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I N  T R 0 D V Q Ã 0

O presente manual m antém . a doutrina equestre consagrada no Exército  
pela adoção do regulamento de 191$ e prima por ser mais fie l â fonte comum  
das idéias, apesar de acréscimos ilustrativos, indicados pela experiência, em  
evolução.

Ambos se originam do manual francês, organizado segundo a orientação 
ão General Blacque Belair, condensado os conselhos dos grandes mestres Píit- 
vinel, La, Guérreniére, conde ã’Aure, Baucher, Generais U H otte , Faverot de 
Kerbrech, Jules de Benoist e Blanchesne, num resumo sábio da aplicação das 
leis conhecidas sôbre a associação de sensações ao adestramento e bem assim 
dos princípios professados na Escola de Cavalaria de Baumur.

O respeito às regras da equitação clássica não impediu a eliminação de 
quanto estava inadaptado às condições do momento no emprêgo; do cavalo e 
com  isto garantiu o domínio, da prática generalizada e simples

Sua divisão em três partes se prende aos correspondentes assuntos tra 
tados: ensino ão homem, adestramenco do cavalo e emprêgo do cavalo ades
trado; as três subdivisões da primeira, em elementar, secundária e superior 
atendem à necessidade de conciliar interresses opostos, quais sejam o ãe sim
plificar e acelerar a formação do cavaleiro de file ira  e, ao mesmo tempo, poder 
obter o. máximo no adestramento ãos cavalos; já  as duas stibdivisões da segunda, 
têm em vista regular esforços no tempo, de modo a garantir maior solidez ãe 
resultados.

Nessa compartimentação há aspétos interessantes a ressaltar no valor de 
certas partes pela origem, finalidades e limites que muito convém aqui evidenciar.

Assim é que: a ) —  o emprêgo do cavalo adestrado, sendo embora o obje
tivo final ãos trabalhos equestres, serve, justamente por isso pelos princípios 
nele desenvolvidos, de base ao ensino dos cavaleiros antigos e quadros subal
ternos; b) —  o capítulo da equitação secundária é inspirado nos princípios da 
Escola ãe Versaiíles, transmitidos â Baumur pelo conde d’Aure, cujo Curso de 
Equitação mandado adotar, contém a exposição dos meios ao dispor dos cava
leiros para vencer ou contornar as dificuldades encontradas no emprêgo do 
cavalo;  c j ■— o sentido de fineza, próprio de equitação superior, culminando 
com a nota de arte da alta escola, não cabe em fórmulas, razão por que no 
capítulo respectivo só se encontram, em linhas gerais, o seu objetivo e os meios 
de. ação. d) —-o s  estudos e práticas encarados no adestramento do cavalo desti* 
nam-se, em essência, ao estabelecimento de um entendimento .entre o cavaleiro 
e sua montada, bem como dar à última a possibilidade física de executar as ea;i- 
gencias ão homem

Finalmente, o manual não se propõe a resolver todos os problemas que po
derão surgir durante uma longa prática equestre. Seu fim  êt Unicamente, por 
em ordem as idéias e orientar a tarefa dos instrutores, aos quais ê particular
mente destinado, pois só êles serão capazess compreender e expor tôdas as partes.
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G E N E R A L I D A D E S

Fim e Divisão

1. A  finalidade da equitação militar é formar cavaleiros capazes de con
duzir seus cavalos em quaisquer circunstâncias e terrenos.

Em consequência, a instrução equestre comporta a  prática dos processos para 
ensinar os recrutas a montar, o estudo e emprêgo dos princípios indispensáveis 
à equitação dos cavaleiros antigos e dos quadros e a aplicação das regras ado
tadas para o adestramento dos cavalos novos.

O estudo da equitação militar se divide em três partes:
1» —  A  instrução do cavaleiro;
2* — * O adestramento do cavalo novo;
3 * —  a  aplicação dos princípios de equitação e adestramento ao emprêgo 

do cavalo.

2. Primeira parte —  Instrução do Cavaleiro

A  instrução do cavaleiro admite o cavalo adestrado. Esta parte compreende
o estudo do que interessa especialmente ao homem, descreve as qualidades do
instrutor e o método a seguir para desenvolver ás aptidões do cavaleiro; no
aspécto moral visa a aquisição da confiança e sob o ponto de vista físico a
descontração muscular. Ensina os melhores meios de conseguir a estabilidade
a cavalo, fixa os princípios da posição do cavaleiro e da conduta e emprêgo
do cavalo.

A  busca dêsses resultados exige princípios certos e muita prática. O ensino 
não pode ser o mesmo em todos os grátis da hierarquia.

A  equitação elementar é ministrada aos recrutas. Seu desenvolvimento está 
contido na Escola do Cavaleiro a cavalo que somente compreende as prescrições 
indispensáveis ao cavaleiro de fileira. ,

A  equitação secundária constitue a base dó presente manual e sé destina 
exclusivamente aos instrutores. Indica os ensinamentos a  dar aos quadros em 
geral e cavaleiros selecionados, inclusive cadetes do último ano das armas mon
tadas.

A  equitação superior é reservada especialmente aos oficiais que, além da 
correção e prática de uma equitação audaciosa devem se esforçar na aquisição 
de tôda a fineza da arte. E ’ o objetivo da instrução equestre ministrada na 
Escola de Cavalaria ou similar.

A  alta escola, em tôda sua plenitude, constitue assunto a ser estudado no 
curso Especial de Equitação.

Tais ensinamentos diferem uns dos outros sòmente pelo desenvolvimento e 
indicação dos processos mais ou menos elementares ou científicos de acôrdo 
com ás possibilidades dos cavaleiros a que se destinam, pois repousam sôbre 
os mesmcs princípios, tendem para o fim comum e fundamentam a unidade de 
doutrina indispensável ao justò emprêgo e progressos da cavalaria.

1 —  2
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3. Segunda parte —  Adestramento do Cavalo
O adestramento do cavalo exige iim cavaleiro instruido. Esta parte focalisa

tudo quanto se refere ao cavalo. Estuda sob o ponto de vista moral sua cons
tituição mental e os meios de torná-lo confiante, e no físico, seu temperamento, 
aquisição de estado e depois, as leis do equilíbrio e da locomoção animal de 
onde decorre o adestramento pròpriamente dito.

4. Terceira parte —  Aplicação dos princípios de equitação e adestramento
ao emprêgo do cavalo.

Esta parte encara um homem instruido montado um cavalo adestrado e 
fixa as regras de sua utilização no trabalho diário.

5. Advertência —  A  divisão estudada não comporta absolutismo de
limites, pois na prática certas questões se confundem.

Põe em lugar próprio as idéias e fatos, dá a clareza necessária em tôda a 
extensão do domínio equestre e determina os esforços cabíveis ao instrutor e ao 
cavaleiro conforme se apresentam a ignorância ou desageitamento do homem o 
a impossibilidade ou má vontade do cavalo.

3 — 5
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l.a Parte

— INSTRUÇÃO DO CAVALEIRO  —

CAPITULO  1

~  Equitação elementar —

Escola do- cavaleiro

ARTIGO I

Papel do Instrutor.

Qualidades do Instrutor

6. Uma doutrina sem mestre é votada de antemão à esterilidade, O Ins
trutor é, pois, a chave do ensino equestre e a alma da sua escola de instrução.

Além dos predicados de “homem de cavalo’’ , deve possuir uma resistência 
a tôda prova, eleyação e firmeza de caráter, e manter sempre, á condição de 
exemplo nos uniformes, atitudes e ações precisas.

Sua palavra, ao serviço dum real saber, é sempre medidá e sèveramente 
livre de impropriedades, pois, um homém destituído de auto domínio não é 
digno de comandar outros homens. . '

O instrutor deve ser benévolo, para irradiar confiança, enérgico a fim de 
exigir a execução necessária, prudente para evitar acidentes, audacioso para 
tornar a audácia um hábito, paciente para suportar a lentidão do progresso 
e pertinaz para atingir os objetivos.

Conforme ás circunstâncias, de tempo e local, estabelece para o seu tra-. 
balho uma progressão lógica, acorde com os preceitos regulamentares, assegura 
a sucessão normal das etapas prefixadas e prende a atenção dos instruendos 
pela variedade no ensino, enriquecido dia a . dia com um elemento novo e pre
visto.

As explicações a dar durante o trabalha montado serão reduzidas ao 
estritamente necessário, formuladas com precisão e enunciadas de maneirã e 
localização tais que todos os cavaleiros as òuearn; são infrutíferas nas andaduras 
vivas, e por isso proscritas. De outro lado é imprescendível não deixar sem 
observação qualquer êrro individual' relativo à posição do cayaleiro e govêmo 
do cavalo, pois, só a crítica incessante dos mesmos êrros logrará corrigí-Ios.

Em resumo, o instrutor deverá decompor cada dificuldade em tantas partes 
. quantas as necessárias para vencê-ía; conduz metôdicamente o trabalho seriando 
as exigências.

Terá sempre , em mente, que o progresso, não é uma consequência do movi
mento, porém, da maneira como o movimento é executado.

O conjunto destas prescrições constitue a essência do método; êste é o 
esqueleto e não a alma da instrução.

O Instrutor encontrará, nã feríilidade da inteligência e amôr à profissão,
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idéias a introduzir e palavras a empregar para impressionar a imaginação, 
recrear, persuadir e treinar seus cavaleiras.

Uma boa instrução é conduzida com alegria e eficiência. O bom humor 
dos. cavaleiros, franqueza do olhar, empenho perspicaz, atração pelo cavalo são 
as provas de sua confiança e o penhor da rapidez dos progressos.

Bem mais alto, acima de todas as virtudes do intrutor há um sentimento V; 
fundamental a iluminar seu ensino: a fé depositada na sua missão.

Transformar uma turma de recrutas, em tropa de cavaleiros, voluntariosos, 
Com o cérebro trabalhado e imbuido do sentimento do dever, abnegação e \ 
sacrifício como base do espírito militar, é missão bem digna de atrair tôdas 
as forças e entusiasmo -de uma alma de chefe.

Objetivos a atingir

7. O .trabalho preparatório, adiante descrito com sobriedade intencional,
comporta, sob o ponto de vista instrutor, alguns desenvolvimentos, sem os quais 
não daria os resultados dele justamente esperados.

Nesta primeira etapa da instrução ps objetivos sucessivos a atingir são:
—  tomar o cavaleiro confiante;
—■ capacitá-lo com os meios para se manter a cavalo;
— levá-lo a adquirir a independência das ajudas;
—  dar-lhe a posição, regular do cavaleiro a cavalo. '

Aquisição da confiança

8. A  instrução equestre do recruta é entravada no começo pela reação
involuntária e instintiva do sistema nervpso e muscular, causadora dà contração.

Corrige-se êsse defeito geral pelo volteio conduzido alegremente, pelas, con-, 
versas mantidas entre os próprios recrutas durante os passeios no exterior, 
ou mesmo, se necessário, com praças antigas cabresteatido. os cavalos dos mais 
desageitados. Os cânticos em tom lento são também meios de obter , a distração, 
estado psíquico fundamental a alcançar.

As contrações particulares, surgidas desde P começo do trabalho individual, 
desaparecem pela prática dos flexionamentos indicados na Escola do Cavaleiro. 
Para não perder nenhum dos seus efeitos úteis, é necessário seguir*, uma lógica: 
começar pelo assento, região renal, éspáduas, braços e a cabeça. Sòmente iniciar 
a execução dos movimentos das côxas e das pernas, depois de obtido o desem
baraço da cabeça,, tronco e braçós.

Mas ós melhores flexionamentos são o bom humor e a alegria a condusirem. 
rápida e definitivamente à aquisição da confiança. É necessário a êles juntar os 
complementos que desenvolvem o araôr próprio e em seguida a auto »confiançá, 
como poderosas alavancas na exploração do cavalo.

Meios de firmeza

9.. Estabelecido um primeiro gráo de confiança é preciso dar aos cavaleiros ! 
os meios de firmeza que permitam o prosseguimento de sua instrução. D cavaleiro 0 
se mantém, fta sela pelo assento e pelos , estribos.

a) — O assento —  O assento é a qualidade que permite ao cavaleiro perma
necer senhor do seu equilíbrio em tôdas as circunstâncias, sejam quais forem 
as reações do cavalo. (

É a principal qualidade a buscar, pois, cónstitúe a base da solidez em segui- :

7 9
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mento à obtenção da confiança, e é garantia da boa mão dè rédea, sem a qual 
não há conduta do cavalo nem adestramento possíveis.

O assento resulta de uma descontração geral e em particular da flexibilidade 
da região renal que permitem o equilíbrio e a aderência na sela. Prepara-se-o 
por uma ginástica racibnal das articulações e é adquirido e aperfeiçoado com 
o tempo, pelo trote , e galope executados . sem estribos, assim conio pelo número
e diversidade' dos cavalos montados. . ̂

Só o assento, liga realmente o cavaleiro ao cavalo. Para consegui-lo porém, 
é preciso longa prática, e por isso procurar grande perfeição desde o trabalho 
preparatório, traz o risco de comprometer o objetivo a atingir, devido às esco
riações e fadigas.

b) —  Os estribos —  É necessário, portanto, para dar ràpidamente confiança
aos cavaleiros principiantes, lançar mão de um segundo meio de firmeza, recurso 
insuficiente por si só porém útil, os estribos qúe permitem manter os recrutas 
mais tempo montados e progredir sem se ferirem e causar danos para a bôca 
do cavalo.

O trote sem estribos será empregado, apenas, no picadeiro oü era pequenos 
percursos no exterior como ginástica e prova de descontração. Inicialmente sua 
execução se restringe a pequenos e frequentes tempos de trote curto para' obter 
a descida das côxas e ajustagem do assento.

Todo o trabalho no picadeiro, incluído o salto da barra, deve ser realizado 
sem estribos. Em contraposição todos os trabalhos demorados ou com armas 
serão realizados com os estribos.

A  progressão racional do trabalho, as longas sessões no exterior, as marchas 
e evoluções em ordem unida e dispersa n’uma palavra —  o tempo — acabam 
a tarefa esboçada no trabalho preparatório sem estribos e consolidam na medida 
do possível o assento, para cavaleiros formados no serviço militar em curto 
prazo . ..

Esse processo dará o ganho de tempo indispensável a consagrar à segunda 
parte da instrução: o govêrno do cavalo.

Ginástica especial do cavaleiro

10. O govêrno do cavalo exige fundamentalmente a independência das
ajudas como base do seu futuro acordo. Esta independência é consequente 
da ginástica especial a executar com os recrutas desde o trabalho preparatório. 
Inicialmente surgem os reflexos elementares do manejo das rédeas é ação das 
pernas parà em seguida serem aumentados, completados e mesmo aperfeiçoados.

O instrutor buscará:
a) —- A  independência das mãos em relação aos movimentos do alto do corpo

e das pernas.
Este resultado á obtido pelas flexões do busto, cada vez mais pronunciadas, 

para a frente, retaguarda, direita, esquerda e flexionamentos da articulação da 
espádua, etc. Durante a execução de qualquer destes movimentos a mão ou as mãos 
que seguram as rédeas permanecem sem rigidês no seu lugar, em contato com 
a bôca do cavalo é independentes dos movimentos do busto.

E preciso proceder de modo idêntico com referência às pernas; as eleva
ções e rotações das côxas e a flexão das pernas não devem repercutir na bôca 
do cavalo, bem como sofrerem ou causarem reflexos em relação ao alto do ccrpo.

10 —

REVOGADO



6

Independência mútua de mãos e pernas;
Tal desiderato é alcançado pela execução de todos os flexionamentos que 

permitam isolar òu liberar os movimentos de uma das mãos ou pernas em 
relação às demais.

Os exercícios mais apropriados a êsse fim são a rotação do braço para 
traz. os socos de revés, acariciar com uma das mãos a anca oposta do cavalo, 
afrouxar e-reajustar, a cilha, usar uma das mãos para gestos normais como tirar 
um objéto do bolso ou gôrro e recolocá-lo, e praticar exercícios com uma 
perna isolada.

A  execução de todos êssés movimentos deve ser cuidadosa e vigiada para 
que o deslocamento dê uma parte do1 corpo não altere a posição ou tranquili
dade das demais.

Constatam-se os resultados do trabalho nos alargamentos de andadura, 
.trote sentado ou sem estribo. Se a ginástica for bem dirigida er praticada, 
as articulações adquirem flexibilidade e os membros independência, a tal ponto, 
que as reações do cavalo refletidas na coluna vertebral do cavaleiro, nenhuma 
repercussão ocasionam na mão dêste, por isso mantida ao mesmo tempo fixa 
e leve.

Desde o início é necessário levar os cavaleiros à compreensão sobre a impor
tância dêsses exercícios, como também zelar para que nunca deixem seus cavalos 
no vasio, nem abusem da própria força, e assim se lhes possa, em síntese, 
incutir o sentimento da bôca do cavák>. Sentimento que desenvolvido permi
tirá pouco a pouco chegarem os cavaleiros, no govêmo do cavalo, ao princípio 
das rédeas tensas e contato suave da sua mão com a bôca do cavalo, cuja 
aplicação se lhes deve, desde cêdo, inculcar.

Posição do cavaleiro

11. A  posição será descrita na Escola do Cavaleiro, (Cap. 1). Seu valor
resulta da localização que impõe às ajudas superiores e inferiores, para permitir 
às mãos e pernas intervirem com a máxima presteza e oportunidade (a propósito) 
e com a intensidade ou fineza desejadas.

Certos flexionamentos facilitam o jôgo das articulações, corrigem as imper
feições físicas e anulam as contrações decorrentes.

Obtida a flexibilidade geral, um novo mistér se apresenta, qual seja o de colocar 
o cavaleiro e depois' fixar sua posição em todas as andadurás e em quaisquer cavalos
e terrenos.

Tão logo o instrutor começa a ter em vista a posição, aproveita os tempos de; 
passo para bem colocar individualmente os cavaleiros antes de comandar o. trote. 
Assim que começam os mesmos a desajustai" a posição, faz retomar o passo, 
corrige-os e prossegue na mesma alternância indicada. Por isso impõe-se o cuidado 
no início, de tempos de trote frequentes e curtos e que constitue um processo 
seguro para a aquisição das bôas e elegantes atitudes.

A  "fixidez à cavalo” é a ausência de qualquer movimento: involuntário 
ou inútil e a redução ao estritamente necessário dos que são indispensáveis, JS um 
oposto do oscilante e garante a possibilidade da intervenção das ajudas com 
precisão e. oportunidade para gerar a calma do cavalo e contribuir para 
a "justesa” . Fica bem entendido qúe a regularidade da posição cede diante da 
necessidade de “ ligar-se ao ca.valo” :: ou seja harmonizar-se com suas atitudes 
e movimentos..

"Estar com o seu cavalo” é a primeira das qualidades do cavaleiro e 
algumas conformações muito perderíam, se violentadas pelo academismo da

—  11
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posição sem esquecer que “ estar bem colocado” leva geralmente a éstar com 
seu cavalo” .

A  boa posição do cavaleiro depende sobretudo da direção do olhar e colocação 
dos punhos, nádegas e joêlhos.

O fato de manter os olhos atentos e de abarcar franca e naturalmente 
o horizonte com o olhar obriga o cavaleiro a conservar a cabeça erguida, o
busto erecto e as nádegas no fundo da sela. Assim, desde o começo, os. homens
se habituam a observar tudo o que passa em tômo dêles.

Se os punhos são mantidos hem colocados, devidamente separados com as 
unhas se defrontando os cotovelos se aproximam naturalmente do corpo e em 
consequência as espáduas se endireitam, o peito se salienta e a cabeça fica desem
baraçada.

Se ao contrário, as unhas se voltam para baixo, os cotovelos se afastam, 
as espáduas avançam e o peito se retrai, a cabeça se abaixa, o olhar desce 
enquanto ,as nádegas tendem a deslisar para tráz..

O “assento” depende. da posição das nádegas que se devem deslocar tanto 
quanto possível para a frente, sem entretanto ocasionar èm o encurvamento 
exagerado da coluna vertebral.

Se os joêlhos estão com suficiente aderência à sela, os músculos da eôxa 
ficam no seu iogar sob o fêmur e a coxa se acomoda naturalmente de chapa na 
sela. A  posição do joêlho determina a do pé que cai norxnahnente.

Os flexionamentos

12. Do que ficou dito acima sé condue o papel importantíssimo dos fle
xionamentos na instrução do cavaleiro e bem assim á  atenção e senso particular 
exigidos para seu emprego.

Bem explorada pelo instrutor essa ginástica transforma com êxito e rápidez 
os cavaleiros, mesmo os mais desageitados, ao passo que quando conduzida 
sem ordem e método produz apenas resultados medíocres.

Encarados de maneira geral, os flexionamentos visam três finalidades, pois, 
servem para obter.

■—  1« a descontração geral;
—  29 a independência sumária das ajudas;
—  3* a regularidade da posição.
O instrutor escolhe e grupa, para cada uma dessas três' finalidades, os 

flexionamentos julgados mais apropriados para atingi-las.
Nos dois primeiros casos os flexionamentos comandados se destinam a tôda 

a escola porque encaram finalidades gerais, no último caso é conveniente, ao 
contrário, prescrever para cada cavaleiro o flexionamento a executar, uma 
vez que os defeitos a corrigir são individuais” .

Além disso, é interessante ressaltar que alguns dêsses flexionamentos se 
contrariam, motivo pelo qual se toma importante saber exatâmente o que se 
tem em vista alcançar.

A  elevação das côxas, por exemplo, particularmente favorável a aquisição 
do assento destróe, evidentemente, o benefício da rotação da côxa destinado 
a acomodá-la de chapa na sela e a descer a perna.

No fim de algumas semanas de instrução bem conduzida, haverá confiança 
e as contrações diminuem;, os cavaleiros começam a sentir o fundo da sela e 
a nela se manter; suas articulações adquirem liberdade e por consequência êles 
ficam mais-senhores dos sçus movimentos. È, pois, este o momento azado para 
abordar ineisivamènte o govêmò do cavalo e os princípios correspondentes, pois; 
a própria posição do cavaleiro já se delineia.

12 —
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ARTIGO II

PRESCRIÇÕES GERAIS 

13. A  escola do cavaleiro a cavalo tem por objetivo tornar o recruta um
cavaleiro vigoroso, ardente, cheio de gôsto pelo cavalo, capaz de dar trato e 
penso e utilizá-lo em tôdas as circunstâncias.

Este objetivo só é atingido quando o cavaleiro, tendo o assento flexível e 
firme e uma completa liberdade de espírito e de movimento, souber empregar 
os meios de ação de que dispõe: suas mãos (rédas) e pernas.

14. O cavaleiro atingirá êsse objetivo por etapas.
No fim do quarto mês, o cavaleiro deve ser mobilizável na fileira, devendo

poder, no GC, governar o seu cavalo nas três andaduras em terreno variado; 
conduzir ao passo e ao trote, um ou dois cavalos de mão, finalmente* deve 
ter adquirido o treinamento suficiente para efetuar sem fadiga, de dia e de 
noite, várias etapas consecutivas.

No fim do sexto mês, o cavaleiro deve estar ápto para ser empregado iso
ladamente, isto é, ser capaz de executar individualmente um percurso ao trote 
e ao galope em terreno variado e saber servir-se das suas armas.

Estes resultados serãò confirmados durante o período de aplicação, pela 
prática diária e particularmente no decorrer dos exercícios de campanha e de 
combate, pela execução das missões individuais; Os melhores cavaleiros poderão 
participar no adestramento dos novos animais, em provas esportivas e como 
monitores na instrução dos recrutas.

15. A  instrução a cavalo divide-se em cinco partes:
— • aquisição da confiança;
— colocação na séla;.......
—  escola das ajudas;
— aplicação da escola das ajudas.
A  quinta parte — o trabalho com armas — constitué assunto do Anexo I  

deste mánual.
a) — A  aquisição da confiança visa eliminar a apreensão inicial, causa

de numerosas contrações, que imobilizam o recruta e impedem seu progresso.
Os cavaleiros deverão ser levados, o mais cêdo possível para o exterior {.es

trada), em coluna por dois, por três com estribos e bridão,
b) — A  colocação na sela, posta o cavaleiro, firma seu assento e lhe per

mite adquirir a liberdade de movimentos sem a qual será impossível: empregar' 
bem suas ajudas.

O trabalho será realizado no picadeiro e no exterior, com o bridão no início e, 
oportunamente com o freio, utilizando ou não os estribos. O trabalho sem estribos, 
constitué o mais completo e enérgico flexionamento geral, o que obriga a uma 
dosagem progressiva e minuciosamente controlada,

c) — A  escola das ajudas tem como objetivo ensinar ao cavaleiro o me
canismo das ajudas e ao mesmo tempo mostrar seus efeitos. 

O ensino deverá ser ministrado em um picadeiro (coberto ou descoberto) 
ou era um terreno adre .e demarcado com ou sem estribos, de bridão ou freio 

• (trabalho individual).
d) —  Os exercícios de aplicação têm por fim preparar o cavaleiro a pôr

em prática a lição das ajudas na execução das missões que lhe competem, nas
evoluções, no serviço em campanha ou no combate.
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Em princípio, os exercícios deverão ser realizados no exterior, em terreno 
demarcado ou não, ou em terreno variado, com estribos,, bridãô, freio OU freio 
e bridão. (Trabalhalho individual, coletivo ou a vontade).

16. Estas quatro partes mais o trabalho com armas, são éstreitamente
ligados; embora, cada uma das partes corresponda a um determinado .objetivo, elas 
se combinam desde os primeiros dias de instrução.

17. A  instrução èquestre é permanente e deve prosseguir, no decorrer de
todos os exercícios que comportem o emprego do cavalo e aproveitando ao 
máximo todas as oportunidades. Por uma prática constante da equitação (1) 
durante todo o tempo.de instrução, pela aplicação raciocinada dos princípios 
que apreendeu e mantendo-se controlado em tôdao as situações em que se 
encontrar, o cavaleiro aperfeiçoa constaatemènte seu assento e seu táto.

18,. Tôda turma de equitação é dirigida por um-oficial. Segundo as dis
ponibilidades em graduados ela é dividida' em escolas, cada uma sob a orientação 
de um monitor qualificado, dispondo se possível de auxiliares.

19. Antes de cada lição, o instrutor prepara minuciosamente a instrução,,
porque é preciso saber o que faz e por que o faz. Durante o trabalho não perde 
de vista, em nenhum momento, o objetivo particular qúe fixou. Quando não 
puder dirigir pessoalmente a instrução, dará ao substituto as indicações precisas 
sobre o tempo que deverá consagrar às diversas partes da instrução e aos exer
cícios que deverão ser executados.

O instrutor escolhe para as primeiras lições cavalos calmos e obedientes, 
Nos primeiros tempos os cavaleiros montam diàriamente os mesmos cavalos. 
Mais tarde trocam de cavalo mesmo no decorrer do trabalho. As trocas de 
cavalo não devem diminuir a confiança adquirida, ao contrário, o instrutor as 
aproveita. para criar um ambiente de competição entre os cavaleiros mais 
audazes.

20. A  instrução é, conduzida sem pressa, porém com a preocupação de
nunca perder tempo; todo o exercício que não conduza ao objetivo visado deve 
ser abandonado.

O insrutor preocupa-se em variar os movimentos e as andaduras, de maneira 
a não fatigar os cavaleiros e os cavalos, e dar ao ensino um aspecto atrativo.

E ’ assim que no decorrer de uma mesma sessão, a instrução pódé. comportar 
assuntos variados; por exemplo:

—  no. picadeiro —  10 minutos de colocação na sela;
—  no picadeiro —  20 minutos de escola das ajudas;
—- No campo —  30.minutos de aplicação da escola das ajudas;
:—  N a ida e volta —  manêjo e empr.êgo da espada, etc.

21. Antes de mandar executar um movimento, o instrutor comanda: retomar
rédeas. O cavaleiro corrige à  posição e ajusta as rédeas.

22. Para repousar a atenção o.instrutor comanda: Escola, descansar! O
cavaleiro alonga as rédeas, abandona-se um pouco, permanece sèmpre aprumado 

' e na mesma andadura,
A  posição de sentido é uma atitude de inspeção, revista e desfile.

(1) —  Equitação refere-se sempre ao ensino do cavaleiro e adestramento do cavalo.
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O instrutor concede repousos frequentes sobretudo nò inicio; aproveitando-os 
para interrogar os cavaleiros, a respeito da instrução que receberam.

23. A  instrução é tão individual quanto possível. Qualquer:movimento nov.o 
é objeto de uma lição particular.

O instrutor, depois de algumas explicações simples e curtas, executa o 
movimento e manda cada cavaleiro executá-lo individualmente. : Certifica-se 
se foi bem compreendido interrogando os cavaleiros'e mandando recomeçar/tantas 
vezes quantas fôrem necessárias. Em seguida, os próprios cavaleiros exercitam-se 
por si mesmos, sob a vigilância do instrutor e dos monitores, que zelam para que 
não adquiram hábitos defeituosos. .

No decorrer do trábalho, o' instrutor ‘ evita as observações gerais i corri
gindo êle retifica os erros sem rispidez . e interpelã nominalmente os cavaleiros 
que os cometeram.

O trabalho começa e termina ao passo.

.24. A  maior parte da instrução realiza-se ■ no exterior.

As sessões de picadeiro nunca são longas; em princípio, não duram mais de 
quarenta e cinco minutos, porém cada minuto deve ser bem empregado. O trabalho 
é contínuo, variado e alternado. Os repousos podem ser numerosos, porém são 
sempre muito curtos.

Tôdas as vezes que a temperatura permitir, a sessão de picadeiro é prece
dida ou seguida de uma saída ao exterior. Inicialmente, esta toma a fôrma de 
passeio; é mais.uma recreação do que uma instrução. Por meio de um trábálhó 
longo e lento, ela aumenta a confiança e o desembaraço do cavaleiro novo. 
O instrutor empenha-se em variar estas saídas, tomá-las interessantes e ins
trutivas (primeiros elementos de serviço em campanha, estudo do terreno, .exer
cícios de orientação, movimentos em pequenas colunas). .

Desde o comêço, procure dar a seus homens o gôsto e o sentimento do cavalo,
Progressivàmente, o trabalho no exterior toma uma importância cada; vez 

maior e, a partir do terceiro mês, os recrutas só vão ao picadeiro s e o  tempo 
nào lhes permite sair. Os exercícios de aplicação tornam-se a principal instrução 
e, insensivelmente, transformam-se em evoluções, em exercícios de combate 
e de serviço em campanha.

25 Êstes exercícios, é em , particular o .serviço em campanha, constituem 
o mais completo e mais proveitoso ensinamento. Êles apêrfeiçoam os cavaleiros, 
num sentido prático, preparando-os para a execução das missões que são chamados
a desempenhar, põem-nos em face de problemas de conduta sempre renovados,
que exercitam sua iniciativa e desenvolvem seu julgamento. ■

ARTIGO III

Aquisição da confiança

Prescrições gerais 
Conduzir o cavalo à mão 
Montar a cavalo e apear.
Os estribos.
Montar e apear por salto..
Juntar e separar rédeas 
Marchas ã mão esquerda ou direita
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Flexionamehtós recreativos 
O trote elevado
Volteio; primeira lição de galope,

Prescrições gerais

. 26. A  confiança é o primeiro resultado a obter. ,.
A  . apreensão, frequente entre os iniciantes, provoca contrações múltiplas. 

A  região renal, as espáduas e os joelhos contraem-se e, ao menor movimento do 
cavalo, o cavaleiro se desajusta na sela, donde suas ações se tomarem incertas 
e desordenadas. -

Com o desaparecimento dessa apreensão os músculos se distendem, o: cavaleiro 
,se descontrai, desce naturalmente os braços e as pernas, adquirindo uni equilíbrio 
natural e ficando, portanto, em condições de aproveitar as lições seguintes. . ■

Conforme a disposição moral do cavaleiro, assim também se apresenta dimi-. 
nuida ou aumentada sua rigidez. E, então, sôbre o moral que importa influir. ,

Por isso, impõem-se desde os primeiros ■ dias despertar nos recrutas a satis
fação de montar a cavalo, fàcilmente conseguida pelo uso dos estribos e pela dis
tração oriunda dos passeios e flexionamèntos recreativos; Muitò concorem para 
0 mesmo fim a boa dosagem das exigências, a ausência das quédas durante a 
sessão, a constante palavra animadora, sábia, comunicativa e- estimulante do 
instrutor para conquistar o coração dos instruendoS e finalmente o volteio, 
complementando êsse esfôrço pela flexibilidade, destreza é ardor proporcionado aos 
aprendizes,

27. As duas ou três primeiras sessões são dadas, no picadeiro com os ca
valeiros repartidos em dois grupos para dois a dois se alternarem como execu- 
tante e auxiliar, utilizando um mesmo cavalo.

Para pôr a escola em marcha, o instrutor designa um cavaleiro antigo para 
testa da escola, determinando-lhe que tome a pista e atrás do mesmo vai man
dando um' a um seus cavaleiros se encolünarem em escola. "Então, após breve ex
plicação de como se faz marchar e parar um cavalo, comanda a marcha .e para 
que não se habituem os recrutas a usar as rédeas como meios de . sustentação, 
manda de vez em quando abandoná-las no pescoço do cavalo; aproveita os 
tempos de rédeas ajustadas para ensinar o modo de manter contáto leve com 
a bôca do cavalo, consequente do relaxamento das articulações do braço e 
das espáduas .

28. A  partir do terceiro dia os recrutas devem estar em condições de
sèr levados ao exterior enquadrados por cavaleiros antigos.

Esses passeios aumentam a confiança do cavaleiro ao mesmo tempo que o 
colocam na sela sem produzir fadigas. Tais. saídas do quartel distraem e ocasionam 
á descontração e, si bem dirigidas, constitúem para os recrutas os mais agradáveis 
momentos da jornada de instrução. A. marcha áo passo, na estrada, de camaradas 
lado a lado, com a liberdade- de palestrar fámiliarmentè, neutraliza a preocupação 
de estarem a cavalo e pouco a pouco extingue as contrações,

O uso' dos estribos auxilia a consecução dêsse. fim por melhorar a segurança
dos recrutas e o que é mais importante dar-lhes a impressão de solidez; razão
por que só se deve mandar "Abandonar Estribos!” para executar os trabalhos
de colocação na sela, inicialmente ao passo e depois nas andaduras superiores,
quando haja nitidamente desaparecido a apreensf .

29. Òs homens exageradamehte impressionáveis serão.objétos de cuidados es
peciais, como por exemplo montarem cavalos muito mansos conduzidos a cabresto.

■ 26. —  29
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E para que tais retardatários nào pertubem. a escola devem ser entregues a 
monitores calmos e pacientes.

Conduzir o cavalo a mão

30. Para conduzir o cavalo a mão, o cavaleiro seguTk as rédeas do bridão
com a mão direita a 15 cms. da bôca do cavalo, as unhas para baixo e o indicador 
entre as duas rédeas, mantendo á mão alta e firme, se o cavalo não estiver 
calmo; enquanto isso a mão esquerda empunha as rédeas pelas pontas, empal- 
mando-as no meio se estão cosidas; o braço esquerdo cái naturalmente. .

No picadeiro os homens são dispostos na linha do centro com intervalos 
de 3 metros (cêrca de 1 corpo de cavalo). Nessa formação cada um passa as. 
rédeas no pescoço do cavalo e se coloca ao lado esquerdo, (lado de montar), 
òmbro direito na altura da ganacha e permanece'• na posição de sentido com 
a mão direita na situação acima descrita.

Os cavalos devem ser conservados direitos e perpendiculares à frente do 
alinhamento da fileira.

Um cavalo parado está direito, quando tem seus quatro membros aprumados 
e apresenta a cabeça, o pescoço e o çorpo na mesma direção.

Montar a cavalo e apear

31. O cavaleiro, estando a pé, na posição de sentido (§ 30) ao comando
"Preparar para Montar!" —- executa direita volver, dá um passo a direita para 
se postar na altura da espãdua do cavalo, frente ao estribo, ao mesmo tempo 
que deslisa a mão direita ao longo da rédea esquerda até o meio (a ponta) 
das rédeas e à esquerda até a altura dò garrote; enfia o pé esquerdo no estribo 
auxiliado pela mão direita, se necessário; aproxima-se do cavalo e apoia o joelho 
contra a aba da sela, ao mesmo tempo que segura a patilha com a mão direita.' 
Ao comando “ A cavalo!" — o cavaleiro se alça com impulso da perna direita 
e leve tração dos dois braços pelo apôio das mãos no garrote e na patilha, ficando 
em pé sôbre o estribo, calcanhares ynidos e o alto do corpo um pouco inclinado 
para a frente, de modo a impedir que a sela rode, então, passa a mão direita 
para o cepilho, cobre a sela com. a perna direita e se assenta süavemente, 
tomando uma rédea em cada mão', calça o estribo direito, procurandp-Q' de 
fóra para dentro.

O cavaleiro deve ter o cuidado de não tocar com a ponta do pé esquerdo 
no colhido ou costado do cavalo, ao se elevar no estribo, porque tal êrro oca
siona defesas,

32. Ao comando “Preparar para apear!" — o cavaleiro passa a rédea direita
para a mão esquerda e pousa esta mão na crineira, abandona o estribo direito e' 
segura o cepilho com a mão direita, Ào comando "A  pé!" — o cavaleiro, com 
apôio no estribo esquerdo, eleva o corpo, ao mesmo tempo que passa a perna 
direita joelho flexionado, por cima da garupa, sém tocar no cavalo e traz esta 
perna para junto da. esquerda, unindo os calcanhares; o corpo é mantido incli
nado para a frente, de modo a não rodar a sela, e então com o joelho esquerdo 
unido à sela, o corpo desce, süavemente, até pousar o pé direito em terra; o 
pé esquerdo abandona o estribo e vem se unir ao outro. O cavaleiro, Sém aban
donar as rédeas, vai se colocar na posição de sentido, descrita no § 30.

Os cavaleiros são exercitados em montar e apear pêlos dois lados do cavalo, 
invertendo naturalmente os gestos aqui descritos para a. execução pelo lado direito.
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Os estribos

33. Os estribos estão bem ajustados, quando o cavaleiro bem colocado na
sela, deixa cair naturalmente as pernas, de modo que a soleira dos estribos fique
na altura dos calcanhares.

O estribo deve suportar sòmenté o pêso da perna e ser calçado até o têrço
do pé; o calcanhar se mantém mais baixo que a ponta do pé e a articulação do
tornozelo flexível. O ramo anterior do estribo deve ficar para fóra e o lóro em
consequência de chapa na perna do cavaleiro.

O apôío excessivo nos estribos prejudica o assen+o e a flexibilidade do joelho,
. restringindo a liberdade de ação da pernâ.

O maior apôio da sola dos pês deve recair na parte interna da soleira para bem
garantir a aderência da barriga das pernas.

Se o cavaleiro não enfia suficientemente o pé no estribo, arrisca-se a
perdê-lo; se o enfia demais, terá dificuldades no trote elevado.

Para o galope largo, trabalho com armas, na carga, os estribos são calçados 
a fundo, mas aida assim o calcanhar deve ficar mais baixo que a  ponta do pé.

Os cavaleiros devem ser exercitados em abandonar e retomar estribos, inicial
mente parado e ao passo e depois progressivamente em todas as andaduras.

Quando a cavalo a ajustagem dos estribos se faz pela maior ou menor ex
tensão dada aos lóros e deve ser tal que permita ao cavaleiro, em boa posição 
com os estribos abandonados, e as pernas naturalmente caídas, sentir as 
soleiras tocarem nos calcanhares; se a soleira corresponder, à parte imediatà- 
mente acima do salto da bota, o lóro está na sua maior extensão e se a corres
pondência é com a parte imediatamente abaixo do tornozelo a extensão é a 
mínima; no meio, portanto,será uma razoável medida.

A  ajustagem é normalmente feita a pé, antes de montar, e para isso se torna 
necessário que cada cavaleiro conheça a extensão do braço comparada ao que 
marca a unidade de medida do comprimento do lóro.

