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PROGRAMA DE APRENDIZAGEM
• O Projeto Meninos do Lago é financiado pela Itaipu Binacional desde o ano de 2009;
• No ano de 2017 a Itaipu solicitou, como condição para renovação do projeto, a ampliação do atendimento de

100 crianças realizado em apenas um local, para 600 atendimentos em 7 locais distintos;
• Todos os professores, recém formados em educação física, sem conhecer absolutamente nada sobre 

canoagem;
• Como desenvolver a Canoagem Slalom dentro de uma piscina semiolímpica além do Caiaque Polo, que nem as

próprias regras conhecíamos, com a segurança necessária e com o padrão de qualidade que o Patrocinador
sempre exigiu?



PROGRAMA DE APRENDIZAGEM

• O primeiro desafio foi criar um Plano de Treino
extremamente fácil de ser aplicado visando a rápida
capacitação de professores de educação física,
completamente leigos em canoagem, bem como definir
os fundamentos comuns no aprendizado inicial das
disciplinas de Canoagem Slalom e Caiaque Polo;

• Por se tratar de um Projeto Social, seria ainda muito
interessante que essa metodologia se enquadrasse nas
diretrizes previstas no art. 430 da CLT que possibilita a
inclusão dos atletas no programa do Menor Aprendiz;

• Para isso, foi também necessário criar um sistema de
avaliação dos jovens atletas que facilitasse a memorização
das ações necessárias ao desenvolvimento daquilo que é
considerado como o “movimento perfeito”.



PROGRAMA DE APRENDIZAGEM
Foram inúmeras pesquisas realizadas na internet e em obras internacionais para chegar ao consenso de que
as junções das magistrais obras “Canoe Polo – Basic Skills and Tactics”, “Manual Iniciación al Piraguismo” e um
esclarecedor material de vídeos publicado pela Grã Bretanha (British Canoeing) seriam suficientes para
nortear, com bastante eficácia, o objetivo de aumento quantitativo de atletas e melhora qualitativa no ensino-
aprendizagem desde a iniciação atlética.

https://www.britishcanoeingawarding.org.uk/resource/slalom-
videos/



PROGRAMA DE APRENDIZAGEM

• No ano de 2019, o João Tomasini, Presidente da COPAC, se
interessou muito pelo material produzido e entendeu
como ideal para inserir não só em todo o Brasil, mas
também em todos os países do Continente;

• Com isso, o “material caseiro” teria que ser “adequado” a
um padrão de apresentação internacional e,
evidentemente, com a anuência dos autores das obras que
até então eram apenas citados nos textos;

• Dessa forma, iniciou-se uma revisão completa de todo o
material, contando com a participação bastante especial
de Ian Beasley, que acompanhou toda a evolução do
material e, mesmo não concordando com algumas
didáticas envolvendo a Canoagem Slalom e o Caiaque
Polo, conseguimos chegar a um consenso com relação aos
nomes específicos dos fundamentos utilizados.



• PREFACE
Welcome to Caiaque polo – habilidades e táticas básicas. An exciting resource for players and coaches to continue the strength and growth of canoe

polo in Brazil and Portugal; but also reaching out to sports men and women in other Portuguese speaking states and territories.
Brazil and Portugal have a long involvement in canoe polo with both countries competing at the inaugural ICF World Canoe Polo Championships in

1994 and continuing to compete through to the present time. At the continental level Brazil competes in the Pan American Championships and
Portugal competes in the European Canoe Association Championships. There are also many opportunities at state and local levels. In Brazil, canoe polo
is played in São Paulo, Paraná, Santa Catarina and Brasília. In Portugal the main centres are Aveiro and Coimbra, it is also played in other districts and
cites.
Wanting to put canoe polo into the hands of athletes, João Tomasini Schwertner encouraged translation of the original English version―Canoe polo –
basic skills and tactics―and creation of an eBook for its ease of use (on a smartphone, canoe polo in your pocket!). As president of the Pan American
Canoe Confederation (COPAC), the continental organisation governing canoe sport in the Americas, João was an influential leader driving the growth
and development of canoeing. Unhappily, shortly before this ebook was published, João died from Covid-19 complications. A great loss to canoeing, I
am most appreciative for his encouragement and sponsorship. Thank you João.
As might be expected, translation is quite a challenge, particularly when there is not a common international language for many of canoe polo’s

