 
      Estes serão os principais fundamentos a serem executados no Scout Técnico e servirá tanto 
para a Canoagem Slalom quanto para o Caiaque Polo. É de se perceber, todavia, que não existe 
nada específico com bola para o Caiaque Polo, simplesmente porque nesse momento a intenção 
é que os iniciantes estejam aptos a remarem para frente com técnica e manobrar os barcos 
através de lemes e circulares. Habilidades com bola será cobrado na faixa amarela em diante de 
forma específica. 
 

 
 

24.4. Detalhes a serem examinados 

     É necessário dar ênfase aos fundamentos do SCOUT TÉCNICO, fazer com que o atleta entenda 
os principais detalhes de cada movimento, como, por exemplo: 
 
REMADA PARA FRENTE 
 
• Posicionamento correto do corpo na embarcação; 
• Posicionamento correto das mãos no remo; 
• Navegação em linha reta. 
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CICLO DE REMADA COM PAUSA 
 
• Fase área – Subida do remo – Ataque aéreo 
• Fase aquática – Ataque – Tração - Saída 
 
REMADA RÉ COM ACELERAÇÃO FRENTE 
 
• Equilíbrio 
• Direcionamento 
 
REMADA INCLINADA 
 
• Equilíbrio 
• Coordenação 
 
ZIG ZAG COM ORIENTAÇÃO DE PROA 
 
• Leme de proa com remo na vertical 
 
GIRO COM CIRCULAR DE PROA E CIRCULAR DE POPA LADOS OPOSTOS 
 
• Circular de proa com olhar no lado contrário; 
• Circular de popa com olhar para a pá 
 
GIRO COM REVERSA E LEME DE POPA DO MESMO LADO 
 
• Reversa olhando para a frente; 
• Leme de popa na altura da cintura do atleta. 
 
GIRO COM LEME DE POPA DO MESMO LADO 
 
• Série de lemes executados da cintura para trás do atleta. 
 
REMADA NO SECO COM LEMES E CIRCULARES 
 
• Talvez seja o exercício mais importante para provar que o atleta entendeu os conceitos e 

fases da remada. Deve estar fazendo bem a remada para frente, remada ré, remada lateral, 
circulares e lemes. 
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25. SEMANAS 23 e 24 

     As duas últimas semanas serão destinadas ao exame de faixa. Imaginando realizar uma 
atividade com a presença de alguns pais dos atletas, é necessário se colocar no lugar deles para 
promover um encontro agradável e realmente marcante. Tem que se ter em mente sempre que 
a canoagem está muito longe de ser o esporte predileto de todos ou quase todos os familiares. 
Perder uma manhã inteira ou tarde, para ver o filho 20 minutos na água, pode ter certeza que 
não será uma experiência agradável. 
 
     Sob este prisma parece lógico que não dá para avaliar individualmente de forma demorada 
ou monótona todos os atleta em todos os fundamentos. Vai ter que ser algo coletivo ou então 
com horários pré-agendados. Em Foz do Iguaçu, pelo número de atletas, é aconselhável que os 
exames práticos sejam realizados em grupos de 5 (cinco) ou mais que ficarão de frente para 
uma mesa avaliadora para executar apenas 9 (nove) fundamentos que receberão uma nota de 
0 (zero) a 5 (cinco).  
 
      O tempo dessa execução vai da estratégia de ação de cada professor, pois se demorar 3 (três) 
minutos em cada fundamento, serão 27 (vinte e sete) minutos só neste grupo, mais o 
lançamento de notas e etc, pode contar com meia hora, no mínimo, para avaliação apenas 
desses atletas. E evidentemente, não vai ser uma tarefa fácil para os avaliadores em apenas 3 
(três) minutos analisar a execução dos fundamentos de 5 (cinco) ou mais atletas. O ideal seria 
ter um avaliador na banca para cada atleta. 
 
       Para se criar um clima de suspense e também para que os pais entendam um pouco o que 
está acontecendo, seria muito bom ter uma televisão ao lado onde se mostraria os movimentos 
corretos expostos no DVD Oficial e depois a própria planilha excel, com as notas sendo 
executadas. É evidente que essa possibilidade nem sempre será possível.  

        A realidade nos núcleos de canoagem no Brasil não permite inventar muita coisa para esse 
cerimonial, porém se cada um levasse um suco, pão e salsicha para um piquenique talvez os 
pais se sentissem mais à vontade e desfrutassem o momento de confraternização embaixo de 
uma árvore frondosa. Um pequeno aparelho de som, que possa transmitir os recados, também 
será bastante útil. 

25.1. Mudança de faixa no capacete 

     No Projeto Meninos do Lago existe uma fita adesiva colorida que é colocada nos capacetes 
do atleta para definir a cor da faixa. Não é muito simples utilizar desse método, pois se houver 
um número excessivo de atletas deverá haver grande quantidade de capacetes, visto que os 
materiais são “comunitários”. 
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     O ideal seria que cada atleta tivesse o seu próprio capacete, porém não é isso que acontece 
na iniciação. Por este motivo é interessante que cada núcleo monte a sua estratégia para que 
essa questão tenha o efeito que se deseja em todo o Brasil. 
 
     Em Foz está sendo testado um velcro ao redor do capacete. Se esse velcro fixar sem problema 
com a água, estará solucionada a questão, pois bastará que as faixas sejam também com velcro 
e o atleta leve para casa todo dia. 
 
     Essa questão de faixa não é aceita por atletas antigos e tampouco por treinadores que nunca 
viram isso no mundo e entendem como totalmente dispensável, principalmente aqueles que 
possuem ou têm condições de possuírem patrocinadores. O capacete sempre foi a peça mais 
valorizada para merchandising no mundo todo. 
 
     Tem ainda aqueles que possuem os seus próprios equipamentos e não acham esteticamente 
agradável inserir uma faixa colorida em seu capacete. Tudo isso tem que ser analisado com 
extrema cautela. O Objetivo da faixa é de apenas “organizar”, criar um “padrão” de 
aprendizagem com segurança. Nesta metodologia, o tempo previsto de aprendizagem da faixa 
branca à faixa azul é de três anos. Após a faixa azul o atleta alcança a sua AUTONOMIA de treino, 
ou seja, estará liberado para fazer o que bem entender em seus equipamentos próprios 
respeitando ou não a questão da faixa. Todavia, enquanto estiver sob o regime de faixas, não 
será possível quebrar essas regras mesmo possuindo materiais próprios. 
 
     Na entrega da faixa, cada núcleo deverá criar o seu modo de proceder. Em alguns casos os 
pais entregando a nova faixa ou capacete pode ser algo interessante, em outras oportunidades, 
quando os pais não estiverem presentes, os próprios treinadores. Enfim, cada núcleo deverá 
escolher o seu formato ideal e “organizar” todo o procedimento. 
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