Montar e apear por salto

34. Ao comando “Por salto,' a cavalo!" —  o cavaleiro executa um direita
volver, segura a rédea esquerda com a mão esquerda, unhas para baixo, dá um 
passo à direita para se colocar na altura da espádua do cavalo, ao mesmo 
tempo que deslisa a mão direita ao longo da rédea esquerda até o meio 
(a ponta) das rédeas e a esquerda até a altura do garrote; cruza as rédeas nesta 
mão, enquanto a direita liberada vai empunhar o cepilho; com impulso de flexão 
das pernas se alça até a altura de sustentação dos braços e após aí permanecer 
um instante nessa posição cobre a sela com a perna direita sem choque:

- segura em cada mão .uma rédea empalmada com as pontas saindo entre o 
indicador e o polegar que á aperta, sem esfôrço, contra a segunda articulação do
primeiro. Os braços permanecem meio dobrados, os punhos no prolongamento
do antebraço e separados de 25 cms, as unhas se defrontando e as rédeas
ajustadas.

. Inicialmente e se houver necessidade como recurso, a mão esquerda póde
efnpunhar o cepilho e a direita a patiiha para laeilitar a subiaa ao corpo.

As rédeas estão ajustadas, quando o cavaleiro sente levemente a bôca do
cavalo e por isso deve ser observado que tal ajustagem não provoque qualquer
movimento nem perturbe a posição da cabeça do cavalo.

35. Ao comando "Por salto, a pé!" —  o cavaleiro junta as rédeas na mão
esquerda e as coloca como foi prescrito para montar, segura com a mão direita
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o cepilho, eleva-se nos braços e passa a perna direita por cima da sela e garupa
de modo a permanecer um instante na posição de sustentação para então descer
e por os pés juntos em terra, suaVemente e com a flexão dos joelhos. ;

Retoma em seguida a posição de séntido descrita nò § 30.

36. Para realizar os dois exercícios sem pausa intermediária, o comando
será — . “Por salto a pé e a cavalo!" —  os cavaleiros devem ser exercitados 
frequentemente em montar e apear por salto com ou sem tempo de pausa inter
mediária e de ambos os ladòs. Tais movimentos só se executam parados

Juntar e separar rédeas

37. Ao comando “Rédeas na mão esquerda!” — o cavaleiro coloca a mão
esquerda em frente ao meio do corpo, passa para ela a rédea direita, de: modo 
que esta fique separada da rédea esquerda pelo dêdo mínimo e as unhas se 
conservem voltadas para a direita; as rédeas sáem entre o indicador e o polegar 
com as pontas caldas a direita; a mão direita é levada para traz da côxa do 
mesmo lado, com o braço naturalmènte caldo ao lado do corpo..

Para juntar as rédeas na mão direita, basta proceder inversamente: ao que 
foi descrito.

38. Ao comando "Separar rédeas!” —  a mão livre segura á rédea correspon
dente e as mãos retomam o afastamento de 25 cms. (§ 30).

Para ajustar as rédeas, o cavaleiro aproxima os punhos e segura com uma 
das mãos acima e perto do polegar a rédea a ajustar, encurta-a e volta depois 
à posição normal.

39. As rédeas são abandonadas e retomadas aos comandos de “Abandonar
e retomar rédeas!” .

Ao primeiro comando, o cavaleiro depõe as 'rédeas atraz do cepilho e as 
mãos càém naturalmente aos lados do corpo. Ao segundo comando, o cavaleiro, 
com o indicador e polegar da mão direita, segura o meio das rédeas e com a 
mão esquerda empunha as rédeas juntas para depois então separá-las e ajustá-las.

; • Ò manejo das rédeas obriga à prática de excelente flexionamento; por isso 
deve ser executado com frequência desde os primeiros dias, vigia ndo-se particu
larmente o modo como o cavaleiro alonga e encurta as rédeas.

Tôdas as precauções devem ser tomadas para èvitar acidentes na execução 
do abandono das rédeas. E ’ capital a escolha do momento oportuno: para a  exe
cução :cava l  os distendidos e calmos r

Marchas à mão direita (esquerda)

40. O cavaleiro marcha à mão direita ou mão esquerda, quando o seu lado
direito (esquerdo) correspondente ao interior do picadeiro.

Ao comando “Pista à mão direita (esquerda), marche!” — ó cavaleiromovi
menta o cavalo para a frente e ao chegar à pista vòlve-o para o lado iúdicado.

Flexionamentos recreativos '

41. Os flexionamentos recreativos, praticados sob a fórma de jogos, têm
a finalidade de proporcionar o desembaraço físico e moral do cavaleiro. Qualquer 
movimento é bom, desde que prenda sua atenção é lhe ocasione divertimento para 
dêsse modo impedir a contração muscular.
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Os flexionamentos recreativos pódem variar indefinitivamente, sob a con
dição, porém, d© serem sàbiamente graduados e não se tornarem causas de aci
dentes.

Êsses exercícios são completados pela execução de movimentos usuais: manêjo 
rápido das rédeas, ajustagem dos estribos, quando montados, abandonar e reto
mar estribos, etc.

Trote elevado

42. O trote elevado é normalmente praticado, quando o cavaleiro usa os
estribos.

Os princípios que orientam a sua execução e aprendizagem são os seguintes:
—  na marcha ao trote, o cavaleiro inclina o alto do corpo para a frente e

se apoia nos estribos, sem perder a aderência dos joelhos à sela, e então se 
deixa elevar, numa reação do trote do cavalo para manter o assento afastado 
da sela na reação seguinte; dêsse modo consegue evitar uma reação em duas 
produzidas. ' ■ *

—  no início para facilitar a aprendizagem do mecanismo do trote elevado, 
o cavaleiro acaricia o pescoço do cavalo para ser levado, naturalmente, a inclinar
o corpo para frente o que facilita a elevação do assento.

—  a boa execução do trote elevado requer moderação ao afastar o assento
da sela e suavidade na retomada da mesma, bem como naturalidade do apôio 
nos estribos, flexibilidade da articulação do tornozêlo e manutenção do calcanhar 
mais baixo que a ponta do pé.

Volteio, primeira lição de galope

43. O volteio é a ginástica que encerra uma série de movimentos figura
tivos muito úteis pelas múltiplas consequências na formação do moral do cava
leiro e na capacidade de sua destreza. O volteio entusiasma e eleva a confiança 
até o arrôjo, porque, pela destreza proporcionada aos cavaleiros, lhes assegura 
possibilidades correntes para usar o cavalo e bem se sair nas situações difíeieis 
e perigosas.

Uma execução progressiva, bem orientada e animada pelos bons exemplos 
conduz aos mais assinalados resultados, mas em contraposição a direção impre
vidente, impulsiva e brutal levará, sem dúvida, aos acidentes, à desconfiança e, 
portanto, em sentido contrário das finalidades racionais.

44. Os movimentos de volteio se realizam normalmeiite com o cavalo parado
e ao galope. No primeiro caso os movimentos pódem ser excutados sem ou com 
impulsão.

O instrutor aproveita as primeiras sessões de volteio para‘inieiar o cavaleiro 
no rítimo e reações do galope, para o que utiliza um cavalo perféitamente con
firmado no trabalho à .guia.

A  primeira lição é dada com a cilha de volteio: o cavaleiro segura inicial- 
mente as duas alças para progressivamente abandonar uma e em seguida, ambas.

Posteriormente, o exercício será repetido cpm o cavalo ensilhado, com e sem 
estribos, permitindo-se que o cavaleiro comece por segurar-se na região da patilha.

O trabalho com o cavalo parado póde ser P /ado a efeito em pêlo, com a 
cilha de volteio, a séla de volteio ou com a sela regulamentar. Se necessário e 
possível, póde ser ensaiado antes no cavalo de páu.

Tomam-se as precuações necessárias, para evitar acidentes, tais como a uti-
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lização de auxiliares laterais para impedir quedas violentas e ao mesmo tempo 
ajúdar a execução, inicialmehte.

Quanto aos cavalos, estes devem ser calmos e bem domesticados, E quando 
não houver confiança bastante, devem ser usados meios especiais, como: levantar 
seu anterior, manear de anteriores e até mesmo manear os dois bípedes, ligando 
as maneias com um tirante.

45. Trabalho sem impulsão
a) Montar e apear por salto
Êste moyimento se exeeuta como o prescrito no § 34; o cavaleiro coloca

a mão direita no garrote, se o cavalo estiver em pêlo.
b) Estando o cavaleiro montado, passar a perna direita para fazer frente

à esquerda (òu retaguarda).
Estando assentado frente â esquerda, girar, passando a perna esquerda por 

cima da garupa, com ou sem auxílio das mãos, para fazer frente à retaguarda.
c) Montar com o balanço da perna direita
Colocar-se atrás e próximo à espádua esquerda do cavalo e com a mesma

frente, tomar um punhado de crina com a mão esquerda e culocar a direita no 
garrote, se em pêlo, ou colocar as duas mãos no cepilho, se com a sela regula
mentar, afastar a perna direita para a retaguarda, balançar esta perna e 
lançar-se enèrgicamente para cima, elevando-se nos pulsos, baixando a cabeça 
e passando a perna direita por cima da garupa.

d) Montar de lado, por salto
- Como para montar por salto, assentando, porém, de lado.

e) Estando assentado de lado, cavalgar ou transpor o cavalo.
Colocar a mão direita no garrote, se o cavalo estiver em pêlo1, ou cepilho,

se estiver com a sela regulamentar; tomar um punhado de crinas com a mão 
esquerda, elevar-se nos pulsos, baixando a cabeça e a parte superior- do corpo; 
estender as pernas juntas por cima da garupa para cavalgar ou saltar em terra 
à direita.

d. f )  Transpor o cavalo
Colocar-se como para montar por salto, elevar-se nos pulsos, inclinando o

corpo para o pescoço do cavalo, lançar as pernas unidas e estendidas por cima 
da garupa, o corpo sustentado nos braços bem tesos; tocar o sólo junto à espá
dua direita, calcanhares unidos, flexionando as pernas.

g) Montar com uma só mão
Tomar um punhado de crina com a mão esquerda, colocar-se adiante da es

pádua esquerda do cavalo, o ante-braço esquerdo ligado aó pescoço, a espádua 
direita voltada ligeiramente para o lado direito; lançar-se enèrgicamente avan
çado a espádua direita e separando a perna direita para cavalgar. :

h) Montar, frente à retaguarda
Colocar a mão esquerda no cepilho e a direita na patilha, se o cavalo estiver

com a sela, ou a mão esquerda no garrote e a direita no dorso, à distância 
conveniente, se o cavalo estiver em pêlo; lançar-se enèrgicamente para cima, ele
vando-se nos pulsos; abandonar o cepilho ou garrote e girar em tõmo do ante
braço direito, a espádua esquerda, dando-lhe impulso, para a direita, estender 
a perna esquerda para fazê-la passar por cima do pescoço, e cavalgar frente 
à retaguarda. Êste movimento, como os precedentes, deve ser executado também 
pelo lado, direito, fazendo-se as modificações correspondentes.

i) Tesoura
Estando o cavaleiro montado, colocar as mãos direita e esquerda no garrote,

se o cavalo estiver em pêlo, ou no cepilho, se estiver com a sela;, elevar-se nos 
pulsos, balançando as pernas, baixando. a cabeça e inclinando a parte superior
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do corpo para a frente e flexionando os braços; cruzar as pernas, girando, de 
modo que cavalgue com a. frente para a retaguarda.

Para voltar à frente primitiva, desfazer o movimento do mesmo modo colo
cando as mãos separadas na garupa, se o cavalo estiver em pêlo, ou na pati- 
lha, estiver ensilhado.

46. Trabalho com impulsão
a) Montar de lado por salto ou saltar no cavalo de lado
Tomar impulso, dar uma batida para elevar-se, a mão esquerda de lado

esquerdo do garrote, se em pêlo, ou do cepilho, se com a sela, a mão direita, 
do lado direito, assentar-se de lado.

b) Transpor o cavalo
O mesmo movimento precedente, observando que o cavaleiro passe as pernas

unidas para o lado direito e toque o solo junto ã espádua do cavalo.
Este movimento, como o anterior, deve ser executado pelo lado direito, fa 

zendo-se as correspondentes modificações.
c) Montar pela garupa

„ Tomar impulso, dar uma batida, com os pés juntos, colocar as mãos na 
parte alta da garupa, elevar-se e montar.

d) Saltar pela garupa e em terra
Saltar como no caso precedente, passando a perna direita (esquerda) por

cima da garupa para juntá-la à outra e tocar o chão do lado esquerdo (direito).
e) Saltar de joelho (ou de pé na garupa)
O mesmo movimento antenior, elevando as mãos e a perna, de modo que

possa ficar dè joelhos, ou de pé sôbre o animal.

47. Trabalho ao galope: .
a) Êste trabalho se executa com a cilha de volteio, a sela de volteio, ou

com a sela regulamentar não equipada. Com a sela' equipada, os cavaleiros. 
armados e equipados devem fazer os movimentos de montar por salto e apear.

b) Montar e apear. por salto
Supondo que se empregue a cilha de volteio ■ e que o cavalo galopa. em

círculo mantido pela guia, proceder destante: segurar uma alça em cada mão, 
sem deixar a espádua esquerda, afastar-se para a retaguarda; acompanhar o 
cayalo bem unido a êle, junto à cilha, marchando com a perna correspondente ao 
anterior com que galopa o cavalo, cavalgar, dando a batida, com os pés unidos, 
o mais adiante possível. Elevar-se nos pulsos e saltar em t e fa  à altura da
espádua.

Devem-se exercitar os cavaleiros em cavalgar, aproveitando a mesma batida 
do salto'.

Empregando a sela de volteio ou a regulamentar e com um cavalo calmo 
como testa para dar a direção, segurar a cepilhò com as duas mãos, a  direita 
do lado direito e a esquerda do ládo esquerdo e o mais como foi dito acima. .

c) Estando montado, saltar em terra, passando a perna exterior por cima
do pescoço e montar novamente, aproveitando a mesma batida do salto.

O emprêgo da cilha de volteio, da séla de volteio, ou. da séla regulamentar, 
deve ser feito como ficou indicado; abandonar as alças ou o cepilho para passar 
á perna; segurá-los de novo, saltar em terra e montar.

Dève-se fazer saltar em terra e assentar frente à direita e frente à esquerda
d) Tesouras
Empregam-se os mesmos meios indicados precedentemente.
e) Montar com frente à retaguarda
Empregar a séla de volteio, ou a regulamentar como em (c ); segurar as
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alças da séla, ou o cepilho com as duas mãos e colocar-se como foi dito prece- 
dentementeelevan-se enèrgicamente nos pulsos, girar em tôrno dá perna 
para montar, fazendo frente à retaguarda, ocasião em que a mão esquerda 
abandona a alça ou o cepilho,

€) Podem exercitar-se outros movimentos, tendo por objetivo o desenvolvi
mento do cavaleiro, como: montar por salto com a perna direita pela frente; 
montar em oitavo à esquerda; montar com a perna esquerda; montar em espiral; 
montar em oitavo à frente; transpor sem dár batida; montar com o balanço da 
perna direita frente à retaguarda, com ou sem abandono das mãos; montar com 
o auxílio da lança.

ARTIGO III

Colocação na séla

—  Prescrições gerais
—  Posição do cavaleiro a cavalo
—  Sentido
—  Trabalho com e sem estribos
— Flexionamentos:

movimento dos braços 
flexionam ento da região renal 
movimento das côxas 
flexão das pernas 
rotação dos pés

— Trabalho a galope em círculo.

Prescrições gerais

48. O cavaleiro, durante o trabalho pára a procura da confiança, adquire
um equilíbrio, geralmente muito instável, assim como um assento bastante imper
feito; mesmo depois de perder a apreensão, algumas articulações permanecem 
contraídas ou se contráem nas andaduras vivas. Essa falta de flexibilidade priva 
o cavaleiro de uma parte de seus meios, tornando difícil qualquer ação precisa
sobre o cavalo.

A  colocação na séla tem por objetivo dar ao cavaleiro um assento flexível, 
firme e aderente, com uma completa liberdade de mov imentos . obt i da  pela 
sucessão normal dos exercícios com e sem estribos, pelos flexionamentos e o 
trabalho a galope. Êsses exercícios começam desde que a confiança e o desembaraço 
se manifestam e prosseguem durante todo o tempo de instrução*,: diàriamente o 
cavaleiro deve executar flexionamentos e trabalho sem estribos.

As primeiras lições são ministradas no picadeiro, sem prejuízo do trabalho 
no exterior que prossegue sem interrupção. Sua duração contribuo para colocar 
o cavaleiro na séla, devendo ser tão prolongada quanto possível, sob a condição
de não prejudicar o bom estado dos cavalos.

Cêdo os cavaleiros são exercitados em terreno variado e em subir e descer 
rampas fortes. Mais tarde a colocação na sela é aperfeiçoada pela passagem 
de pequenos obstáculos, aumentados progressivamente.

Posição do cavaleiro a cavalo

49. A  posição do cavaleiro a cavalo varia com as andaduras, a fórma do
terreno de trabalho e a natureza do exercício que executa. Entretanto, as
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diversas atitudes que as circunstâncias pódem impor ao cavaleiro devem, 
todas, derivar dá posição descrita abaixo, que coresponde às condições, mais 
favoráveis ao equilíbrio è emprêgo das ajudas.

, O cavaleiro deve estar sentado e aprumado, o mais adiante possível
— ■ a região renal e os quadris flexíveis;
—  as coxas voltadas sem esfôrço, de chapa e fixas;
—  os joelhos ligeiramente dobrados, sem rigezá;
—  as pernas caindo normalmente;
■—: o tronco desembaraçado, livre e ereto;
—  os ombros direitos e igualmente caídos;
—  o punho na altura; do cotovelo e no prolongamento do ante-braço, o polegar 

para cima;
— à cabeça direita; livre e desembaraçada dos ombros, olhar para frente.

50. Esta posição não exige nenhuma contração muscular e póde ser
conservada muito tempo, sem fadiga. Requer três qualidades que d cavaleiro 
deve adquirir sucessivamente e sem as quais o emprêgo das ajudas se toma 
impreciso: a flexibilidade, a fixidez e o desembaraço.

A  flexibilidade é a descontração das articulações.
A  fixidez é a ausência de movimentos involuntários ou inúteis.
O desembaraço é a liberdade de corpo e de espírito que permite ao cavaleiro 

agir com justeza, medida e oportunidade.
O cavaleiro que não é fixo, não tem desembaraço algum; só poderá ser 

fixo, se fôr flexível; por isso o instrutor se preocupa em primeiro lugar com 
a flexibilidade. -

Flexionando-se, o cavaleiro se torna cada vez mais fixo; o que adquire 
em fixidez reverte em desembaraço.

51. Um cavaleiro está assentado, quando tem as nádegas impelidas o
mais possível para a frente, o pêso do corpo caído inteiro sôbre a séla, 
guardando com esta um contato suave è ligado aos movimentos do cavalo.

O cavaleiro que se apoia fortemente nos joelhos oü nos estribos, desliga-se do 
cavalo e perde a estabilidade. Esta, ao contrário, aumenta, quando o cavaleiro 
está assentado, por se multiplicarem os pontos de contáto.

Um cavaleiro está aprumado, quando seu busto, estando na vertical, os 
ombros, os braços e as pernas cáem naturalmente. Esta posição equilibrada 
é a que dá maior desembaraço. C cavaleiro que tem o tronco curvado para 
a frente não é senhor de seu equilíbrio é não tem por conseguinte nenhuma 
independência de movimentos, Aquêle que recúa os ombiXiS, fica com a região 
renal cavada e rigida.

A  flexibilidade da região renal e dos quadris é a condição principal de 
um bomi assento. Amortecendo as reações, permite ão cavaleiro guardar um 
contáto suave com o cavalo e conservar sempre o aprumo. Assentando-se o 
mais parada frente possível, o cavaleiro facilita o jôgo da região renal.

As côxas, abarcando o cavalo igualmente , e só se alongando pelo próprio 
pêso acrescido do das pernas, devem estar de chapa, para tomar um contáto 
mais íntimo com a sela e permitir a ação das pernas. A  aderência das côxas, 
que se obtém por uma adaptação progressiva, Contribúe para firmar o assento 
porém, êste depende mais da flexibilidade e do equilíbrio do que da fôrça 
dos joelhos.

A  perna deve estar colocada perto da cilha e fixa para agir oportunamente; 
o balanço da perna, além de desordenar o cavalo, tira a precisão das suas
ações; sem prejuízo da fixidez, a perna deve permanecer livre. . Êste duplo
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reseultado é atingido, quando ela cái, naturalnjente e assim permanece, ficando 
o joelho dobrado ligeiramente e sem rigidez.

O cavaleiro só emprega as pernas como meio de segurança, quando o
cavalo faz um movimento brusco ou violento. Para saltar, entretanto, é 
necessário com elas abarcar o cavalo e guardar com êle um contáto mais 
estreito.

Sem estribos, as pernas ficam completamente abandonadas e a  ponta do 
pé cái naturalmente.

Finalmente, o cavaleiro só poderá empregar as rédeas com oportunidade 
e com gráu de tensão conveniente, quando o tronco estiver desembaraçado, 
as articulação dos ombros e dos braços flexíveis e os punhos no prolonga
mento dos ante-braços.

Em resumo, um bom assento, aderente, firme e capaz de assegurar a 
independência de movimentos, assim como uma completa liberdade de espí
rito, é caracterisada do seguinte modo:

*— aprumo do tronco;
—  flexibilidade da região renal;
—  aderência das côxas;
—  fixidez das pernas;
—  desembaraço da cabeça, dos ombros e dos braços.
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S e n t i d o

♦ 52. Ao comando “Sentido!” — O cavaleiro ajusta as rédeas na mão
esquerda, o punho a 10 cms. acima do cepilho e bem desembaraçado do corpo,
retifica a posição, aprumando o busto, deixa o braço direito cair do lado e fica
imóvel, a cabeça levantada e direita, os olhos fixos para a frente.

. Ao comando "Descançar!” —  o cavaleiro não é mais obrigado a manter
a imobilidade.

Trabalho com e sem estribos

53. Os estribos dão confiança ao cavaleiro: permitem-lhe equilibrar-se
mais fàcilmente e asseguram &s suas ações um certo gráu de justeza. No 
comêço, porém, falseiam muitas vezes a posição: os joelhos tendem a se 
elevar e a se abrir, o assento é lançado para trás e os ombros para a frente.

Sem estribos, ao contrário, o cavaleiro desce para o fundo da séla, suas 
côxas e pernas cáem pelo próprio pêso, liga-se ao movimento do cavalo e sua 
posição se regularisa;

O trabalho sem estribos cónstitue um processo particularmente eficaz. 
Como, porém, os instrutores dispõem de pouco tempo para êsse trabalho e 
as grandes exigências na sua execução pódem, longe de acelerar o progresso, 
ao contrário, comprometê-lo, os exercícios de conduta são executados normal
mente com estribos, sem esperar que o trabalho sem estribos tenha dado 
ao cavaleiro um assento firme.

O trabalho sem estribos é praticado com o flexionamento, com a maior 
frequência possível, sempre seguindo uma progressão racional e cuidadosamente 
executada.

O trabalho sem estribos realiza-se normalmente no picadeiro. O instrutor 
faz os cavaleiros marcharem em escola, tendo à testa um monitor, a fim de 
libertá-los dè qualquer preocupação de govêrno do cavalo. Manda muitas 
vezes abandonar ás rédeas no pescoço do cavalo, para evitar que os homens 
sejam levados a procurar apoio na embocadura.

A  escola deve ser a menor possível. O monitor coloca-se na mesma situação 
dos recrutas e marcha numa andadura calma e regular, evitando as modificações 
bruscas. O trote é mantido muito tempo em cadência muito lenta e só atinge 
a velocidade regulamentar, progressivamente.

O instrutor procura obter uma posição flexível, desembaraçada e livre, 
não dando logar às atitudes forçadas. Regula o trabalho de modo a evitar os 
desaprumos e. principalmente as escoriações que retardam e muitas vezes detém 
a marcha da instrução.

No exterior, o instrutor alterna os trabalhos com e sem estribos, de 
acôrdo com o progresso dos cavaleiros. Os estribos são abandonados com fre
quência, ào passo e ao galope; quando forem ao trote, a andadura será sempre 
muito lenta.

 ̂ De qualquer fôrma, deverão ser evitados os tempos exageradaménte longos
de trote sem estribos.

54. Òs flexionamentos têm por fim:
—■ eliminar as contrações;

s -— combater os defeitos de posição resultam d da falta de flexibilidade;
— obter a completa independência das diferentes partes do corpo.
São executados primeiramente com os cavalos parados, em círculo, em
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volta do instrutor, depois ao passo, em seguida ao trote curto e, finalmente, 
nas três andaduras regulamentares.

O instrutor começa por coiocar o assento dos cavaleiros, fazendo-os sentar 
no fundo da séla, com as nádegas o mais à frente possível e sob si. Passa 
depois a flexionar a região renal, a colocar as côxas de chapa e os joelhos 
aderentes e a fazer cair naturalmente as pernas e os braços; procura finalmente 
o desembaraço do busto e a independência dos gestos.

Os flexionamentos não devem ser prescritos a esmo, mas sempre com obje
tividade; só tem valor, quando apropriados ao cavaleiro, executados correta
mente e repetidos muitas vezes.

Ao cavaleiro que senta muito atrás e que fica com a região renal rigida 
e cavada e os ombros recuados, o instrutor recomenda que amoleça e arqueie 
essa região e sente o mais à frente possível, pela execução da elevação das côxas 
e flexão para a frente é rotação do tronco.

Ao cavaleiro que tem o peito reentrante, os ombros enrigecidos e muito 
para a frente, o instrutor prescreve endireitar a região renal e executar movi
mentos dos braços, olhando para o alto e ao longe.

O cavaleiro, que monta em forquilha, deve executar a elevação alternada 
das côxas.

A  subida dos joelhos é corrigida pela rotação das côxas. Se estás estiverem 
voltadas para fóra, os joelhos abertos ou endurecidos, as pernas esticadas 
para a frente, a correção é feita pela rotação das côxas e flexão das pernas.

Se os braços estiverem estendidos para a frente, os ombros e os cotovelos 
contraídos, o cavaleiro deve executar a flexão dos braços e ser exercitados 
particularmente no manêjo das rédeas.

Os movimentos acima são recomendados como os mais úteis, porém, não 
são ps únicos que o cavaleiro póde executar. O instrutor teiq a faculdade d e . 
acrescentar todo exercício capaz de variar e dar vida ao trabalho.

Quaisquer que êles sejam devem ser alternados, de modo a evitar a contração 
pela fadiga, que resultaria de um movimento prolongado. Esta parte da instrução 
èxige do instrutor um esforço contínuo de observação e um justo conhecimento 
dè medida e de oportunidade.

55. No comêço, os flexionamentos são executados lentamente; mais tarde
a cadência póde ser mais vivã. Para obter a independência dós gestos, ó 
instrutor cuida que o movimento da parte do corpo designada não afete as 
que devem ficar imóveis ou prontas para atuar em um sentido diferente.

. Por exemplo, um exercício do braça direito não deve perturbar nem o braço 
esquerdo, nem o aprumo do busto, nem a posição das pernas. Os flexionamentos . 
são executados quer a comando do instrutor, quer à vontade.

Enunciada a espécie de flexionamento e ao comando “Começar!” o cavaleiro 
executa o movimento e o repete até ao comando “Cessar!” . Conforme a necessidade, 
os cavaleiros juntam, separam, abandonam e retomam as redeas sem comando.

Ao comando “Flexionamentos à vontade!” -— cada cavaleiro executa suces
sivamente os movimentos que lhe foram especialmente recomendados;

Movimentos dos braços

56. Executam-se como a pé:
Os melhores são :
-— rotação dos braços (direito e esquerdo);
■— a flexão dos braços (direito e esquerdo)
—  a rotação alternada dos braços;.
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—  os exercícios, assimétricos por exemplo: a rotação do braço direito (esquer
do) com flexão do braço esquerdo (direito).

Flexionamento da região renal

. 57, Consegue-se o flexionamento da. região renal:
a) Pela flexão do tronco
A  flexão do tronco compreende;
—  flexão do tronco para a frente.
—  comando —  “Acariciar o cavalo na espádua direita (esquerda) ou em

ambas” .
—  flexão lateral do tronco.
—  comando -— “Acariciar o flanco direito (esquerdo) com a mão direita 

(esquerdo)” .
Para isso o cavaleiro afundo-se na séla, impelindo as nádegas para a frente 

e flexionando o tronco, conforme o movimento a executar, depois desce a mão 
direita (esquerda) ou ambas até a região indicada, sèm modificar á posição 
das partes não interessadas no flexionamento.

b) Pela rotação do tronco
Estender o braço horizontalmente para o interior do picadeiro e por úma

torção, lenta da região í^nal levar o punho para a retaguarda, fixando o 
òmbro e a cabeça acompanhar o movimento do braço.

Movimento da côxa

58. Elevação das côxas:
—  elevar os joelhos, aproximando-os do cepilho, .conservar a região renal em

posição normal ou flexionada ligeiramente para frente; aproveitar esta posição 
para levar o assento para deante, o mais possível, segurando o sepilho 
com as duas mãos.

Reconduzir as côxas à posição primitiva, sem alteração do assento.
Elevação alternada das côxas:
— elevar os joelhos alternadamente, sem inclinar o corpo.para traz; o mo

vimento pôde ser executado, no começo, segurando o cepilho.
Este flexionamento coloca as nádegas e a região renal e habitua o cavaleiro 

a manter-se pela flexibilidade e equilíbrio.
Rotação da côxa:
—  afastar o joelho; levá-lo para traz, estendendo a perna, girar o joelho para 

dentro o mais possível e recolocar a côxa, de chapa, ha séla; o fato de estender 
a perna fôrça o cavaleiro a levantar o busto, distender a região renal e, 
por conseguinte, a flexioná-la.

Flexão da perna

59. Dobrar lentamente o joelho, sem pertubar a posição das côxas nem a do
corpo.

Rotação dos pés
R _  '

60. Fazer cada pé descrever, por um movimento lento e uniforme, um
círculo de baixo para cima e de fóra para dentro, sem alterar a posição das pernas .
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Trabalho a galope em círculo

61 Nenhum exercício dá tanta segurança e flexibilidade ao cavaleiro como 
tempos prolongados de galope, em um cavalo calmo e distendido. O galope devo 
ser empregado cêdo sem abandonar todavia o trote curto, sentado, que desen
volve a flexibilidade da região renal e deve ser considerado como andadura de 
instrução por excelência. A  variedade das andaduras e em seu ritimo, levando 
o cavaleiro a equilíbrios diferentes, favorece a colocação na séla.

O trabalho a galope se executa, primeiramente,, em um grande círculo. De
começo, o instrutor não explica aos cavaleiros nem e mecanismo do galope nem 
os meios para mantê-lo certo. Permite o uso dos estribos aos que não adquiram 
completa confiança.

62. Estando os cavaleiros em escola, ao comando “E m ... círculo!’’
-— o monitor descreve um grande círculo entre as duas pistas.
Ao comando “Ga...lo...pe!” — o monitor toma a andadura indicada: os ca

valeiros o acompanham, impulcionándo os cavalos com as pernas, até que tomem 
o galope. Obtido o galope, cessam as ações de perna e procuram conservar um
contáto suave com a séla, ligando-se aos movimentos do cavalo.

O instrutor manda frequentemente agarrar à patilha com uma e outra mão, 
a fim de assurar êsse cantãto. Comanda os flexionamentos mais apropriados 
para desembaraçar o cavaleiro.

Determina principalmente, de vez em quando, a inclinação sôbre o pescoço 
ou para o flanco, acariciando o cavalo, em cadência com ritimo do galope.

Para retomar o trote o instrutor comanda:
“Tro...te!’’ — o monitor diminue o diâmetro do círculo, tomando a andadura 

indicada. Os cavaleiros firmam o assento e aumentam a tensão das rédeas, 
firmando também os punhos.

Ao comando “Todo o picadeiro!” — o monitor retoma a pista, na mão 
em que marchava.

■ 63. O galope é iniciado em círculo pelos seguintes motivos:
a) O cavalo está naturalmente preparado para partir nò pé certo:
b) Estando curvado, tem menos tendência a forçar a mão do cavaleiro;
c) Habitua-se, muito rápidamente, a se cadenciar numa andadura. lenta,

cujo ritimo o cavaleiro segue facilmente;
d) O cavaleiro não sofre às mudanças de equilíbrio, consequente da passagem

pelos cantos. .

ARTIGO IV 

Escolas âas ajudas

— Prescrições gerais;
— Mudanças de andadura ou de velocidade;
— Mecanismo das ajudas;
— Efeito das ajudas;
— Trabalho com distância determinada;
— Mudanças de direção;
—  Mecanismo das ajudas;
— Trabalho com distâncias Indeterminadas;
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—  Exercidos de governo do cavalo;

—• Mudança de pista;
—  Mudança de mãò;
—  Unha quebrada;
—  Frente & direita, à esquerda ou a retaguarda;
—  Cortar o picadeiro;
—  Volta
—  Meia volta
—  M m  volta invertida.

.— Modo de segurar e manejar as rédeas do freio e do bridão;

—  Uso e efeito do freio e do bridão;
— .Trabalho utilizando duas pistas;
—  Partidas a galope;
—  Trabalho era escola:

Prescrições Gerais

64. A  escola das ajudas tem por finalidade dar aos cavaleiros as noções
e práticas iniciais sôbre o emprego das pernas e rédeas.

Essa instrução começa desde que o recruta, habituado aos movimentos do 
cavalo em todas ás andaduras, possue suficiente, desembaraço. Orientando-a o 
instrutor não perde de vista a necessidade de aperfeiçoar incessantemente o as
sento do cavaleiro.

As primeiras lições devem ser ministradas com os cavalos de bridão mas, 
tão logo seja possível, o freio será empregado. Em pricípio os cavaleiros utilizam 
os estribos.

O trabalho se executa; de preferência no picadeiro coberto ou descoberto e 
excepcionalmente no exterior em grandes retângulos, cujas dimensões sejam 
suficientemente cômodas para que os cavaleiros se conduzam à vontade embora 
sob as vistas de instrutor e ao alcance da sua voz.

65. O govêmo do cavalo limita-se, em síntese, em mudar de andadura e
velocidade e nas mudanças de direção. SeU estudo comporta uma sucessão de 
lições cuja distinção deve ser encarada com nitidez, dentro das seguintes indi
cações:

a) —  o instrutor começa por fazer o cavaleiro executar mudança de anda
dura e de velocidade: emprêgo das duas pernas para produzir o movimento para 
frente ou acelerar a sua velocidade; emprêgo das duas rédeas para diminuir 
a velocidade, parar e mesmo recuar. .

b) —  o mecanismo das mudanças de andadura permite ao cavaleiro regular
as andaduras, isto é, manter o seu cavalo numa andadura ou velocidade deter
minada.

c) —  uma vez saiba o cavaleiro agir com as duas pernas e as duas rédeas
é o momento de ensinar-lhe a mudar de direção e para isso começar, então, 
por' volver largo; emprêgo de uma rédea isolada.

d) —  quando o cavaleiro sabe perfeitamente se servir da rédea de aber
tura e da rédea de apoio, ò instrutor lhe ensina a volver no mesmo lugar; 
emprêgo da perna isoJada.

e) — o instrutor ensina emfim o emprego simultâneo da ação da perna
e de uma rédea isolada; volver curto.
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f )  — o mecanismo das mudanças de direção permite ao cavaleiro pôr 
o seu cavalo direito e marchar direito, isto é, colocar e manter o.cavalo numa
direção determinada.

66. O instrutor limita-se inicialmente a mostrar ao cavaleiro as ajudas a
empregar; o ensino deve ser mais demonstrativo do que verbal.

Quando o cavaleiro adquire uma certa prátiea das ajudas ensinadas na lição, 
o instrutor, então, explica e o leva a sentir os diferentes efeitos que elas pro
duzem.

ET então a oportunidade de comandar frequentemente trabalho a vontade: 
o cavaleiro circulando no interior do picadeira se exercita por iniciativa própria
no movimento que acaba de aprender.

Mudança de andadura ou de velocidade.

- Mecanismo das ajudas

67. Para passar do alto ao passo;
— para alargar o passo,
— para alongar o trote,

para passar do trote ao galope e
— para alongar o galope,

fazer agir as pernas com maior ou menor intensidade, conforme o resultado 
que se deseja obter e de acordo com a sensibilidade, dó cavalo; baixar as mãos 
para permitir que a aceleração de movimento sé produza.

Êsses movimentos são executados aos comandos:
— Mar. .. che!

■ —  Alargar!
— Tro ...te !
—  Alargar!
—  G a .. -Io .. .pe!
—  Alargar!
A  ação das pernas se faz sentir pela pressão da barriga das pernas, dosada,

porém, sempre nítida, transformando-se em batida quando o resultado obtido 
tenha sido insuficiente. Tais ações se devem produzir, atnaz e perto da ciiha. 
A  espora é destinada a reforçar, se necessário, a potência dessas ações.

—  Para encurtar o galope,

68. — para passar do galope ao trote,
—  para passar do trote ao passo,
—  para encurtar o passo,
—  para fazer alto e
—  pana recuar,

aumentar a tensão das rédeas, sentando fundo na sela com leve inclinação do 
busto para traz.

Êsses movimentos se executam aos comandos:
— Encurtar!
— T ro ...te ! .
—  P as .. ,so!
— Encurtar!
—  Al. . ,t0! -.^V;
— Recuar!
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A  tensão das rédeas é aumentada pelo' cerramento dos dedos sôbre as rédeas 
ajustadas e a elevação dos punhos (punho). O cavaleiro para isso começa pelo 
encurtamento das rédeas, se estiverem longas, depois cerra os dedos e emfim 

1 eleva progressivamente os punhos até sentir o resultado desejado, quando deverá 
ceder francamente, (sem abandono).

€9. Efeito das ajudas
A  ação. simultânea das pernas tem por efeito produzir o movimento para 

frente, cons.eçyádpvè: acelerádo,f: -
^f^hu-sámiiltáhéa 'das rédeàá iemSpor efeito: encurtar, parar e recuar, 

j. , Ò Instrutor chama a atenção para os efeitos contrários dessas duas ações
; anteriores para bem frisar que jamais as duas pernas devem agir aò mesmo 
tempo que as duas rédeas. Quando as mãos agem as pernas cedem è, ao con
trário, cedem as pernas quando agem as mãos.

Esta párte da instrução é uma das mais importantes. Na prática diária o 
cavaleiro usa mais as mudanças de andadura do que as mudanças de direção. 
De outro lado é pelos alargamentos e encurtamentos que o domínio se exerce 
sôbre o cavalo.

Quaisquer que sejam as ações das ajudas devem diminuir de intensidade, 
tão logo o cavalo começa a obedecer e cessar completamente assim que o resul
tado tenha sido alcançado.

70. Trabalho com distância determinada
As primeiras lições de governo são sempre ministradas no picadeiro ao

passo e ao trote. O instrutor distríbue. os cavaleiros na pista, prescrevendo-lhes 
uma distãnsia a ser rigorosamente conservada. Os. cavaleiros veem-se assim na 
necessidade imediata de impor a própria vontade ao cavalo, acionandoro se êle 
se atraza e contendó-o se adèanta. - • - ’

Este exercício exige uma atenção que não pode ser mantida por muito 
tempo; só é praticado durante alguns minutos por dia sob a condição imperiosa 
de uma grande exigência do instrutor para que os cavaleiros conservem cuida- 
dósamente a distância, embora só. lhes imponha a execução de movimentos bem 
simples.

O instrutor dedica especial atenção à execução dos seguintes movimentos: 
estando parado romper ao passo ou ao trote e estando em marcha fazer alto. 
Nos altos é necessário que o cavaleiro faça cessar o movimento, mantendo o 
cavalo direito e só após algunás instantes de imobilidade retome o movimento 
para a frente.

Mudança de direção

71. Mecanismo das ajudas
Há três formas de mudar de direção:
— pela conversão larga em marcha;
—  pela conversão serrada em marcha;
—  pela conversão no mesmo lugar;

72. A  conversão larga com o cavalo em murcha sé executa avançando
sôbre um arco de círculo bem grande. E’ a mu: ; uça de direção normalmente 
empregada no exterior.