paddling strokes and tactics. Argos Gonçalves Dias Rodrigues took up the challenge (with assistance from Google Translate) to produce and an
excellent translation to delight readers. Argos is a coordinator with the Pan America Canoe Institute and contributes to advancing the disciplines of
slalom and canoe polo throughout America. Leonardo Comalera, Caio De Oliveira Rosa and Guilherme Rabelo de Paula from Brazil's national canoe
polo team, reviewed the translation. The subsequent changes are valuable additions that only players can appreciate. Many thanks everyone.
Continuing to support canoe polo around the world Greg Smale, chair of the ICF canoe polo committee, is a critical advocate. Thank you Greg.
I hope that you find this book a useful guide to growing your knowledge and skills in this exciting sport.
This Portuguese edition is dedicated to the memory of João Tomasini Schwertner.
Ian Beasley

March 2021

BOW RUDDER  - Leme de Arco  /// Proa / 
Leme = Leme de proa
BOWDRAW PIVOTS – Desenho de Arco  
///  Proa / Atrair / Giro = Leme de popa



PROGRAMA DE APRENDIZAGEM
• A sugestão realizada à COPAC e CBCa, também acatada pelo João

Tomasini, seria das Entidades passarem a “certificar” os treinadores
formados através dessa nova metodologia, pois assim seria uma forma
de forçar para que todos falem uma única linguagem com relação aos
fundamentos, possibilitando às Entidades produzirem fartos materiais
de auxílio técnico;

• Com a certificação começa a se criar uma responsabilidade civil e até
mesmo criminal das Entidades Certificantes, bem como dos próprios
professores qualificadores;

• No Brasil, por exemplo, a CBCa não deve certificar treinadores não
formados em Educação Física ou que não possua CREF, pois estaria
incorrendo em possível crime;

• Outro detalhe de fundamental importância: movimentos corporais
comuns à canoagem onde existem publicações e até mesmo um
consenso global de que são prejudiciais à saúde do atleta não poderão
ser tolerados em nenhuma hipótese, na fase de inicação.

• Elaborar um sistema de ensino que proteja a Entidade de eventual
alegação de responsabilização solidária em virtude de atos praticados
por professores formados, de forma que deverá evitar ações ou 
práticas que possam ser consideradas pelo poder Judiciário como
negligentes, imprudentes ou imperitas.



PROGRAMA DE APRENDIZAGEM
• Equipamentos baratos e duráveis 

(pouca manutenção);
• Equipamentos apropriados para 

crianças;
• Embarcações híbridas, que 

possibilitem o aprendizado do Caiaque 
e da Canoa;

• Área de atuação da prática controlada, 
delimitada e de fácil acesso para 
ambulância (área segura);

• Área de atuação com frequência 
permanente de crianças (meninos e 
meninas) – Escolas públicas

5 a 7 anos                                                     8 a 15 anos



PROGRAMA DE APRENDIZAGEM

• O Programa será dividido em quatro níveis: 

Nível 1- Cor Branca (24 semanas/6 MESES)  - ESCOLA PÚBLICA/PRIVADA

Nível 2-Cor Amarela (24 semanas/6 MESES) – ESCOLA PÚBLICA/PRIVADA

Nível 3 - Cor Verde (48 semanas/ 1 ANO) – ESCOLA PÚBLICA/PRIVADA

Nível 4- Cor Azul (anual) – CLUBE LOCAL



Desenvolvimento do atleta Nível Branco
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.

Nos níveis “Branco” e “Amarelo” o atleta deve estar sendo inserido nas terminologias
utilizadas no esporte, bem como aprender de fato as seguintes manobras que os espanhóis
definem como:

 Manobras de propulsão: responsáveis em conseguir um deslizamento da embarcação
seja para frente, para trás ou para lateral (técnica de remada frente – remada ré –
remada lateral).

 Manobras de equilíbrio: responsáveis por manter e/ou restabelecer a estabilidade do
conjunto: remo/ canoísta/ embarcação (apoio alto – apoio baixo – remada inclinada -
rolamento).

 Manobras de condução: responsáveis para provocar ou corrigir as rotações sobre o eixo
vertical do barco (circulares – lemes – remada reversa).

 Manobras combinadas: correspondem a utilização compartilhada das manobras
expostas acima. Estas manobras combinadas para efeitos didáticos, serão as manobras
inseridas no DVD dos britânicos.

https://www.britishcanoeingawarding.org.uk/resource/slalom-videos/



Nível Branco – SEMANAS 1 e 2
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.

