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Características híbridas e caráter violento 

 
O Polo Aquático tem sua origem nos meados do século XIX, ligada à Inglaterra – país que, a partir 

da Revolução Industrial, criou e reinventou uma gama significativa de esportes, muito em função da 
aglutinação de operários que se utilizavam dessas práticas como passatempos. Duas grandes correntes de 
pensamento estão relacionadas à gênese deste esporte, ambas remetem ao ano de 1869. A primeira é a 
de que, inicialmente, a modalidade era praticada em rios e lagos de forma lúdica, mas pelo grande número 
de adeptos, logo foi transferida para ambientes mais institucionalizados: piscinas cobertas, com um 
conforto maior para os curiosos em conhecer aquela nova prática; a segunda versão afirma que ele já 
nasceu dentro destes espaços específicos, as piscinas, como um entretenimento para o público, nos 
intervalos de grandes competições de natação. Durante as primeiras disputas, não havia a presença de 
balizas nas extremidades da piscina, assim, o objetivo do esporte, no início, era o de transportar a bola de 
um lado para o outro, de modo semelhante ao Rúgbi. Pode-se, portanto, deduzir que uma das versões 
aponta para uma origem nas classes populares, de forma mais desregrada e com finalidades mais lúdicas; 
já a segunda, reforça a ideia de uma elitização da prática, tendo em vista que as piscinas eram acessíveis a 
poucos; além do que, mesmo na gênese, o Polo já apresentava um caráter de ordenamento e fidalgo.  

 
A bola utilizada pelos atletas, nos primórdios do esporte, era a mesma referente à prática do Rúgbi, 

mas se percebeu que o material de couro dificultava a condução na água, pois a mesma ficava muito 
pesada. Dessa forma, uma bola confeccionada com borracha oriunda da Índia, chamada de pulu, passou a 
compor o cenário do Polo, dando mais velocidade e dinâmica ao esporte. É da nomeação desse material 
que se originou o nome oficial do novo esporte, conhecido até hoje como Water Polo. Há algumas 
décadas, o material de produção das bolas se modificou e ela se tornou muito mais leve e apta para a 
prática na água, acompanhando as necessidades de velocidade e dinamismo que o esporte moderno exige. 
Essa modalidade pode ser vista como uma junção de vários componentes advindos de outros esportes, 
como o Futebol, o Rúgbi e própria Natação. As regras do Polo permitem sete atletas titulares e seis 
suplentes em cada equipe.  

 
A disseminação foi rápida em seu país fundador e logo, em 1870, o London Swimming Club tratou 

de disciplinar o esporte, por meio de regras, formulando um código para regulamentar a sua prática. Isto 
não foi o suficiente pra evitar que as disputas dentro d’água se tornassem cada vez mais violentas. Era 
recorrente na época, por exemplo, que atletas fossem retirados desacordados da piscina, após brigas que 
os mantinham um longo tempo submersos. Mais tarde, um evento marcante dessa característica violência 
do esporte foi o jogo entre Hungria – dona da maior hegemonia mundial no esporte, sendo que já 
conquistou nove medalhas de ouro na história dos Jogos Olímpicos – e URSS, nas Olimpíadas de 1956, em 
Melbourne. O fato é que no mesmo ano dessa disputa por uma vaga na final dos jogos – época da tão 
tensa “Guerra Fria” – a URSS havia invadido o país húngaro para controlar civis que começavam uma 
revolução, prendendo e matando vários deles. O resultado dessa rivalidade foi um jogo extremamente 
sangrento – tanto que a partida teve que ser interrompida por uma imagem que chocou a todos: a piscina 
já estava vermelha em decorrência do sangue dos atletas, derramado durante as disputas pela posse da 
bola.  

 
Tal episódio, amplamente conhecido devido ao viés político, não foi uma exceção. Dentre os 

esportes modernos, esta modalidade apresentava, e ainda apresenta, uma característica muito particular: 
o forte contato físico, só que com os corpos submersos; ou seja, as transgressões eram de difícil 
visualização por parte da arbitragem. Sendo assim, um sistema de vigilância constante na parte submersa 
foi desenvolvido para que pudesse haver um maior controle (e punição) por parte dos árbitros. Em 
campeonatos de altíssimo nível (Mundiais e Olimpíadas, por exemplo), parte da comissão de arbitragem se 
posiciona em janelas abaixo do nível d’água. Aqui, a ideia de que as práticas esportivas durante o 
transcurso do século XX mantinham um elevado grau de civilidade, que foi se perdendo somente nas 



 
 

últimas décadas, não se aplica. Vários casos datam dos primórdios do esporte, como o caso da seleção 
brasileira que disputou os Jogos Olímpicos de Londres (1932). 