Para volver ã direita, deslocar um dos punhos para a frente e direita e 
manter a andadura pela pressão das pernas.
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73. A  conversão serrada com o cavalo em marcha se executa quando
o cavaleiro, deve mudar de direção ràpidamente e é feita sôbre um arco de
círculo pequeno. E ’ empregada frequentemente na instrução como exercício de
aplicação.

Para volver a direita deslocar um dos punhos para a direita aumentando 
a tensão da rédea da acordo com a dimensão do arco de círculo descrito e im
pelir as ancas para a esquerda com uma pressão da perna direita.

74. A  conversão'no mesmo lugar se emprega quando o cavaleiro, estando
parado, quer mudar de direção sem avançar.

Para fazer frente à direita manter as espáduas no lugar, firmando os 
punhos e deslocar as ancas para a esquerda com uma pressão da perna direita 
atraz da cilha. Se o cavalo resistir à ação da perna, aumentar a tensão da rédea 
do mesmo lado sem deixar haver recuo.

75. Em resumo o cavaleiro volve largo colocando as espáduas do cavalo
ná direção que deseja seguir; volve no mesmo lugar deslocando as ancas para 
o ládo oposto; volve curto. agindo simultaneamente sôbre as espáduas e a
garupa.

76. Efeitos das ajudas.
Nas mudanças de direição as rédeas agem diretamente sôbre o ante-mão

e indiretamente sôbre o post-mão, enquanto as pernas agem diretamente sôbre 
o post-mão e indiretamente sôbre o ante-mão.

As rédeas estando separadas, se o cavaleiro desloca a mão direita para a
direita e para frente, a cabeça, o pescoço e as espáduas do cavalo são atraídos para 
êste lado; diz-se que o cavaleiro agiu com a rédea direta de abertura. Quando, 
o cavaleiro desloca a mão direita para a esquerda e para frente, a cabeça, do
cavalo é levemente torcida para a direita, mas o seu pescoço e as espáduas são
impelidos para a esquerda: diz-se que o cavaleiro agiu com a rédea contrária
ou de apoio.

E ’ preciso ter bem em vista que numa como noutra dessas rédeas se a 
mão do cavaleiro não vai a frente também não deve exercer nenhuma ação' para 
trás, a fim de não se transformar respectivamente em rédea direta de opo
sição e rédea contrária de oposição.

Além disso, é necessário ter em conta que a rédea dè abertura é uma indi
cação, mais justa com o bridão do que com o freio e se caracterisa particu
larmente pela inexistência de ação contrária ao sentido do movimento.

77. A  rédea direita de abertura e a rédea esquerda de apoio produzem efei
tos similares, pois fazem o cavalo volver a' direita; se, entretanto, o cavaleiro as 
emprega simultâneamente, elas se neutralizam de certo modo, em lugar de se 
reforçarem. mütuamente: cada uma impõem a colocação da cabeça do cavalo 
de um lado, impedindo assim a obediência a outra. O cavaleiro deve, pois, evitar 
agir com as duas rédeas ao mesmo tempo e para que as ações sejam mais nítidas 
deve ceder uma das mãos quando a outra age.

H entretanto muitas vezes vantagem em usar sucessivamente a rédea de 
abertura e a de apoio.

Com as rédeas separadas o cavaleiro pode escolher uma ou outra rédea, mas 
quando ambas estão numa só mão só pode agir pela rédea de apoio ou ainda 
chamada rédea militar. Caso se apresente alguma dificuldade deve separar as 
rédeas e empregar de preferência a rédea de abertura.

78. Quando o cavalo é adestrado a pressão de uma perna isolada impele
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a garupa para o ladò oposto. Está ação não é contraditória com as ações da 
rédea de abertura e da rédea de poiõ, embora essas rédeas necessitem da ação 

♦ das duas pernas para que o movimento não se arrefeça pelo atrazo da garupa.

79. O instrutor fará executar mudanças de- direção, quer com a rédea de
abertura, quer com a rédea de apoio, e . neste caso com as rédeas separadas ou 
não, como também em momentos próprios aborda a aplicação das rédeas direta

f e contrárias de oposição. Êle exercita os cavaleiros em marchar direito sôbre um 
ponto determinado e parar o cavalo direito. Inspira-se nos ensinamentos desen
volvidos nas demais' partes dêste manual para completar o que for necessário 
no ensino, tendo o cuidado de fazê-lo com explicações de caráter individual.

80. ■ Trabalho com distâncias indeterminadas
O instrutor ensina os cavaleiros a mudar de direção por meio dos exercícios

descritos abaixo. Para êste trabalho, são os cavaleiros distribuidos na pista exte
rior ou em uma pista interior a três metros daquela, com distâncias indeterminadas

A  indicação —  Trabalho com distâncias indeterminadas à mão direita (es
querda), os cavaleiros tomam a pista na mão indicada, mantém a direção 
e andadura do seu cavalo e conservam uma distância suficiente entre sí e o 
cavaleiro precedente. '

Estando um cavaleiro muito próximo do precedente, o instrutor manda-o
— cortar o picadeiro, em ocasião oportuna e de modo que passe para a pista 

do lado oposto, ônde haja espaço suficiente.
Os cavaleiros podem executar êsse movimento por iniciativa própria, sem

pre que se torne necessário, mas devem evitar essà necessidade.

81. Os cavaleiros.executam as mudanças de direção, ao comando “FULANO,
TAL MOVIMENTO!” , ou por iniciativa própria depois da ordem “TAL MOVIMEN
TO Ã  VONTADE” . Nêsse último caso os cavaleiros têm liberdade de escolha do 
movimento e loca] de execução até o comando “TODO O PICADEIRO!” .

Entre cuas mudanças de direção o cavaleiro preocupa-se em marchar em linha 
reta, conseivando uma andadura uniforme e franca.

O instrutor exige que os cavaleiros passem regularmente os cantos ao passo 
e ao trote, mas permite-lhes arredondá-los, quando ao galope.

Passar regularmente os cantos quer dizer que o cavaleiro deve marchar 
. segundo o -ângulo formado pelos lados maior e menor do picadeiro.

82 . Para formar a . escola o instrutor comanda: “TESTA FULANO!"— 
“EM ESCOLA! — o cavaleiro designado continua a seguir a pista na andadura 
em que marchava, ou na que for indicada, e os demais vão, na mesma andadura' 
e pelo caminho mais curto, encolunar-se à sua retaguarda mantendo a distância 
de um corpo de cavalo ou a que for determinada.

83. C instrutor reune os cavaleiros em torno de sí ao comando “COMIGO”
' acrescentando a andadura, se quizer outra diferente daquela em que se encontra
a escola. Os cavaleiros vêm se grupar num semicírculo na sua frente, pelo 

% caminho mais curto e na andadura em que marchavam ou na que foi comandada.

Exercícios de conduta

84. Os exercícios de conduta constituem uma espécie de ginástica
que dá aos cavaleiros oportunidade de variar suas ações e permite ao instrutor 
verificaá-las de modo imediato. .fo*-
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Não devem ser considerados como um fim, mas sim como um meio. Podem 
ser multiplicados ou reduzidos.

Não substituem absolutamente os exercícios de aplicação que suscitam e 
desenvolvem, de modo mais eficiente, o julgamento e a iniciativa do cavaleiro.

a) Mudança de pista

85. A  mudança de pista fáz-se, por um motivo oblíquo à direita ou à esquerda
que permite ao cavaleiro passar, da pista externa à pista interna, on vice-:versa.

Êste movimento se executa ao comando: “ ESCOLA —  MUDAR DE PISTA!".
Pista externa ou normal é a que o cavaleiro percorre marchando junto ao 

guardaflanco. 1
Pista interna é a paralela à anterior, dela distanciada três metros.

b) Mudança de mão

86. O cavaleiro depois de ter passado o canto e marchado três metros
no lado maior, dirigè-se pela diagonal do picadeiro à pista oposta, de modo a tomá-la 
na nova mão, a seis metros do canto. Os cavaleiros que ainda não começaram o 
movimento quando os outros já  estão a atingir a pista, deixam -na livre ocu
pando uma pista interior.

Êste movimento se executa ao comando “TESTA —  MUDAR DE MAO!” 
(fig . 2).

c) Linha quebrada

87. A  linha quebrada compõe-se de obliquas sucessivas alternadas e 
repetidas, traçadas um certo número de vezes no sentido do.lado maior do picadeiro.

Ã  indicação “TESTA — LIN H A QUEBRADA!” (uma, duas, três) vezes, 
a escola trabalhando à mão direita (esquerda), os cavaleiros obliquam à esquerda 
(direita), e percorrem a mesma distância e assim sucessivamente ao longo dos 
lados maiores, (fig  3 ). ..
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Figura S

Este movimento se executa até a pista interior ou até a linha do centro, 
conforme a indicação do instrutor.

Ao comando: "TESTA —  TODO PICADEIRO! ~  o cavaleiro da testa 
retoma a pista e os demais o acompanham.

d) Frente direita ou à esquerda e à retaguarda

88. O cavaleiro, estando parado, faz deslocar a garupa do cavalo para a
esquerda ou para a direita, até colocá-lo na direção indicada, sem recuar.

Este movimento executa-se ao comando: “Frente à direita (Esquerda —
M ar.. .chel” . .

89. Frente à retaguarda —  A  frente à retaguarda' compõe-se de dois
à direita (ou à esquerda) Sucessivos. No picadeiro os cavalos que executaram o 
movimento ficam em sentido inverso ao dos que permaneceram na pista.

Pódem retomar' a pista no sentido anterior, repetindo o movimento. O mo
vimento se executa ao comando: “Pela direita (esquerda) Frente à retaguarda!”

e) Cortar o picadeiro

90. Este movimento é executado com dois à direita ou esquerda ligados
por uma linha reta, indo de uma à outra pista.

Executa-se, somente no sentido de largura, simultãneamente ou suces
sivamente, ou seguindo o testa, aos comandos: “Escola (ou testa) —  Cortar 
o picadeiro!” .

Ao comando- “Escola (ou testa) —  Cortar o picadeiro e mudar de mão,
os cavaleiros fazem a segunda conversão em sentido contrário à primeira, 
para tomarem a pista na mão oposta.

* f ) Volta

91. A  volta é um círculo tangente à pista.
Ao comando —  “Volta!” _■— o cavaleiro descreve um eírculo de diâmetro

sensivelmente igual à metade do lado menor do picadeiro e retoma a pista
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no ponto em que à havia deixado.. Mantém o cavalo no círculo, fazendo uso 
constante dos meios prescritos para a direita (esquerda) (fig . 4). O instrutor 
pódé prescrever a execução de uma volta mais cerrada, indicando-a em seu 
comando.

g) Meia volta

92. A  meia volta define-se por um semi-círculo seguido de uma reta oblíqua
à pista. O cavaleiro descreve um semi-círculo do diâmetro da volta e segue uma 
direção paralela à diagonal do picadeiro para retomar a pista, mudando de mão. 

O movimento executa-se ao comando: “Meia volta!” (Fig1; 5)

h) Meia volta invertida

93. A  meia volta invertida define-se por umá obliqua seguida de um semi-cír
culo.

O cavaleiro, marchando à mão esquerda, obliqua o cavalo à esquerda, segundo 
uma paralela à diagonal do picadeiro, e, depois de haver marchado direito até
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as proximidades da linha do centro do picadeiro, percorre um semi-círculo para 
.retomar a pista na mã.o contrária.

O instrutor póde determinar uni raio de circulo menor que o anterior para
execução da meia volta.

A  mão direita, o movimento executa-se de modo inverso.
fisse movimento realiza-se ao comando —  "Invertida, meia volta” (fig. 6)

Figura 6

94. O cavaleiro executa os diversos movimentos indicados nos parágrafos
precedentes, empregando os meios prescritos para j,s mudanças de. direção.

De acordo com as dimensões do arco de círculo que o cavalo deve descre
ver, executa uma volta mais ou menos cerrada.

Para o movimento de frente à direita (esquerda) emprega os meios prescritos 
para mudança de direção parado.

O cavaleiro marcha sempre diretamente para um ponto determinado, entre 
duas mudanças de direção. Na mudança de mão o ponto de direção é obrigatório 
e póde ser marcado por um sinal visível. Êsse ponto fica à escolha do cavaleiro 
nos demais exercícios, mas é obrigatório para cada um. A  andadura deve perma
necer uniforme e franca durante todo o movimento.

95. Na execução das meias voltas e das meias ‘voltas invertidas, o instrutor
póde utilizar as diagonais para ensinar ao cavaleiro a deslocar a garupa do 
cavalo.

.Por exemplo, na meia volta & mão direita, no momento de terminar o per
curso da diagonal, o cavaleiro faz atuar a perna esquerda para impelir a garupa 
para a direita, de modo que o cavalo avance, cruzando ligeiramente as pernas 
e ficando paralelo à pista, durante alguns passos.

Modo de segurar e manejar as rédeas

96. O trabalho de freio começa, quando os cavaleiros já têm noção prática
suficiente do mecanismo das ajudas. O cavaleiro conduz o cavalo à mão, segurando 
as rédeas do bridão, como já foi. prescrito para o caso do bridão de remonta; 
as do freio devem ficar sôbre o pescoço do cavalo.

O cavaleiro monta e apeia, aplicando às rédeas do freio e do bridão as 
mesmas regras já  indicadas para as rédeas do bridão de remonta.
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Depois de apear e antes de conduzir o cavalo à baia, solta abarbela. Os 
cavaleiros são exercitados frequentemente nos diferentes modos de segürãr 
as rédéas, primeiramente parado e depois em tôdas as andaduras; deverão 
manejá-las desembaraçadamente.

Hã quatro modos diferentes de segurar as rédeas.

97. As quatro rédeas na mão esquerda:
. —  rédea esquerda do bridão sob o quinto dedo (mínimo);
— rédea esquerda do freio entre, o 41-’ e 5* dedos (mínimo e anular);
— rédea direita do freio entre o 3» e o 4* dedos (anular e médio)

rédeas direita dò bridão entre o 2’  e o 3* dedos (médio e o indicador').
As quatro rédeas sáem entre o indicador e o polegar, apertadas por êste dedo 

contra a segunda junta do indicador, para impe'dir que deslizem; as extremidades 
das rédeas cáem ao lado direito do pescoço do cavalo; o braço meio flexionado, 
o punho e a mão em frente ao meio do corpo, no prolongamento do ante-braço,
os dedos unidos, costas da mão para a esquerda.

98. As quatro rédeas na mão direita:
— rédea direita do bridão entre o 4* e o 5* dedos;
—  rédea direita do freio entre o 39 e o 4* dedos;
— rédea esquerda do freio entre o 2? e o 3Ç dedos;
— rédea esquerda do bridão entre o polegar e indicador.
As quatro rédeas cáem sob o dedo mínimo e a extremidade das rédeas

cáem livres à direita do pescoço do cavalo, o punho é mantido em frente ao 
meio do corpo.

5)9. As . rédeas nas duas mãos
Estando as quatro rédeas na mão esquerda, a mão direita coloca-se um pouco à 

frente desta e segura as duas rédeas direitas separadas pelo 4Ç dedo (anular), 
deixando-as sair sob o polegar; alonga-se as rédeas da quantidade suficiente 
para assegurar a independência de ação de cada uma dás mãos; a extremidade 
livre das redeos cai à direita do pescoço, pasando sob a mão direita

O cavaleiro póde, em casos, segurar na mão direita, apenas a rédea direita 
do bridão, que passa entre o á<> e dedòs e sái do lado do polegar, ou a rédea 
direita do freio que passa entre o terceiro e o quarto dedòs.

100. As rédeas separadas:
Duas em cada mão; as duas rédeas direitas na mão direita separadas pelo

4o dedo anular, a rédea do bridão no exterior; as duas rédeas esquerdas na mão 
esquerda, separadas pelo dedo mínimo, a rédea do bridão no exterior. As rédeas, 
sáem sob o polegar dè cada mão; as extremidades livres passam entre as rédeas 
tensas e cáem à direita ou à esquerda do pescoço do cavalo (modo mais apro
priado para os trabalhos de picadeiro e salto de obstáculos).

101. O modo normal de segurar as rédeas é com as duás mãos. Ô cava
leiro deve estar, entretanto, habituado a segurar em uma só mão, para se servir 
das armas, ou para conduzir um cavalo de mão.

Quando as quatro rédeas estão em uma só mão e o efeito da rédea contrária 
não basta para obter uma mudança de direção, o cavaleiro segura imediatamente 
as rédeas nas duas mãos por sua própria iniciativa e ultiliza o efeito direto.

Em repouso e nas estradas o covaleiro pode . segurar as rédeas de qualquer 
dos módos indicados e assim evitar mantér muito tempo uma só atitude que 
conduz a defeito de posição e consequentemente, falsa curvatura do pescoço do 
cavalo.
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102. O cavaleiro, tendo as rédeas na mão esquerda, para ajustá-las ou
encurtá-las segui a-as com o polegar e o indicador da mão direita, acima do polegar 
da mão esquerda, entre-abre os dedos desta, levanta a mão direita, até sentir um 
leve contato com a boca do cavalo e fecha a esquerda.

Para alongar as rédeas, segura as que deseja alongar èntre o polegar e 
o indicador da mão direita abaixo da mão esquerda e dá às mesmas o compri
mento necessário.

Estes movimentos devem ser executados, deslocando-se as mãos o menos 
possível; '

O cavaleiro, com á espada na mão, póde utilizar a mão direita para ajustar 
. as rédeas ou separá-las momentaneamente, tendo o cuidado de manter a ponta 
da arma levantada, a fim de evitar ferir os vizinhos.

Estando o cavaleiro ao passo ou parado, para repousar seu. cavalo, póde 
abrir os dedos sem mover a mão, de modo que permita a distensão completa 
do pescoço.

Quando o cavaleiro só dispuser das rédeas do freio as empunhará nas 
mesmas posições para elas indicadas iios § § 96 a 100.

Uso e efeito do freio e do bridão

103 O instrutor mostra aos cavaleiros que êles pódem:
a) —; conduzir o cavalo com freio, afrouxando as rédeas do bridão (1).;
b) — conduzir o çavalo com bridão, afrouxando as rédeas do freio;
c) — conduzir o cavalo com as quatro rédeas, sentindo ápôio no. freio e

no bridão.
Os efeitos das rédeas do freio são análogas aos das rédeas do bridão, porém 

mais acentuados, ainda que produzidos pór ações mais leves da mão.
Ò freio age sôbre as barras e deve em grande parte sua energia áo ponto 

de apôio que lhe dá a barbela, enquanto que o bridão agé diretamente sôbre 
a comissura dos lábios do cavalo.

Servindo-se alternativamente do freio e do bridão, o cavaleiro poupa a boca dó 
eavalo, pois assim age, ora sôbre as barras, ora sôbre a comissura dos lábios.

Para demonstrar tais efeitos, o ínstrutqr manda segurar, primeiramente, 
as rédeas do bridão e executar assim alguns movimentos simples em seguida as 
do freio e executar os mesmos movimentos. Assinala, então, a diferença entre 
os dois meios de govêmo.

Depois faz os cavaleiros manejarem só com a mão esquerda as rédeas do 
freio e termina essa parte da instrução pelo emprego das quatro rédeas, seguras 
como ficou determinado no § 99.

Em todos os movimentos o cavaleira conserta a braço meio flexionado e 
a articulações do punho, do cotovelo e dos ombros mantidas flexíveis concorrem 
para suavisar a ação da mão.

Trabalho utilizando duas pistas

104. O instrutor, com o objetivo de exercitar e desenvolver a iniciativa
dos cavaleiros, determina muitas vêzes que uma parte da escola trabalhe era 
uma pista interna. Para isso designa os cavaleiros que devem mudar de pista.

Os cavaleiros, distríbuem-se nas duas pistas, na mesma mão, ao comando (*)

( * )  Nas revistas e desfiles, as rédeas do bridão devem ficar cotnpletamenle frouxas.
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— “Cavaleiros F . . . .  F. .. . mudar de pista —  à vontade! Ou em mãos 
contrárias, ao comando — “Cavaleiros F . . . .  e F ..... Frente à retaguarda 
mudar de pista — à vontade! 

Os cavaleiros, estando dispostos em tôda extensão das duas pistas, executam 
todos os exercícios da Escola das Ajudas. O instrutor póde mandar executar 
movimentos diferentes em cada escola como por exemplo: Para a pista. interna, 
alto! —  para a pista externa, ao trote!

Para repor os cavaleiros na pista externa, o instrutor comanda: “Todo 
o picadeiro!” A  êste comando, os cavaleiros que marcham na pista interna
alcançam a pista externa por uma oblíqua se estão na mesma mão ou por
um frente à retaguarda, se marcham em sentido contrário.

Partida a galope

105 i O cavaleiro aprende, inicialmente, a partir a galope por aceleração de 
ahdadura, Posteriormente ensina-se-lhe também a partir diretamente do trote 
ordinário e do passo.

Um cavalo galopa no pé direito ou no pé esquerdo; no pé direito, quando 
o anterior direito assenta na frente do anterior esquerdo e o posterior direito
na frente do posterior esquerdo; no pé esquerdo, quando isso se dá em sentido
inverso.

Um cavalo galopa certo, quando galopa no pé direito, trabalhando à 
mão direita, ou no pé esquerdo, trabalhando à mão esquerda; .galopa falso, 
quando galopa no pé direito no trabalho à mão esquerda: ou inversamente.

Um cavalo galopa desunido, quando gálopa no pé direito com. os ante
riores e no esquerdo com o ?. posteriores ou vice-versa.

106- Para ensinar a partida a galope, o instrutor procede do seguinte
modo;

O cavalero, marchando à mão direita, à indicação: “Preparar para o 
galope à direita” —  atravessa o cavalo, deslocando ligeiramente : a garupa à 
direita por uma pressão da perna esquerda e firmando o punho esquerdo; ao 
comando “galo-o-pe!” , por uma pressão igual das duas pernas, acelera, a andadura 
até obter o galope. O cavaleiro deixa seu cavalo endireitar-se na pista, desde 
que êste toma o galope.

Esta série de ações assegura ao cavaleiro o meio de partir certo, pois 
o cavalo fica naturalmente disposto a partir galopando à direita, porque,
quando toma esta andadura o bípede lateral direito está ligeiramènte adiante
do bípede lateral esquerdo.

Para partir ao galope à esquerda, procede-se anàlogamente (com ajudas 
adequadas).

1Õ7. O cavaleiro, tendo as rédeas em uma só mão, para partir ao galope 
à direita, atravessa ligeiramente o cavalo na pista pela ação da perna esquerda; 
leva o punho atrás e à esquerda; depois, pòr uma ação simultânea das . duas 
pernas, desenvolve a aceleração da andadura até que o Cavalo galope.

Uma vez compreendido o mecanismo das partidas a galope, o cavaleiro ^ 
deixa pouco a pouco de atravessar seu cavalo na pista e toma o galope, mantendo 
o cavalo tão direito quanto possível; mas procede sempre, no emprêgo das
ajudas, primeiro como.se quisesse atravessar o cavalo e depois, como se quisesse
acelerar a andadura; aumenta, assim, a pressão de pernas para ^bter o galope, *
no momento em que sente o cavalo disposto (para a partida à direita) ! 
a ceder à ação da rédea e da perna esquerdas.
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Quando o cavalo galopa falso ou desunido, o instrutor faz passar ao 
passo ou ao trote e, em seguida, retomar o galope.

O instrutor manda sempre passar ao trote ou áo passo para mudar de 
mão.

Trabalho em escola

108. O trabalho em escola ou com distância fixas é uma escola de ordem
e disciplina.

Habituando os cavaleiros a se'regularem uns pelos outros, prepara-se para 
o trabalho em conjunto. Exigindo na execução dos movimentos regularidade
e correção que requerem uma atenção constante' e um emprêgo das ajudas
tão preciso, quanto possível, êste trabalho eonstitue para o instrutor um
meio de verificar- os resultados obtidos.

Os cavaleiros seguem e regulam seus movimentos pelo cavaleiro testa, con
servando entre si distâncias de l,50m (meio corpo de cavalo).

O instrutor póde formar uma ou duas escolas; no caso de. duas escolas, 
designa aquêle dos dois testas pelo qual o outro se deve regular.

Os movimentos são individuais e executados:
— quer sucessivamente, todos os cavaleiros seguindo o testa;
—  quer simultâneamente, por todos os cavaleiros.
Fodém também ser executados em sentido inverso, partindo da linha do 

meio (1 ).
O trabalho em escola só deve ocupar uma pequena parte do tempo: consagra

do à sessão.

ARTIGO V

Aplicação da escola ãaa ajudas

—  Prescrições gerais
—  As andaduras
—  Trabalho em grandes linhas
•— Trabalho em quineôncio
—  Sair de fôrma
—  Trabalho à vontade
—  Exercícios de flexibilidade da- esquadra e do grupo
—  Trabalho em terreno, variado
—  Passagem e salto de obstáculos.

Prescrições gerais

109. O mecanismo das ajudas é muito simples; todo cavaleiro compreende
fàcilmente que deve agir com as pernas para andar mais depressa, aumentar 
a tensão das rédeas para diminuir a andadüra e deslocar a mão para a direita 
ou. para a esquerda,' conforme a direção que quer tomar. Mas a aplicação destas 
regras apresenta certas dificuldades.

(* )-A  linha do m eio  d iv ide o p icade iro  ao meto, no sentido longitud ina l, 
A linha do centro d iv ide o p icade iro  ao meio, no sentido transversal
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O cavaleiro só adquire pleno conhecimento de seus recursos depois de1 
uma prática demorada e sempre refletida. Montando cavalos diferentes, em 
situações e em terrenos diversos, é que adquire o sentimento do cavalo e aprende 
a medir, localizar e a coordenar suas ações.

110. Nesta parte da instrução, devem-se evitar dois inconvenientes:
—■ Deter-se demasiado na escola das ajudas, mantendo os cavaleiros muito

tempo sob observação;
-— Entregá-los cê do demais à própria iniciativa, com risco de adquirirem 

maus hábitos.
O período de aplicação tem por fim colocar progressivamente o cavaleiro 

diante das dificuldades de govêmo que terá de enfrentar nas evoluções de 
ordem unida e dispersa e no desempenho das diversas missões no serviço em 
campanha e no combate.

Para desempenhar estas missões, o cavaleiro deve estar em condições de;
i— manter-se na fileira em tôdas as andaduras, com a cabeça erguida e 

olhar alto;
—  sair francamente da fileira e marchar direito através do campo, para 

pontos de direção afastados;
— estando isolado, como explorador, balizador ou mensageiro, regular as, 

andaduras e mudá-las no momeiíio oportuno;
—  transpor os pequenos obstáculos que encontrar;
— finalmente, lançar-se resolutamente contra o inimigo e abordá-lo com

arrôjo.
O instrutor dirige esta parte da instrução, tendo sempre em vista a noção 

clara do resultado a alcançar.
Observando atentamenta o cavaleiro, a respeito do seu espírito de iniciativa, 

o instrutor o auxilia tôdas as vezes que o tvê em dificuldades; corrige suas
faltas, principalmente as que haja cometido sem perceber; estimula-o, enfim,
sempre que dér prov destreza, de energia e de audácia;

Os exercícios de aplicação compreendem:
— o trabalho em grandes linhas;
—  o trabalho em quíncôncio;
—  os exercícios de flexibilidade da esquadra è do grupo;
— ■ o trabalho à vontade;
—  o trabalho em terreno variado; •
—  o salto;
Executam-se sempre no exterior. Os cavalos vão de freio e os cavaleiros

vão armados desde cedo.

As andaduras

111. O passo é a andadura em que os pés se levantam sucessivamente
e assentam na mesma ordem em que se levantam. No caso do pé anterior 
direito romper a andadura, os demais se levantam na seguinte' ordem: posterior 
esquerdo, anterior esqtierdo, posterior direito; e assentam na mesma ordem.

O passo deve ser franco; sua velocidade regulamentar é de 100 m por minuto. 
O cavalo percorre assim um quilômetro em 10 minutos.

O passo é a andadura que o cavalo póde conservar mais tempo, sem fadiga. 
Há, entretanto, interesse em intercalar pequenos tempos de trote nos longos 
percursos ao passo.

O passo, em vista do apôio constante da sela no dorso do cavalo, em 
função de seu rítimo, é uma andadura que provoca escoriações nesta região, 
quando mantida por muito tempo.
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112. O trote é a andadura em que o cavalo executa batidas igualmente
espagadas por bipedes diagonais.

Sua velocidade regulamentar ê de, 220 metros por minuto. Percorre assim, 
um quilômetro em 4,5 minutos.

Mantido em cadência lenta e alternada com tempos de passo, cuja fre
quência e duração variam de acôrdo com as cóndicões do cavalo e a missão 
a desempenhar, o trote e a andadura mais própria aos percursos demorados 
e longos.

113 . O galope é a andadura mais rápida. O cavaleiro não deve empregá-la 
sem necessidade nos grandes percursos; principalmente em, estradas duras ou 
quando o cavalo estiver carregado.

Não sendo, porém, suficiente a velocidade regulamentar do trote, o cava
leiro isolado deve passar ao galope de preferência a alargar aquela andadura.

líá  três espécies de galope:
— o galope ordinário, cuja velocidade é de 320 metros por minuto; o 

cavalo percorre um quilômetro em 3 minutos e 7 segundos;
—  a galone de picadeiro, cuja velocidade é menor;
_  o galope largo, cuja velocidade é de 420. metros por minuto; o cavalo 

percorre um quilômetro em 2 miniitos e 23 segundos.
O lanço de galope se faz em três tempos e cada um é separado do seguinte 

por um tempo de suspensão.
O cavalo, galopando à direita, o primeiro tempo é marcado pelo assentar 

do posterior esquerdo, o segundo pelo pousar simultâneo do anterior esquerdo 
e do posterior direito (diagonal esquerda) e o terceiro pelo assentar do anterior 
direito.

No galope à esquerda os tempos são marcados pelo posterior direito, diagonal 
direita, anterior esquerdo. •

114. A  velocidade das andaduras deve ser regulada pelos dados do
seguinte quadro:

A n d a d u r a s Passo Trofe Galope Galope
Largo

Metros- percorridos em um minuto............... 100 220 320 420

Minutos e segundos empregados em percorrer 
um quilômetro, aproximadamente................... 10’ 0” 4’ 33” 3' 07” 2’ 23”

Marchando ao passo, o cavaleiro percorre 6 quilômetros pôr hora, ao trote 
i  13 e ao galope 19.

Para obter a velocidade aproximada de 8 Km. por hora, o cavaleiro 
deverá marchar 1 Km ao trote e 2 Km ao passo, ou seja 1/3 do percurso 
ao trote e 2/3 aó passo.

Para obter a velocidade aproximada de 10 ICms. â hora o cavaleiro de- 
* verá marchar 2 Kms. ao trote e 1 Km ao passo, ou seja 2/3 do percurso ao

trote e 1/3 ao passo. ’
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Os cavaleiros devem praticar desde o comêço a resolução de problemas 
simples sôbre regulação das andaduras, executando percursos em condições 
prefixadas..

Trabalhos em grandes linhas

115. O trabalho em grandees linhas tem por fim:
— preparar o cavaleiro para governar o cavalo no exterior;
—  ensinar-lhe a regular as andaduras e marchar direito para pontos de

direção afastados;
familiarizá-lo com o galope ordinário è o galope largo;

—  prepará-lo para o trabalho na tropa e habituá-lo regular-se por um 
chefe.

Executa-se em um retângulo de grandes dimensões, cujos vértices são 
marcados por bandeirolas altas e bem visíveis. As dimensões do retângulo são 
geralmente fixadas em 220 metros para os lados maiores e 100 para os menores, 
a fim de permitir que o instrutor regule as andaduras.

Estas duas dimensões representam respectivamente as distâncias que o cavalo 
percorre ao trote e ao passo em um minuto. As duas reunidas representam a dis
tância a percorrer em um minuto de galope. E’ bastante juntar o outro lado menor 
para ter a distância a percorrer ao galope largo.

Os cavaleiros são distribuídos a grandes distâncias por tôda pista do retân
gulo. Os movimentos ficam limitados aos aumentos e diminunições de anda
duras, ao cortar o picadeiro e às mudanças de mão.

116. O instrutor zela para que os cavaleiros marchem direito e con
servem uma andadura igual e franca.

Á  igualdade da andadura garante a bôa ordem dos movimentos da tropa 
e poüpa o cavalo. A  linha réta obriga o cavaleiro-a empregar —- constan
temente, as ajudas e força o cavalo a uma submissão permanente; é a maior 
garantia de ;um trabalho útil.

Estando os cavaleiros distribuídos em grupos, um em cada grupo é 
designado para servir de guia, pelo qual os demais se regulam. O instrutor 
limita-se a dar indicações da andadura ou de um movimento qualquer ao 
cavaleiro ou ao grupo que passa perto dêle; os outros homens ou grupos 
imitam-no. Aproveita-se êste trabalha para habituar os cavaleiros a obedecer 
aos sinais de apito e de clarim.

117. E’ também o momento de ensinar ao cavaleiro a trotar tanto numa
diagonal como na outra, O cavaleiro trota no bípede diagonal direito, quando, 
depois de se haver alçado, assenta na sela no momento em que o anterior 
direito dó cavalo, pousa no terreno.

O instrutor ensina a conhecer a diagonal em que está trotando, ensinando 
depois a mudar de diagonal, o que se faz diminuindo o apôio nos estribos e 
deixando que o assento receba duas reações consecutivas sôbre a séla, em vez 
de uma só; o cavaleiro açhar-se-á, assim, sôbre a diagonal oposta à que trotava 
preçedentemente.

118. Nó trabalho a galope todos os esforços do instrutor devem convergir
para obter uma andadura’ calma e regulada, o qúe exige exercícios prolongados-

O galope largo só começa, quando os cavalos sè conservam calmos no 
galope ordinário.
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119. Preparam-se finalmente os homens para a carga, mediante exer
cícios de galope a toda a velocidade, numa extensão de 60 a 80 metros.

O movimento, é executado sucessivamente. Ã  voz ou indicação 'do ins
trutor, cada cavaleiro inclina o busto para a frente, calça os estribos a fundo, 
alarga a andadura, progressivamente, até o galope de maior velocidade e empre
gando a espora se necessário, continua a marchar direito na direção dada, 
gritando —• "Carga!” .

O cavaleiro emprega os meios jã  prescritos para encurtar, a- fim de re
tomar uma andadura menos viva. .

A  princípio o exercício é facilitado grupando-se os homens por dois.
Os exercícios de cargá individual devem ser repartidos pelas diversas 

sessões, de instrução e executados sempre numa pista ou parte do terreno 
para isso especialmente preparada e conservada, a fim de não fadigar os 
cavalos em cargas amiudadas e executadas em terreno duro.

Trabalho em quincôneio

120. O trabalho em grandes' linhas é utilmente completado por marchas
em fileiras e com intervalos abertós chamado trábatho em quincôneio,

Nêsses. exercícios, os cavaleiros formam- em várias fileiras sucessivas e 
se çolôeam a algúns metros de distância e intervalo uns dos outros. No 
dispositivo em quincôneio os cavaleiros fiçam em correspondência com o meio 
dos intervalos existentes entre os cavaleiros da fileira da frente.

O instrutor faz a tropa marchar por tôda a extensão do terreno, execu
tando ãs mudanças de andadura e de direção prescritas na Escola das Ajudas.

Exige que os movimentos sejam executados em conjunto e corretamente 
e que cada cavaleiro conserve exatamente seu lugar em relação aos vizinhos.

Sair de fôrma

121. O instrutor aproveita o trabalho era quincôneio para. exercitar os
cavaleiros a saírem de f&rma.

Escolhe um cavaleiro e designa-lhe um ponto de direção. O cavaleiro fixa 
o ponto e marcha direito a êle na andadura indicada; chegando ao limite do
terreno ou ao ponto determinado, pára ou muda de direção.

Êste exercício pôde ser executado em todas as andaduras. O cavaleiro 
parte sempre ao passo, quando a escola está parada; a andadura superior 
só poderá ser tomada (se fôr o caso), depois que o cavalo estiver francãfhente.. 
destacado da fileira.

Para aumentar gradativamente. a dificuldade , diminuem-se- progressiva
mente os intervalos entre os cavaleiros.

. Os cavaleiros devem habituar-se também a atravessar ãs-fileiras rio seritidp, 
da marcha e em sentido contrário a ela.

Êstes exercícios desenvolvem a franqueza e a. docilidade dos cavalos é a 
destreza dos cavaleiros e devem ser excutados com muita frequência.

Trabalho & vontade

122. O instrutor deve ordenar com frequência o trabalho à vontade, tanto
no exterior como no picadeiro. Os cavaleiros circulam a seu arbítrio nos 
limites fixados, empregando as andaduras regulamentares e marchando semp.re 
para pontos determinados. Êsté exercício começa tão cedo quanta possível ..é 
continuúa durante todo o período de instrução.
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O instrutor, para reunir a escola, comanda - "Reunir!” ou "Comigo!” —  Os 
cavaleiros executam o movimeiito prescrito para a escala do pelotão ou ' o 
indicado no n’ 83. '

Exercício de flexibilidade da esquadra e do grupo

123. Os movimentos prescritos para a esquadra ou para o grupo (ordem
dispersa) constituem excelentes exercícios de flexibilidade.
São executados em qualquer terreno ou no de exèrcíciòs e o mais cêdo posivel 
em terreno variado.
Os cavaleiros são exercitados em conduzir cavalos de mão, a direita e a esquerda, 
inicialmente na estrada, depois em tereno plano e finalmente em tereno variado.

A  instrução individual está íntimamènte ligada a instrução da esquadra e 
do grupo e prossegue durante o período dêste último.

Trabalho em tereno variado

124. Êste trabalho tem por fim: .
— habituar os cavaleiros a governar os cavalos ém-.todos os terrenos;
— familiarizá-los com os obstáculos que podem encontrar em campanha;

' —  ensinar-lhes a regular a marcha, quando isolados;
Começa muito cêdo e as dificuldades que apresentam, tais. como as do salto

de obstáculos, são graduadas de acordo com o progresso dos cavaleiros. O obje
tivo é 'sempre aumentar o entusiasmo e o raciocínio.

O instrutor conduz a escola, pelas estradas, por caminhos existentes nos 
terrenos cultivados, através dos campos, bosques e mapas e finalmente ■ aoe 
mais variados de que possa dispor. O instrutor-* deve conhecer, em qualquer 
época do ano, todos os terrenos variados, de possível utilização, na guarnição. 
onde serve. Distribue os cavaleiros em. pequènos grupos comandados por gradua
dos, que, segundo a natureza do terreno, vão dando a cada grupo os conselhos que 
a experiência indicar-lhes.

125. As prescrições seguintes visam a maioria dos casos, que se podem
apresentar:

—  para subir uma rampa forte, ceder a mão depois de haver dado ao cavalo 
a direção; inclinar o busto para frente e apoiar a mão no pescoço do cavalo; 
se a inclinação for muito forte, colocar a mão na parte inferior do pescoço;

—  para descer uma rampa da mesma natureza, deixar as rédeas se 
estenderem a fim de dar ao cavalo tôda a liberdade; inclinar ligeiramente 
o corpo para a frente, mantendo as pernas bem fixas; ^

— as subidas fortes devem ser vencidas com tôdá a calma, principalmente 
se forem longas; é necessário evitar-se subir ou descer obliquamente, sobre
tudo quando o solo é escorregadio;

— nos terrenos desiguais, convém dar a iniciativa... ao: próprio cavalo; seu 
instinto é muitas vezes um guia mais seguro do cavaleiro;

— para transpor um terreno alagadiço, marchar lentamente e evitar colocar 
a escola em fila; se o cavalo se atola, fica inquieto e procura desembaraçar-se 
aos saltos o cavaleiro deve apear e conduzi-lo. à: mão; :

-— O cavaleiro deve empregar todos os meios para poupár seu cavalos, princi
palmente quando êste. está equipado; convém; assim, passar a maior parte dõs 
obstáculos naturais em vez de saltá-los.