2- Natação com colete salva-vidas e lançamento de cabo de resgate - NADAR e
FLUTUAR COM O COLETE, “EM ÁGUAS CALMAS”, É OBRIGATÓRIO E FUNDAMENTAL PARA O ATLETA FAIXA
BRANCA.



Nível Branco – SEMANAS 1 e 2

BOTE OU CAIAQUE VIRADO 

VENHA COM VELOCIDADE

Protocolo de sinais visuais

PERIGO

PRIMEIROS SOCORROS

TUDO BEM

AJUDA/EMERGÊNCIA

PARE

REFLUXO

REMANSO/REUNIÃO

TUDO LIVRE PELO MEIO

PASSAGEM PELA DIREITA

PASSAGEM A ESQUERDA



Nível Branco – SEMANAS 1 e 2

• Tamanho do remo e posicionamento das mãos
- Caiaque

• Técnica de remada no seco

 A fase aquática, divide-se em três subfases:

 Ataque;

 Tração

 Saída.

https://www.youtube.com/watch?v=e8mKZOfJS1Y

 A fase aérea, divide-se em duas subfases:
 Subida do remo;
 Ataque aéreo



Nível Branco – SEMANAS 1 e 2
 POSTURA - O atleta precisa “entender”

que o posicionamento correto do
corpo influi decisivamente no princípio
hidrodinâmico e uma das formas para
perceber isso seria colocar um barco
equilibrado sobre um pequeno pedaço
de madeira

• Remada ré no seco  



Nível Branco – SEMANAS 1 e 2

• Entrada e saída da embarcação, com e sem saia, no seco     
A - VISTORIA E LIMPEZA 
B – TRIÂNGULO DE APOIO
C – COLOCAR E RETIRAR SAIA NO SECO.

O simples ato de entrar e sair do
barco, sem nenhuma técnica, é um 
dos maiores motivos de desistências 
e de traumas. A criança se sente
muito desconfortável e em vários
momentos acabam se machucando

A alça deve ser segurada com
as duas mãos e empurrada
para a frente



Nível Branco – SEMANAS 1 e 2

 EQUILÍBRIO - 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.

 NA ÁGUA 
• Entrada na embarcação;
• Equilíbrio;
• Remada frente – remada ré.



Nível Branco – SEMANAS 1 e 2

• Retirada de saia e saída do barco pela proa

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

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

• Retirada de água das embarcações:                                    EM DUPLA SOZINHO



Nível Branco – SEMANAS 1 e 2
 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.

 A intensidade dos exercícios e a ludicidade deverá ser aplicada caso a caso.



Nível Branco – SEMANAS 3 e 4

 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 condução ou
direcionamento da embarcação, que basicamente se traduzem em:

 Circulares (proa e popa);

 Lemes (proa e popa);

 Remada reversa;

 Remada Lateral (*manobra de propulsão).

INICIAÇÃO NO SECO:

     Assim como nas manobras de propulsão e equilíbrio as 
apresentações e treinamentos iniciais dos fundamentos devem 
realizados no seco, as manobras de condução também. Faz toda 
diferença o treinamento inicial no seco que pode ser dentro do 
próprio caiaque, com todo cuidado para não danificar o fundo da 
embarcação, ou em simples carrinhos fabricados para esse 
propósito.



Nível Branco – SEMANAS 3 e 4
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).

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.



Nível Branco – SEMANAS 3 e 4
Circular de popa - Define-se como sendo: “Movimento circular realizado com a
face externa da pá, iniciando na popa e finalizando próximo a proa, estando o olhar
acompanhando toda trajetória da pá que deverá manter a embarcação plana
(estabilizada)”.

 Nesta metodologia onde se pretende chegar rapidamente aos movimentos
perfeitos visualizados no DVD-GBR e a prática de caiaque polo, terá que haver
distinções sutis entre a “circular de popa” e a “remada reversa”, muito embora
tais movimentos possam se confundir. Essa distinção é inovação, não realizada
nos demais continentes, mas que tem mostrado muita eficácia na aprendizagem.

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 que deverá permanecer submersa, porém bem próximo à superfície.



Nível Branco – SEMANAS 3 e 4

• Leme - “toda ação do atleta que posicionar o remo de forma paralela à embarcação visando direcionar a
proa, estando o tubo na posição vertical ou inclinado, desde que a pá NÃO esteja trabalhando como força de
arrasto”.