 
Fontes mostram que o primeiro confronto entre 

países, no Polo Aquático, ocorreu em 1880. Foi uma 
partida entre Inglaterra e Escócia. Já em 1888, o esporte 
foi introduzido nos Estados Unidos, onde se tornou muito 
popular, rendendo muitas medalhas ao país até a 
atualidade. A modalidade por algum tempo foi praticada 
de maneiras diferentes nos Estados Unidos da América 
(EUA) e na Europa, sendo que as regras foram unificadas 
apenas em 1911, quando a Federação Internacional de 
Natação (FINA) – fundada em 1908 – universalizou as 

regras britânicas como oficiais. 
 
Além dos Jogos Olímpicos, são três as principais 

competições no calendário do Polo Aquático mundial. A FINA organiza o Campeonato Mundial desde 1973, 
para as equipes masculinas, e desde 1986, para as femininas. Tais disputas ocorrem a cada dois anos e esse 
também é o intervalo da realização da Copa do Mundo de Polo Aquático, que ocorre desde 1979 
(masculino e feminino). A Liga Mundial é organizada anualmente e reúne as melhores seleções – desde 
2002 para os homens e desde 2004 para as mulheres. 

Trajetória Olímpica  

O Polo Aquático foi a primeira modalidade coletiva a integrar o programa olímpico, contudo em 
caráter demonstrativo. Desde sua introdução nos Jogos Olímpicos de Paris, em 1900, até a edição dos 
Jogos em Londres (2012), o Polo Aquático masculino já contabilizou 26 participações nas Olimpíadas.  

 
Uma particularidade na participação Olímpica do Polo ocorreu na edição de Saint Louis, em 1904, 

quando somente equipes norte-americanas participaram da competição. Além das regras serem 
diferentes, já que a padronização só ocorreu em 1911, tal edição dos Jogos foi marcada pela segregação 
racial, pois apenas atletas brancos podiam participar. 

 
A edição de Helsinque (1952) contabilizou o maior número de seleções masculinas de Polo: foram 

21. A seleção masculina com mais títulos olímpicos no Polo Aquático é a da Hungria, somando nove títulos 
(1932, 1936, 1952, 1956, 1964, 1976, 2000, 2004, 2008). A Grã-Bretanha é a segunda equipe mais 
vitoriosa, contabilizando quatro medalhas de ouro nas Olimpíadas (1900, 1908, 1912, 1920). Iugoslávia e 
Itália somam três títulos olímpicos cada uma. Nos Jogos de Londres (2012), a equipe masculina de Polo da 
Croácia conquistou a sua primeira medalha de ouro. Já a segunda colocação foi obtida pela equipe italiana, 
seguida da Sérvia. Nesta longínqua história Olímpica do Polo Aquático, quase todos os títulos foram 
conquistados por equipes europeias (24 das 26 medalhas de ouro).  

 
Já a participação das mulheres nas competições Olímpicas de Polo teve um espaço de um século 

entre o início da prática para homens (em 1900). Tal fato demonstra a existência de um preconceito de 
gênero, sobretudo pelos organizadores dos Jogos Olímpicos, haja vista que, desde o início do século XX, já 
existiam algumas equipes femininas. 

 
 Apenas em 2000 (Sydney), ocorreu a primeira disputa feminina desse esporte na competição, 

contando com apenas seis equipes (Austrália, que ficou com a medalha de ouro, seguida de Estados 
Unidos, Rússia, Holanda, Canadá e Cazaquistão). Na edição de Atenas (2004), participaram oito equipes 
femininas, ficando o título com a seleção da Itália, com Grécia e Estados Unidos completando o pódio. Nos 
Jogos de Pequim (2008), o ouro ficou com a seleção da Holanda, a prata com as norte-americanas e o 

Em vídeo: Hungria x União Soviética. Olimpíadas de Melbourne, 
1956. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=ORjIONFd8cU>. 



 
 

bronze com a Austrália. Nas Olimpíadas de Londres (2012), a equipe feminina dos Estados Unidos 
conquistou o primeiro lugar, Espanha o segundo e Austrália o terceiro. 