Nos lugares particularmente difíceis; o hompm apeia. Todos os cavalos 
elevem estar habituados a passar, conduzidos à mão, tôda sorte de obstáculos.
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126. O instrutor ensina , aos cavaleiros os princípios relativos ao govêrno
do cavalò, que êles deverão observar quando se acharem isolados. Tais regras 
são as seguintes: • '

— ao sair das . baias, marchar ao passo durante um tempo mais ou 
menos longo, para desentorpecer o cavalo;

— variar as andaduras, sem jamais abandonar a cadência regulamentar 
pará cada uma. . .

—  escolher, para as andaduras vivas, os terrenos mais ou menos, hori
zontais, porque as subidas exigem maior esforço do cavalo e as descidas o 
expõem a ferimentos produzidos pelos arreios;

—  seguir uma progressão crescentes na duração dos tempos de trote e de 
galope;

— subordinar a duração dos tèmpos intermediários d e . passo ao gr;áu de. 
rápidez com que o cavaleiro deve realizar o percurso total; •

—  procurar, em tôdas as circunstâncias, as partes menos duras do terreno, 
para poupar os membros do cavalo e mantê-lo, consequentemente, nos ladüs 
das estradas, de preferência ao meio do calçamento;

—  preferir, entretanto, um terreno' duro, porém plano e uniforme, á um 
terreno muito, pesado e irregular;

—  terminar, por um tempo de passo, que deve ser. tanto mais prolongado 
quanto maior e mais rigoroso tenha sido o percurso, pois a cavalo , deve voltar 
à baia sempre com o pêlo sêco e. a respiração normal;

— nas marchas longas. ou em andaduras rápidas, ãpear algumas vezes 
e continuar marchando aò lado do cavalo, seja para que êle tome fôlego depois 
de uma subida ingremè, seja para descer uma rampa forte, ou ainda para 
quê chegue calmo no fim da marcha; por êste meio, sem perder tempo durante 
a marcha, obtem-se descanso para o cavalo e também para ò cavaleiro.

E ’ de particular importância a observância da prescrição acima, no fim de 
uma etapa ou ao chegar aò estacionamento.

127. A  instrução do serviço em campanha combina-se utilmente .com 
o trabalho em terreno variado.

O cavaleiro aprende a orientar-se e a conhecer o terreno desde as primeiras
saldas. Aprende a dirigir-se e a utilizar; o terreno quando já se acha suficiente
mente prático para poder ficar entregue a si próprio.

As marchas do explorador, do balizador e do mensageiro são os melhores 
exercícios de aplicação.

O instrutor ensina o cavaleiro:.
—  a escolher um ponto de observação;
— - à observar;
— a dizer o que vê ou o que viu
—  a marchar de pontos de observação em pontos de observação .
—  a se deslocar no âmbito de uma unidade em formações dispersas em larga

frente
— a ligar duas unidades que marcham no mesmo itinerário;
— e finalmente a percorrer grandes distâncias numa velocidade , deter

minada poupando o cavalo.
O instrutor em tais exercícios não deixa passar-uma oportunidade de cor

rigir um defeito de posição e retificar um êrro de govêrno. 6 próprio cava
leiro esfôrça-se em praticar os princípios qué lhe ferem ensinados. Aumentam-se, 
assim, cada dia, ò desembaraço, o raciocínio e o entusiasmo. dos cavaleiros. 
E são estas qualidades individuais que dão coesão, mobilidade e ímpeto à tropa. .
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Passagem e saltos de obstáculos. ■

128. O salto é um exercício completo;
—- aperfeiçoa o assento;
—  dá ao cavaleiro a oportunidade de aplicar a lição das ajudas num

sentido prático e esportivo;
— toma-o perspicaz e ousado.
129. Os cavaleiros só começam a saltar quando já adquiriram uma certa

fixidez. São nisso exercitados regularmente e, em princípio, com estribos..

130. A  progressão deve ser regulada com muito método porque qualquer
precipitação arrisca comprometer a confiança do cavaleiro e a franqueza do 
cavalo.

Por mais importante que seja o papel do salto na instrução do cavaleiro, 
o instrutor não deve empregá-lo exclusivamentè, descuidando os outros exer
cícios dê aplicação.

131. Como exercício de assento, o salto é praticado "'nc picadeiro. Os
cavalos são montados de bridão. O instrutor manda colocar na pista, inicial
mente uma vara sôbre o solo, depois obstáculos muito pequenos, um feixe, 
uma sebe muito baixa, e, finalmente, a vara ligeiramenté elevada. Os cavaleiros 
são exercitados a passá-los, sem qualquer preocupação de governo.

Figura 7

132. Ao se aproximar do obstáculo, 6 cavaleiro une as pernas e inclina
ligeiramente o corpo para a frente, còm a região renal descontraída, 
os ombros muito livres, a cabeça erecta, as mãos baixas, os estribos calçados 
normalmente e o calcanhar mais baixo que a ponta do pé.
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No momento do salto, procura ligar-se ao movimento do cavalo, fixando 
as coxas e as pernas e cedendo suavemente os braços e oS ombros. Tem 
o cuidado de conservar as mãos baixas, quando o cavalo se recebe.

Antes, durante e depois do salto, o cavaleiro deve “estar cóm seu cavalo” , 
isto é, acompanhá-lo, permanecer èm intima união e completo acôrdo com êle.

. Quando o Cavaleiro executa êste trabalho com desembaraço,. o instrutor 
ensina-lhe a governar seu cavalo para o obstáculo.

133. Como exercício de govêmo, o salto é praticado, de preferência,
no exterior. Os cavaleiros saltam, inicialmente, em coluna por um ou por dois, 
a 10 ou 15 metros de distância, atraz dè um testa confirmado. Êste, antes 
de abordar o obstáculo, executa alguns laços de uma serpentina larga, num 
galope calmo e fluente.

As distâncias entre os cavaleiros são progressivámente aumentadas. Cada 
cavaleiro restringe-se a tomar o obstáculo num ponto prèviamente escolhido, 
que nunca é aquele em que o cavaleiro precedente saltou.

Finalmente, os cavaleiros são habituados a saltar individualmente.

134. Para abordar o obstáculo, , o cavaleiro fixa o ponto que escolheu,
e marcha direito para êle. Assegura a direção com as rédeas suficientemente 
tensas para manter a cabeça do cavalo sem perturbar-lhe o movimento.

Assegura a impulsão, mantendo as pernas vigilantes, prontas a agir desde 
que o cavalo esteja a ponto de encurtar a andadura.
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Se o cavalo hesita ao se aproximar do obstáculo, o eavaleiro entretém 
o movimento para a frente, estimulando-o energicamente com as pernas.

Se o cavalo pára deante do obstáculo, executa uma volta repondo-o. em movi
mento para a frente, coloca-o^ em frente ao obstáculo e, por uma pressão 
enérgica das pernas, vence as' suas hesitações. Quando o obstáculo pode ser 
saltado a pé firme, o cavaleiro mantém o cavalo impulsionando-o vigorosamente,

135. Se o cavalo desvia, o cavaleiro para-o, e toma a trazêlo direito,
frente ao obstáculo, mantedo-lhe melhor a cabeça, sem entretanto diminuir 
sua impulsão. A  meia volta deve . ser feita com energia e para o lado contrário 
ao desvio.

136. Se o cavalo dispara, o cavaleiro retoma-o e encurta sua andadura,
sem contrariá-lo demasiado rio momento em que toma o impulso.

137. Qualquer cavalo a que falte franqueza ou calma deve ser reposto
em adestramento.

138. Finalmente, ò salto é o exercício de coragem por excelência. A  pas-. 
sagem de pequenos obstáculos, em tôda a segurança, eleva a um alto gráu. 
a confiança e o entusiasmo, permitindo ao recruta avaliar, por sí mesmo, 
seus progressos e dando-lhe o desejo de, diàriuym. ite, fazer novos.

O instrutor cultiva êstes sentimentos; entretem e desenvolve, no coração 
de seus homens, o espírito de iniciativa que, unido ao espírito do dever, 
caracteriza a alma do cavaleiro.

O objetivo previsto é tão mais segurámente atingido quanto o instrutor 
tiver sabido evitar as lutas e os acidentes, graduar as dificuldades e proporcionar 
suas exigências aos meios do homem e à boa vontade do cavalo.

Quando um cavaleiro avança para o obstáculo contra a vontade, nãò é 
forçando-o a saltar que o instrutor lhe dá coragem. Deve, ao contrário, 
esperar que sua confiança se firme, que seu amor próprio desperte. Em brevé,' 
se a instrução foi bem dirigida, é o próprio Gavaleiro que pede para saltar.

139. Os obstáculos a transpôr relacionam-se a cinco tipos principais que
são, em ordem de dificuldade crescente:

—  as rampas de subida e as de descida;
—  os fossos;
—  os obstáculos massiços, troncas de arvores, feixes, sebes, muros de terra 

ou de pedra;
—  as barreiras;
—  o§ obstáculos compostos.
As dimensões são aumentadas a medida dos progressos dos cavaleiros;, 

podem limitar-se a 2 metros para os obstáculos em largura e Om, 90 para os 
obstáculos em altura.

Os obstáculos artificiais devem ter sempre uma frente suficiente para não 
pôr a prova a franqueza do cavalo.

Em princípio, um . obstáculo deve ser abordado ao galope e numa veloci
dade moderada.
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CAPITULO 2

Equitação secundária

Govêrno do cavalo

140. Os princípios e processos do govêrno do cavalo indispensáveis ao
cavaleiro de fileira acham-se expostos no Capítulo I  e constituem a equitação 
elementar. O .que se segue neste capltuoí I I  é destinado aos quadros e cons- 
titue a equitação secundária.

O estudo do govêrno do cavalo tem por finalidade ensinar ao cavaleiro 
o emprego dos meios à sua disposição para manejá-lo em tôdas as andaduras,
direções e terrenos.

141. Governar um cavalo é:
—  pol-o em movimento;
—- regular êsse movimento e ' . , . ■ •
—- dirigir êsse movimento.
Para isso é preciso: '
—  conhecer aá “fôrças" postas pela natureza, pela arte e pela ciência à 

disposição do cavaleiro (estudo das ajudas)
— poder dispôr dessas “fôrças” (posse das ajudas)
— aplicar essas “fôrças” (emprego das ajudas)

ARTIGO I

Estudo das ajudas

142. O conhecimento das ajudas, encarado no seu conjunto, exige o exame
das aptidões físicas e qualidades morais do homem, o estudo- das ajudas naturais 
propriamente ditas e também das ajudas artificiais.

Aptidões

143. O peso, o porte, a fixidez ou a instabilidade, a potência muscular
ou a falta de recursos, a flexibilidade ou a rigidez, a energia ou a fraqueza, 
a intiligência, a persistência, a paciência ou, ao contrário, a apreensão, o 
nervosismo, a brutalidade são fatores que em equitação influem decisivamente 
nos resultados seja qual for o valor dos instrutores e dos métodos. Isto deve 
ser muito considerado ria distribuição dos cavalos aos cavaleiros, particularmente 
em se tratando de cavalos novos.

Ajudas naturais

144. As ajudas naturais são as pernas, as rédeas e o peso do corpo.
As pernas e as rédeas servem para por o cavaleiro em -relação com a sua
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montada ao mesmo tempo que permitem julgar o caráter e o temperamento 
do cavalo como também transmitir e impor-lhe a vontade do homem.

Os movimentos do cavalo variam de acôrdo com a posição assumida 
pelas diferentes, partes de seu corpo, e segundo a quantidade de impulsão dis
ponível.

Para exirgir-se do cavalo um movimento qualquer, é necessário, pois, 
assegurar de um lado, uma posição qúe lhe permita, facilidade ou imponha 
a execução a obter e de outro produzir, manter, aumentar ou moderar a impulsão.

A  rapidez do movimento depende do gráu .de impulsão.
Por meio das ajudas é que se dá no cavalo posição e impulsão.

Ação das pernas

145. As pernas devem ser fixas, isto é, aderentes e em contáto suave
com o corpo do cavalo, livres de quaisquer movimentos involuntários e muito 
discretas nos seus gestos. Os estribos são ajustados em consequência dessas 
condições. A  instabilidade das pernas é defeito e ocasiona a desordem do cavalo.

As pernas podem agir, resistir ou ceder. Agem desde que aumentam 
a pressão para determinar o movimento, resistem, se a pressão- se conserva 
a mesma e se opõe a um deslocamento do post-mão, e, enfim cedem assim que 
a pressão diminue e permite êsse deslocamento. Nos dois primeiros casos elas 
são ativas, embora em gráus diferentes, e no ultimo são passivas.

146. A  ação simultânea das duas pernas deve provocar o movimento do
cavalo para deante, se está parado, e aumentar sua impulsão, se está em 
marcha. Deve exercer-se um pouco atras das cilhas suavemente para não 
surpreender o cavalo, porém energicamente e por francos ataques da barriga 
das pernas, se êle vacila em se lançar para deante.

147. A  ação de uma só perna, a direita por exemplo, atraz da cilha
deve ter por efeito, além de provocar o movimento para deante, impelir a 
garupa para a esquerda. O cavalo faz frente a direita avançando se está parado 
e yolve para o mesmo lado, aumentando a andadura, se está em marcha.

Esta ação deve ser exercida com um pouco de recúo da perna, sem exa
gero do deslocamento para traz, progressivamente para não surpreender o cavalo, 
por pequenos golpes da barriga da perna se êle vacila em obedecer, de qualquer 
modo cessa, desde que êle tenha cedido.

148. A  perna direita agindo na altura da cilha enquanto a perna esquerda
se opõe ao deslocamento da garupa pode produzir o arqueamento do cavalo 
à direita e o engajamento do posterior direito sob a massa. Esta ação da 
perna deve ser . exercida no mesmo logar, — é delicada e mais do domínio 
da equitação superior.

149. A  espóra serve, rio assunto emfóco, para reforçar a ação da perna
e tornar mais pronta a obediência do cavalo. 1Ê na perna o que a barbela é 
na mão. Seu uso deve ser discreto e regulado segundo os resultados a obter e o 
gráu de' sensibilidade: do cavalo. É interessante distinguir os ataques enérgicos 
para impulsionar o cavalo para deante ou castigá-lo, se necessário, do pique 
da espóra que é uma ajuda de fineza.

Àção das rédeas

150. As rédeas agem sôbre a bôca do cavalo por intermédio do bocado.
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Para haver precisão nos seus efeitos necessário se torna estarem as 
rédeas ajustadas e distendidas durante o trabalho. Quando mantidas frouxas, as 
indicações da mão não chegam ao cavalo ou lhe são. transmitidas de modo con
fuso se não sob forma de tirões brutais e desordenados.

Chama-se contáto a ligação suave que deve existir entre a mão do cava
leiro e a bôca do cavalo. Com alguns cavalos, particulármente os novos, o contato 
é mais um descanço igual e franco; no exterior em andaduras vivas e principal
mente na carga o contáto pode ser transformado num apoio mais ou menos 
acentuado.

151. As mãos do mesmo modo que as pernas podem agir, resistir e ceder.
Uma vez que as rédeas, estejam ajuslitadas, as mãos agem quando é

aumentada a tensão das rédeas; resistem, caso se fixem no mesmo lugar e 
cedem quando acompanham os movimentos do pescoço no cavalo.

É muito importante saber agir a propósito, resistir a propósito e ceder 
a propósito.

As ações das mãos devem ser progressivas.
A mão que resiste tem um efeito poderoso, sem irritar, o cavalo como o 

faria uma força de intensidade superior a reação do animal. O efeito produzido 
depende da duração e é necessário ceder logo que cêda o cavalo.

Chama-se mão ativa a que age sôbre o equilíbrio ou a impulsão e mão 
passiva a que, apezar de conservar o contáto, não se opõe à impulsão nem 
aos deslocomentos do peso.

152. A  divercidade e a multiplicidade de sensações e resistências trans
mitidas pelas rédeas à mão do cavaleiro determinam a variedade das ações 
desta mão. Entre estas numerosas ações convém precisar e definir aquelas 
cujos efeitos simples e evidentes bastam para a obtenção de todos os movimentos 
úteis à equitação militar.

a) As rédeas regulam a impulsão.
A ação simultânea das duas rédeas deve produzir a diminuição da an- 

dadura, o alto ou o recuar. Tomam neste caso o nome de rédeas diretas. 
Sua ação deve éxercer-se pela sustentação dos punhos com os dedos cerrados 
nas rédeas ajustadas e o mínimo possível de recuo dos cotovelos e das pró
prias mãos.

A  meia parada é uma ação enérgica o breve da mão executada pela ca
valeiro com o eerramento dos dedos nas rédeas e o giro rápido dos.punhos debaixo 
para cima e de deante para traz, sem perder o contáto com a bôca do cavalo. Serve 
para moderar os cavalos muito ardorosos ou mesmo transportar para .6 post- 
mão o excesso de peso mantido nas espáduas por determinados cavalos mal 
.equilibrados, Pode ser executada, segundo as necessidades numa ou duas 
redeas do freio ou do bridão, A  mão deve graduar o poder dos seus efeitos às 
resistências de peso encontradas.

A  vibração é uma sucessão de pequenas sacudidelas, uma tremura impri
mida a um dos bocados, agindo-se numa ou nas duas rédeas. Pode, como na 
meia parada, ser executada com o freio òu o bridão e dura um ou vários segundos 
e é forte ou fraca conforme a resistência encontrada. É empregada para extin- 
guir as contrações musculares do maxilar opostas instintiva ou voluntáriamente 
à ação do bocado.

b) As mãos dão também posição ao ante-mã: .
As rédeas agem por intermédio da bôca do cavalo sôbre a cabeça, o pes

coço e as espaduas; permitem deslocar a cabeça em relação ao pescoço, êste 
em relação ás espáduas e estas em relação às ancas. Podem assim agir indire-
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tamente sobre as ancas, impondo as espáduas uma posição que obrigue aquelas 
a mudar de direção e dando lugar ao que se diz: opôr as espáduas às ancas.

Èsses diferentes efeitos dependem do sentido dado à tensão das rédeas, 
conforme a mão é levada mais ou menos para deante ou para traz, à direita ou à 
esquerda, para cima uo pra baixo.

EFEITO DÁS AJUDAS

153. As diversas ações da mão poderm ser grupadas em cinco. séries prin
cipais (1) embora isto seja uma divisão meramente teórica para facilitar, 
na instrução, o estudo das ajudas. Entre tais ações extremas, para deante e à 
direita, para traz e à direita, par traz e à esquerda, como para diante e á esquerda, 
há uma infinidade de direções ou ■ de tensões, no meio das quais O' cavaleiro 
encontrará o justo eféito e tão mais rápidamente quanto maior seja o seu 
saber, experiência e táto.

—  50 —

1’ Efeito

154. a) O deslocamento do punho direito para a direita ocasiona o da
cabeça do cavalo para o mesmo lado, a rédea direita recebe então o nome de 
rédea de abertura; o cavaleiro deve evitar puxar a rédea de deante para traz e 
afastaç o cotovelo.

b) Acentuado pelo cavaleiro o deslocamento do punho direito para a direita
o pescoço do cavalo, segue a cabeça as espáduas seguem o pescoço e êle volverá
à direita avançando.

3» Efeito

Imprimida à rédea de abertura uma tensão de deante para traz o cava-, 
leiro atras as espáduas do cavalo para traz e a direita» e lhe força a jogar 
as ancas à esquerda. A  rédea adquire o nome de rédea direita de oposição. 
Esta ação deve ser exercida com o abaixamento do punho e dos dedos cerrados 
numa rédea ajustada.

3’ Efeito

a) Levando o punho direito para deante e a esquerda,, o cavaleiro atrae
o focinho do cavalo à direita e sobrecarrega a espádua esquerda, aplicando
sôbre a mesma maior parte do peso do pèscoço; a rédea toma o nome de rédea
contrária ou rédea de apoio (equitação elementar).

b) Acentuado o movimento do punho direito para a esquerda e o aumento de
peso resultante provocam uma ruptura de equilíbrio nêsse sentido' e o cavalo volve 
à esquerda; a conversão se faz avançando.

Exercida na rédea contrária (rédea direita) uma tensão de deante para traz, 
dois efeitos* se podem produzir segundo a tensão da rédea passe na frente ou 
atraz do garote.

4’  Efeito

Se a tensão passa adeante do garrote, isto é, dirigida para a espádua esquerda,

(* ) Estas apões p rin c ip a is  foram  ensinadas na Escola de Versailles, transm itidas à Escola  
de Cavalaria pe lo  Conde d’Aure e vulgarixadas pe lo  General J. de Benoist.
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EFEITOS * DE REDEA 

PRIMEIRO EFEITO 

REDEA DIREITA DIRETA DE ABERTURA

VOLVER LARGO

LEGENDA

---------------- ► AÇ Ã O  DA RÉDEA

--------- -------->, EFEITO PRODUZIDO

MAO ATIVA

•  *  MÃO PASSIVA

EE' TRANSVERSAL DAS ESPADUAS

•  t> PERNA ATIVA
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SEGUNDO EFEITO

RÉDEA DIRETA DE OPOSIÇÃO

VOLVER CURTO

-vAÇÃO DA REDEA
— ;-----► EFEITO PRODUZIDO

•  m MÃO ATIVA

• MÃÓ PASSIVA

e e ' TRANSVERSAL DAS ESPADUAS

ft.H' TRANSVERSAL DAS ANCAS

©  p PERNA ATIVA

© * PERNA PASSIVA
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TERCEIRO EFEITO

RÉDEA CONTRARIA

VOLVER LARGO

Figura- 11

AÇAO DA REDE A

— EFEITO PRODUZIDO

MÃO ATIVA

* m MÃO PASSIVA

E £' TRANSVERSAL DAS ESPADUAS

• P PERNA ATIVA
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QUARTO EFEiTO

RÉDEA CONTRARIA DE OPOSIÇÃO 
NA FRENTE DAS ESPADUAS

VOLVER CURTO

mão a t iv a

• m MÃO PASSIVA

£ TRANSVERSAL DAS ESPADUAS

H TRANSVERSAL DAS ANCAS

®  p PERNA ATIVA "

® . ,  PERNA PASSIVA

Figura 12
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RÉDEA CONTRARIA DE OPOSIÇÃO 
ATRAZ DAS ESPADUAS

Q U I N T O  E F E I T O

L A D E A R

---------------- ► AÇÃO DA RÉDEA

— ------------ * * -  EFEITO PRODUZIDO

. MÃO ATIVA

• m MÃO PASSIVA

Figura 13

TRANSVERSAL &AS ESPADUAS 

H TRANSVERSAL DAS ANCAS

• P PERNA ATIVA

• ? PERNA REGULADORA DO MOVIMENTO

|
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QUADRO QUE RESUME OS CINCO

(Rédea •

DESIGNAÇÕES

RÉ RE A DIREITA 
ATIVA.

* RÉDEA ESQUERDA 
PASSIVA,

d ir e ç ã o  da
TENSÃO Posição da mão 0 FOCINHO A CAREÇA 0 PESCOÇO

I
De abertura

A direita e 
para diante

Mais ou menos para 
diante e para baixo, 
a _fini de ceder &• 
rédea esquerda até ao 
ponto desejado para, 
primei ramente, per
mitir e depois regular 
a ação da rédea d i
reita.

Levemente 
para a di- . 
reita.

Levemente 
para a d i
reita.

Encurvn-se 
a direita..

II
Direita' de 
oposição

À direita pa
ra traz e pa
ra baixo.

A direita 
depois pa
ra traz.

*

À direita 
e depois 

. para traz.

Intei ramen
te curvado 
à direita.

III
Contrária ou 
de Apôio ,

À esquerda e 
para a direita.

Levemente 
para à d i
reita.

A  nuca se 
inclina' à 
esquerda.

Arqueia-se 
levemente 
para a di
reita.

IV
Contrária, de 
oposição ade- 
ante do gar
rote.

À esquerda e 
para traz po
rém adeante 
das espádtias

Mais ou menos para 
diante c para baixo, 
a fim  de ceder 'a ré
dea esquerda até ao 

. ponto desejado para, 
primei ramente, per- 
m itire  regulara ação 
da rédea direita

À direita e 
depois para 
traz.

A direita e 
depois para 
traz.

Curva-se 
para a di

reita.

V

A esquerda 
para traz, po
rém, atraz das 
c.spáduas.

À direita e 
depois para
traZL

Â direita e 
depois para 
traz.

Curva-se 
para a d i

reita.

Notá: A açao das rédeas nao exelue a das pernas
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EFEITOS DE UMA RÉDEA ÜNICA (1 ) Cavalo em marcha
< Legenda:

direita) (2 ) Cavalo parado.

P O R Q U E

AS ESPÁDUAS A GARUPA R E S U L T A D O

E spádu a  d i 
r e ita  le v em en 
te sob recarre 
gada.

Nenhum  e fe i
to  sobre  a ga
rupa

■
0 ca va lo  v o lv e  p a ra  d ire ita . 

(2 )
O ca va lo  f ic a  im ó ve l

(11
A n tem ão  levad o  p a ra  o la d o  
cm  que o e q u il íb r io  se r o m 
peu p e la  sobrecarga  da  es 
p ádu a  d ire ita . 0  p ostm ão  se-, 
gue-o.

(2 )
A rqu eam en to  d o  pescoço in 
su fic ien te  p a ra  rom p er o 
eq u ilíb r io .

Espádua. d i 
re ita  m u ito  

fo r t  emento 
sob reca r

regada.

Im p e lid a  p a 
ra  a esqu trd a

(1 )
0  ca va lo  v o lv e  cu rto  p a ra  
a d ire ita .

(2 )
0  ca va lo  v o lv e  no m esm o 
lu ga r  p a ra  a  d ire ita .

(1 )
As espáduas v ã o  para  a 
■direita e a ga ru p a  p a ra  a - 
esquerda.

(2 )
As espáduas pendem  p a ra  a 
d ire ita . A  co luna  ve r te b ra l 
não p ó d e  fic a r  cu rvada .

E spádu a es
qu erd a  lev e -  
m ente so b re 
carregada.

Nenhum  e fe i
to  sob re  a  ga 
rupa.

U )
O c a v a lo  v o lv e  p a ra  a 
esquerda.

Í2 )
0  ca va lo  f ic a  im óve l.

U )
0  co rp o  c a ga ru p a  seguem  
as espáduas que vão  p a ra  o ■ 
liado em  que o e q u ilíb r io  
se rom ncu .

■ <2i

A rqu eam en to  e sob recarga  in 
su fic ien te  para  p ro v oca rem
um m ov im en to .

E spádu a  es
qu erd a  m u ito  

so b reca r
regada

Im p e lid a  p a 
ra  : a d ire ita , 
p o r  op osição  
as espáduas.

U )
0  ca va lo  v o lv e  p a ra  a es
querda.

- . (2 )
0  ca va lo  la d e ia  p a ra  a  es
querda.

(D
As espáduas vã o  p a ra  a  es 
querda, a garu pa  p a ra  a  d i 
re ita .

(2 )
P e la  m esm a razao.

E sp ád u a  es- 
q qerd a  m u ito  
fo rtem en te  so 

b recarregada .

Im p e lid a  p a 
ra  a esqu erda

(D
O ca va lo  la d e ia  p a ra  a es 
querda.

(2 ) .
0  ca va lo  d á a lguns pr.ts::*os 
la d e ia n d o  p a ra  a esquerda.

U )
k . réd ea  que passa  p e lo  cen 
tro  d e  g ra v id a d e  a rra s ta  to 
da  a  m assa  p a ra  a  esquerda.

(2 )
À  rédea  que p a ssa  p e lo  cen
tro  de gra.v&t&de a rra s ta  to
da  a  m assa  p a ra  a  esqu erda .

1
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as espaduas são impelidas para traz e esquerda o cavalo volve a esquerda, 
recuando se está parado e diminuindo a andadura se está em marcha.

5* Efeito

Se a tensão da rédea passa atraz do garrote, isto é, no sentido da anca 
esquerda, a rédea age sôbre o conjunto do cavalo e impele o ante-mão e o post-mão 
para a esquerda.

Quando o cavalo está em marcha, esta ação diagonal da rédea direita, 
embora o encurve à direita, o impelo obliquamente para a frente e para a esquerda 
e tanto mais enérgicamente quanto maior for a impulsão.

As duas ações (45 e 5V efeitos) de uma rédea contrária tendem ambas 
a opôr as espáduas às ancas e tomam o nome de rédeas cantrarias de oposição.

ACORDO DAS AJUDAS (1)

155. O acordo das ajudas é o concurso que o cavaleiro deve obter das
pernas, rédeas e peso do corpo, para parmitor, facilitar ou ativar a boa execução 
dós movimentos indicados.

156. 1* Acordo entre as pernas em ação simultânea e as duas rédeas
agindo simultaneamente.

— As pernas dão a impulsão.
—  As rédeas regulam a impulsão.
A  ação simultânea das pernas ocasiona^ o efeito de priduzir, conservar ou 

acelerar o movimento para a frente.
A tensão simultânea das rédeas ocasiona o efeito de limitar o movimento 

para a frente, isto é, de diminuir a andadura, parar ou recuar, '
Estas duas ações são totalmente opostas e jamais devem em equitação 

corrente ser exercidas ao mesmo tempo, sob pena de anular ou destruir a impulsão.
Quando as pernas agem para produzir um aumento de velecidade, as 

mãos devem, lógicamente, ceder para permitir tal aceleração podendo postei 
riormente resistir, se necessário para limital-o.

Do mesmo modo quando as rédeas agem para produzir uma diminuição 
de velocidade, as pernas cedem, resistindo porém depois, se preciso, para 
limitar a ação.

Em resumo, quando se trata de diminuir, parar ou recuar, as pernas 
vigiam o movimento para regularizá-lo. se necessário, mas só devem agir depois de 
atendidos aquelas indicações, ou se a impulsão se extinguir. 1

Se o caso é de marchar, passar ao trote, ou aumentar a andadura, as 
rédeas devem estar prontas a resistir no momento desejado para regular a an
dadura, mas só intervindo quando o cavalo começar a ceder à ação das pernas.

Em linha reta as ações das mãos e as das pernas nunca são simultâneas.
E ’ evidente què quanto mais justo e obediente é um cavalo tanto mais 

podem ser aproximadas êssas ações, sem, entretanto, jamais se confundirem. 
Ao contrário quanto maior for a indecisão de um cavalo, mais nítidas devem 
ser as indicações a dar e mais separadas as ações cujos efeitos se podem con
trapor .

157. 2") Acordo das duas rédeas.

Antes de procurar, regularizar ou fortificar a ação de uma rédea
por outra, é necessário certifica-se de que elas não se contrariam. Se a mão direita

( ' )  General de Benoist.
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age deve-se estar certo de que a mão esquerda permite à ação da primeira obter 
todo 6 seu efeito.

Para tanto, a mão esquerda não deve agir e nem siquer resistir mas so
mente ceder. Se ela age ao mesmo tempo que a outra ou apenas resiste, longe de 
fortalecer a ação, só poderá contrariá-la, reduzi-la e algumas vêzes até chegar 
a anulação completa. Ao contrário ceder a mão esquerda quando age a direita 
é deixar a esta última a possibilidade do seu pleno efeito.

Em resumo, cada vez que a mão direita age, quer seja como rédea de abertura 
direta de oposição, contrária ou contrária de oposição, a mão esquerda, de início, 
cede para permitir a cabeça e o pescoço do cavalo se colocarem na posição 
indicada e só depois resiste, se necessário, a fim de limitar o deslocamento. De
sempenha asim o papel de rédea reguladora.

Uma ação da mão esquerda pode perfeitamente suceder a uma da mão 
direita; é possível, por exemplo, substituir uma ação da rédea contrária , por uma 
rédea de abertura porém as ações são sucessivas e o princípio da rédea ativa e 
da rédea passiva é sempre observado.

No governo a uma só mão, a rédea contrária age só, pois a rédea direita 
toma-se bamba no momento da ação. Se as duas rédeas não estão absolutamente 
de acôrdo, ao menos não se contrariam.

158. 3V) Acôrdo das duas pernas

Quando a perna direita age isolada, a esquerda deve inicialmente ceder 
para permitir à primeira produzir o seu efeito, entretanto, resistirá, se necessário, 
a fim de regularizar o movimento, limitando o deslocamento da garupa.

159. 4<0 Acôrdo das pernas com cada um dos efeitos de. rédea. .

—  Da pressão das duas pernas resulta o avanço do cavalo e portanto a 
produção do movimento a ser dirigido pelas rédeas. Do mesmo modo as tensões 
exercidas pelas rédeas produzem nas ancas os efeitos que as pernas devem 
facilitar.

Hã pois uma relação constante entre as pernas e as mãos, as quais, ao invez 
de se contraporem, precisam, ao contrário, se combinar, acordar e fortalecer.

a) —  A  rédea direita de abertura leva o peso do pescoço para a espádua
direita sem fazer oposição às ancas, que seguem a direção tomada pelas primeiras.

As pernas se limitam a manter o movimento exercendo ambas igual pressão.
b) —  A  rédea direita direta de oposição encurva o pescoço à direita levando

seu peso sôbre a espádua direita para fazer oposição às ancas e impelí-las à 
esquerda.

A  perna direita age para da mesma forma impelir as ancas para a esquerda.
c) —  A  rédea direita contrária faz inclinar a nuca para a esquerda, e

põe o peso do pescoço sôbre a espádua esquerda, sem fazer oposição às ancas.
As duas pernas agem igualmente para conservar o movimento para frente.
d) —  A  rédea direita contrária de oposição (tensão exercida adeante do

garrote) encurva o pescoço a direita, pondo o seu peso sôbre a espádua esquerda 
e desloca as ancas para a direita, em consequência da oposição das espãduas às 
ancas.

A  pei?m direita age para do mesmo modo impelir as ancas para a direita.
e) — A  rédea contrária de oposição (tensão exercida atraz do garrote),

encurva o pescoço ã direita, pondo o seu peso sôbr a espádua e anca esquerda, 
deslocando, quando o cavalo está em movimento, tôda a massa para deante e à 
esquerda pela oposição de cabeça e pescoço às espãduas e às ancas.

2* T  21 —  2%5 157 —  159
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A  perna direita impele as ancas para a esquerda, fortalecendo e ativando o 
movimento, que requer de certo modo ainda a ação da perna esquerda na altura 
da cilha (na cilha)

Pica bem entendido que prescrita a ação de uma perna não implica 
em inatividade para outra, que deve, ao contrário, desempenhar o seu papel na 
impulsão ou como ajuda reguladora, tal como foi dito atraz, ao tratar-se do 
acôrdo das pernas.

Ajuda-Eleitos laterais e diagonais

160. Na instrução, para abreviar as explicações, consideram-se as ajudas,
quer sob o ponto de vista das diversas combinações a resultar da associação das 
duas mãos e duas pernas, quer no da direção da sua ação, isto é, dos efeitos pro
duzidos.

161. Quando as ajudas determinantes se situam de um mesmo lado do
cavalo —  por exemplo perna direita e a rédea direita —  dizem-se ajudas laterais.

Quando diferentemente as ajudas se localizam uma de um e a outra do 
outro lado' do cavalo —  por exemplo, perna esquerda e mão direita —  denomi
nam-se ajudas diagonais.

162. Encarada porém agora a direção da ação das rédeas, chama-se efeito
lateral, a ação da mão direita, por exemplo, incidindo sôbre as partes direitas 
do cavalo: rédea direta —• rédea de abertura — rédea direta de oposição. Ao 
passo que designa-se como efeito diagonal toda ,a ação de mão, direita, por 
exemplo, incidindo fundamentalmente sôbre a parte esquerda do cavalo (rédea 
contrária e contrarias de oposição).

163. De acôrdo com ò estabelecimento, se no ladeio pára direita o cavaleiro
emprega principalmente a perna e a rédea squrtía está aplicando as ajudas late
rais porém como a ação da mão esquerda se exerce de deante para traz e da es
querda para a direita produz um efeito diagonal. Se todavia para o mesmo movi
mento emprega principalmeiite a perna esquerda e a rédea direita, aplica ajudas 
diagonais, entretanto, como a rédea direita, atrae levemente a cabeça do cavalo 
paxa a direção da marcha produz um efeito lateral.

164. Estas considerações mostram quanto são mais aparentes do que reais
as distinções estabelecidas em alguns autores entre uma equitação lateral e 
uma dita diagonal.

A  verdadeira equitação é tão sómente á combinação de tôdas as ajudas e 
efeitos, laterais e diagonais acabados de mencionar. O cavaleiro dispõe de duas 
pernas que podem agir isoladas ou simultâneamente, lateral ou diagonalmente e 
produzir assim variados efeito. Compete ao cavaleiro por em jôgo, conforine o 
cavalo montado e o fim a que se propôs, a ajuda, ou as ajudas, necessárias a 
produzir o efeito desejado.

Peso do corpo

165. Ao estudar as ações das rédeas viu-se o equilíbrio do cavalo sofrer
modificações a ponto mesmo de faze-lo volver quer a direita, quer a esquerda, 
conforme o peso do pescoço venha a recair sôbre uma ou outra espádua.
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As espâduas desigualmente sobrecarregadas deslocam-se para o lado que 
o execesso do peso as arrasta.

■ '
A  repartição igual ou desigual da massa do cavalo sôbre os membros que 

a suportam se reflete, com mais forte razão, diretamente, no sentido do movi
mento â máquina inteira.

* Quando o cavalo está montado, seus membros não sustentam apenas o peso
da própria massa, mas a ela se ajunta o do cavaleiro, em média pesando entre
75 a 85 quilos. O -alto do corpo, com cerca de quarenta ou cinçoenta quilogramás
póde, ao deslocar-se, contribuir poderosaniente nás modificações que as ajudas oca
sionam no equilíbrio do cavalo.

Há,, pois, logar para prescrever-se ao cavaleiro não contrariar, pela má 
disposição do seu pêso, os movimentos do cavalo, mas, ao contrário, favorecê-los 
com uma ação sempre exercida no sentido da direção procurada.

Na marcha, no alto, nas voltas e nos ladeios, o cavaleiro dispondo o pêso 
de seu corpo mais sôbre as nádegas ou sôbre as coxas no sentido do movimento, 
póde facilitar e ativar a obediência do cavalo. Os deslocamentos de assento muito 
mais acentuados na iniciação dos cavalos novos devem tornar-se cada vez mais 
discretos,. & medida que o adestramento se aperfeiçoa.

Na equitação superior êles se reduzem' ao simples pesar no estribo;

Ajudas artificiais

166. As ajudas artificiais são os .meios de domínio creados pela indústria
e Angputm do homem para ampliar suas ajudas naturais, reforçá-las ou supri-las.

V a riam  com a natureza dos cavalos e com o emprêgo que se lhe dá. A s . de uso 
mais comum são: o chicote, muito utilizado no início do adestramento, para en
sinar ao cavalo novo a ceder as ancás à ação das barriga da perna, e na equi
tação corrente com cavalos, que escoiceiam à ação da perna; o pingalim, as ga-* 
marras, a focinheira, os diversos tipos de rédea (sistema Bamum, as rédeas 
rígidas (1), as rédeas longas, as rédeas de polias ou deslizantes) o homem de 
madeira (2) etc,

Elas compreendem igualmente todos os recursos do comércio de arreios, tais 
como os inúmeros tipos de freio, “gags” , “rearings” etc,

167. Êsses diferentes meios podem ser preciosos para explorar um cavalo
no primeiro momento, para retomar ràpidamente a autoridade perdida e dar a 
alguns animais difíceis o trabalho indispensável ao seu adestramento. Góntudo 
nãó se deve esquecer que a maior parte dêsses meios, excelentes em determinadas 
mãos, tomam-se perigosos com cavaleiros pouco experientes.

De outro lado 03 resultados obtidos, por vezes muito rapidamente, com a 
ajuda dé tais meios são geralmente apenas superficiais. Não poderão, pois, 
substituir o verdadeiro adestramento do cavalo, calcado tanto na sua. submissão 
moral como na obediência física às ajudas, naturais.

♦ ------------ -
(1) General L ’B otte  —  Questions Équestre
(2) Methodos de dressage -— Marques de Mauléon, antigo o fic ia l.
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ARTIGO 2

Posse das ajudas

(Poder)

168. Por precisos que sejam, teòricamente, os efeitos das peruas e das ré
deas, só terão utilidade .prática se as ajudas que os produzem forem perfeita- 
mente disciplinadas e submetidas à vontade do cavaleiro. Em equitação não 
basta conhecer as ajudas “saber” é também preciso estar de posse delas, “poder” .