 Na tradução literal de Bow Draw ao Português fica mais ou menos como
“Arco de Proa” ou “Desenho de Proa”. Ian Beasley, em seu Canoe Polo –
E-Book, depois de muita discussão, descreve BOW DRAW como “Leme”.
Entretanto, não faz diferenciação entre leme de proa e popa, assim
como vários autores que não entendem o movimento como LEME, pois
este movimento nunca estará posicionado atrás da embarcação.

 Segundo essa linha de raciocínio, em qualquer local que a pá for inserida
na água de forma vertical, com o objetivo de direcionar a proa ao redor
do remo, esse movimento será definido como Bow Draw e jamais
poderá ser chamado de leme.



Nível Branco – SEMANAS 3 e 4

• Leme de Proa no caiaque como sendo a “ação de direcionar a proa da embarcação através do remo posicionado no 
eixo quase vertical em qualquer uma das laterais da embarcação, desde que o movimento seja executado à frente 
da cintura do atleta e a mão de comando esteja sempre no alto”.

INICIAÇÃO NO SECO:

Normalmente as remadas no seco bem como as demais
manobras realizadas fora da água, são executadas com um
pedaço de madeira simulando o remo. O desempenho é
muito satisfatório para melhorar a técnica de remada e as
circulares, porém para os “lemes” é importante que o jovem
atleta acompanhe os movimentos sutis da pá e dos punhos.

https://www.youtube.com/watch?v=ubqZaU3XHhQ



Nível Branco – SEMANAS 3 e 4
• 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.

 *** 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 a face externa da pá junto a lateral da
embarcação, ao invés da face interna.

 *** 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.



Nível Branco – SEMANAS 3 e 4
• LEME DE POPA - Metodologicamente assim definido: “ação de direcionar a proa da embarcação através do

remo posicionado no eixo mais vertical possível em qualquer uma das laterais da embarcação, desde que o
movimento seja executado da cintura do atleta para trás, podendo a mão de comando estar baixa”.

 Outra definição inovadora e que não se assemelha com os conceitos que várias escolas apregoam há muito
tempo. Para a grande maioria este fundamento seria definido como Bow Draw, que no entender destas
escolas não tem nada de leme e sim de CONDUÇÃO DA PROA (desenho de um arco que é o movimento que
o barco faz para se deslocar).

 Diante desse entendimento, leme de popa para algumas escolas de língua inglesa se resume nos
movimentos previstos no Stern Draw ou Stern Rudder, que não é o que pretendemos aqui, mas que
também serão mencionados no Nível 3 – Faixa Verde, como derivações dentro do leme de popa.

https://www.youtube.com/watch?v=fKhENDvpnmA



Nível Branco – SEMANAS 3 e 4
AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS LEME DE POPA

 O remo (pás e tubo) deverá estar inserido na água, da cintura 
para trás, sempre o mais vertical possível. 

 Braço de comando na horizontal, à frente do capacete (não 
encostado);

 Evitar afundar demasiadamente a popa.

INICIAÇÃO NO SECO:

Assim como no Leme de Proa, é importante que estabeleça a
possibilidade de os movimentos iniciais serem realizados com o
próprio remo sentado de forma suspensa a pelo menos 40 cm do
chão. O professor, em pé, ao lado do atleta, poderá posicioná-lo da
forma correta. Se isso for feito na água, o processo é muito mais
demorado.

Para efeito deste processo metodológico 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.



Nível Branco – SEMANAS 3 e 4
Remada reversa

• “movimento realizado com a face externa do remo de forma muito
semelhante à circular de popa, diferenciando-se pelo fato de ao
invés de desenhar um semicírculo na superfície da água iniciando
na popa, com objetivo de manter o barco plano, na remada reversa
a pá é forçada para o fundo, rente a embarcação, como na
“Remada Ré”, o que faz com que a popa afunde e a 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”.

AVALIAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS:

 A face externa da pá deverá ser inserida com pressão na água próximo a popa da embarcação com o objetivo de
forçar que toda traseira 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;

 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 força rente à lateral da embarcação para iniciar
o movimento de pivotar (levantar a proa) da embarcação.



Nível Branco – SEMANAS 3 e 4

Remada lateral

Este é um tema onde também existem vários entendimentos não uniformes recheados de vídeos na
internet. Em virtude da completa ausência de uma definição oficial, a COPAC terá que inovar,
criando seus próprios conceitos, sob pena de não ter como medir o conhecimento dos diversos
clubes que serão instalados. O fato é que 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.



Nível Branco – SEMANAS 3 e 4

• Na remada lateral dinâmica (draw stroke) 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 o 
quadril do atleta.  

• Na remada lateral estática (sculling draw) 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.