Fez História 

A Seleção húngara de Polo Aquático masculino conta com 
resultados impressionantes no decorrer da trajetória olímpica da 
modalidade: até os Jogos de Londres 2012 foram contabilizadas nove 
medalhas de ouro obtidas em: 1932 (Los Angeles), 1936 (Berlim), 
1952 (Helsinque), 1956 (Melbourne), 1964 (Tóquio), 1976 (Montreal), 
2000 (Sydney), 2004 (Atenas) e 2008 (Pequim). Além de três 
medalhas de prata e mais três de bronze, totalizando quinze 
medalhas em 21 participações do país no Polo Aquático nos Jogos 

Olímpicos. Essa hegemonia se torna 
muito significativa pelo fato de que 
apenas a seleção masculina de 
basquetebol dos Estados Unidos possui 

mais medalhas de ouro na história do evento, com 14. O país conta também 
com a lenda do esporte mundial: Dezsö Gyarmati, considerado o maior 
jogador de Polo Aquático de todos os tempos. O atleta, considerado um mito 
em seu país, participou de cinco edições olímpicas, conquistando com a sua 
seleção três medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze, entre o 

período de 1948 e 1964. 
 

 

Potência Olímpica 

Ao lado da seleção húngara, que é sempre temida pelos adversários, a Sérvia vem com uma equipe 
consistente para a disputa das próximas Olimpíadas. A equipe sérvia de Polo Aquático masculino 
conquistou as últimas quatro edições da Liga Mundial (2010, 2011, 2012 e 2013) e obteve a medalha de 
bronze nos Jogos Olímpicos de Londres (2012) e de Pequim (2008). Agora o selecionado tentará a inédita 
medalha de ouro nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, motivada pelas grandes vitórias conquistadas 
contra as tradicionalíssimas Itália e Hungria nos últimos torneios internacionais. 

De Olho Neles 

 O atleta croata Maro Jakovic, nascido em 1987, foi o grande destaque da última edição dos Jogos 
Olímpicos em Londres 2012, na qual marcou três gols na finalíssima contra a Itália, ajudando o seu país a 

ficar com a medalha de ouro. Em julho de 2013, Jakovic foi 
contratado pelo clube italiano Pro Recco – grande potência da 
modalidade –, o que, provavelmente, vai mantê-lo em 
competições de alto nível até a disputa das Olimpíadas em 
2016, com real possibilidade de chegar como um dos 
destaques mundiais da modalidade. 
 

Já no feminino, a atleta Maggie Steffens, dos Estados 
Unidos, que participou com apenas 19 anos das Olimpíadas de 
Londres, foi eleita a melhor jogadora da competição e marcou 

cinco gols no jogo final contra a Espanha, garantindo o ouro 
inédito para o país na modalidade feminina. Ela atua no Diablo 

Seleção Húngara. Disponível em: 
<http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/a-

melbourne-i-verfurdo/>. 

Disponível em: 
<http://www.tributes.com/show/De

zso-Gyarmati-96291316>. 

Disponível em: <http://www.chutewp.com/golden-
interview-maggie-steffens-usa/>. 



 
 

Pólo Aquático, clube do estado da Flórida, e teve que adiar sua entrada na Universidade de Stanford para 
acompanhar sua seleção. Apesar de ser a atleta mais jovem da equipe norte-americana, seu comando 
impressiona e a tendência é que ela esteja ainda mais preparada em 2016. 

O Polo Aquático no Brasil 

O Polo Aquático começou a ser praticado no Brasil, no início do século XX. Os clubes de Natação e 
Remo já tinham alguma tradição no país e os praticantes desses esportes começaram a se aventurar 
também no Polo, que era uma modalidade bastante praticada nos Estados Unidos e em vários países da 
Europa. Além dessa gênese em clubes de elite, originalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, o 
Polo era muito praticado em lagos e rios de água calma. 