Quando o cavalo não se submete ãs exigências do cavaleiro não é, por igno
rância do homèm, nem por má vontade da sua montada, mas devido a ajudas fracas 
ou incoerentes, que por isso se tomam incapazes de impôr o movimento desejado.

O equilibrio moral e a independência das ajudas obtém-se pelo domínio dos 
reflexos.

Se se prescreve, por exemplo, aos cavaleiros novos a ação isolada da perna, 
esquerda quasi sempre a perna direita se afasta do cavalo de uma distância 
igual a de aproximação da primeira. Éste único exemplo dá a idéia do trabalho a 
desenvolver para dominar os mfjsculos e só pô-los. em jôgo para fim útil e 
em sentido determinado (1).

Sem insistir nas causas científicas do que se chama comumènte desageitamento 
sente-se que o papel do instrutor, consiste em proporcionar e multiplicar para ò 
cavaleiro principalmente, as ocasiões de usar suas ajudas de modo exato e preciso 
empregando-as inicialmente isoladas e depois combinadas.

169. Ao cavaleiro com as rédeas separadas prescreve-se usar nos movimen
tos simples — como a passagem dos cantos, o cortar1 o picadeiro, as voltas 
— de início, os efeitos de abertura, depois os contrários e finalmente os de opo
sição, abandonando completamente a rédea não determinante do movimento.

Exemplos:
— Com a rédea direita de abertura: volta
— Com a rédea direita contrária: volta
— Com a rédea esquerda direta de oposição: meia volta a esquerda.

170. Ensina-se em seguida, em movimentos compostos, a substituir os. efei-

(1) É preciso bem observar, d iz d’ Auvergne, que sò ajam  as partes necessárias ao caso,
po is  o im peciiho  para as bôas ações é a in terferência  a revelia  ou desapercebida de
partes que deveríam  f ic a r  inativas. Assim , p o r  exem plo, o corpo  não deve m udar
de postura quando se age com. as pernas e mãos e da m esma m aneira os joê lhos não se 
desloquem  no .m om ento de se usar as pernas.
É ainda essencial não a p rox im a r a perna d ire ita  se sd se precisa empregar a perna
esquerda e da 'mesma m aneira não empregar, em absoluta, a esquerda quando è à direita
que cabe agir, po is , de ou tro  m odo o cavalo hão cum prirá  o que se esperava d e le : è 
indispensável ensinar a todo o hom em  que m onta a cavalo o efeito que deve p rod u z ir
cada perna em pa rticu la r e tam bém  em con junto. Não ê menos im portante saber ó
e feito  que produz cada rédea do fre io  e do bridão, pois, seguidamehte se emprega a
esquerda, quando deveria ser a d ire ita  e do mesmo m odo a d ire ita  em troca da esquerda,
ou ainda as duas em vez de uma.
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tos de abertura pelos de oposição e. os contrários pelos de abertura etc .
Exemplo:
— O cavaleiro em marcha na mão esquerda, o instrutor comanda "meia 

volta invertida cora a rédea contrária deixar a pista".
—  Com a rédea contrária de oposição apoiar na diagonal.
— Oü ainda, o cavaleiro marchando a mão direita:

meia volta com a rédea direita de abertura, meia volta ã direita.
— Com a rédea esquerda contrária de oposição, apoiar à direita e depois 

também com a rédea contrária cortar o picadeiro.

171. Mostrar-se-à assim ao cavaleiro que, no primeiro exemplo, a rédea
direita conforme o sentido que lhe é dado pode determinar três movimentos dife
rentes, e no segundo caso1 ensinar-se-à como substiuir rápidamente a ação da mão 
esquerda pela da direita, voltando finalmente. à primeira rédea.

172. Quando esta parte do emprêgo da mão isolada está bem compreendida
e executada é preciso ensinar com os: mesmos movimentos e segundo identiea 
progressão a agir com as duas rédeas, mantendo o acôrdo entre êlas, as mãos 
agindo, resistindo ou cedendo conforme as, circunstâncias.

173. Enfim, é preciso complicar os movimentos executando linhas quebradas,
serpentinas, seguidamente e com rápidéz para dar às mãos precisão e agilidade.

No meio destas dificuldades crescentes, o instrutor verifica se estão os cava
leiros aplicando convenientemente tôdas as ações de mãos e prenas que lhes são 
determinadas e se dão conta dos efeitos consequentes. Indica-lhes as posições de 
cabeça e pescoço do cavalo a obter, - as dificuldades a evitar e corrigir por sua 
intervenção incessante em tôdas as faltas cometidas.

174r. O cavaleiro chegará então a dicernir os músculos que devem agir na 
execução dos movimentos comandados, afim de isolá-los ou polos em ação e 
aumentar seu rendimento em poder e rápidez. Só terá, então, de adquirir, pela 
experiência, a "justeza" e o “a propósito" para entrar na plena posse dós seus 
recursos equestres e vencer tôdas as dificuldades.

ARTIGO 3

Emprêgo das ajudas

175. Quando o cavaleiro conhece suas "forças” e está senhor delas, res
ta-lhe aplicá-las com táto.

O simples fato de aplicar as forças, determina o movimento, regúla-o e 
o dirige para um fim determinado, Êle faz nascer, com a prática, o "sentimento
do cavalo” e o “táto equestre” .

Ò “sentimentó do cavalo” permite ao cavaleiro avaliar seu gráu de sub
missão ou de resistência.;

O "táto equestre" preside à economia das forças do cavaleiro. Leva-o a 
determinar o efeito a produzir, a intensidade deste efeito e o momento exato 
da intervenção. Permite vencer as resistências, oú pelo menos evitá-las.

Os agentes do táto equestre sãp a cabeça, as pernas e as mãos.

'Táto das pernas” .

176. As pernas quase não podem ágir senão num único sentido. Em sua
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utilização há, pois, unicamente uma questão de intensidade, que o auxílio da 
éspóra torna ainda mais enérgica. Não obstante, sem entrar no estudo do mecâ- 
nismo das andaduras, que não é do domínio da equitação, secundária, o cava
leiro, por seu assento, pode ter um certo sentimento dos movimentos fugazes 
que constituem o erguer, o descançar e o apoiar os membros; pode, pois, 
aproveitar-se dele para acelerar ou retardar-lhes o jogo, destruir-lhes conse
guintemente as combinações e, por êsse meio, cojgágir e áté mesmo modificar 
as andaduras.

“Táto da mão"

177. O estudo da ação das, rédeas mostrou seus efeitos teóricos, porém
tais efeitos produzem resultados muito diferentes conforme a qualidade ou os 
defeitos da mãó que os provoca.

As qualidades da boa mão são a fixidez, a leveza, a suavidade e a firmeza.
Ter a mão fixa não quer dizer que a mão deve ficar imóvel em sua posição; 

ela deve, ao contrário, segundo as necessidades, deslocar-se para baixo, para 
cima, para a direita, para a esquerda, porém ha execução não deve práticar 
qualquer movimento involuntário e inútil.

Esta qualidade é a primeira a buscar é a mais importante de todas; sem 
ela, as outras não se poderíam manisfestar em sua plenitude. A  mão louca é 
o contrário da mão fixa, não poderá ter nem leveza, nem suavidade, nem: fir
meza; suas indicações são incertas e o cavalo, por mais atento que seja, não '
pode obedecer a suas ações incoerentes.

A  mão leve marca o simples contáto com a bôca do cavalo. .
A  mão suave dá o descanço.
A  mão firme dá um apoio franco e decidido. . •
Ela deve ainda saber resistir com autoridade quando é preciso, porém, 

ceder desde que a resistência desapareceu e voltar à suavidade, qúe é sempre 
o traço de união entre a leveza e a firmza. E’ neste sentido que se pode definir
a boa mão: tem nos dêdos uma fôrça igual às resistências do cavalo, porém
nunca superior.

178; As ações da mão variam em amplitude e intensidade, conforme o grãu 
de adestramento do cavalo. Largas, francamente pronunciadas com cavalos novos, 
a fim de claramente exprimirem a intenção do cavaleiro, devêm tornar-se quase , 
invisíveis à proporção que o ensino progride.

Se, no começo, o antebraço, o punho e a mão participam da ação, com o
cavalo adextrado, ao contrário, é ünieamente pelo cerramentó mais ou menos
enérgico ou o relaehamento mais ou menos completo dos dêdos, que o cavaleiro 
transmite sua vontade. Aos efeitos, de forte tensão, e algumas vezes mesmo de 
fôrça, sucedem-se• os de simples indicação como rsultádo do adestramento.

179. -Em resumo, o “ táto equestre” consiste em escolher, pela reflexão,
as ajudas determinantes e as ajudas reguladoras, em repartir entre elas a parte 
de ação, de resistências ou de passividade que cabe a cada uma e, enfim, pela von- 

, tade em fazer intervir o esforço no ponto escolhido, levando em conta as sédes 
de resistência, que são a boca, as espáduas e a garupa, e no momento desejado, 
na medida do possível, tendo em vista as leis de equilíbrio e da locomoção.

A  tarefa dò instrutor é àquí muito reduzida porque não estando êle próprio 
sôbre o cavalo, várias modalidades dè resistências lhe escapam. E’ preciso, pois, 
que o discípulo redobre de sinceridade para consigo mesmo. Se êle não se erigir 
em juiz de suas próprias ações, nenhum progresso alcançará. E' a prática, estri- 
bada em bons princípios, que deve ser seu verdadeiro mestre.
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CAPITULO m

EQUITAÇÃO SUPERIOR

. ( Instrução do Oficial)

180. A  equitação supeior é o desenvolvimento normal e a exata aplicação,
no emprêgo do cavalo, dos princípios que servem de base à instrução equestre 
dos cavaleiros e dos quadros em geral. E’ ensinada especialmente na Escola de 
Cavalaria ou similar e é destinada a um pessoal de escól. Seu fim é desenvolver 
nos oficiais o espírito empreendedor, tomando-os- hábeis instrutores, afeitos às 
múltiplas exigências de sua missão. Êste ensino, teóricamente compreende o es
tudo completo de todos os conhecimentos que ó verdadeiro "homem de cavalo” 
devé possuir e, em particular, o exâme. dos mais reputados métodos de equitação, 
assim como o conhecimento dos diversos processos preconizados de adestramento 
do cavalo.

Na prática, além dos exercícios de equitação òs mais arrojados, comporta o 
estudo aprofundado do govêrno do cavalo, segundo os princípios racionais, bem; 
como a aplicação das leis e dos processos que tem por fim o adestramento.

A  equitação superior ensina o homem a conservar, mesmo em presença das 
maiores dificuldades, um assento impecável, uma grande fixides, a justeza e fir
meza de ajudas com absoluta discreção no sèu emprêgo, e enfim, a naturalidade 
e a correção da posição que provam ter o cavaleiro o domínio sôbre si mesmo 
e liberdade de espírito. V,

A  equitação superior prócüra no cavalo a calma e a obediência absoluta, a 
constante impulsão nos movimentos para frente, a posição rigorosamente direita 
e á leveza na execução de todos ós movimentos; o cavalo calmo, para frente, direito 
e leve, '

Sem visar o ensino da alta escola, assimila, entretanto, certos trabalhos 
como. o apoio clássico (ladeio) -e -^s mudanças de pé, cuja prática assinala no. 
cavalo um gráu a mais na submissão às ajudas, ao mesmo tempo que desenvolve, 
no cavaleiro até o mais alto nível o táto e o sentiment do cavalo .

Impondo a um e a outro a sobriedade de movimentos ou gestos, a perfeição 
da estabilidade e a graça da atitude, a equitação superior permanece uma tradição 
que dá fôrça à beleza da prática equestre. Às qualidades que desenvolve, consti
tuem um.poderoso elemento de disciplina, porque aumentam o prestígio do chefe,' 
fortalecem sua autoridade, e afirmam um.valor no exercício diário do comando.
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Segunda Parte

♦  EDUCAÇÃO DO CAVALO

CAPÍTULO  I  

O cavalo de sela 

ARTIGO I

Qualidades do cavalo se sela

181. O cavalo de sela militar deve poder transportar uma carga, marchar
rápidamente e durante muito tempo e ser dotado de resistência, rusticidade e 
destreza.

Estas aptidões provem do equilíbrio natural, das andaduras, do modêlo e da 
qualidade.

O equilíbrio natural

182. O equilíbrio natural permite ao cavalo permanecer constantemente
senhor de suas forças, poder jogar com elas sob o peso do cavaleiro, passar fácil
mente de uma andadura lenta a uma andadura acelerada e inversamente e ser 
fluente nas súas ações: em üma palavra, por seu temperamento dócil, ser fácil 
de montar desde o começo do ensino.

183. Sómente pela utilização se consagra o valor de um cavalo; a experiên
cia permite, entretanto, estabelecer regras que determinam as belezas a procurar 
no poldro e induzem a prejulgar sua qualidade.

184. Se o cavalo possue uma conformação ascendente, com um garrote
bem desenhado e um pouco mais alto do que a garupa, se o peito é bem descrito 
e pode, assim, manter a cilha longe dos eodilhos, a sela ficará no seu lugar. O ca
valeiro e a sela colocados de certo modo entre os. dois pratos da balança, próximo 
ao centro de gravidade, não romperão o equilíbrio, embaraçando as espáduas. Esta 
conformação, ligada à boa direção dos jarretes, toma o cavalo naturalmente 
manejável e facilita o seu governo no combate. No trabalho diário, o esforço se 
reparte por tôdas as molas do organismo que, assim, não se arruina prematura- 
ménte.

As andaduras

185. As andaduras devem permitir-lhe ganhar o máximo de terreno com o
mínimo de esforços. Esta condição exclui as andaduras elevadas e valoriza as an- 
daduras rasteiras e distendidas, menos, fatigantes para o cavalo e o cavaleiro.
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186. Se o trote é mais especialmente a andadura de estrada, a andadura de
combate é o galope. Mais do que nunca, as necessidades atuais da guerra exigem 
andaduras rápidas mantidas durante muito tempo. O cavalo de guerra deve, em pri
meiro lugar, ser um galopador. O comprimento relativo do ischiu é uma caracte
rística desta qualidade (fig. 14).

saliente do angulo interno do iliaco acima
na RFGIÍO RENAL BOSSA DO SALTO)

187. A destreza do cavalo é. condição indispensável para evoluir através
campo; é adquirida de uma maneira tanto mais rápida e mais completa quanto 
0 cavalo possuir os elementos: boa abertura do ângulo escápulo-humeral e potên
cia do post-mão (fig. 15).

188. Se o comprimento e a direção bem inclinada da espádua, ligados à
boa orientação do garrote, auxiliam o equilíbrio pela repartição judíciosa do peso
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do cavaleiro, é o comprimento e a verticalidade do húmero, mais ainda que a 
direção da espádua, que dão a liberdade das andaduras e geram a destreza, fáci- 
litando a pousada dos membros anteriores.

189. A  potência do post-mão, íóeo das forças impulsivas ou retrógradas, torna
o cavalo senhor de sua massa e, consequentemente, de uma parte do seu equiíbrio,
dá-lhe o livre emprêgo dos seus jarretes, que pode engajar e distender mais ou
menos, segundo as circunstâncias; em resumo, toma-o senhor da sua direção e
da sua velocidade.

190. Finalmente, se a confiança nas espáduas longas e oblíquas permite ao
cavalo receber-se, após o obstáculo, suavemènté e sem esforço aparente é ad is- 
tenção do post-mão que lhe permite desenvolver o esforço requerido para trans
pô-lo. E ’ preciso, então, que o cavalo de sela disponha de um ilium largo {fig. 16) ,

u*______JUACQ_______ LARGÇL,----
SACRO ÂNGULO INTERNO DO 

ILÍACO

— ANGULO EXTERNO DO 
} \ ILIAOD (PONTA DO QUADRIL^

v PONTA DA NADEGA

1 6

o C A V A L O D E  SELA PRECISA TER UM JLIÁCO LARCO
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quer dizer com um ângulo externo (ponta da anca) muito acentuado e com um 
ângulo interno muito alto, dominando as vértebras lombares, tal como se apresenta 
o rim do irlàndez, e que» na ignorância dãs causas, chama-se comumente a bossa
do salto.

O modelo

191. Se se acrescentar a estas exigências uma extremidade anterior cons
tituída menos pelo comprimento do pescoço do que pela ligação das -vertebras cer- 
vicais com as apófíses.de um garrote bem prolongado para traz, ter-se-á o esque
leto do cavalo de sela com tôda a sua beleza útil, e, conseqüêntémente, o modêlo a 
procurar.

192. Uma das primeiras condições do cavalo de sela é a de poder ser bem
selado, quer dizer, ficar a cilha, naturalmente, longe dos codilhos.

193. As outras belezas e os principais pontos de força a exigir são:
■— uma cabeça quadrada e bém ligada ao pescoço;
—  um olhar vivo e inteligente;
—  um pescoço proporcional e bem plantado;
—  um garrote bem prolongado para. traz e ligeiramente mais alto do que

a garupa;
— uma espádua obliqua;
— o húmero longo e bem descido;
— o antebraço forte, largo e musculado;
—  um peito ogival e muito profundo;
— uma grande amplitude toráxica;
—• um dorso bem disposto;
■— a região renal larga, com músculos atraz da sela;
—  uma garupa simétrica, longa, ligeiramente inclinada e musculosa;
—  ancas largas e salientes;
— ôs músculos das nádegas, côxas e pernas bem desenvolvidos e alon

gados, é o mais baixos possível.
—  um flánco curto e cheio;
—  joelhos baixos, largos, espessos e bem dezenhados;
-— canelas fortes e curtas;
—  jarretes largos, retos e baixos;
—  membros de tempera sólida e secos;
— aprumos muito regulares, sôbre quatro bons pés simétricos;
:— tecidos densos e consistentes;

194. O conjunto destas disposições favorece geralmente o equilíbrio do cavalo
da mesma maneira, aue as andaduras úteis;

—  um passo franco e distendido;
— um trote partindo da espádua, longo, fácil e regular;
—  um galope fluente, impulsionado e distendido.

A  qualidade

195. A  qualidade resulta da têmpura ou resistência dos órgãos em vista
da função a preencher; do sangue que dá a energia, que permite ao organismo 
resistir as causas comuns de enfraquecimento; do fundo, que é a resistência 
a um modo de utilização qualquer.
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196. Sõmente um bom caráter permite a utilização completa da quali
dade.

197. A  qualidade do cavalo é de providências diversas: depende de uma ali
mentação substancial dada desde a mais tenra idade, das regiões de nascimento 
ott eriação, cujo sõlo calcáreo concorre para o desenvolvimento do esqueleto e 
a densidade dos tecidos; recebe, sobretudo a influência da origem.

A  origem
198. O cavalo necessário ao exército deve ter compleixão robusta e membros

fortes que lhe permitem transportar cargas; deve possuir, além disso, as qua
lidades de resistência, energia e velocidade, que somente o garanhão puro sangue 
pode transmitir com seu influxo nervoso; dai ser uma necessidade o puro sangue 
entrar com uma grande dosagem na ascendência do cavalo de guerra.

199. Conseqüêntemente, é indispensável estabelecer, na orientação da criação,
uma relação equitativa entre reprodutores de raça pura, encarregados de assegu
rar o sangue, e os de meio-sangue, destinados a manter o volume.

ARTIGO H

Relação entre a criação e o adestramento

20Ò. A  raça anglo-arabe, ariunda do cruzamento repetido do puro sangue 
árabe com o puro sangue ou meio sangue anglo-arabe, fornece cavalos de sela 
notáveis.

201. As raças de tração, selecionadas pela aptidão para o trote, só excep- 
eionalmente dão aos seus descendentes o equilíbrio e as andaduras do cavalo 
de sela... Entretanto, elas contribuem em grande parté para a remonta da cava
laria.

202. A  qualidade da produção cavalar influi portanto, fortemente na
facilidade ou dificuldade do adestramento. Com os cavalos classificados como 
do tipo de cavalos de sela, a educação é rápida e fácil; pode ser alcançada 
quasi unicamente por um simples desenvolvimento bem orientado da aptidão física. 
O equilíbrio natural do cavalo torna-o manejável porque não havendo sofri
mento não haverá defesa e a simples execução dos movimentos correntes bastará 
para submetê-lo às ajudas ao mesmo tempo que fortificá-lo.

203. Ao contrário, com os cavalos a que faltam as aptidões requeridas,
o adestramento apresenta dificuldades; consiste em procurar achar e impôr
uma atitude capaz de gerar um melhor equilíbrio é favorecer mais a impulsão,
obter uma melhor repartição das forças que contrabalancem as imperfeições
físicas; criar, em suma, pelo hábito, uma segunda natureza ápta a um maior
rendimento.
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CAPITULO 2 

ARTIGO I

Considerações Gerais

204. A  qualidade e a docilidade dos cavalos constituem dois dos elementos
essenciais. do valor da cavalaria.

Podem ser obtidas, ou pelo menos amplamente desenvolvidas, pelos cui
dados com a educação dos cavalos novos.

Influência e responsabilidade do comandante do corpo

205. O coronel facilita, por todos os meios, a progressão regular e completa
de uma instrução, que constitue a base do valor equestre do regimento.

Pelas instruções frequentes, onde distingue e estimula os oficiais, graduados 
e cavaleiros que se fazem notar no adestramento, o comandante do corpo 
exerce influência pessoal sôbre a natureza dos resultados obtidos. Por outro 
lado determina providências para a perfeita conservação dos picadeiros e campos 
de obstáculos, assim como para a organização de pistas no exterior nas 
quais seja possível galopar em qualquer estação. Mantém ligação com as Prefei
turas locais e os Departamentos de Estrada, a fim de obter a construção o 
reparação das pistas marginais das estradas, concretisando, assim pela 
grande soma de responsabilidades que asume, o interesse dispensado ao sucesso 
do adestramento, e consequêntemente, o zêlo que cada um deve dispensar a 
êste trabalho.

O exame final da aptidão do cavalo para a fileira é presidido ou supervisionado 
pessoalmente pelo coronel.

Influência e responsabilidade do capitão

206. Os adestramentos são realizadas nos esquadrões sob a responsabilidade
do capitão comandante. Todos os tenentes, os graduados e certos cavaleiros de 
escól participam dêste trabalho.

207. As lições de adestramento, dadas aos cavalos pelos graduados e
cavaleiros, são dirigidas por um oficial especialmente designado para êste serviço 
pelo capitão comandante.

Qualidades do instrutor e dos adestradores

208. O oficial para êste mistér ê escolhido dentre os que já tenham
certa experiência e possuam qualidades especiais; é. porém, de notar que entre 
estas aptidões, as que ocupam ò primeiro lifgar s',o o bom senso e o espírito 
do método, sem as quais as mais brilhantes qualidades se tomam estéreis e até 
perigosas.
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209. Durante o adestramento, o cavalo novo é montado sempre pelo mesmo
cavaleiro. • Resulta, com efeito, desta associação entre o homem e o cavalo, 
uma série de convençõeâ que, com a continuação, servem de ponto de partida para a 
educação dêste. O adestramento tem, assim a primazia sôbre qualquer outro 
serviço nó esquadrão, com exclusão da instrução' dos recrutas. Em- consequência, 
os cavaleiros nêle empregados são afastados da escala de serviço durante a reali
zação dêste trabalho.

210. Os cavaleiros empregados na iniciação, são escolhidos entre os entu
siastas pelo cavalo, zelosos no seu trato e que se manifestaram pacientes e de 
tratamento brando.

211 Os graduados e os cavaleiros destinados ao adestramento devem possuir 
instrução e habilidade equestres, sèm o que não se pode esperar nenhum sucesso. 
Com efeito, se é o cavalo bem adestrado que faz o bom cavaleiro, é. preciso, igual
mente, afirmar que somente o homem hábil no govêrno do cavalo é capaz de o 
adestrar.

Cuidados por ocasião da chegada ao corpo
*

212. Ao chegarem ao corpo', os cavalos novos são separados e colocados,
durante alguns dias, sob a vigilância do veterinário chefe, que os observa sob 
o ponto de vista de saúde, devendo tal isolamento ser . reduzido ao mínimo
tempo necessário. Em seguida, são entregues aos esquadrões, onde são grupados,
e submetidos a um regime especial destinado a aclimatá-los.

213. Os primenros cuidados de que são alvo tem por objetivo mantê-los
com saúde, adaptar seu temperamento às exigências da vida militar, desenvolver 
suas forças por uma higiene bem orientada no ponto de vista da alimentação 
e do exercício, familiarizá-los com o homem, acostumá-los com a ferragem, 
e o penso, o arreiamento, bem como o peso do daváleiro.

Objetivos da educação do cavalo novo

214. As lições de adestramento são dadas em escola ou isoladamente, de
acôrdo com a habilidade equestre dos cavaleiros, sua experiência, o caráter dos 
animais ou certas considerações de serviço, tempo e lugar,

215. Os cavalos de tropa, para serem considerados completamènte ades
trados, devem poder executar tudo o que é prescrito na escola do cavaleiro e, 
especialmente, deixar montar completamente imóveis, marchar franca e regular
mente em linha reta, ser manejávexs em tódas as andâduras e mudanças de dire
ção, passar ou saltar obstáculos de tôda a espécie, suportar a pressão da fileira 
e dela sairem fácilmente, tolerar todas as peças' do aireiaménto, não se assus
tarem com a vista ou o ruido objetos e estarem habituados ao emprêgo das 
armas.

216. Os processos dé adestramento, são deixados á iniciativa de cada ins
trutor, mas todos devem decorrer de dois princípios fundamentais: o estabele
cimento da confiança do cavalo e a gradação metódica das exigências do cava
leiro, baseados nas associaçõès de sensações.

217. O estabelecimento da confiança está ligado ao emprego de uma infi
nidade de meios, dos quais os mais Usuais são as carícias, o repouso imediata-

209 — 217

REVOGADO



—  ' 7 5 ' —  '

, mente após à menor manifestação de obediência, o relachamento das pernas e 
. das rédeas, a ação de tomar o passo depois de uma andadura viva, ou mesmo 
o apear em seguida a um bom resultado obtido.

218. Nunca se deve perder de vista o interesse que há em conduzir o ades
tramento sem pressa é com método. Entretanto, a doçura e paciência nãó devem 
excluir a firmeza. A  persistência no emprego das ajudas, o uso enérgico das 
pernas ou da espóra e, em casos excepcionais, do chicote, do pingalim e do cabe
ção, são meios que podem ser empregados com alguns cavalos cujo caráter pre
cisa ser dominado.

219. A  medida e o a propósito com que se deve combinar êstes diversos
processos nãó podem ser objeto de regras positivas; é na sua justa aplicação 
que reside o tato do cavaleiro. O oficial encarregado do adestramento exerce, aliás, 
um controle constante e rigoroso sôbre a maneira como os cavaleiros exploram 
os diferentes meios de que dispõem para obter a. submissão do cavalo.

220. Em resumo, o bom estado dos cavalos, a conservação de seus mem
bros e de seu bom caráter são o melhor atestado da habilidade com que o tra
balho foi dirigido.

ARTIGO II 

D I V I S O  E  S

Iniciação e. adestramento

221. A  educação dos cavalos novos dura dois anos. E’ uma regra cuja
imperiosa necessidade, no atual estado da criação, a expeciência demonstrou, 
e da qual ninguém tem o direito de se afastar, exceto em caso de mobilização.

222. A preparação do cavalo de guerra para seu emprêgo definitivo, com
preende dois períodos, cada um dos quais tem um objetivo distinto:

■— l* a iniciação, à qual se consagra o primeiro ano militar do cavalo novo 
(4 a 5 anos) tem por objetivo o desenvolvimento físico de suas forças e a for
mação de seu caráter:

— 2* o adestramento propriamente dito, ao qual é consagrado o segundo 
ano militar do cavalo (5 a 6 anos) tem por objetivo sua completa submissão 
às ajudas.

223. Estes dois períodos, apezar de suas denominações especiais, não devem
ser considerados nitidamente separados; representam, em seu conjunto, o tempo 
indispensável para permitir, fisiológicamente, ao cavalo de remonta corresponder 
às exigências do serviço militar. Entretanto, cada uma das palavras, iniciação 
e adestramento, encerra em sí uma idéia que recorda* sem cessar, aos instrutores, 
a diferença profunda existente entre o trabalho que um poldro pode suportar e 
as exigências que se podem fazer a um cavalo robustecido. Só se deve submeter 
o cavalo novo à forte ginástica do adestramento, quando o seu moral, por um
lado, e o seu desenvolvimento físico por outro, lhe permitam suportá-lo sem
fadiga. -
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224. A gradação a observar nos exercícios constitui um verdadeiro trei
namento, com suas leis, princípios e uma higiene, que decorrem da própria natu
reza do cavalo.

225. No que concerne ao adestramento, a progressão é sensivelmente a
mesma que a empregada para formar o cavaleiro.. Esta ordem metódica evolui 
do simples para o complexo, regula as ações do cavaleiro de acôrdo com a faci
lidade encontrada na obediência do cavalo e faz variar as combinações das ajudas 
numa progressão ascendente.

226. E' preciso empenhar-se, ao menos no início, em executar os movi
mentos nas mesmas condições e de mesma maneira, até que o cavalo esteja 
confirmado no entendimento das ações do cavaleiro por efeito da repetição. 
Sómente pouco a pouco uma obediência, de começo incerta e laboriosa, transfor- 
mar-se-ã num hábito quasi instintivo.

227. Terminado o adestramento, no fim do segundo ano de trabalho militar,
os cavalos tomam parte, no período compreendido entre a volta das manobras 
e o início da incorporação da nova turma de recrutas, no trabalho dos soldados 
antigos e na instrução dos monitores, apreendendo assim, a obedecer a qualquer 
mão. E' uma transição útil entre o adestramento propriamente dito e o momento 
em que os cavalos entram definitivamente em serviço.

Circunstâncias que podem influir na duração da educação do cavalo

228. Há a considerar, na educação do cavalo novo, certas circunstâncias
que podem influir muito no adestramento: a saúde, a raça, a idade, a alimen
tação e o trabalho anterior, o caráter, o equilíbrio natural ou a falta de aptidão 
para a sela, são condições que podem apressar ou entravar a marcha do trabalho.

229. Alguns cavalos de mais idade, enviados diretamente pelos depósitos
de remonta para os corpos, podem ser enquadrados, desde sua chegada, no ades
tramento dos 6 anos. Outros, ao contrário, e particularmente as éguas reinte
gradas, devem ser mantidas na iniciação até que seu desenvolvimento seja
suficiente.

Diretivas diárias

230. Cabe ao instrutor estudar e pesar tôdas essas considerações. A  sua
experiência indicar-íhe-à os processos que permitirão atingir seu objetivo, isto é, 
levar todos os cavalos novos ao fim do adestramento, (aos .7 anos), sãos, desem
baraçados e aptos a satisfazer no terreno variado a tôdas as exigências das 
missões que competem ao cavaleiro em campanha.

Nunca começar um trabalho sem estar inteiramente decidido sôbre o que 
quer fazer.

— Conduzir a educação do cavalo, do conhecido pára o desconhecido, do
simples para o complexo.

— Empregar exatamente os mesmos efeitos para obter os mesmos resul-
tados.

— Lembrar-se de que, na execução de qualquer movimento, a posição deve 
preceder a ação,

— Jamais pedir cousa alguma ao pavalo . quando', êste ' ainda vibra sob a 
impressão de uma exigência anterior.
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■— Nunca combater duas resistências ao mesmo tempo.
§ — Não confundir a falta de habilidade do cavaleiro com a ignorância ou a

má vontade do cavalo.
•— A  exigência nova será feita no fim da sessão de trabalho.
Afagar e apear.
Além destas regras, convém lembrar ainda que, durante todo o decorrer da 

%. educação do cavalo novo, é preciso saber cOntentar-se com um pequeno progresso 
diáriamente e nada mais. *

*
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CAPITULO  S

I N I C I A Ç Ã O

' « ARTIGO I

O bjetivo da iniciação

231. A  iniciação tem por objetivo:
1» — preparar pela higiente, a alimentação e o trabalho, o completo 'desen

volvimento das forças do cavalo novo;
2I? — 'dar-lhe as primeiras ■ noções das ajudas e prepará-lo para submeter-se 

à sua ação.
Tem, então, por principal objetivo, como já foi dito, o desenvolvimento 

físico progressivo do. cavalo novo. Os progressos da criação, a estadia nos depó
sitos de remonta, onde o cavalo novo deve ser submetido a um certo' trabalho, 
servem de ponfo de. partida para êste treinamento e facilitam-lhe o começo.

232. Algumas exigências militares ou fisiológicas reclamam a divisão da
iniciação em vários períodos tendo cada um seu objetivo imposto por estas 
obrigações.

Períodos . ^

233. Distinguem-se na iniciação três períodos de trabalho e um de repouso.
Intangíveis seus objetivos partièulares, apresentam condições de tempo a obedecer 
para segurança dos resultados, e também exigem uma fixação de datas variáveis 
em função do clima e do término da iniciação da época das manobras.

1 * _  Qbjetivo: aclimação, amansamento, estabelecimento da confiança.
Duração 3 meses.
29 — Objetivo: preparação, sumária para o emprêgo eventual em cáso de 

mobilização.
Duração 2 meses.
3* —r Objetivo: desenvolvimento da habilitação física; submissão acentuada 

às ajudas.
. Duração 5 meses.

4Q — Objetivo: Repouso sem abandono da movimentação e do trato.
O início deste último período coincide com a partida para as manobras.

Importância do trabalho.
»

.234. O trabalho é o fator mais importante da iniciação. Além do papel 
que êle desempenha no desenvolvimento dos órgãos dò cavalo novo, é um regu
lador destinado a manter em equilíbrio sua saúde e o seu caráter.
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235. Se o cavalo novo não trabalha o sufíciênte, toma-se demasiado pesado
e, ao mesmo tempo, velhaco; tara-se sob seu próprio peso acrescido da sobre
carga do homem, e maltrata a própria boca, lutando contra a mão que procura 
dominá-lo.

fi preciso, entretanto, què o cavalo novo esteja, de preferência, em bom estado.

236. O trabalho a que êle é submetido deve ser longo e calmo no exterior
(1 hora e 1/2 pelo menos) e curto no picadeiro (1/2 hora).

237. E’ recomendável o uso de ligas de feltro ou de flanela para a
conservação dos membros, principalmente durante o trabalho à guia.

ARTIGO II

Trabalho não montado

Passeio a mão (a  cabresto)

238. O passeio a mão (a cabresto) ao lado de cavalos antigos montados é,
durante os primeiros dias, um excelente exercício, que permite ao cavalo abrandar 
seu ardor sem perigo para seus membros, habituar-se aos objetos exteriores 
e adquirir a calma indispensável ao trabalho útil. As numerosas circunstâncias em 
que o cavalo militar é conduzido a mão tomam, por outro lado, êste trabalho 
muito proveitoso, sem que, entretanto, seja necessário prolonga-lo durante muito 
tempo. El preciso, nestes passeios, cabrestear o cavalo novo nos dois lados, a 
fim de evitar incurva-lo sempre para o mesmo lado.

Trabalho a guia

239. Os resultados a procurar nesta primeira fase são a obediência à guia,
a imobilidade para montar e, finalmente, ensinar o cavalo a aceitar o peso do 
cavaleiro e marchar franco e para á frente nêste novo equilíbrio.

240. O trabalho a guia é de uma grande utilidade no adestramento, Êle
familiariza o cavalo com o homem, revelando-lhe o poder do seu dominador 
e dá-lhe, assim, as primeiras noções de obediência.

241. A  guia permite. ainda fazê-lo trabalhar nas andaduras vivas sem
fadiga, desgastar'suas energias quando não pode ser montado ou o seu cavaleiro 
está ausente, bem como dominar por um trabalho enérgico animal viciado, sem mêdo 
de tará-lo. O trabalho a guia é a base do adestramento para o obstáculo. Deve- 
se, enfim, aproveitar o domínio que êle assegura para habituar o cavalo ao 
ensilhamento, ao porte da espada, . à lição de montar (com os cavalos difíceis), 
e, finalmente, para ensinar-lhe a, deslocar as ancas com o chicote.

242. ' Todos os cavalos devem ser perfeitamente adestrados nêste trabalho.

243. O cabeção que se emprega para tal trabalho deve ser suficientemente
grande, perfeitamente .acolchoado, ajustado de maneira que a faceira não 
maltrate o olho do lado de fóra no trabalho em circulo; deve ser outrossim colo
cado bem alto para não perturbar a respiração e bem apertado para que sua 
ação sôbre o chanfro não seja por demais violenta.
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244. O pingalim é mantido na mão direita se o cavalo trabalha a esquerda,
em posição inversa, o cabo saindo do lado do dedo polegar. Ê tanto quanto possível, 
dissimulado a vista do cavalo, não deve ter ponteira e sòmente deve servir 
para indicações ou toques.

245. As primeiras lições têm uma tal importância que devem ser dadas
a cada cavalo pelo próprio instrutor ou por graduados que tenham prática e 
habilidade comprovadas. Aliás, se estas lições são bem ministradas, apenas al
gumas são suficientes.

246. O instrutor segura a guia com a mão direita, a cêrca de 50 centí
metros da cabeça do cavalo; a outra extremidade, dobrada em 8, é segura na mão 
esquerda.

247. Depois de ter dado confiança ao cavalo acariciando-o, o instrutor
o pucha para a frente estirando levemente a guia, ao mesmo tempo que dá
um estalo de lingua; assim, êle se desloca, acompanhado pelo cavalo, no pica
deiro ou na carriere, executando uma série de linhas retas ou curvas entremeiadas
e çada vez mais curtas. Faz frequentes altos, pronunciando a palavra “olá” , 
acaricia o cavalo durante estas paradas, passa finalmente, para o lado direito,
inverte a maneira de segurar a guia, e recomeça o mesmo trabalho a mão direita.

248. Quando o cavalo se desloca para a frente ao estálo da. lingua, faz alto
a indicação da voz e marcha voluntariamente sem forçar, o instrutor abandona 
as linhas retas, deixa escapar um pouco da guia e coloca o cavalo sôbre um pequeno 
círcuio de 2 ou 3 metros de ráio, auxiliando-se, se neceèsário, com o pingalim 
ou o chicote; êle mesmo descreve um circulo sôbre o qual marcha, um pouco 
atraz das espáduas do cavalo, de maneira a mantê-lo no movimento para a 
frente. Pára o cavalo muitas vezes, vai até êle, afaga-o e fa-lo retomar o 
movimento.. Procede-se da mesma maneira para pô-lo em círculo na outra mão. 
Se ò cavalo hesita ao se deslocar para a frente, o instrutor encaminha-se para traz 
e na direção da sua garupa, cedendo a mão que segura a guia. Se houver neces
sidade êle pode se fazer ajudar por um auxiliar. O importante é não assustar o 
cavalo e não se expor, a fazê-lo disparar.

249. Quando o cavalo marcha convenientemente nas duas mãos, calmo
e ao passo, num pequeno círculo, o resto do adestramento se reduz á pouco.

250. O instrutor fa-lo tomar sucessivamente o trote e depois o galope;
para acelerar sua andadura, utiliza-se da voz oü mesmo das indicações do pinga- 
lim; no começo, sempre acompanha em sua marcha circular, mantendo-se a 
retaguarda na altura da garupa, caminhando ao contrário, na direção das espá
duas se êle quer parar. Sòmente pouco à pouco é que reduz seu próprio círculo até 
tomar-se auasi imóvel.

251. O comprimento do ráio do círculo varia segundo a amplitude das
andaduras. O trote cadenciado em um pequeno circulo é uma excelente ginás
tica para o cavalo novo; ao contrário é perigoso manter num círculo apertado, 
ao trote largo e áo galope,, os animais cujas articulações são essencialmènte frágeis.

252. Se o cavalo se escapa bruscamente, é preciso, depois de ter, no começo,
cedido francamente no seu afastamento, resistir com a mão e retomá-lo pouco 
a pouco. .
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253. Se pára, obriga-se-o a se deslocar para a frente ameaçando com 6
pingalim na direção da garupa. Se o cavalo diminue o círculo fasta-se-ò amea
çando-o com o pingalim na direção das espáduas.

Se força com violência na guia quando em andaduras vivas, é porque 
houve precipitação na progressão inicial; então, para-se-o e recomeça-se o 
trabalho ao passo e ao trote curto num pequeno círculo.

254. Pode-se facilitar a iniciação neste trabalho utilizando um dos cantos
do picadeiro.

255. O muro pode, igualmente auxiliar a parar um cavalo sôbre o qual se
perdeu o domínio momentâneo.

256. A  voz, empregada, inicialmente, còm fortes entonações para se
fazer compreender, deve ser igualmente obedecida quando as indicações se 
tomarem discretas.

257. A  guia comunica igualmente ao cavalo a vontade do instrutor: por
meio de leves oscilações horizontais afasta-se-o do centro; por vibrações mais 
ou menos acentuadas, modera-se sua andadura ou para-se-o, quando êle não 
obedece à voz.

258. Se o trabalho a guia for bem' executado, o cavalo deve se conservar
calmo e regular sôbre o círculo, passar francamente de uma andadura a outra 
à simples indicação da voz, aproximar-se ou afastar-se do centro, conforme a 
liberdade que se lhe concede; em tuna palavra, manter o contato leve com guia 
tensa, como mais tarde deverá fazê-lo com as rédeas.

Submissão ao ensilhamento

259. Quando o cavalo após um certo tempo de trabalho está calmo e
perfeitamente dócil no cabeção, aproveita-se para levá-lo progressivamente a supor
tar a cilha. Esta lição pode oferecer graves inconvenientes quando dada nas baias.

260. Inicialmente, a sela é colocada sem lóros e sem estribos; a cilha
é apertada muito pouco no começo, em seguida aperta-se-a progressivamente 
durante o trabalho. Quando o cavalo está habituado ao contato da sela e da 
cilha, acrescentam-se os estribos e deixam-se-os cair de cada lado enquanto 
o cavalo marcha ao passo e ao trote. Êle está, assim, preparado para a lição de
montar que se torna fácil. Com efeito, as defesas provém, muitas vezes, do
fato dos cavalos novos serem ensilhados e montados pela primeira vez no
mesmo dia.

Lição de montar

261. O instrutor determina, segundo as circunstâncias, o momento mais
oportuno para dar a lição de montar; em particular aproveita sempre o fim 
do trabalho, porque o desgaste físico consequente toma-se uma garantia de 
calma. Está lição pode, também em certos casos, ser dada durante o trabalho 
a guia, mas depois do cavalo estar distendido pelo exercício, e deve ser diri
gida pessoalmente. A  primeira lição é ministrada pelo instrutor individualmente 
a cada cavalo, agindo com muita brandura e paciência.

262. Acompanhado por um auxiliar, portador, se necessário, de uma caixeta
cheia de milho ou aveia, êle coloca-se bem de frente para o cavalo e o afaga.
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.Sem segurá-lo.,. a não ser em caso de necessidade, o cavaleiro aborda-o pela 
cabeça, acaricia-o na testa, nos olhos, no pescoço e nas ancas. Bate na sela, 
afasta e aproxima o estribo; depois segura as rédeas, embora deixando-as 
frouxas. Monta a cavalo sem precipitação, mas também sem hesitação. Se, du
rante á lição, o cavalo se deslocar ou recuar, o cavaleiro volta para junto' da 
cabeça do cavalo e pucha-o para a frente com a rédea do bridão, recomeçando 
o trabalho tranquilamente.

263. O cavaleiro deve tomar o. cuidado de baixar a ponta do pé ao calçar
o estribo para não tocar o flanco do cavalo, o que poderia perturbá-lo, não deve
marcar um tempo de parada depois de se ter alçado sôbre o estribo, para não
causar desequilíbrio. Com a ajuda da mão direita para calçar o estribo direito
conseguirá evitar que a busca do mesmo com a ponta do pé, assuste o cavalo.

264. Em geral, não se deve romper a marcha logo que se assenta na sela
para não fazer coincidir na memória .do cavalo o início do movimento com o ato 
de sentar na sela, Ê mesmo útil, nas primeiras vezes terminar o. trabalho pela 
lição de montar de modo a transformar em recompensa a ida para a baia.

265. Se alguns cavalos apresentam dificuldades sérias, o instrutor retoma
imèdiataménte ao cabeção. ■ ■

266. A  lição de montar deve ser dada a direita e á esquerda , bem como
repetida diàriamente até que se torne claramente desnecessária. É preciso obter 
uma docilidade absoluta mesmo num meio movimentado, em Uma palavra, em 
tôdas as circunstâncias em que seria preciso na guerra ter um cavalo absolu
tamente imóvel ao montar. Entretanto, no começo, é prudente não exagerar 
as exigências.

Lição de conduzir a espada

267. A  guia pode ser utilizada para habituar o cavalo novo com a
espada; devendo ser aproveitado o final do trabalho para lhe dar esta lição, 
como para todas as novas exigências. No começo, coloca-se simplesmente a bainha; 
quando o cavalo a suporta sem sinal de medo, junta-se a lâmina. Este trabalho 
se executa nas três andaduras e deve ser entremei&do de altos, afagos e fre- 
quéntes repousos.

Isto é apenas uma. preparação para a série de exercícios que habituam o 
cavalo a permitir o manejo e o emprego da espada e que serão feitos no decmrso 
do trabalho em estradas.

ARTIGO m

Trabalho montado

Exterior e picadeiro

268. Logo que o cavalo aceita o cavaleiro, è preciso dar início a sua
habilitação física. Este trabalho prossegue sem interrupção até o fim do ano 
militar, isto é, ,até a partida para as manobras, realizando-se no exterior 
sempre que for possível. ■
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269. Evídèntemente, é no exterior é no trabalho em linhas retas , que o cavalo
novo adquire mais ràpidamente a plenitude dos seus meios. Entretanto, as primeiras 
sessões realizãm-se no picadeiro para permitir ao instrutor vigia-lo mais, estudá- 
lo melhor e aos cavaleiros, hem como evitar acidentes.

270. Alguns cavalos antigos bem acostumados ao trabalho misturados no
lote de poldros, podem, no começo, exercer uma influência benéfica sôbre o 
conjunto da escola.

271. O picadeiro é utilizado sempre que as condições atmosféricas o exijam.
Aproveita-se-o, então, para dar aos cavalos novos as primeiras lições das ; 
ajudas.

Ensino sumário das ajudas.

272. Êste ensino é, aliás, indispensável para permitir a utilização do
cavalo no exterion. Consiste .em ensinar-lhe a avançar sob a àção das pernas, 
a encurtar a andadura e a parar sob. a tensão das rédeas, e bem assim, a 
mudar de direção sob ações simples.

273. Os cavalos são enfrenados com bridão duplo, quando, os recursos
do esquadrão o permitam. A  qualidade, a ajustagem e a conservação dos bocados 
são objeto de atenção especial.

Marchar

'274  A  base de qualquer adestramento é a franqueza no movimento para 
a frente.

Há necessidade, então, desde o começo, de levar o cavalo a ceder à ação das 
duas pernas. Esta lição é a primeira a dar e a èla se deve retomar constan- 
tementè. Comporta, nas primeiras vezes, as prescrições seguintes:

19 —  não deixar as pernas coladas ao flanco do cavalo e agir por pressões 
mais ou menos repetidas;

29 —  agir com as pernas próximo à cilha e não alcançar o cavalo dema
siado a retaguarda;

39 —  começar a dar esta lição passando, do passo ao trote, em seguida 
alargando o trote, e finalmente passando do, alto ao trote;

4® —  auxiliar a ação das pernas, fazendo-a suceder imediatamente, se 
for necessário, do estálo de linguá ou mesmo , de leves toques de chicote na 
espádua, esta última prescrição interessa, sobretudo, a lição do movimento para 
a frente, quando dada no picadeiro.

No trabalho de exterior na estrada os cavalos novos em marcha atraz de. 
um guia tendem naturalmente a avançar para segui-lo.

Ê mais uma razão em favor do trabalho no exterior, ■ desde cêdo.

275* No movimento para a frente, ás -rédeas devem estar sempre justas; 
do contrário, o cavalo, em vez de permanecer enquadrado, torna-se vascilante 
e o cavaleiro fica sem ação para dirigi-lo.

2 Í 6 . 33 fácil manter as rédeas ajustadas com os cavalos de certa energia,
e possuidorres de impulsão natural. Basta ao ' cavaleiro firmar as mãos e, 
sem alterar a vpluntariedade do, cavalo, moderar p^uco a pouco o seu excesso 
de ardor. É mais difícil fazer os poldros do campo, sem raça e sem vigor, adqui
rirem o hábito dè tomar o contato cora. a mão do cavaleiro. Estes em geral
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só dão tensão às rédeas debruçando-se quando estão fatigados. Com êstes cavalos 
é o cavaleiro que deve, no começo procurar a boca de seu cavalo. Mais tarde, 
pelo prosseguimento do trabalho, adquirido algum vigor, será o cavalo que, tendo 
tomado o hábito do contáío do bocado, e ativado pela ação das pernas do cava
leiro, virá por sua vez, e por si mesmo, dar tensão às rédeas. O cavalo obe
diente à ação das pernas ou mesmo à batida do calcanhar com o trabalho 
na linha reta ao passo, ao trote e ao galope tomará insensivelmente o apoio 
procurado, com a mão dó cavaleiro. Cabe, então, ao cavaleiro não contrariá-lo 
com severidades fora de proposito.

277. A  mão fixada, com os dedos cerrados, magoaria a bóca do cavalo
e seria de resultado negativo.

278. Assim, nesta primeira lição da ação das pernas, a mão não se
deve ópor a extensão do pescoço;- é preciso, ao contrário, que ps dedos estejam 
um pouco entre-abertos para que o pescoço possa alongasse fàeilmente e em 
nada venha prejudicar a boa vontade do cavalo no movimento para a frente. 
Em suma, as pernas são ativas e as mãos passivas.

279. Pode haver vantagem no uso das esporas desde cêdo com alguns
cavalos particularmente lerdos e que permanecem obstinadamente indiferentes 
à ação das pernas; porém, mesmo nêste caso, a espóra deve ser munida de roseta 
cega ou guarnecida.

280. Com os cavalos de muito sangue, é de regra suprimir a espora durante,
os primeiros tempos.

281. O emprego da espora não parece, na maioria dos casos, comportar
uma lição especial. O cavalo responde-lhe quase sempre por uma lançada para 
frente.

Com as éguas ou os cavalos baldosos, que dão couces na bota e recusam-se 
a avançar, basta geralmente, usar o cabeção e fazer coincidir um vigoroso 
emprêgo do pingalim com a esporada do cavaleiro.

Parar

282. Para conseguir a parada o cavaleiro cerra progressivamente os dedos
sóbre as rédeas, erguendo o busto como foi dito na escola do cavaleiro. Regulando 
a firmeza de sua ação pelo grãu de sensibilidade da boca do cavalo.

O cavalo deve permanecer aprumado e na mão.

283. Não se devem multiplicar as paradas com os cavalos nervosos,
nem com os que apresentam sotoposição exagerada ou têm a tendência ao acuamen- 
to; devendo-se ao contrário, parar muitas vezes com aqueles que, em consequência 
de sua conformação, apresentam desequilibrio de peso sôbre as espáduas.

O adestramento é, em síntese, a procura do equilíbrio', e a parada é uma 
excelente ginástica para os cavalos altos e fortes de post-mão, e conseqüen- 
mente difíceis na moderação das andaduras.

Conversão

284. Os cavalos são habituados a seguir o homem que os conduz a
mão: esta ação de abertura sempre aceita pelo cavalo é que serve de base ao seu 
governo.
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285. Para voltar a direita, o cavaleiro abre levemente a rédea direita
levando o punho para a frente e para a direita. Es preciso, nêste movimento, levar 
a mão, que não age, para a frente e para baixo, a-fim-de não contrariar o 
efeito da rédea ativa.

286. fí, efetivamente, muito importante que tôdas as sensações impostas
ao cavalo novo lhe cheguem com nitidez e, ao mesmo tempo, com perfeita clareza.

287. O efeito de abertura deve produzir-se lateralmente e o menos possível
da frente para a retaguarda. Ele provoca, entretanto, uma pequena diminuição 
de movimento para a frente que se combate pela ação simultânea das duas pernas.

288. Com o cavalo bem confirmado no movimento para a frente, como
a ação da perna isolada; embora determinando o movimento para a frente, impele 
a garupa para o lado oposto, aproveita-se o fato de que a ação da mão 
tende para o mesmo resultado para associar-lhe a ação da perna e assim reforça-la. 
Ensina-se, desse modo, ao cavalo novo a ação que resulta da abertura de uma 
nédea e do. cerramento de uma perna, e habitua-se-o a levar a garupa para 
o lado oposto ao em que a perna age.

289. Quando o cavalo obedece fàcilmente, ao passo e ao trote à ação da
rédea de abertura, ensina-se-lhe a ação da rédea contrária quer dizer, que, 
em vista da ginástica a que será submetido mais tarde no govêmo de uma só 
mão, ensina-se-lhe a voltar a direita, por exemplo com a rédea esquerda. Basta, 
pai/a obter êste resultado, aproveitar a passagem dos cantos do picadeiro ou 
fazer o cavalo cortar o picadeiro, executar meia volta ou qualquer outro movi
mento circular por uma ação de abertura. Logo que êle começa a obedecer pas
sa-se imediatamente à ação da rédea contrária, levando a mão esquerda para 
a fgente e para a direita. A  rédea de abertura serve como uma espécie de inter
prete da rédea contrária. Desde que esta última entre em jogo, é preciso 
cessar a ação da rédea de abertura e abaixar a mão direita, para permitir à 
rédea contrária produzir o seu efeito. Depois de várias intervenções sucessivas 
e alternadas, cada vez mais aproximadas das duas ações, reduz-se, e depois 
suprime-se o emprêgo da rédea de abertura, a medida que o cavalo compreende 
melhor,.

Recuar

290. O recuar é um movimento secundário na iniciação. Só deve ser exe
cutado a pé e limitado a alguns passos.

Ações elementares

. 291. A  estas poueas noções das ajudas é que se limitam as primeiras 
lições a dar ao cavalo novo antes de levá-lo ao exterior. Todos os movimentos 
possíveis em tôdas as andaduras derivam dessas quatro ações elementares que 
cumpre fazê-lo compreender imediata e separadamente antes de associá-las, 
para produzir em efeitos combinados.

Tais ações são: deslocar-se para a fnente pela pressão das pernas, encurtar 
a ándadura ou parar pela tensão das rédeas, deslocar as espáduas e deslocar 
garupa.

292. Quando estes elementos estão bem compreendidos pelo cavalo novo,
os exercícios ordinários de equitação, judiciosamente apropriados aos seus recur-
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sos, à maturação de seu desenvolvimento e ao seu estado de saúde, completam 
eua educação,

Será este o papel do adestramento propriamente dito.

Primeiras lições de galope ,

293. Se não se possui pistas especiais, alamedas arenosas ou gramadas,
é no piso macio do picadeiro que será realizado o trabalho ao galope dos cavalos 
novos.

294. Com os cavalos que galopam naturalmente, basta uma simples batida
das pernas para provocar uma rutura do equilíbrio que determine a andadura 
piíocurada,

295. Ò mesmo não se dá com os . cavalos de pouco sangue, ou procedentes
de raça trotadora, para ós quais a partida ao galope por alongamento do trote 
é penosa e. deve ser banida como uma causa de desordem e de acidente. Ao 
contrário, ê partindo do trote curto sôbre o círculo,'numa volta, ao terminar um 
corte de picadeiro por exemplo, que se indica ac cavalo a partida ao galope no 
pé desejado. Em qualquer caso, as ajudas a empregar são uma ação da rédea 
exterior (rédea contrária de oposição) e a ação das duas pernas. Estas ações, 
prendendo o jogo da espádua de fora, impelem a massa dc cavalo para o lado 
oposto, provqcam a- rutura do equilíbrio no sentido do movimento e obrigam 
o cavalo a iniciar o galope; Alguns estatos .de lingua facilitam as primeiras
partidas.

296. Os cavaleiros, ligam-se ao rítimo do galope, mantém a ação das pernas
e acompanham suavemente com os punhos o jogo do pescoço, contribuindo 
desse modo para conservar a andadura.,

297. No fim de algumas lições, as partidas tomam-se cada vez mais
calmas. É preciso, entretanto, não repeti-las com os poldros, São os tempos de ga
lope e não as partidas que é necessário fazê-los executar. No exterior, como no 
picadeiro, o instrutor só dá esta lição a poucos cavalos ao mesmo tempo, regulando 
o número e a duração destes galopes segundo o temperamento, o caráter e o gráu
de sangue dos animais. Os que estão esperando a vez de galopar isoladamente,
recebem a lição de montar, e, etc. <

ARTIGO IV

Habilitação física sumária

298. O trabalho no exterior deve começar sem receio de acidente logo
que os cavalos novos, habituados ao peso do: homem, tenham uma noção 
suficiente das ajudas.

: 299. O ar saudável, o emprego das andaduras segundo a natureza do terreno, 
sua regularidade, sua graduação em duração e velocidade, os períodos de repouso 
e de distensão inteligentemente intercalados, são os elementos de que o instrutor 
dispõe para atingir o seu objetivo: desenvolver normalmente os orgãos do 
cavalo novo.
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Organização das escolas — cavalos Guia

300. O instrutor reparte os poleiros em grupos segundo sua origem, caráter,
temperamento e andaduras. O exâme feito durante as primeiras sessões no picadeiro 
e o estudo das fichas, onde o serviço de remonta consignou os índices e a idade 
do cavalo, servem para basear esta primeira repartição.

301.. Diàriamente na saída das baias, o instrutor.' examina as pernas 
dos cavalos novos; fá-los, èm seguida, marchar em tomo de sí, ao passo, 
constata sua condição aparente, fisionomia, interroga os cavaleiros sôbre o apetite, 
o caráter de seu cavalo, sôbre as dificuldades que se apresentam e os resultados
obtidos. O instrutor constitui conforme esses dados, os lotes capazes de suportar
o mesmo trabalho ou designa os que devem trabalhar isoladamente.

302. - Os cavalos que trabalham em conjunto são repartidos em grupos
menores de 4 a 5 que trabalham em pistas separadas diferentes ou pelo menos 
com distâncias suficientes para assegurar a sua independência e, consequên- 
temente, a calma dé cada escola. Na testa dê cada grupo, áo menos nos pri
meiros dias, coloca-se um cavalo antigo destinado a servir de Guia dat^escola. :

Valor das diferentes andaduras

303. O passo desempenha um papel importante na habilitação fisica
porque pode ser mantido durante muito tempo sem fadiga; flexiona tôdas 
as articulações quando adquire tôda sua amplitude, fortalece e enrigece os 
tendões e, finalmente, produz a calma e a força. Acompanhando-lhe levemente 
com as mãos o balanceamento do pescoço, muito pronunciado no passo largo, 
o cavaleiro da confiança ao cavalo e também o hábitua a manter o contáto
com a embocadura. Por tais razões, esta andadura deve entrar, em’ dosagem
forte, na iniciação.

304. O trote é útil no começo, primeiro para permitir ao poldro gastar
seu ardor, depois para acioná-lo no movimento para a frente e levá-lo a apeitar 
o apoio que encontra e que lhe é indispensável para marchar direito; assim
enquadrado entre as pernas que impulsionam e as mãos que sustentam, o
cavalo adquire o hábito de fixar seu pescoço nò sentido do movimento, o que
facilita o seu adestramento ulterior.

305. Sob o ponto de vista físico, o trote ativa a circulação ao mesmo tempo
que desenvolve o sistema muscular. Os tempos de trote são, no início, freqtlen- 
tes e curtos. Aumenta-se-lhes a duração quando, com o trabalho, o cavalo 
começa a possuir a habilitação.

30S. O galope é a ginástica por excelência do cavalo novo, ajusta-o 
ao mesmo tempo sôbre a garupa e na mão e desenvolve ao mais alto gráu as 
suas faculdades respiratórias. É uma andadura que deve poder manter muito 
tempo sem fadiga e por isso é preciso, então, treiná-lo para tanto, desde cêdo. 
Porém, devido ao mecanismo e a energia desta andadura, só se a empregará 
no exterior em terreno muito bom. Na falta de terrenos favoráveis, será 
preferível, até que o cavalo esteja mais adiantado, somente galopar no picadeiro.

307. Não se deve cogitar no exterior de partidas justas; o instrutor procede
fóra como no picadeiro, por rutura de equilíbrio e regula a duração dos tempos de
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galope segundo a progressão do trabalho e. particularmente atento ao estado 
dos cavalos ( * *),

308. Evitar-se-á, no começo, sob o pretexto de regularizar as andaduras,
estabelecer luta, prejudicial â boca do poldro, suscetível de desajustar as anda- 
duras e extinguir a impulsão natural. Durante esta parte do trabalho, que tem 
sobretudo como objetivo o desenvolvimento fisico e o estabelecimento da confiança 
o cavaleiro desempenha de uma certa maneira um papel passivo e faz tôdas as
concessões que não possam ter consequências prejudiciais para a saúde ou cará
ter do cavalo.

Defesas do cavalo novo

309. Nesta ordem de idéias, há lugar para estabelecer uma diferença entre as > 
manifestações de rebeldia e os pinotes de alegria.

310. Se é indispensável tratar de fazer desaparecer ás primeiras desde
o começo, seria um êrro castigar o retoiço do poldro. Quando o cavaleiro sente
o cavalo prestes a retoiçar cola-se mais à montada com as coxas e as pernas,
baixa os punhos, cerrados os dedos e espera.

311. Da mesma maneira, quando o cavalo novo escapa à mão e lança-se
direito para a frente, ou negaceia para o lado, não procurar retomá-lo, como 
o fazem muitos cavaleiros inexperientes, por uma ação regular das ajudas (porque
o poldro compreende-lhe apenas os efeitos quando está çalmo e nas andaduras
lentas), mas fixar a mão e depois que o cavalo estiver calmo, parar, a fim de
reconduzi-lo à direção e para frente. Esta maneira de proceder é sempre a
que dá resultados mais certos e rápidos, mesmo com os cavalos antigos.

Em qualquer circunstância, o instrutor recomenda paciência e brandura (* ).

Uso do freio

312. Desde que os cavalos se entreguem nas andaduras francas e distendidas
e áceitem, sem hesitação, o descanso da mão, pode-ée, sem incoveniente, enfrentá- 
los, sob a condição, todavia, de só lhes exigir trabalho nas linhas retas, até 
que suas barras estejam afeitas ao freio. Evita-se mesmo, desta maneira, deixar 
que os poldros se habituem a ficar sôbre as espáduas e se fazer levar pela mão.
Ê bom, aliás, suprimir as barbelas e escolher embocaduras brandas.

313. Em adestramento, não se impõe a maneira regulamentar de segurar ' 
as rédeas. Cabe ao cavaleiro adotar, segundo o objetivo a que sé propõe e as 
resistências apresentadas pela montada, a empunhadura que lhe permita mais 
eficazmente as ações, do freio ou do bridão.

(* ) Êstes tempos de galope, in icia lm ente m uitos curtos (400 a SOO m etros)  são progressiva
mente aumentados de m aneira a a ting ir em f im  de períod o  1.500 a 1.S00 metros.

( * )  Inspira -se, aliás, neste procedim ento n a s , lições dos mais famosos mestres da escola
francesa que adotavam a m axim a de “Não aborrecer absolutamente o  cavalo novo , nem
apagar a sua voluntariedade, porque esta é para ' o cavalo com o á f lo r  sôbre o fru to ,
a qual retirada nunca mais vo lta " (P tu v in e l. O P ica d e iro  R e a l).
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ARTIGO V

Preparo do cavalo novo para seu emprego eventual em caso de mobilização.

314, Depois de algumas semanas de trabalho, é indispensável começar 
a preparar os cavalos para o serviço a desempenhar na eventual idade de 
mobilização. Embora observando rigorosamente a progressão estabelecida para 
a ginástica do cavalo, pode-se, por exemplo, tomar a espada e o freio durante os 
passeios no exterior, usar de vez em quando a sela equipada, montar com 
uniforme de campanha e executar o manejo das armas parado e ao passo na 
escola a pelotão. Pode-se igualmente, para habituá-los ao fogo, leva-los aos 
locais em que haja tiro.

ARTIGO VI

Higiene

315. A  hlgiêne dos cavalos novos deve ser um motivo de preocupação conti
nua para o instrutor.

316. O penso desempenha um papel importante na saúde dos cavalos. Esti
mula-se por todos os meios possíveis a competição entre os cavaleiros para deles 
obter uma execução perfeita. O capitão comandante e o oficial encarregado do 
adestramento revistam diáriamente nas baias os novos cavalos, regulam as horas 
de forragem, investigam sôbre o apetite, mandam examinar os dentes, provi
denciam para que recebam a totalidade de sua ração, prescrevem as substituições 
convenientes das forragens segundo a estação, fixam os dias e horas das distri
buições, determinam-lhes a composição, finalmente certificam-se de que os cavalos 
têm boa cama a qual sómente pode assegurar-lhes e repouso indispensável à 
saúde. .

317. Uma vez por semana passam-lhes revista fora das baias, onde são
apresentados em pelo e de bridão pelos cavaleiros responsáveis, a fim de melhor 
julgar-lhes a sua aparência e do estado de seus membros. Examinam cuidadosa
mente, nessa ocasião, a ferragem e os pés dos animais.

Muda e verde

318. A  muda de pelo e o regime do verde (na entrada da primavera) porque
passam os cavalos novos sãó causas de depressão para êles. A  diminuição do tra
balho torna-se neste momento uma regra absoluta, assim como a superalimenta- 
çãó destinada a combater esta depressão fisica, cujos efeitos, muitas vezes, se 
fazem sentir durante muito tempo. Os efeitos do regime do verde se fazem sentir 
fortemente nas regiões onde se usà o feno como forragem normal.

Escolha do terreno

319. A  escolha do terreno tem muita importância no trabalho dos cavalos
novos. Sem exagerar as precauções a tomar, é interessante escolher, pelos menos 
para o trabalho a galope, um terreno bem macio: pista dO' campo de exercício 
áreas arenosas, margens de estradas e, finalmente, como último recurso, o pica
deiro. No terreno duro, as articulações se. fatigam e os raios inferiores se taram. 
Um terreno pesado ou escorregadio oferece igualménte graves inconvenientes: as. 
articulações trabalham demais, aparecendo ovas e alifafes. Mas, logo qúe o cavalo
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novo adquiriu alguma exeperiência do exterior, firmeza nos tecidos e regularidade em 
suas andaduras, é excelente fazê-lo passar em terreno variado e acidentado. Sua ini
ciativa é posta à prova para o que se lhe dá uma grande liberdade de pescoço a fim 
de aprender a se desembaraçar por si próprio,

ARTIGO v n  

Trabalho individual

320. O trabalho individual dos cavalos qúe só poude ser esboçada no pica
deiro ou no campo de exercício, é empreendido com muita regularidade no ex
terior. O instrutor, no regresso para o quartel, divide o lote de cavalos novos em 
grupos cada vez menores e os orienta por diferentes caminhos. Estes grupos se 
fracionam também gradativamente até que o cavalo seja naturalmente levado ao 
hábito do trabalho isolado. Aumentam-se as; exigências até qúe se tenha obtido 
de cada um a franqueza e calma absolutas.

321. A  lição de apeár e montar é dada frequentemente durante a exècução
do trabalho no exterior. Os resultados alcançados no picadeiro só têm. valor se 
servirem de base para a utilização do cavalo em campanha.

ARTIGO V m

T r a ç ã o
322. Impõem-se o adestramento para a tração de um determinado número

de cavalos novos, destinados a fornecer as atrelagens regimentais; sendo esco
lhidos os animais que apresentam maiores aptidões. Êste adestramento tem a 
vantagem ainda de dar a calma a determinados cavalos muito nervosos e impres
sionáveis. O adestramento se faz segundo os princípios das instruções para o pre
paro do cavalo para a tração.

ARTIGO IX

Preparação vara o obstáculo
323. E’ vantajoso começar cedo a educação do cavalo no obstáculo^ desde

que neste trabalho só se procure a destreza e a franqueza. O cavaleiro deve abs
ter-se de impor ao cavalo um esfôrço exagerado; como porém é necessário habi
tuar-lhe a respeitar os obstáculos, o exercício será, praticado com obstáculos fixos, 
embora baixos.

Passagem a mão

324. Os cavalos já habituados, pelo trabalho a guia a seguirem seu cava
leiro sem hesitação, fãcilmente, são levados a passar da mesma maneira, a mão, 
todos os pequenos obstáculos que se encontrar, tais como fossos, corregos, taludes, 
banquetas, rampas excarpadas, passagens de estrada, e tc ..

325. O instrutor não deve esquecer que seu objetivo é desenvolver. a des
treza do cavalo novo a qual só se obtem pela calma e esta só se alcança com a 
paciência do adestrador
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326. Nenhum meio violento é admitido neste trabalho. Entretanto, há neces
sidade de se tomarem as maiores precauções para evitar que ós cavalos, pela liber
dade que lhes é forçosamente concedida, molestem o seu condutor.

327. A  passagem de obstáculos com os cavalos novos conduzidos a mão não
deve ser considerada sómente como um processo para chegar ao salto montado, 
mas também como um objetivo a atingir. E’ uma maneira de transpor os obstá
culos que precisa ser cultivada e aperfeiçoada. E ’ com esse processo que deve 
contar uma tropa assim como cavaleiro isolado em face de uma passagem difícil.

G u i a

328. A  medida que os cavaleiros novos adquirem energia suficiente, o ins
trutor acrescenta a ‘estas lições, paia cada um deles, algumas sessões de salto 
ã guia ou em liberdade. Estes exercícios confirmam a destreza, desenvolvem os 
recursos, £ equilíbrio e, em consequência, a confiança do cavalo novo.

329. Para o salto à guia, o o  valo é posto sôbre um circulo ou, mais exa
tamente sôbre una elipse, de maneira a ter sempre uma certa extensão de terreno 
a percorrer em linha reta antes de abordar ■© obstáculo, o que lhe permite cal
cular seus lances,, também de não ter de volver logo após o salto. O instrutor, 
para mantê-lo nesta elipse, desloca-se sensivelmente, caminhando sôbre o eixo 
maior; rüeve estar sempre na altura da garupa -do cavalo quando êste chega ao obs
táculo.

330. No momento do salto e durante os primeiros lances que se seguem,
êle deika a guia alongar-se.

331. Começa-se com a barra no chão e só se a levanta quando o cavalo
a transpõe nas três andaduras sem alongar nem encurtar. Para acalmar os cavalos 
e levã-los a elevar as espãduas, há vantagem em fazê-los saltar durante muito 
tempo partindo do passo e do trote.

332. Volta-se à barra no chão tôdas as vezes que, no decorrer do adestra
mento, o cavalo demonstra aprehensão ou enervamento. Varia-se muitas vezes a 
natureza e a altura dos obstáculos exercitando-se o cavalo nas duas mãos, igual
mente. E’ preciso nunca proeurar atingir o limite dos recursos do cavalo. E ’ por 
meio de uiii trabalho paciente, calmo e repetido sôbre obstáculos pequenos que se

■ desenvolvem suas aptidões e que Se se torna um saltador seguro. O instrutor
"deve-considerar o trabalho no obstáculo como um exercício difícil, e por isso con- 
düzí-íò:! péssoalmente, auxiliado por monitores hábeis.

Em liberdade

333,, O salto em liberdade no corredor circular ou no picadeiro pode ser 
empregado-útilmente para aperfeiçoar o estilo de determinados cavalos e dar flu
ência aos que se retêm. E’, porém, uma instrução muito delicada que reclama a 
presença efetiva do oficial e toda a sua vigilância.

334. O trabalho no corredor circular torna os cavalos mais calmos que num
corredor retílineo, porque permite deixá-los saltar durante várias voltas conse
cutivas.
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335. Este corredor é construído num terreno medindo cêrca de 45 metros
de comprimento por 20 á 25 de largura. E ’ composto de duas pistas contíguas 
formadas, cada uma, de duas linhas retas reunidas por cabeceiras conveniente
mente arredondadas. Cada pista mede, 3,50 a 4 metros de largura. As palissadas, 
que as cercam, têm as do interior 1,50 de largura, a do exterior 2 metros.

336. Sôbre as linhas retas são repartidos os obstáculos em altura e em lar
gura, construídos de maneira a poderem ser saltados nas duas mãos. A  pista 
interior, reservada mais especialmente para a ginástica do salto, só comporta, 
para tal fim obstáculos cuja altura se pode variar segundo as aptidões e o gráu 
de adestramento do cavalo. A  segunda, destinada a tornar os cavalos destros 
em campanha comporta obstáculos fixos, mais imponentes, da natureza dos que 
o cavaleiro encontra normalmente através campo: taludes, banquetas, passagens
de estrada, rios, fossos, etc,

337. Há necessidade de insistir rios obstáculos em largura: fossos, fossos
cobertos,rios, brooks, que são freqíientes no exterior.

338. O instrutor mantem-se na parte central do terreno e dirige o trabalho
do cavalo com a voz, e a.pingálim.

Salto montado

339. Quando os cavalos saltam desembaraçadamente e sem hesitar são le
vados a passar, montados, alguns obstáculos escòlhidos entre os mais fáceis. E’ 
bom, nêste caso, fazê-los preceder de um guia da escdla.

Os cavaleiros esforçam-se por deixar tôda a liberdade ao pescoço do cavalo 
e seguram, se necessário, o cepilho.
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CAPÍTULO  4 

O A D E S T R A M E N T O  

ARTIGO I

Prescrições Gerais

340. O cavalo adestrado ou submetido às ajudas é o que, a menor indi
cação compreende as intenções do cavaleiro, e obedece-lhe com justeza, leveza e 
energia; em outras palavras, é o cavalo franco à ação da perna e leve à da mão.

341. O adestramento distingue-se da iniciação, porque, no decorrer desta,
a aclimatação e o desenvolvimento físico do poldro constituem a maior preocupa
ção do cavaleiro que por isso se torna tolerante ao passo que, no adestramento, é 
o cavalo que se deve submeter às exigênciias do cavaleiro e prestar-lhe uma com
pleta obediência.

342. O adestramento só deve ser empreendido quanto o cavalo, fortalecido
pelo trabalho no exterior e um treinamento racional, engajado no movimento para 
a frente e confiante em seu cavaleiro, está em condições de compreender., a lingua
gem das ajudas e ceder às suas exigências.

343. Para produzir bons resultados, um adestramento deve originar-se de
uma doutrina, seguir um método e submeter-se, rigorosamente, às regras que 
decorrem de uma e de outra.

344. Uma doutrina é um conjunto de principios estabelecidos pela expe
riência e justificadas pelo raciocínio.

345. No adestramento, o princípio fundamental impõe a obtenção do cavalo
calmo, para frente, direito e govemável,

346. O método liga os processos de execução aos principios e regula a ordem
de seu emprêgo. Varia segundo os objetivos particulares que se tem em vista e 
as circunstâncias de tempo e lugar.

O método de adestramento aqui exposto ■ tem por objetivo:
1* —  o desenvolvimento e a exploração das forças físicas e das qualidades 

morais do cavalo;
2* — a submissão às ajudas? obtida por uma educação racional e progressiva, 

que exclua qualquer efeito de força;
3* — a proçura do equilíbrio.

347. Os processos de execução dependem dò temperamento do instrutor e 
da habilidade do cavaleiro.

348. Os programas progressivos não contém nem • preceitos, nem meios,
por isso constituem apenas um lembrete. A  série de movimentos enumerados nestes 
progxamas constituem uma simples nomenclatura de figuras.
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Ora, emadestramento, asfiguras só.têm valor pela maneira como se as exe
cutam. E’ a atitude imposta ao corpo do cavalo pelas ajudas do cavaleiro que lhes 
dá eficiência é valor. Um cavaleiro pode executar, a cavalo, e na melhor ordem, 
tôdas as figuras do regulamento, sem obter o mínimo resultado. Um outro, tra-. 
balhando sôbre essas mesmas figuras, mas com um objetivo determinado, em 
função do qual êle emprega as suas ajudas, adestrará o seu cavalo muito rápi
damente,

ARTIGO II

Principais fatores do adestramento

O instrutor

349. O valor do instrutor e .o do cavaleiro desempenham um papel muito
importante no adestramento. O instrutor devè possuir um profundo conhecimento 
do cavalo, saber a ciência da equitação teórica e prática e ter o espírito do 
método. Finalmente, se os seus conselhos não bastarem, deve ser capaz de intervir 
pessoalmente com sucesso.

O cavaleiro

350. E', porém, o valor pessoal do cavaleiro que constitui o principal fator
no adestramento do cavalo. Quaisquer que sejam o método, a qualidade do cavalo, 
e o vàlor do instrutor, se o cavaleiro não conhece o seu rnistér de adestrador, o ca
valo nunca será obediente, ou, pelo menos, só o será imperfeitamente.

Em resumo, a primeira das condições para adestrar um cavalo é montar bem 
a cavalo.

O trabalho

351, Tôdo o método de trabalho, que nãò tem por base a habilitação física 
do cavalo, não é um método militar. No adestramento, como na iniciação, o tra
balho nó éxterior constitue a parte essencial. Cabe ao instrutor regular a pro
porção a estabelecer entre o trabalho no exterior e o trabalho no picadeiro, a fim 
de poder levar,, paralelamente, a ginástica do cavalo novo e o seu treinamento.

Em condições normais, esta parte de picadeiro não deve exceder um. terço do 
trabalho; em todo caso, as sessões de picadeiro não devem durar mais de três 
quartos de hora, durante os quais serão concedidos freqüêntes repousos.

O tempo

352. Não se deve perder de vista que o desenvolvimento físico e moral do
cavalo, qualquer que seja a habilidade do cavaleiro, está submetido às leis essen
cialmente variáveis da natureza. Nenhuma exigência pode apressar a evolução natu
ral do poldro e substituir a obra do tempo.

A  paciência e a gradação normal dos èsforços trarão, no adestramento, um 
auxílio considerável; andar devagar é garantir o sucesso.
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ARTIGO III

Psicologia do adestramento — Influência do caráter e do modêlo

353. A  constituição mental do cavalo tem igualmente uma influência con
siderável sôbre a sua educação. E\ então, necessário estudá-la para dela tirar 
partido.

354. Sua característica é a memória. Esta qualidade facilita o adestramento,
quando se sabe aproveitá-la. Por outro lado, torna os êrros perigosos: é difícil 
readestrar um cavalo, quer dizer, fazê-lo esquecer as más lições.

355. As aptidões variam de um animal para outro assim como as qualidades
de inteligência. Encontram-se os que compreendem imediatamente o que se lhes 
pede, e também outros que se mostram retardados.

356. O cavalo é geralmente dócil, sensível aos bons tratos, á voz e às carí
cias. Os castigos não o submetem; servem, sómente para torná-lo irritado ê me
droso .

357. E ’ capaz de prestrar atenção e de refletir, pois; às vezes, executa me
lhor no dia seguinte, os movimentos dificilmente esboçados na véspera. Tem ten
dência à imitação; sendo sôbre esta aptidão que se baseia a utilização dos cavalos 
mestres de escola.

358. í: paciente, porém a sua paciência não é ilimitada. Conhecer o limite
das exigências que êle pode suportar durante cada período do seu adestramento 
é uma das dificuldades equestres.

359. O adestramento disciplina o cavalo, amolda a sua vontade, mas não
lhe pode transformar definitivamente o caráter. Um cavalo máu ou manhoso, por 
mais bem adestrado que seja, não merece muita confiança.

360. Estudando as faculdades mentais do cavalo e associando-se aos seus pró
prios esforços, o cavaleiro apressa o seu dominio.

4*
361. Sua constituição física e seu temperamento exigem, uma observação

análoga.
E’ em função do comprimento e da direção de seus diversos raios osseos, da 

maior ou menor abertura de suas articulações, da facilidade de nutrição e de di
gestão, etc, que se toma possível prejulgar os recursos que o cavalo oferece ou as 
dificuldades que poderá apresentar;

Limite do Adestramento

362. Do estudo de cada animal, o instrutor deduz os processos de adestra
mento que melhor convirão e regula o trabalho, em consequência.