 
Em 1908, na praia Santa Luzia, Rio de Janeiro, foi realizado o primeiro jogo de Polo Aquático que se 

tem registro no Brasil, com onze jogadores por equipe, fazendo referência ao tão praticado Futebol. Vale 
frisar que as regras universais só seriam oficializadas após três anos, em 1911. Nas águas da Baía da 
Guanabara, em 1919, foi realizado o primeiro confronto internacional, envolvendo um selecionado 
brasileiro. Este enfrentou a Argentina e, em 1920, a equipe participou das Olimpíadas da Antuérpia, 
ficando em 8° lugar na competição, sendo que alguns dos atletas participaram também de competições de 
Natação e Remo – fato que comprova o caráter problemático do esporte no país, que até hoje não tem um 
suporte adequado para seus atletas, fazendo com que os mesmos atuem profissionalmente em outras 
áreas e não reúnam as condições necessárias para o treinamento e as competições em alto nível. 

 
A participação da equipe brasileira de Polo Aquático em Olimpíadas também tem um marco bem 

negativo. O fato aconteceu na edição de Londres em 1932, depois de muitos esforços para consolidar sua 
participação na competição – inclusive para angariar fundos –, os atletas brasileiros agrediram o arbitro 
húngaro que dirigiu a partida entre o selecionado brasileiro e o alemão, por acreditarem que haviam sido 
prejudicados pelo mesmo no confronto. O resultado disso foi a suspensão da equipe brasileira de 
competições internacionais por vários anos. Esta, que já não era uma prática popular no país, diminuiu 
ainda mais em termos de importância. 

 
A modalidade é ligada à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) – que surgiu em 

1988 de uma modificação da antiga Confederação Brasileira de Natação –, atualmente, além do Polo 
Aquático, agrega a Natação, o Nado Sincronizado, as Maratonas Aquáticas e os Saltos Ornamentais e é 
dirigida pelo presidente Coaracy Nunes Fiho. A CBDA conta hoje (2013) com mais de 65 mil associados, 
portanto é uma das instituições diretivas com mais filiados. 

 
Em relação a resultados, a seleção brasileira não possui grande expressividade e tem como grande 

destaque a conquista dos Jogos Pan-Americanos de 1963, em São Paulo, e do Campeonato Sul-Americano 
no Rio de Janeiro, em 1967. Esse fato não é apenas explicado por uma questão de desempenho individual 
de atletas, mas principalmente pela condição de desamparo em que os mesmos se encontram. Portanto, 
não há como competir em igualdade com os Estados Unidos ou com os países europeus de forte tradição 
no esporte, levando-se em conta que estes apresentam nos seus quadros atletas profissionais, já vistos 
como ídolos nacionais; enquanto os escolhidos para os selecionados brasileiros têm o Polo como uma 
segunda atividade profissional, raras exceções. 

Nosso Destaque 

 Felipe Silva, também conhecido como Felipe “charuto”, atleta do Esporte Clube Pinheiros, é o 
capitão da seleção brasileira de Polo Aquático. Com 29 anos (em 2013), natural do Rio de Janeiro, o atleta 
já conta com vasta experiência em competições internacionais. Também participou da histórica campanha 
brasileira no Pan-Americano, categoria Junior, em 2002, torneio no qual a equipe sagrou-se campeã. 
Posteriormente, marcou presença em vários mundiais, campeonatos sul-americanos e pan-americanos 



 
 

pela equipe principal. Felipe conta com um grande espírito de 
liderança que, aliado à sua experiência profissional, pode ajudar o 
selecionado nacional a chegar a um honroso (e surpreendente) 
resultado nas Olimpíadas do Rio, 2016.  
 

 

 

 

Quadro de Medalhas – Jogos Olímpicos 

 

 

  

Disponível em: 
<http://esportesolimpicos.ig.com.br/wp-

content/uploads/2012/04/polo_aquatico_feli
pe_div.jpg>. Acesso em: 09 abr. 2014. 
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Polo Aquático Masculino 

 

 

  



 
 

Polo Aquático Feminino 

 

 

  



 
 

Para Saber Mais 

 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS 
<http://www.cbda.org.br/esporte/polo-aquatico> 
 
COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO 
<http://timebrasil.cob.org.br/esportes/polo-aquatico> 
 
COMITÊ OLÍMPICO INTERNACIONAL 
<http://www.olympic.org/water-polo-equipment-and-history?tab=history> 
 
FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE NATAÇÃO  
<http://www.fina.org/H2O/index.php?option=com_content&view=article&id=906&Itemid=567> 
 
JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016 
<http://rio2016.com/os-jogos/olimpicos/esportes/polo-aquatico> 
 
USA WATER POLO 
<http://www.usawaterpolo.org/sports/w-senior/mtt/maggie_steffens_833878.html> 
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