363. Não é possível levar todos os cavalos ao mesmo gráu de perfeição;
pprém, o cavaleiro, pode sempre, desenvolver os seus meios sem nunca tentar obter, 
pela violência, o que seus recursos não permitem executar.

364. Alguns métodos de adestramento podem pretender obter o domínio
absoluto do cavalo e chegam a submeter completamente suas forças mentais e
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físicas. Porém, êstes métodos, que têm por base o “Rassembler” (1) completo sob 
a açáo da espóra, não sãó do domínio da equitação secundária. Às exigências do 
trabalho na tropa e no terreno variado fazem, ao contrário, um apêlo constante 
ãs forças naturais do cavalo, ao seu instinto, e, muitas vezes à sua iniciativa.

Base de uma linguagem equestre (2)

365. Para que o homem possa transmitir ao cavalo a sua vontade, agir sobre
a sua inteligência e dominá-lo, é necessário estabelecer entre ambos uma espécie 
de linguagem convencional que o cavaleiro possa aprender e utilizar fácilmente 
e o cavalo entender e aceitar com fácilidade.

Esta linguagem repousa na seguinte lei das associações de sensações: "Quando 
as impressões se produzirem simultâneamente ou se sucederem imediatamente, 
basta que uma se apresente ao espirito para que as outras lhe ocorram logo” .

366. Por exemplo, se o cavalo se desloca para a frente com o estalido da
lingua é porque um dia êle viu um pingalim, sentiu-lhe o açoute e ouviu, ao mes
mo tempo, o estalido da lingua. Se esta última percepção, que afetou o ouvido, se 
manisfetar isolada, as sensações da vista do táto apresentar-se-ão imediata
mente, à sua mente, e o cavalo se deslocará para a frente como o teria feito sob 
a ação do açoute.

367. Da mesma maneira, o cavalo aprendeu a deslocar as ancas sob a ação
do chicote; mais tarde, desloca-las-à, sem dificuldade, sob a pressão de uma perna, 
porque estas duas sensações foram associadas no início.

368. Os movimentos que o cavalo executa naturalraente, sob a ação das
ajudas, são raros. O cavalo mais dócil não se póde subordinar às indicações do 
seu cavaleiro se não as compreender. E ’, apoiado no principio acima citado, que se 
constitui a linguagem que permitirá estabelecer a compreensão indispensável. 
A  vista, o olfato, o táto e mesmo o paladar entram sucessivamente, em jôgo, e 
cada um tem a sua parte nesta educação.

369. E’ no trabalho a guia que se lhe dão as primeiras noções. O toque do
pingalim e depois a simples vista do mesmo, produzem o movimento para a frente, 
ao qual associar-se-à o estálo de lingua, para substitui-lo, mais tarde, pela 
açãò das pernas. A  tração da guia prepara, do mesmo modo, a liçãò da rédea de 
abertura, que servirá, por sua vez, de interprete à rédea contrária.

370. As ações de abertura ou as ações contrárias levarão, finalmente, o ca
valo a entender as ações de oposição, às quais virá ássociar-se, logo, a lição da. 
perna. Estas ações tomar-se-ão cada vez mais combinadas, discretas e talvês mes
mo, menos perceptíveis.

Desde o começo aparece a necessidade de lhes dar maior nitidês porque 
dessa nitidês dependerá a clareza da linguagem e em parte, a rapidez da educação. 
Isto em parte sômente porque não basta que a mente do cavalo tenha percebido 
as indicações, é preciso que a sua vontade o leve a atender às exigências do ho
mem muitas vêzes penosas.

371. È ’, ainda, a lei das associações que proporciona o meio de obrigar o
cavalo à obediência; basta, com efeito, fazer suceder imediatamente uma recom-

(1) E ’ m antido o term o p o r  ser un iversa l.
(2) A equitação atual e seus p r in c íp io s  (D r . G . L e  B o n )
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pensa ã boa execução de um.movimento, e a sua recusa por um castigo enérgico, 
para que o cavalo cêda e se submeta.

Pela repetição dêste processo, a obediência, inicialmente hesitante, tornar-se-á 
cada vez mais pronta, depois absoluta e, finalmente, instintiva.

372. O adestramento exige, para chegar a êste último resultado, muita
brandura, para não irritar os cavalos nervosos, e também, muita firmeza. Chega 
sempre, no decorrer do adestramento, um dia em que aparece a dificuldade e em 
que se apresenta a luta. O táto do cavaleiro consiste em discernir-lhe as causas; 
impossibilidade física ou má vontade. No primeiro caso, é preciso mostrar-se par
ticularmente paciente e moderado nas exigências. No segundo caso, ao contrário, é 
preciso aceitar resolutamente a luta e dela sair vencedor; de outra forma, o ca
valo, ficando consciente de sua força, sempre por associação de sensações, tornar-se 
rebelde.

E ’ preciso ter bastante cuidado em não abusar da resignação de cavalo sòb 
o pretexto de que suas forças estão disciplinadas.

373. O adestrador deve ser bastante hábil para perceber os sinais precur
sores da impaciência e da revolta e para limitar e parar em tempo as suas
exigências.

E’r ainda, alias bastante fácil não impacientar um cavalo, e pode-se fazê-lo 
repetir todos os dias a mesma série de exercícios, desde que comporte uma certa 
variedade, e sob a condição de dar, depois de cada movimento bem feito, alguns 
instantes de repouso, que interrompam o trabalho e provoquem uma distenção 
necessária e suficiênte.

374. Para que a educação do cavalo seja completa, é preciso, não sómente,
que a obediência seja pronta e absoluta, como também seja automática. Quando 
o cavalo chega a êste ponto, basta a produção de um só dos gestos outrora estrei
tam ente combinados para que o mecânismo da associação se desenrole e provoque
a execução do movimento pedido. No início, era preciso, para obter penosamente
a partida ao galope, a ação das duas mãos para deslocar o ante-mão, a ação das
duas pernas para dar a posição e determinar a impulsão; com a continuação,
o cerramento dos dedos sôbre uma rédea ou o roçar da bota basta para obter
êste mesmo movimento, porque esta ação evocou a lembrança de tôdas as outras
sensações ausentes.

375. E’ pela repetição que as associações se gravam na memória. Esta ope
ração é, necessáriamente, longa. Porém, substituindo a repetição, ou melhor secun- 
ciando-a com a intensidade de uma das sensações transmitidas, aceleram-se os pro. 
gressos. As impressões fortes, se hem que pouco repetidas, fixam as associações 
na mente muito mais rápidamente, do que as impressões fracas muito repetidas, 
que embotam ou enervam o cavalo, conforme o seu temperamento.

E’ em função dêstes princípios que o freio e a espóra, quando usados com 
justeza, permitem abreviar a duração do adestramento.

Se o cavalo, por distração, preguiça ou má vontade tenta subtrair-se ao que 
dêle se espera, a ação enérgica dos dedos sôbre as rédeas ou um simples pincelar 
das esporas chama-Io-à rápidamente à convenção estabelecida.

Fixar as associações pela intensidade de uma das. impressões associadas é 
uma das chaves do adestramento.
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ARTIGO IV

Princípios do movimento

376. A  energia locomotora do cavalo recebe, em equitação, os nomes de
movimento para frente ou impulsão.

I m p u l s ã o

377. O movimento para a frente é o primeiro gráu da impulsão. Esta quali
dade existe no cavalo, quando êle responde à primeira indicação das pernas am
pliando sua ação sem que os movimentos ganhem sensivelmente em altura.

A  impulsão é o movimento para a frente submetido à disciplina exata das 
ajudas e explorado em vista do objetivo a atingir. E ’ a base do adestramento. 
Sua séde encontra-se no post-mão, que impele a massa para a frente ou, pelo 
menos deve estar, sempre, pronto para fazê-lo.

378. O movimento para a frente é natural ou adquirido: é natural no cavalo
fogoso e voluntário; no cavalo lerdo e preguiçoso, é o resultado de um adestra
mento e extingue-se logo que a ação que o provocou desaparece.

379. Um cavaleiro só é realmente senhor do seu cavalo quando êste lhe tiver
entregue inteiramente as suas forças impulsivas. Certos cavalos retém-nas, entre- 
gam-nas sómente em parte e contraídos, e chegam mesmo a opor a mais completa 
inércia. Outros servem-se de tôda a sua potência muscular para lutar contra o 
cavaleiro, resistem-lhe, completamente. Finalmente, outros entregam-se dócil
mente e parecem pôr tôdas as suas forças ao serviço de seu cavaleiro. E ’ o resul
tado, tanto moral quanto físico da submissão às ajudas no movimento para a 
frente, que se deve procurar no adestramento primordialmente.

380. A  velocidade não é, absolutamente, um critério da impulsão. A  impulsão
manifesta-se muito mais pela maneira como o cavalo se entrega ao seu cavaleiro 
do que pela rapidez das andaduras. A  um cavalo, que se mova ao trote ou ao 
galope, mesmo largos, pode faltar impulsão, enquanto que um outro pode demons
trá-la em quantidade deslocando-se ao passo,

Esta franqueza na marcha para a frente deve ser cuidadosamente mantida, 
não só durante o adestramento como em tôda a vida militar do cavalo.

O bom emprego das forças acarreta, aliás, a boa repartição do peso, quer 
dizer o equilíbrio, e, em consequência, a mobilidade e maneabilidade.

Equilíbrio (1)

381. A  força muscular e o peso do cavalo são os dois elementos que concor
rem para a produção do movimento.

A  força muscular é, essencialmente, produtora de energia. A  massa do cavalo 
sendo inerte, é a força muscular que provoca o deslocamento: o seu emprêgo deter
mina, então, a boa ou a má repartição do peso.

382. O adestramento tem, precisamente, por objetivo, governar esta for
ça na combinação das diversas andaduras, nos diversos gráus de velocidade, nas

(1) Conde d’A u re : Cours d’éqn ita iion , íe lençon.
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mudanças de direção, de maneira a pôr o cavalo na obrigação de executar o que
o seu cavaleiro lhe indica.' ' ' ■ - '

383,. Em teoria, o movimento é determinado pelas diferentes' posições 
que o centro de gravidade toma em relação à base de sustentação. No estado 
de repouso, o centro de gravidade é enquadrado por essa base. A  marcha não 
é outra cousa que a rutura deste equilíbrio e o jogo dos membros, que inter
vém no momento oportuno para suster a massa e impedir-lhe a quéda. Assim, os 
quatro movimentos: para a frentè, para traz, para a direita, para a esquerda, 
ocor"em sempre porque o centro de gravidade arrasta a massa no sentido de 
uma destas quatro direções.

384. Na prática chama-se cavalo equilibrado ao que permanece leve rias
andaduras e ágil nas mudanças de direção.

Pode admitir-se que qualquer cavalo em liberdade equilibra-se naturalmente por 
si mesmo. Seus movimentos são mais ou menos fáceis; porém, a mobilidade que 
apresenta demonstra que êle é senhor de suas forças e que delas pode fazer um 
emprêgo judicioso.

Com raras exceções, desde que o cavalo seja montado, êste equilíbrio é rom
pido pelo peso do cavaleiro que desloca o seu centro de gravidade (2/3 dêsté 
peso caem sôbre o ante-mão) ; além disso, as ações voluntárias ou involuntárias 
das ajudas provocam, numerosas contrações. Uma parte da potência muscular 
do cavalo, é, assim, empregada em resistir ao cavaleiro.

Quanto menos o cavalo resiste a seu cavaleiro, tanto melhor se equilibrará 
e será mais govemavel.

385. A  conformação do cavalo influe, aliás, em larga escala, no emprêgo
que êle faz de suas forças. Um cavalo bem conformado equilibra-se mais fácil
mente sob o homem, porque as suas forças se transmitem aos raios osseos nas 
melhores condições mecânicas possíveis.

386. Qualquer que seja a conformação do cavalo, o cavaleiro deve procurar
faze-lo retomar o mais cêdo possível um equilíbrio natural, ou pelo menos, um 
equilíbrio que deste se aproxime. No começo, deixar-se-á ao cavalo uma grande 
liberdade, porque, limitando seus movimentos, se o impede de reencontrar êste 
equilíbrio.

Quanto mais firme, comedido e conciliante for o cavaleiro nas suas ações, 
mais confiança o cavalo ganhará e mais rapidamente -retomará o seu aprumo.

387. A . medida que o adestramento prosseguir, o número das resistências
diminuirá; o cavalo submetido às ajudas fará um melhor emprêgo das suas for
cas, repartirá melhor o seu peso e o cavaleiro poderá, então, sem dificuldade, 
dar-lhe a posição conveniente ao movimento desejado.

Locomoção (1)

388. A  ordem, em que o cavalo desloca seus mesmbros nos diferentes movi
mentos e nas diversas andaduras, constitue o objetivo do estudo das leis da loco
moção.

389. Em equitação superior, a aplicação de algumas dessas observações pode
produzir bons resultados; em equitação secundária, é preciso encarar o emprêgo

( l ) — General L ’Hott — Questões Equestres
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do cavalo sob o ponto de vista mais amplo, se o cavaleiro não quiser enveredar 
por um eaminho pouco prático e agravar as dificuldades.

O cavaleiro só tem, que se preocupar em dar ao cavalo a posição 
que deve preceder a execução de. cada movimento, deixando-lhe o cuidado e o tempo 
para dispor os seus membros em consequência.

Papel e posição da cabeça no movimento (2) 

390. Quando o cavalo dispõe de todos os seus meios naturais, próprios a
facilitar a execução dos movimentos, êle se serve da sua cabeça è do seu pescoço 
como de um balanceio, com o auxílio do .qual equilibra as suas forças ou modi
fica-lhes o emprego. Se quer ir para a frente, afasta a cabeça e alonga o pescoço 
a fim dé deslocar o centro de gravidade no sentido do movimento; se quer, ao con
trário, parar ou recuar, levanta a cabeça encolhe o pescoço e imprime, assim, à 
massa o movimento para traz.

Nos movimentos laterais oblíquos ou circulares, é ainda, o deslocamento da 
cabeça e do pescoço, à direita ou à esquerda, que favorece, regula e mantém a 
conversão.

O cavaleiro, que quer, permanecer senhor do seu cavalo, deve colocar-lhe 
a cabeça em condições tais, que o freio possa regular seus deslocamentos, assim 
como os do pescoço. Desta maneira, êste se dobra, se recolhe ou se alonga, segundo 
ás impressões que a bôca recebe da mão do cavaleiro.

391. Para que a impressão da mão. seja transmitida à bôca do cavalo com
clareza e que a respiração não seja perturbada, a cabeça do cavalo deve estar 
um pouco à frente da vertical. Esta é a posição que se lhe deve fazer tomar nas 
andaduras ordinárias e nos movimentos simples e regulares.

Quanto mais se quizer encurtar a andadura, tanto mais a cabeça deve apro
ximar-se da vertical; quanto mais se queira, ao contrário, aumentar a velocidade, 
tanto mais a cabeça deve afastar-se desta posição.

Nestes dois últimos casos, a posição que a cabeça toma pode ser considerada 
como normal, porque á posição que se lhe faz tomar favorece a diminuição ou o 
aumento das andaduras.

392. A  cabeça pode tomar uma posição irregular, isto é, aproximar-se
ou afastar-se demais da vertical, quer em virtude da conformação defeituosa 
do ante-mão, quer em consequência de uma embocadura mal ajustada, -quer 
por execesso de sensibilidade da barbada ou das barras, quer enfim — e é 
o caso mais comum nos cavalos-que invertem o pescoço — por um defeito de
conformação numa das regiões do post-mão.

393. * Não é somente pelo emprêgo judicioso das ajudas que o cavaleiro
consegue combater os defeitos de posição, mas, é, ainda,- empregando um 
freio mais ou menos duro, colocando-o mais alto ou mais baixo na bôca do 
cavalo, e, finalmente, apertando mais ou menos a barbela.

.6, assim, que, com o cavalo que despapa, deve-se, para corigl-Io, aumentar 
o valor do braço de alavanca e, em consequência, usar um freio de caimbas
longas e colocá-lo o mais baixo, posível. Ao contrário, para. o cavalo que tem
a cabeça baixa ou se encapota, o freio deve ser colocado o mais alto possível
e ter caimbas curtas.

394. Se, no cavalo em liberdade, a posição, que a cabeça adota, é
determinada pela atitude que o pescoço toma, no cavalo subemetido ao freio 

(2 ) —■ Conde d ’Aure — Cours d ’E<ju itntion  (4c lençon l
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é êste que, pela sua ação sôbre a boca, faz a cabeça tomar uma 
posição à qual o pescoço é obrigado a ceder. Será então, em função da maneira 
por que as mãos ajam, que o pescoço poderá elevar-se, alongar-se ou infletir-se 
a direita ou à esquerda.

Papel e posição do pescoço

395. Sendo o pescoço a alavanca indispensável para facilitar o movi
mento, sua posição, na junção com a cabeça, deve ser tal que, embora flexível 
e aceitando sem resistência os deslocamentos retrógrados e laterais, conserve 
a capacidade de sustentação e mesmo um. certo gráu de firmeza na base e 
até no meio. Sua direção deve ser a que êle toma naturalmente quando o cavalo 
não montado está parado e aprumado.

396. Se se procurasse elevar demais a cabeça e o pescoço, o jôgo das
espáduas poderia ser mais livre; mas, ao mesmo tempo, a região renal e 
todo o post-mão seriam esmagados, as ancas e os jarretes tolhidos em sua 
ação; os deslocamentos do post-mão seriam restritos, desiguais e sacudidos, 
e, em consequência, a andadura perderia, simultaneamente, a velocidade e a 
regularidade.

397. Se o pescoço estiver demasiadamente baixo, as espáduas sobrecar
regadas tornarão o cavalo pesado e de difícil governo.

398. O pescoço, então, não deve ser nem muito alto e nem muito baixo;
encoihe-se ou alonga-se ao mesmo tempo que a cabeça se aproxima ou se 
afasta da vertical. Ao aproximar-se, a cabeça flexiona o pescoço na nuca 
sem quebrá-lo; ao afastar-se, ela o estende sem elevá-lo.

399. No cavalo assim colocado, as rédeas conservarão tôda a sua potência;
os membros do ante-mão como ps do post-mão coordenarão sua ação nos 
movimentos, sejam êles alongados ou recolhidos, como o cavaleiro possa exigir.

400. Todavia, na posição a dar ao pescoço, deve se levar em consideração
o modo como êle é nàturalmente inserido. E’ erroneamente que certos cavaleiros
se obstinam em exigir uma grande elevação de pescoço a cavalos que o possuem
naturalmente baixo. A  mão, agindo assim, retem as forças impulsivas. Exigindo

. uma atitude contrária à constituição do cavalo, esmagam-se os seus jarretes
a sua região renal, e êle perde a liberdade das andaduras.

O ramener

401. O ramener não é outra cousa que a colocação da cabeça um pouco
a frente da vertical, posição que acaba de ser indicada como a mais favorável

' ao governo do cavalo. Procura-se obtê.-la desde que os cavalos são enfrenados.

402. Em equitação secundária, é, principalménte, pelo trabalho nas linhas
retas, pelos alargamentos e encurtamentos de andaduras que se leva o cavalo 
á tomar esta atitude. As pernas desempenham, aqúi, um papel capital: devem, 
sempre, preceder a ação da mão, porque a cabeça só se recolhe, o pescoço 
só se flexiona por efeito do movimento para a frente. Uma vez 
engajado na ixnpulsão, o cavalo encontra a mão que,. mantida fixa e baixa, 
oferece à bôca um apoio brando que limita a extensão do pescoço, fixa a 
cabeça e determina sua flexão.
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403. Liogo que o cavalo .tiver obedecido, as pernas relaxam-se, os dedos
deseerram-se e só voltam a agir se a cabeça retoma, uiriá posição defeituosa.
Os efeitos alternados de atividade e passividade da mão, sob a condição de 
em nada prejudicarem a impulsão, terão, em breve, dado ao pescoço a flexibili
dade que é preciso obter.

ARTIGO V  

Ginástica do cavalo novo

404. O trabalho ginástico visa desenvolver os meios e a flexibilidade
dos cavalos novos, servindo também para vencer as resistências que poderíam 
manifestar.

405. Executa-se-a nas três andaduras: ao passo, porque o cavaleiro,
mais fixo, é mais senhor dos seus recursos, faz o próprio cavalo, por sua vez mais 
atento, compreender melhor os movimentos que se lhe exige; ao trote, porque, 
èm consequência do organismo do cavalo, é nesta andadura que as articulações 
jogam e trabalham mais facilmente nos deslocamentos laterais; ao galope, 
porque é a andadura de combate, e, portanto^ o objetivo a atingir.

Resistências ;

406. A  fadiga resultante do trabalho de preparação e o constrangimento,
que os cavalos novos sofrem durante sua èducação, podem provocar, de sua 
parte, certas resistências, ocasionadas por imperfeições físicas - -  taras ou fran- 
quezas -— ou devidas a uma nervosidade oriunda de exigências incompreen
didas ou mal afeitas.

407. Os principais centros de resistências são as ancas, a coluna vertebral, as
espáduas e a bôca do cavalo.

408. Quer a causa destas resistências seja moral ou física, é péla ginás- . 
tica racional das diversas partes do corpo do cavalo, que se consegue flexionar 
e fortificar as articulações ou os músculos.

409. Certos movimentos prestam-se mais particularmente à ginástica destas
diversas regiões: o instrutor regula-lhes o emprêgo segundo o objetivo; que 
se propuzer.

Modo de se obter o engajamento do post-mão e a mobilidade das_ ancas

410. As ahcãs são centro da impulsão, e, ao mesmo tempo, constituem:
um verdadeiro leme, que preside às mudanças de direção. 

411. O mecanismo da impulsão reside no jõgo da articulação coxo-femural.
fi esta articulação que, fechando-se mais ou menos, acarreta o engajamento dos 
jarretes sob a massa (fig  17), permitindo ao cavalo cobrir mais ou menos 
espaço no terreno, em consequência da distenção mais ou menos enérgica 
dos. propulsores.

Figura ■ 17
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412. Êste movimento de engajamento provoca o abaixamento do post-mão,
posição, aliás, mais favorável' às mudanças de direção rápidas.

O post-mão deve, ainda, poder deslocar-se lateralmente com rãpidèz. Porém, 
em virtude da sua constituição, o cavalo só pode executar êste movimento fazendo 
passar seu posterior direito, por exemplo, pela frente do posterior esquerdo; 
aqui, ainda, é preciso, então, que o cavalo abaixe sua. anca, e engage seus 
jarretes sob a massa.

Õs movimentos, que permitem obter , êste engajamento e esta mobilidade 
do post-mão, são: os alargamentos e os encurtamentos de andaduras, as paradas, 
a linha quebrada, a serpentina, o círcuio, a meia volta e a meia volta invertida, cada 
vez mais apertadas, - ò . galope falso, e o recuar.

Alargamento e encurtamento de andaduras:

413. Êste trabalho compreende:
—  estando aq passo —  encurtar, marchar ao passo, alargar; do passo curto

passar ao passo largo e inversamente.
— estando ao trote —; encurtar, marchar ao trote, alargar; do trote recolhido 

passar ao trote largo, e inversamente.
— estando parado — marchar, alto, romper ao passo livre; alto.
—  estando ao passo; marchar ao trote largo; passar do passo ao trote 

largo; estando ao trote ou ao trote largo, alto.
— compreende; finalmente, as partidas ao galope, do trote, do passo, do 

alto e do recuar; passar do galope ao trote, ao passo, ao alto, alargar e encbrtar 
o galope.

414. Os cavalos aprenderam, na iniciação, a. obedecer à mão por umã dimi
nuição de andadura e às pernas por um aumento. Retoma-se a êste trabalho 
e nêle se insiste até que o encurtamento se dê sem o menor movimento de cabeça 
que indique a luta contra a mão, e quê o alargamento seja muito franco 
e imediato. Todas as vezes que um cavalo luta contra a mão nos encurta
mentos das andaduras vivas, é preciso corrigi-lo nos encurtamentos ao passo.

415. Uma vez obtida a obediência, aperfeiçoa-se a maneira como êstes
movimentos se executam: a entrada das ancas sob a massa, no encurtamento 
e a. distensão dos jarretes e da região renal no alargamento. Chega-sé a isso 
pelos -alargamentos e encurtamentos alternados e cada vez mais aproximados.

416. Obtido êste resultado, exigem-se, então, os encurtamentos e os alar
gamentos mais acentuados e paradas diretas nas andaduras vivas.-

. Nêste trabalho, que consiste em balançar o cavalo entre a mão e as pernas, 
é essencial que estas duas ajudas nunca atuem simultâneamente, O cavalo, 
nos encurtamentos, deve executar a andadura marchando rente ao solo; à indica
ção das pernas, deve lançar-se, nitidamente, para a frente. Se êle executa 
movimento em altura, é porque a mão não cedeu a tempo de deixar a impulsão 
passar.

Se o cavalo se atravessa ao encurtar, deve-se éndireitá-lo opondo a espá- 
.dua à anca.

417. Êstes flexionamentos são entremeíados de tempos de andadura franca
com o cavalo na mão. fi indicado insistir-se éspecialmente na obediência imediata 
aos alargamentos com os cavalos lérdos e aos encurtamentos com os cavalos 
ardegos.
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418. Quando êste trabalho tiver sido bem executado na linha réta repe- 
te-se-o no círculo, o que permite obter uma entrada maior da‘ anca interna. 
O diâmetro do círculo é diminuído na medida do progresso dos cavalos; porém, 
é preciso evitar que o cavalo modifique por si mesmo êste diâmetro, ao mesmo 
tempo que a andadura, quer dizer, que o diminua nos encurtamentos e o aumente 
nos alargamentos.

419. Só se executam, no picadeiro, alargamentos e encurtamentos do galope
de picadeiro; no exterior, nas grandes linhas, exigem-se as graduações da 
velocidade em tôdas as variedades do galope, desde o galope curto até o galope 
largo e inversaménte. É a confirmação do trabalho precedente.

420. Se o cavalo dispara e luta contra a mão, é preciso reconduzí-lo no
picadeiro ao trabalho de encurtamento ao passo e ao galope de picadeiro: 
chega-se, assim, aò objetivo com menos riscos para os membros e com mais 
segurança do que se quizesse insistir na submissão no trabalho em andaduras 
vivas.

Parada e Meia Parada

421. A  parada, considerada do ponto de vista do adestramento, não tem
Unicamente por objetivo imobilizar o cavalo numa atitude qualquer, mas, sobre
tudo, ensiná-lo a equilibrar-se por si mesmo pelo engajamento do post-mão.

■ A  parada é produzida pela ação dos dedos cerrados sôbre as rédeas , tensas. 
Se os jarretes ficam para traz ou se deslocam para o lado, a fim de evitar um enga
jamento sempre penoso no começo, as pernas intervém para jogar brandamente 
as ancas sob a massa, enquanto a mão permanece passiva.

A  parada tem como resultado reunir as forças do cavalo, fixar-lhe a cabeça 
e as ancas tomá-lo mais leve.

fi preciso praticar a parada muito progressivamente e com muita brandura 
no começo. Deve-se ser comedido para com os cavalos que têm pescoço inver
tido, que têm o dorso longo, e que são selados ou nervosos demais. Estas èspé- 
cieis de cavalos, geralmente fracos de rim, aceitam dificilmente a parada e o 
remédio torna-se pior que o mal., IS preciso evitá-lo também com os cavalos 
de pouca impulsão.

Em resumo, a parada convém aos cavalos que têm um bom rim e bastante 
vigôr nas ancas e nos jarretes e são por isso capazes de parar francamente sôbre 
o post-mão.

422. O mesmo não se dá com meia parada.
A  meia parada, que foi definida no capítulo das ajudas, irrita menos o cavalo

do que á parada; pode-se então, empregá-la, sem temor, com todos, exceto, 
ainda, com os cavalos que se retêm.

O resultado procurado é conter a frente, e, em consequência, baixar as 
ancas, sem que se produza diminuição da andadura.

A  linha quebrada, a serpentina e o círculo.

423. Quando as conversões são pedidas somente com as rédeas, agindo
sôbre o aiite-mão, não têm unicamente, como efeito flexionar as espáduas, mas, 
igualmente, favorecer o engajamento do post-mão.

424. Estes mesmos movimentos, quando a perna impele as. ancas para o exte
rior, dão uma grande mobilidade ao post-mão; há necessidade, então, quando se
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oe emprega, de saber o que se tem em vista e executá-los de acôrdo com o 
fím a atingir.

A  procura dá mobilidade do post-mão é limitada a estrita obediência à 
perna que é o necessário; seu único objetivo é de permitir manter o cavalo 
direito em qualquer circunstância. _

—  106  —

A  meia-volta

425. Cada vez mais apertada a  meia volta, aumenta o engajamento do
post-mão. A  meia volta sôbre as ancas que no seu limite é meia pirueta, marca 
o último gráu dêste engajamento.

A  meia volta invertida

426. Cada vez mais apertada, prepara a mobilidade.-do post-mão. A  meia
volta sôbre a s . espáduas, que no seu limite é a meia pirueta dá a mobilidade 
absoluta do post-mão deslocando-se em torno do ante-mão.

Galope falso

427. Prepara-se o cavalo para o trabalho falso pela linha quebrada ao galope,
acentuando progressivamente s conversões em falso que esta figura comporta. 
Aborda-se, em seguida, o oito de conta e a sepentina.

428. Começa-se o trabalho do oito de conta por um grande 8. inscrito
em todo o comprimento do picadeiro e executado uma única vèz (duas mudanças 
de mão consecutivas). Desde que êste movimento se execute sem enervamento, 
mantém-se os cavalos nêle durante um tempo cada v e z ' maior. Quando. êles 
galopam, calmos e bem distendidos, aperta-se um pouco a figüra e descreve-se 
um oito cada vez menor. Convém aí, entretanto, procurar o flexionamento no 
trabalho - demorado e frequüênte nesta figura, do que numa diminuição exagerada 
da mesma, principalmente, com animais de pouco sangue.

429. Da mesma maneira, no começo, a sepertina só comportará um único
semi-circulo e será apertado ã medida dos progressos. *

430. fiste trabalho leva o cavalo a modificar, por si mesmo, o seu equi
líbrio e dá a alternância de distensão e engajamento que se procura em toda 
esta ginástica.- V  ■

431. A  fim .de evitar a dificuldade sem interêssé da partida em falso,
começa-se sempre por um semí-círcuío certo. Durante á volta em falso, a rédea 
de dentro, numa oposição calculada, mantem atrazadas á espádua e anca de 
dentro para impedir a mudança de pé. Esta oposição diminui a medida que os 
cavalos executam com mais docilidade a volta falsa. .

O recuar

432. Embora o recuar seja, sobretudo, um castigo para o cavalo que,
apezar das paradas e meias paradas, procura forçar a mão ou apoiar-se exage- 
radamente sôbre o bocado, ê, igualmente, um processo que serve para flexionar 
sua coluna vertebral e que pode dispô-lo a colocar-se sôbre as ancas.

O recuar marca um gráu a mais na ginástica, que consiste em reduzir 
e aumentar altemadaménte a base de sustentação.
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A  ginástica, suportada pelo cavalo novo nos alargamentos e encurtamentos de 
andaduras, leva-o geralmente a recuar sem dificuldade.

433. O cavalo pode, entretanto, por sofrimento oii máu caráter, recusar-se a
tal. Êle escora-se, então, sôbre seu post-mão, contrái sua coluna vertebral e 
resiste a ação das rédeas.

Para combater êstes maus hábitos, que levam ao acuamento, o cavaleiro 
deve deslocar a garupa lateralmente por meio de ações da perna ou opôr 
alternadamente cada uma das espáduas à anca correspondente. Aproveita-se o 
des-locamento da anca para retomai' a ação das mãos.

434. Na execução dêste movimento, o cavalo deve estar calmo, direito,
marchar lentamente e permanecer sempre pronto a retomar o movimento para a 
frente à indicação das pernas. No começo, sobretudo com os cavalos ardegos, é 
conveniente, depois de tomar a partir para frente, fazer seguir o movimento de 
recuar, pelo repouso, com as rédeas soltas.

435. Adquiridos êstes resultados, o cavaleiro dedica-se a obter uma transição
cada vez mais fácil do movimento para frente o recuar e reciprocamente, balánça-se 
o cavalo entre a marcha para a frente e a marcha para traz, executando
apenas alguns pssos de cada uma.

436. A  flexibilidade da coluna vertebral obtem-se pelos movimentos
que acabam de ser enumerados, e, sobretudo, pelo trabalho em um círculo 

-reduzida, executado ao galope numa andadura cada vez mais rápida. É o melhor
flexionamento no sentido lateral; é preciso retornar a êle incessantemente.
', 437. Estàndo os cavalos ao galope, em círculo, o instrutor, a fim de
evitár fadiga do trabalho prolongado sôbre uma volta apertada, faz, 
alter-nadamfente, diminuir durante algumas voltas, depois alargar o círculo, e 
assini por deánte. É preciso reagir contra a tendência, que os cavalos têm de 
encurtar à medida que o círculo diminue. A  volta apertada no galope lento é 
fácil, o que é difícil, e é preciso obter, é a volta apertada numa andadura rápida.

Como se obtem a liberdade das espáduas

O cavalo que, em liberdade, evolui com desembaraço e se equi
libra fàcilmente, toma-se geralmente pesado na mão logo que é montado. Esta 
mudança é devida à repartição do peso do cavaleiro, e também ao fato do 
cavalo que se equilibrava por si mesmo para os movimentos que queria executar, 
não saber fazê-ló agora sob a exigência do cavaleiro.

439. A  ginástica mais apropriada para dar mobilidade das espáduas e a
leveza do ante-mão compreendem os encurtamentos, as paradas e meias paradas, 

o recuar e, sobretudo, a linha quebrada e a serpentina, nas quais as conversões
são exigidas somente pelas rédeas, fazendo as espáduas girarem em torno das
xancas —  o círculo com a garupa para dentro, as meias voltas cada vez mais
apertadas até a meia volta sôbre as ancas, o apoiar e a espádua para dentro.

440. Convém insistir, especialmente, nas linhas quebradas cada vez mais
apertadas executadas ao galope. É a melhor lição para tomar o cavaco flexível 
é móvel em seu galope, fácil de governar e desembaraçado no terreno váríado.

441. Todos êstes moviméntos são obtidos com a rédea contrária, que age
indireta, porém muito eficazmente sôbre ás espáduas.
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442. Convém fazer sentir que os diferentes movimentos, acima enumerados
não possuem, por si mesmos, um poder especial, que leve diretamente ao obje
tivo visado. O cavaleiro intervem segundo o fim que se propõe e as resis
tências encontradas, agindo com tãto, quer dizer, com mais ou menos energia, 
ou brandura conforme as circunstâncias.

443. Amplos no início, a fim de não irritar o cavalo, êstes diferentes movi
mentos devem ser cada vez mais apertados, a fim de chegar à completa sub
missão às ajudas, indispensáveis ao combate individual.

444. A  preocupação com o movimento para a frente deve persistir du
rante todo o trabalho da ginástica, e é preciso sempre, depois de ter submetido . 
o cavalo, deixá-lo distender-se, alargando a andadura, duranté alguns lanços
antes de conceder-lhe o repouso, a fim de evitar à perda da impulsão. .

Como se obtém a flexibilidade do maxilar

445. A  flexibilidade do maxilar é o sinal aparente da leveza: ela indica
uma descontração geral. Com um cavalo de bõca normal, os. exercícios de 
ginástica que flexionam e fortificam o animal novo, tem. como consequência 
esta mobilidade do maxilar; quê constitue, de algma maneira, a prova da 
obediência obtida. Certos cavalos, porém, apezar de um flexionaménto relativo 
do orgânismo, conservam no- .jhaxilar uma rigidez anormal.

446. A  origem de qualquer rdefesa é um sofrimento. A  contração do
maxilar -do cavalo pode ser -provocada por uma embocadura mal adaptada 
a sua conformação, ou porque a hôça éi sensível demais para o -freio que lhe 
impuzeram, ou, ao contrário, porque a sua sensibilidade está de tal modo embo
tada, que não lhe percebe os efeitos. ■ ,

447. O primeiro remédio consiste, nêste caso, em escolher e ajustar
bem o bocado. - Sua natureza, sua po.sição na bôca, as dimensões das Caimbas, 
á espessura -da passagem de . lingua, a ajustagem, mais ou menos apertada, 
da barbela, permitem combater muitas- resistências.

. Entretanto, sob a ação de uma mito pesada, ou simplesmente desajustada, 
o cavalo mais bem enfrenado adquire hábitos ou atitudes que são verdadeiras
defesas, porque lhe permitem evitar o constrangimento do freio.

448. É, então, indispensável, nêstes casos particulares, refazer a educação da
bôca com o auxílio de flexionamentos apropriados, cujo fim é destruir os máus 
hábitos, para substitui-los por bons.

449. Diz-se que um cavalo cede à ação da mão quando, estando em contáto . 
leve com esta, entreabre a bôca a uma pressão branda dos dedos, imobiliza um 
momento sua lingua e, o bocado, para retomar, em seguida, o contáto. A  cessão 
deve localizar-se na bôca, sem provocar um movimento da cabeça ou do pescoço.

450.. Os primeiros elementos desta ginástica podem ser ensinados ao cavalo 
parado e ao passo; porém, como a impulsão nesta atitude e nesta andaduqp. 
é nula ou fraca, seu emprego pode tomar-Se perigoso em equitação secundária.

451. Para obter a descontração procurada, o cavaleiro deverá por o seu
cavalo numa andadura distendida. Pela fixidez branda da mão, êle se esforçará
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em obter um apoio confiante na atitude —  mesmo viciosa —  que for mais 
familiar ao cavalo.

. Sendo obtido êste resultado, o cavaleiro recorrerá à divisão do apoio.

452. Dividir o apoio, é romper a simetria normal do apoio no bocado,
relaxando uma, ou mais rédeas, enquanto se cerram os dedos sôbre ás outras. 
O cavaleiro utiliza, sucessivamente, as diferentes combinações de rédeas, em ações 
mais ou menos .aproximadas; por exemplo, dar e tomar, cerrar o bridão, 
alternar o freio e bridão.

453. Estas diferentes ações tendem .a romper as resistências, mudando
constantemente seu ponto de apoio, e a reduzir a contração dos músculos pela 
sua incessante movimentação.

454. Segundo o gênero da resistência oposta pelo cavalo, a meia parada,
ou as vibrações executadas numa ou mais das rédeas da combinação em jôgo trarão, 
cêdõ ou tarde, a descontração exigida.

455. Quando, em consequência da repetição dêstes exercícios o cavalo
obedece sem hesitar, e tôdas as combinações de rédeas acarretam esta mesma 
submissão, a educação da bôca está terminada.

456. As vantagens da descontração do maxilar tem sua repercussão na
nuca e no pescoço cujos músculos não tafdam ém relaxar-se. Ò pescoço retoma,- 
primeiro, sua posição natural, depois, graças a uma ginástica progressiva. êle 
chega ao “ramener” que constítue a atitude indispensável ao fácil govêmo dò 
cavalo.

457. Na prática dos flexianamentos da bôca, é preciso exercer um severo
éontrõle sôbre a conservação da impulsão, evitar recompensar pela transição para 
a andadura inferior e, ao contrário, ceder e acariciar alongando a andadura. 
& preciso limitar ao necessário esta ginástica localizada e não perder de vista 
o verdadeiro objetivo do adestramento todo: a harmonia da totalidade das forças.

. O apoiar e a espãdüa para dentro

458- O apoiar, executado pelas ajudas laterais, yé um movimento que
encontra a sua aplicação no govêmo do cavalo isolado ou em fôrma.

459. Quando o cavalo marcha, a mão direita, obtem-se o apoiar' pelo
emprêgo da rédea e da perna esquerdas, que agem impelindo as éspáduas e 
as ancas para a direita: o cavalo encontra-se, então, encurvado (convexo) 
do lado oposto aquele para o qual se dirige.

Nêsté movimento, as éspáduas e as ancas percorrem duas pistas paralelas, 
de maneira que apoiando à direita os membros do bípede lateral esquerdo 
cruzam pela frente dos do bípede lateral direito, ou inversamente, quando apoia; 
à esquerda.

460 Ém adestramento, o apoiar é útil para encaminhar o cavalo para 
o conhecimento dos efeitos, que a combinação das ajudas pode produzir;
êle constitue, por outro lado uma' excelente ginástica pára o poldro.

461. Só se exige êste movimento "numa pista interior ou sôbre as diago- 
mais e durante um tempo relattvpinente curto. Executado sôbre a pista, o apoiar 
tem o inconveniente de levar o cavalo á guiar-se pelo muro e não obedecer às .
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ajudas. Além disso, acontece frequentemente que o cavalo não podendo fazer 
o membro de fóra. passar pela frente do de dentro, com mêdo de bater no
muro, faz esse membro passar por traz, o que é contraproducente.

462. Se, por uma exigência maior das ajudas, acentuar-se ligeiramènte.
o deslocamento do ante-mão em relação ao, post-mão, o cavalo passa da ginástica
de apoiar à de espádua para dentro.

463. Diz-se que o cavalo está em espádua direita para dentro (para dentro
do arco de círculo desenhado por sua coluna vertebral) quando êle marcha encur- 
vado à direita; diz*se que está em espádua esquerda para dentro, quando marcha 
encurvado à esquerda. !

464. Qualquer que seja a mão em que se o exercita, o cavalo pode
ser assim co.locado e trabalhar ■indistintamente, tanto com a espádua direita 
conio com a espádua esquerda para dentro.

465. O movimento se executa ao comando; “ espádua direita (esquerda)
para dentro!” Cessa ao comando: “ém frente!”

466. Para colocar o cavalo em espádua direita para dentro, por" exemplo,
e trabalhá-lo na atitude mais favorável, afastam-se as espáduas da- pista que 
elas seguem por uma ação da rédea direita, (rédea de abertura) auxiliada pela 
perna do mesmo lado. a leva-se assim, o cavalo a esboçar a volta. Logo que 
êle está nesta posição obliqua e circular, retomá-se a direção precedentemente segui
da, mantendo o cavalo encurvado em forma decrescente, À,. rédea direita; trans-: 
formada em rédea contrária de oposição, a.ge na direção da anca esquerda, com 
efeito sôbre todo o corpo do cavalo, que ela encurva e impele pára 'à frente e 
para a esquerda. A perna direita, agindo um pouco atraz da éiíhá- ‘ auxilia, o 
movimento, deslocando igualmente as ancas para a esquerda. A  mão esquerda 
após ter cedido, limita a flexão do pescoço, e depois, fortifica a acção, da 
rédea direita atraindo ela também o ante-mão para a frente e para a esquerda; 
a perna esquerda, que age na cilha, entretém o movimento para á frente.

467. Esta lição dá ao cavalo uma flexibilidade completa . e uma grande
liberdade de tôdas as. partes do seu corpo.

— Origina; .y:?\ ■■ . ''
1» — A  liberdade- das .espáduas, a obediência à mão, e, em consequência, 

a leveza do ante-mãp^
2Ç — A  f  1 exibili(jaíde -Vdas espáduas, a obediência à perna e, em consequência, 

o engajamento do pbst-mão;
3̂  — A  vibratilidade da coluna vertebral, que dá a harmonia entre o ante- 

mãa e o post-mão.
— Permite liberdade das espáduas, porquê, quando o cavalo trabalha enô- 

gicamentè assim flexionado, o membro direito é obrigado a descrever um 
amplo movimento de. rotação e a elevar-se para passar pelá frente da esquerda.

—  Proporciona a agilidade das ancas, porque a anca direita é ao contrário, 
obrigada a abaixar-se, para permitir o posterior direito passar pela frente do 
posterior esquerdo, donde o procurado engajamento do post-mão.

— Dá a flexibilidade e a. vibratibilidade da .coluna vertebral, em conse
quência da ginástica incessante das vértebras, que jogam constantèmente em todos 
os sentidos.

— Põe o cavalo na mãq porque a perna agindo no mesmo sentido da 
mão, obriga o cavalo a aceitar a tensão da rédea.
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Submete o cavalo à perna, porque a rédea, agindo no mesmo sentido, 
da perna, obriga o cavalo a entender e aceitar ã sua ação. .

468. A  espádua para dentro é, então, uma síntese dè todos os movimentos
de ginástica que se póde exigir do cavalo.

469. ® preciso que se evite executar êste exercício sôbre a pista, porque
o cavalo é sempre atraído por esta, procura retomar à mesma, è, éntão,' inflete
somente seu pescoço, em vez de deslocar suas espáduas, o que vai em con
trário do objetivo propòsto.

470. Exige-se a espádua para dentro, inicialmente, no círculo, faz-se o
cavalo entender .pouco a pouco, obtendo dêle alguns passos —  acàricia-se, 
endireita-se e, depois, recomeça-se um pouco adeante.

471. Desde qúe o cavalo entende, o que se lhe exige e o movimento é
bem executado ao passo, repete-se-o ao trote. . ,

Para a boa execução do movimento, é necessário que a mão que mantém 
a espádua para dentro aja, de preferência, com fixidez, trabalhando com a 
rédea curta, e, sobretudo, que não execute tração da frente para a retaguarda.

472. O cavalo deve ser frequentemente exercitado nesta ginástica. Ê preciso
trabalhar,, alteraadamente, numa . e noutra espádua e ter o cuidado, entre 
cada mudança, de marchar alguns passos na linha reta; êstes flexionamentos só 
serão feitos durante um tempo muito curto.

Aproveita-se o engajamento' dos posteriores para lançar o cavalo, depois de ter 
endireitado, num trote em distenção e extendido.

O trote em distensão

473. O trote em distensão é um trote regular com grande extensão,
produzido pela distensão enérgica das ancas e dos jarretes. Ê obtido quando, 
depois de sd concentrar a 1 impulsãò no post-mão, pela ação das pernas o 
cavaleiro cede a mão contentando-sé em dar à cabeça e ao pescoço o apoio 
necessário para facilitar a extensão da andadura.

474. No começo, é. pedido somente durante alguns lances. A  medida que
o cavalo adquire vigôr, que se torna mais submisso e dispõe melhor das suas
fôrças, póde-se prolongar sua duração sem nunca exigí-lo, em adestramento
pelo menos, durante mais de uma centena de metros. O passo franco e estendido,
executado com rédeas longas, deve sempre suceder ao trote em distensão.

Esta andadura, alternada com a espádua para dentro, dá ao cavalo vivacidade 
e leveza.

ARTIGO VI

Aquisição do equilíbrio

475. No alongamento, encurtamento e mudanças dè andaduras que acabam
de ser estudados, subsiste, sempre, para o cavaleiro, a obrigação de não prender 
o cavalo entre as pernas e a mão. Permanece invariável a regra de conservar-lhe
toda a impulsãò e ao mesmo tempo a sua submissão, por ações precisas de
mãos e pernas. Porém, à medida que o adestramento sè aperfeiçoa, estas ações
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tendem à sé aproximar e, às vezes parecem mesmo se confundir. O cavalo, 
balançado, assim, entre as pernas e a mão, move-se com maior ou menor ele
vação, numa espécie de equilíbrio, que não é outra cousa que o rassembler em 
marcha.

476. O rassembler em marcha tem por fim diminuir as bases de susten
tação do animal: o cavalo trabalha, então, em bases curtas, o que acentúa a 
sua mobilidade, mas reduz necessariamente sua velocidade.

477. Desde que se queira retornar a andadura extendida, é preciso abando
nar o rassembler e deixar a impulsão passar, ao mesmo tempo, o pescoço ‘esten
de-se, a andadura alonga-se e o cavalo trabalha novamente em . bases longas.

478. Obrigar o cavalo, segundo as circunstâncias, à trabalhar em bases cur
tas ou em bases longas, habituá-lo a passar do trabalho mais cerrado à equitação 
de exterior a mais ousada; em uma palavra equilibrar p cavalo, é o objetivo das 
mudanças de andadura, dos alongamentos e dos encurtamentos de velocidade, de 
que, acabamos de falar. 8 ,

ARTIGO V n

Observações sobre as andaduras 

479. Pódem-se tirar do mecanismo do passo, do trote e do galope observa
ções muito úteis ao adestramento.

£1’ de tôda a utilidade que o cavaleiro saiba tomar uma andadura indicada e 
manter oú mudar esta andadura. Ora, no passo e no trote, os bípedes laterais mo
vem-se em planos paralelos; no galope, ao contrário, o cavalo tende a deslocar 
uma anca, um pouco para fóra. Esta observação serve para fazer 6 cavaleiro 
compreender que, ao passo e ao trote, o cavalo deve permanecer rigorosamente - 
direito, enquanto que, ao galope, êle cede ligeiramente uma das ancas.

. Assim, cada vez que o cavaleiro quiser tomar o galope com um cavalo novo 
deverá dar-lhe a posição, que lhe.é natural. Por outro lado, cada vez que quiser 
passar do galope ao trote ou ao passo, só terá que recolocar seu cavalo direito.

480. Uma outra obrigação para o cavaleiro consiste. em obter andaduras
que permitam ao cavalo executar grandes percursos sem fadiga. Para que o ca
valo dispenda o mínimo de fôrça possível, é preciso que tôda impulsão se em
pregue no sentido do movimento.^

Ora o cavalo pode trabalhar alto; ̂ póde trabalhar baixo, ou alto e baixo ao 
mesmo tempo.

481. O cavalo trabalha alto quando, flexionado, ginasticado e convenien
temente montado, êle puder ser colocado no rassambler em marcha. Então, os 
músculos do pescoço, curvado e levantado, elevarão, pela sua contração os mem
bros anteriores, enquanto os membros posteriores, engajados sob a massa, dis- 
tender-se-ão, igualmente, de baixo para cima.

Assim colocado, o cavalo só pode desenvolver uma velocidade muito limi
tada, porque ela perde em amplitude o que ganha em altura e porque as suas 
articulações estão constantemente flexionadas. Esta posição, porém, é muito fa
vorável às mudanças instantâneas de equilíbrio e, em consequência, de direção 
e de andadura. Ela encontra, então, um emprêgo frequente na equitação secun
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dária, porquanto, seja na evolução, seja no combate individual, o cavalo deve 
poder trabalhar cerrado.

482. O cavalo póde trabalhar alto da frente e baixo do pos-mão quando,
conduzido por um cavaleiro inexperiente, mantiver a cabeça alta por sua von
tade, ou por ser forçado. Como no caso precedente, os músculos do pescoço ele
vam por sua contração os membros anteriores, porém os membros posteriores, 
afastados daquêles, não se pódem engajar; seus movimentos serão sacudidos e 
a coluna vertebral não terá nenhuma distenção. O cavalo progredirá com um dis- 
pêndio de forças considerável e um constrangimento nos rins e nos membros 
posteriores que traduz-se por desordens de toda espécie.

483. Finalmente, o cavalo trabalhará baixo quando progredir com o pes
coço estendido, mais ou menos horizontal; então, os músculos do pescoço, con
traindo-se, lançarão os membros anteriores para a frente e não para cima. Os 
membros posteriores poderão, sob a ação das pernas, engajar-se fàcilmente sob 
a massa em função mesmo da posição do pescoço, que dará à coluna vertebral 
tôda a facilidade para se encurvar de cima para baixo e distender-se em segui
da no sentido do movimento. Esta posição favorecerá, então, a velocidade, com 
um mínimo de fadiga, porque nenhuma fôrça será perdida, sendo então esta a 
posição indicada para quando o cavaleiro quiser executar trabalhos prolongados.

484. Consideradas sob o ponto de vista do adestramento, as andaduras, cu
jas vantagens foram evidenciadas na iniciação, ofererecem os seguintes recursos:

— O passo livre e distendido sem exagero constitúi um repouso: é em conse
quência, a melhor recompensa de que o cavaleiro dispõe para testemunhar ao 
cavalo a sua satisfação, depois da boa execução do movimento exigido. Deve ser 
usado frequentemente.

Além disso, nesta andadura, estando assegurado o assento, o cavaleiro está 
de posse de todos os seus recursos e deve aproveitá-lós para retificar as más 
atitudes do cavalo e ensinar-lhe as posições que precedem a execução de qual
quer movimento novo; O próprio cavalo, estando tanto mais disposto a obedecer 
quanto mais nítida fôr a ação das ajudas, tanto mais senhor do seu equilíbrio 
quanto menos rápida é a andadura, encontra-se nas melhores condições para 
entender a lição. Cada movimento novo, cada atitude nova, devem, então, ser 
ensinados ao passo, antes de o ser nas andaduras vivas.

Porém, ao passo, precisamente por causa da lentidão da andadura, os efeitos 
da ginástica sôbre as articulações e os músculos, sobretudo, nos movimentos 
laterais, são pouco acentuados. Da mesma maneira, ao galope, se os alongamentos 
e encurtamentos na linha reta constituem um excelente exercício para a coluna 
vertebral, o ladear, pelo contrário não poderia ter efeito útil para o cavalo, por
que, nêste movimento, êle se desloca por uma série de saltos, paralelamente a 
si mesmo, sem cruzar nenhum de seus membros, consequentemente, sem grande 
esfôrço.

— No trote, ao contrário, em consequência do mecanismo da andadura, a mar
cha lateral constxtue uma ginástica tanto mais completa quanto maior fôr a im~ 
pulsão e mais viva a andadura.

Para que os membros esquerdos, por exemplo, afastem-se amplamente para 
a esquerda e os membros direitos venham ultrapassá-los, crusando pela frente, 
é preciso que o cavalo progrida com auxílio de grandes lances, em consequência, 
que o gráu de velocidade seja mantido, sem o que não haveria trabalho profundo 
dos músculos, nem jôgo amplo das articulações, em uma palavra nem ginástica, 
nem impulsão.
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ARTIGO V m

Partida ao galope

485. A  importância do galope exige que se familiarize o cavaleiro com as
menores minúcias desta andadura, porque a maneira como cs cavalos a inicia
ram, mantém, modificam ou abandonam, exerce a maior influência no seu ren
dimento .

Por outro lado, o estudo de um movimento complexo, que necessita toda a 
ciência do cavaleiro e, finalmente, a obediência absoluta do cavalo, oferece oca
sião de aplicar num caso concreto os princípios estabelecidos para o adestra
mento e demonstrar promenorisadamente o papel e valor das ajudas. Analizar 
cuidadosamente a partida ao galope é, em suma, fazer a sintese de todo o ades
tramento e expôr, pelo estudo de um movimento, como se podem obter todos os 
outros.

486. O cavalo em liberdade parte ao galope de várias maneiras diferentes.
De um modo geral, inicia esta andadura, segundo as causas que a provocam, 
quer por uma espécie de perda de equilíbrio, projetando. seu ante-mão para a 
frente, quer fazendo refluir sôbre o post-mão o pêso do ante-mão, isto é, enga
jando seus jarretes sob a massa, ou em outras palavras, após ter-se equilibrado.

487. Montado, procede da mesma maneira, quando uma causa alheia a von
tade do cavaleiro gera a partida ao galope (estalo de língua, pingalim, medo, etc.).

488. Quando o cavaleiro quer impor ao cavalo o galope pela ação das aju
das, convém levar em consideração, na escolha dos meios, os efeitos que a mão 
e as pernas possam produzir, porque, segundo o gráu de seu adestramento, o ca
valo pôde conhecer, somente, uma parte dos efeitos das ajudas.

489. Por outro lado, para fazer o cavalo entender serem as sensações per
cebidas indicativas de galope, é preciso colocá-lo numa situação que lhe tire 
qualquer hesitação e deixe apenas para execução um movimento: o que se Hie 
indica.

490. Quer. o cavalo parta a galope por perda ou por tomada de equilíbrio,
a posição deve sempre preceder à ação.

E* do próprio mecanismo do galope que se deduz: a posição que se deve fazer 
o cavalo tomar. O galope é caracterisado pelo avanço de um bípede lateral sôbre
o outro, quer dizer, no galope a direita, os dois membros direitos antecipam-se em
relação ao dois membros esquerdos e inversamente.

491. Com os cavalos novos ignorantes ou imperfeitamente submetidos às
ajudas e que, entretanto, é preciso galopar para favorecer o seu desenvolvimento 
e adiantar a sua preparação, o objetivo resume-se em engajar o cavalo num 
movimento circular qualquer (círculo, passagem de um canto, cortar o pica- 
dieiro, etc.) em que o bípede lateral interior, tendo menos terreno a percorrer, 
que o bípede exterior, possa fàcilmnte adiantar-se ao seu congênere. Servindo-se 
das ações das rédeas, como foi dito acima (primeiras lições de galope), e impul
sionando mais ou menos energicamente com as duas pernas o cavalo assim dis
posto, o galope inciar-se-á muito naturalmente, sobretudo, se o cavaleiro leva o 
seu corpo ligeiramente para a frente e para a direita, no caso do galope à direita. 
O cavalo surpreendido, de certa fôrma, é lançado para a frente, pela ação das 
pernas e parte, no galope à direita.
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Como as rédeas não têm de atuar sôbre o equilíbrio do cavalo, esta maneira 
de agir tem a vantagem de deixar a êste último a cabeça livre, de pô-lo ao galope 
sem que êle tenha dúvidas, conservando a sua calma e impulsão.

O cavaleiro aproveitou a posição favorável tomada pelo próprio cavalo para 
determinar o galope. Graças a êste processo, o cavalo familiariza-se com esta an- 
dadura combinada com o pêso do cavaleiro. Com o hábito, as partidas tornam-se 
cada vez mais fáceis e o cavalo entrega-se, voluntàriamente, ao galope.

Tal é o primeiro grau da lição de galope.
Esta maneira de partir é suficiente para dar ao cavalo novo o trabalho 

necessário; é, aliás, a única que se póde empregar nêste momento, porque êle 
, ignora as ações, mesmo sumárias das ajudas.

492. Nem sempre se parte ao galope numa curva, é preciso poder partir
sem mudaA de direção, em outras palavras, em linha reta. O trabalho, que leva a 
êste resultado, constitue o segundo gráu da partida ao galope. Nêste caso, é 
preciso que o cavaleiro possa, à sua vontade, colocar o cavalo na posição favorável 
ao galope.

O cavalo deve, então, possuir um certo adestramento e conhecer as ações ele
mentares das ajudas.

493. Para partir a direita, por exemplo, é preciso retardar o lateral esquer
do ou avançar o lateral direito. Ora, para obter êste resultado, basta prender o 
jôgo da espádua esquerda liberando, ao mesmo tempo, a espãdua direita, òu fa?er 
a anca esquerda desviar-se um pouco para a direita, ou, finalmente, adiantar a 
anca direita em relação à esquerda.

Tôdas as ações de rédeas ou de pernas, que conduzem a êstes resultados, 
serão boas, ,se bem que em diferentes gráus, e prepararão o cavalo segundo o 
estado do seu adestramento para a partida no pé desejado.

494. Para atrazar a espádua esquerda, é preciso resistir na rédea esquerda
por um leve efeito direto de oposição, ou por um efeito contrário de oposição 
calculado segundo as resistências encontradas,

495. Reunindo a uma destas ações de rédea a da perna esquerda,'Obtem-se
um desvio, mais ou menos acentuado da anca esquerda para a direita.

496. Para obter a partida ao galope, fazendo avançar a anca direita, age-se
com a perna direita na cilha, o que engaja o posterior direito sob a massa (equi
tação superior).

497. Pódem-se combinar estas diversas ações entre si, a fim de obter um
efeito mais rápido e mais preciso. Uma vez conseguida a posição, basta a se
guir dar a impulsão correspondente à velocidade do galope por uma pressão 
igual das duas pernas.

498. A  partida ao galope a direita, pela resistência na rédea esquerda, tem
o inconveniente de atravessar o cavalo, e se êle parte por uma ação enérgica de
mais da perna de dentro, póde partir falso.

499 A  partida ao galope a direita, pela ação predominante. da perna direita 
na cilha, é. certamente a mais correta, porque o cavalo parte sem se atravessar, 
porém esta ação da perna é maiâ uma consequência da educação, do que um efeito 
natural. Esta maneira, discreta e fluente, de iniciar o galope só póde; então, ser em
pregada no fim de um adestramento confiado a cavaleiros experientes, dotados
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de precisão e táto, e com cavalos calmos, obedientes e bem afinados. E' chamada 
partida no talão direto.

500. Em oposição ao que se prescreve na iniciação, convém distinguir, no
adestramento, o treinamento ao galope e a ginástica da partida ao galope. Nesta, 
é preciso multiplicar as partidas num e noutro pé, a fim de torná-las familiares 
ao cavalo. Cabe ao instrutor apreciar o que póde ou deve exigir. A  única regra a 
fixar é de nada indicar ao cavalo antes qúe êste esteja perfeitamente calmo e, por 
outro lado, nunca fazer concessões após um movimento mal executado.

501. Apenas foram tratados das ajudas determinantes que não exclúem o
emprego de outras ajudas. Regularizando ou fortalecendo a indicação feita ao 
cavalo, elas contribuem poderosamente para a execução do movimento.

502. Em resumo, a progressão seguida consiste em ir do conhecí do para o
desconhecido, quer dizer: só utilizar na exploração das partidas os efeitos das 
ajudas que o cavalo estava em condições de entender, em consequência de seu 
adestramento mais ou menos avançado; observar e explorar, pelo menos no 
começo, as atitudes do cavalo em liberdade; só modificá-las pouco a pouco, po
rém com a preocupação constante de conseguir a posição direita em substituição 
à posição atravessada e a partida justa, equilibrada e instantânea à partida incerta 
e desordenada.

503. Para passar do galope ao trote, ou do galope ao passo, é preciso reco
locar o: cavalo na posição rigoròsamente direita. Assim posto o cavalo modifica a 
combinação dos seus membros e recái no trote ou no passo.

Logo que se iniciar o galope, age-se com maior ou menor firmeza nas rédeas, 
segundo a cadência que se deseja adotar e a rapidês com que se quer tomá-la. 
E’ preciso, bem entendido, relaehar as pernas que, entretanto, permanecem em 
contáto, prontas a intervir para assegurar o movimento para a frente, logo que 
o cavalo é instalado na sua nova andadura.

ARTIGO IX

Aquisição da habilitação física

504. O desenvolvimento da habilitação física do cavalo de tropa só tem re
lações muito afastadas com o treinamento do cavalo de corridas. Se a aplicação 
das regras de higiene e o respeito às leis fisiológicas são rigorosamente as mesmas, 
se a progressão no trabalho procede dos mesmos princípios, aqui não se trata, abso- 
lútamente de submeter o cavalo em dias fixos a provas de velocidade, porém, 
de permitir-lhe, pelo desenvolvimento racional de todos os seus órgãos, adquirir 
e conservar, durante tôda a sua vida militar, a resistência, a rusticidade e a des
treza em terreno variado, indispensável ao cavalo de guerra.

Não se podem, então, fixar regras absolutas para o desenvolvimento da habi
litação física do cavalo novo. Seu estado, seu apetite, a conservação de seus 
membros, seu aspéto geral só servem de reguladores e de guias numa arte em 
que se manifestam, sobretudo, as qualidades que distinguem o homem do cavalo.

505. O desenvolvimento da habilitação física do cavalo do 2Ç ano de trabalho
é executada paralelamente com a ginástica, cujos diversos exercícios acabam de 
ser estudados. Um treinamento lógico exige sessões diárias, cuja duração varia en
tre uma hora e meia no mínimo e três horas no máximo.
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506. Tôdas as prescrições enumeradas na iniciação, concernentes ao estado
geral do cavalo, a importância da alimentação, seu desenvolvimento muscular

* e respiratório, o cuidado com os membros e com os pés devem ser observados tanto
mais minuciosamente quanto o trabalho é mais intensivo no 2* ano que no 1’ ano.

507. O objetivo do instrutor é ter o lote de cavalos novos, no fim do se
gundo ano, em estado de executar, fàcilmente, uma marcha de quatro horas
percorrendo 30 a 36 kros.

508. O treinamento ao galope é igualmente regulado de maneira que, nessa
mesma época, os cavalos possam executar, num bom terreno, evoluções a galope 
de 3 a 4000 metros.

509. ^A regularidade escrupulosa das andaduras é a base do treinamento.
. O instrutor assegura o sucesso dêsse trabalho por uma variação e gradação racio
nais de tempo de trote e de galope, combinados com os de passo e repouso. Deve 
durar todo o ano, cada semana trazendo um ligeiro esfôrço a mais e, em conse
quência, o desenvolvimento do organismo. E ’ entretanto útil dividir a marcha às- 
cencional por períodos de nível mais ou menos longos, nos quais o cavalo novo 
se refaz, toma uma nova provisão de fôrças, de energia e alegria e se prepara 
para corresponder melhor aos novos esforços que . lhe serão impostos.

510. As vezes, é mesmo conveniente, se não para o conjunto do lote, pelo
menos para alguns temperamentos delicados, ou para os cavalos cujos membros 
são frágeis, diminuir ou até cessar completamente o trabalho, substituindo-o, 
então, por simples passeios a mão.

511. Um cavalo em bôas condições de trabalho apresenta um aspéto geral
de saúde; olhar vivo, o pêlo brilhante, a pele macia, os músculos salientes; seu 
flanco bem coberto e suas andaduras facéis e calmas, demonstrando vigor.

ARTIGO X

Saltos de obstáculos com o cavalo montado

512. A  destreza era terreno variado e a franqueza no obstáculo devem, igualr
mente, ser objéto de um exercício regular.

513. O trabalho a guia, executado no picadeiro ou no exterior é um auxilio
.muito importante no adestramento para ser desprezado. E' preciso submeter os 
cavalos frequentemente a êsse trabalho.

514. A  prática da equitação • de exterior permite grupar as dificuldades
que o cavalo apresenta na execução do ■ salto montado em um pequeno número 
de defesas, que basta conhecer para remediar prontamente.

E# aliás, um fato demonstrado pela experiência, que na maioria das vezes, 
o cavalo limita suas resistências a uma ou duas defesas que êle apresenta
sempre.

515. Quando um cavalo se recusa a saltar, a primeira cousa para o
cavaleiro que tem de vencer a resistência, assim como para o instrutor que, 
no caso em fóco, deve indicar o remédio, é determinar o caráter da defesa. 
Se o cavalo demonstrou, na guiá, recursos suficientes e, se a sua educação 
no obstáculo foi bem orientada, só resta, para explicar a recusa, de saltar
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montado, sua insubmissão às ajudas ou uma falta de táto por parte do cavaleiro.
— No primeiro caso, é melhor não insistir e aperfeiçoar o adestramento 

antes da recomeçar a saltar.
— Se é por imperícia do cavaleiro, basta, na maioria dos casos, indic.ar-lhe 

a falta cometida para que êle obtenha a obediência imediata.

516. As diferentes defesas apresentadas, no obstáculo entram, geralmente,
num dos grupamentos seguintes:

— O cavalo refuga bruscamente
—  O cavalo desvia longe do obstáculo
—  O cavalo desvia perto do obstáculo

a) — Se o cavalo refuga bruseamente é por falta de impulsão ou por mêdo
da mão do cavaleiro.

— . Quando há falta de impulsão, é preciso afastar-se do obstáculo, dar 
novamente a lição das pernas, ,se necessário a da espora, e depois, quando se 
sente o cavalo reintegrado no movimento para frente, reconduzi-lo com calma 
e bem direito, impulsionandó-o somente nos últimos lances: desde que o cavalo 
obedeça, apear e afagá-lo.

—  Se o cavalo refuga por mêdo da mão, é preciso, depois de ter modificado. 
a embocadura, se fôr o caso, baixar o obstáculo, ou no exterior, escolher obstá
culos muito pequenos; determinar ao cavaleiro a passagem ao passo, a.o trote 
curto, com as rédeas longas, deixando completa liberdade ao pescoço e segurando 
o cepilho. Fazê-lo saltar, assim, até que o cavalo retome a confiánça e alonguo,
durante o salto, a cabeça e o pescoço.

b) — O cavalo, que desvia longe do obstáculo, àpossa-se evidentemente
da mão do cavaleiro, coloca sua cabeça e seu pescoço' numa posição que lhe 
permite subtrair-se ao domínio do freio e escapa numa direção qualquer.
■- O cavaleiro, nêste caso, deve decompor a dificuldade: retomar o cavalo, 
acalmá-lo, recolocar-lhe a cabeça e. o pescoço na posição normal e réeonduzí- 
lo, enquandrando-o estreitamente, até o último momento, entre as pernas ativas 
e as rédeas tensas.

c) —  o  cavalo desvia perto do obstáculo. Podem apresentar-se dois casos:
ou o eavalo desvia adiantando uma espádua, ou êle desvia com a garupa 
precedendo as espáduas.

—  No primeiro caso, é preciso conter a espádua que está avançada pot 
uma simples ação da rédea de abertura, caso o cavalo faça uma s5mples tenta
tiva de desvio, ou por uma intervenção enérgica da rédea contrária, caso jogue 
bruseamènte suas espáduas para fóra do caminho direito, impulsionando ener
gicamente, ao mesmo tempo, com as duas pernas.

— No segundo caso, -quer dizer, se o cavalo desvia pela garupa, à 
esquerda, por exemplo, é pelas ajudas laterais, colocando-o em espádua esquerda 
para dentro (rédea esquerda contrária de oposição e perna esquerda) que se 
reporá a garupa na boa direção. A  cabeça do cavalo é levada, na verdade, 
na direção para a quál êle queria desviar; porém sob a ação da rédea e 
da pejna esquerda, tôda a massa — e é isto que importa — é jogada para 
a direita. Endireita-se o cavalo no último momento, e a impulsão provocada 
pela. rédea que domina a espádua ■ para dentro, acrescida da ação enérgica 
das pernas, o lançará, francamente, para o obstáculo.

517. Tôdas as defesas, que acabam de ser analizadas, são sempre prece
didas, em um ponto qualquer, de um brusco abandono da mão do cavaleiro
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pelo cavalo, que aproveita êste instante de liberdade para tomar uma das ati
tudes que prefere para resistir. 1

518. O cavaleiro que leva o cavalo ao obstáculo deve, então, vigiar, sempre,
atentamente, com o assento e as pernas, o post-mâo, séde da impulsão e conservar 
as rédeas tensas, a fim de não perder o contato da - bôca. Isto denominasse 
“montar unido ao cavalo” .
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A P L I C A Ç Ã O  DOS P R IN C ÍP IO S  DE  E Q U I T A Ç Ã O  E  D E  A D E S T R A 
M E N T O  AO  G O V Ê R N O  DO C A V A L O

CAPÍTULO  1 

Emprego do cavalo 

ARTIGO I

F in a l id a d e

519.. Em consequência da iniciação, o cavalo tornou-se calmo e atento; 
sua flexibilidade e seus meios foram desenvolvidos e suas resistências vencidas 
pela ginástica especial do adestramento. O cavalo sentiu o poder das ajudas 
e á êle se submeteu. Resta fazer. no. trabalho diário, a aplicação dos resultados 
obtidos'.

As regras expostas abaixo servem de base ao aperfeiçoamento da instrução 
equestre dos cavaleiros.

ARTIGO II

O  c a v a lo  d i r e ito

520. A primeira utilização desta obediência tem por objetivo a procura do
cavalo direito, primeiramente por causa do lugar que o cavalo deve ocupar na 
fileira, depois, porque essa posição prestá-se melhor para impór a andadura 
exigida, e regular sua velocidade.

521. O cavalo está direito quando a espádua esquerda e a anca esquerda
e a espádua direita e ;a anca direita marcham ou são colocadas segundo linhas 
paralelas.

522. Ém equitação, convencionou-se. igualmente, dizer que o cavalo marcha
direito segundo uma Unha curva, quando as espáduas e as ancas descrevem 
curvas concêntricas.

523. Quando o cavalo está direito, os posteriores seguem, exatamente, as
linhas traçadas pelos anteriores; as ancas e as espáduas se apresentam em con
dições que assegüram a retidão de seu jôgo reciproco. As duas ancas funcionando 
igualmènte, a impulsão é igualmente repartida e as translações de pêso são regu
lares e facéis. As forças que emanam das duas extremidades do cavalo não expe
rimentam em seu jôgo combinado qualquer contradição e funcionam tõdas para
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um objetivo comum, & marcha diréta, para a qual o cavalo se encontra perfeita- 
mente ajustado.

524. Se, em lugar de. marchar direito, o cavalo marcha atravessado, vê-se
desaparecer a harmonia que existia entre as fôrças do post-mão e as do ante-mão, 
assim como a justa repártição do pêso e a mesma facilidade para tomar diferentes 
direções; além disso, as ancas formam, então, uma escóra e fazem oposição às 
espáduas, o que favorece as resistências.

525. E\ pois; capital, antes de qualquer outro empreendimento, colocar e
manter o cavalo direito.

526. As ações de rédeas e de pernas estudadas acima permitem endireitar
o cavalo. Reportando-se ao quadro dos efeitos produzidos, particulàrmente, aos efei
tos de oposição, e utilizando o auxílio, quê as pernas trazem à mão, o cavaleiro
encontrará tôdas as combinações necessárias para endireitar as esp&duas ou repe-
.lir as ancas, para manter e, se necessário, reconduzir o cavalo à sua direção.

527. Mas, para obter o resultado proporcionado pelo justo emprêgo das aju
das, é preciso entreter a energia da impulsão. As. andaduras justas, cômodas e 
fáceis dependem inteiramente da atividade das ancas e da posição direita do 
cavalo.

ARTIGO m

Mudar de andadura e, numa andadura determinada, 
mudar de velocidade

528. A  execução das mudanças de andadura repousam em dois princípios:
—  1* —- Quando as pernas se cerram para impulsionar o cavalo para a

frente, as mãos não se devem opor ao movimento.
— 2* — Quando a mão age para moderar ou anular a impulsão, as pernas 

não devem agir.

529. Em consequência, para romper ao passo, alargar o passo, passar do
passo ao trote e alargar o trote, o cavaleiro deve fazer suas pernas agirem 
com mais ou menos fôrça, conforme o resultado que queira obter e a sensibilidade 
do cavalo. Ao mesmo tempo, êle baixa a mão e descerra os dêdos, se necessário, 
para permitir o movimento.
.. As mãos, entretanto, devem estar prontas para resistir e mesmo para agir, 

se fòr necessário, a fim de regular a andadura, quando o efeito produzido pelas 
pernas fôr superior ao que se queira obter,

530. Para alargar o passo, o cavaleiro, sem nunca abandonar o contáto,
deixa maior liberdade ao cavalo, a fim de permitir-lhe a extensão do pescoço. 
Nesta posição, o cavalo fica mais firme sôbre seus membros, vê melhor o terreno 
e encontra-se numa situação mais favorável para mover os membros sem fadiga.

531. Para alargar o trote, é preciso impelir o cavalo para a frente, impe
dí-lo de atravèssar-se evitando que uma de suas espáduas se adiante a outra. 
O cavaleiro póds encontrar vantagem em segurar as rédeas separadas nas duas 
mãos, a fim de utilizar-se mais fàcilmente das ações de oposição.
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O cavalo que, lançado no trote, toma o galope sem indicação para tal, é 
quase sempre um cavalo que se retém. E’ preciso retomá-lo, quando comete esta 
falta, tornar a impulsioná-lo, deixar o pescoço alongar-se e levá-lo a tomar, com

* a embocadura, um ponto de apoio que favoreça a velocidade.

532. Inversamente, para encurtar o galope, o trote e o passo, passar do
galope ao trote, do trote ao passo, do passo ao alto e para recuar, o cavaleiro
firma os punhos, como que crescendo com o alto do corpo, com os dêdos cerrados 
sobre as rédeas ajustadas. As pernas devem estar prontas para resistir e mes
mo para agir, se fôr necessário, quer dizer, se o efeito produzido pela tensão 
das rédeas fôr superior ao que o cavaleiro queira obter. Elas. só têm, em conse
quência, ocasião de agir, quando o cavalo tiver começado a ceder à ação das rédeas.

ARTIGO IV

Manter a anãadura e a velocidade

533. Com cavalos bem equiiibrados que, conservando, sua impulsão, per
manecem submissos às ajudas e respeitam a mão do cavaleiro, basta, para man
tê-los numa andadura a uma velocidade determinada, uma tensão branda das 
rédeas. Para conservar a leveza e obrigar a'ceder o maxilar, mascando o freio, 
é preciso agir pela mobilidade dos dêdos, ou pela divisão de apoio, vigiando sempre 
a impulsão,

Mas, acontece frequentemente que, ou porque força a mão ou, ao contrário, 
porque se retenha, o cavalo não conserva a regularidade das andaduras.

534. o cavalo póde forçar a mão por muitas razões: nervosismo, dôr, falta
dé equilíbrio, contração, etc.. Êstes diversos motivos manifestam-se de duas 
maneiras à mão do cavaleiro:

—  ou o cavaleiro sente em sua mão o pêso de uma massa inerte, difícil de 
sustentar e de deslocar f cavalo sôbre as espáduas): é o que se denomina resis
tência de pêso, que é combatida pela meià-parada, que obriga o cavalo a elevar 
seu ante mão e a sustentar-se por si mesmo;

— ou sente na mão o pêso da massa proveniente das contrações musculares 
. do maxilar e que o cavalo dirige instintiva ou voluntàriamente contra os bocados.

Denominá-se esta defesa de resistência de fôrça e se a combate pelas flexões 
ou pelas vibrações,

535. Os cavalos pódem diminuir a andadura indicada: por preguiça, por
falta de meios, por medo da mão, por ignorância das atitudes favoráveis ao mo
vimento:

— Se por preguiça, deve-se atacá-lo enèrgicamente com as pernas, indo, se 
necessário, até o emprêgo da espóra, a fim de restabelecer o respeito absoluto à 
perna.

—  Se por falta de meios, o treinamento, a idade e, finalmente, a alimentação,
modificarão, pouco o pouco o seu vigôr.

-— Se o cavalo teme o bocado demonstra sua apreensão levantando a cabeça 
e rècusando a mão. Assim, êle amassa seu post-mão e, em vez de engajar-se, trota 
no mesmo logar. E’ preciso, nêste caso, modificar a embocadura do cavalo, res
tabelecer-lhe ã confiança ha mão por meio de ações leves dos dedos e provocar as

* extensão de pescoço que acarretarão a distensão do rim, e posteriormente a ação
dos propulsores.
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536. Em resumo, com um cavalo adestrado, mantém-se uma andadura
regular por meio de uma rpão branda e dedos móveis, sem nunca permitir ao 
cavalo forçar a mão. .

537. Com um cavalo que luta contra a ação do bocado, é preciso, ou ter
uma mão branda dando sempre às rédeas á mesma tensão passiva, ou empregar 
as vibrações.

538. Com um cavalo sobre as espáduas, é preciso ter a mão firme e em
pregar as meias-paradas.

539. Em cada um dêsses casos as pernas devem ser vigilantes, porém pas
sivas.

540. Finalmente, com os cavalos que sc retém, convém procurar a causa
que provoca o encurtamento da andadura e agir em consequência, seja pela ação 
das ajudas, seja modificando a higiene e o trabalho.

ARTIGO V  .

Mudar de direção

541. A conversão é a consequênciá de um novo objetivo que o cavaleiro se
propõe atingir. A  escolha do ponto de direção deve, então, preeeder sempre à 
conversão.

Na prática, há três maneiras de fazer uma conversão:
— a conversão larga; .
—  a conversão curta
— a conversão parado

542. Executa-se a conversão larga avançando sôbre um arco de círculo bem
grande, consequentemente, quando o cavaleiro dispõe de espaço e de tempo. -

Ela è obtida pela rédea de abertura, ou pela .rédea de apoio.
A  rédea de abertura indica a nova direção; as duas pernas impulsionam nesta 

direção. E', também, a rédea que os cavalos novos Compreendem melhor. Convém, 
então, aplicá-la, não somente no comêço da iniciação, como tôdas as vezes que 
um cavalo resistir aos outros efeitos de rédeas (desvios, meias-voltas, etc.).

Para qüe essa conversão tenha seu efeito completo, é importante não destruir, 
por meio de uma intervenção prematura da rédea reguladora, a ação da rédea de
terminada; é preciso, pois, no início do movimento, ceder francamente a rédea 
oposta.

A  conversão pela ação da rédea contrária e das duas pernas é, também, uma 
conversão em movimento. O pêso do pescoço arrasta o cavalo na nova direção 
para a qual o impulsionam as duas pernas; é a conversão mais empregada na equi
tação de exterior. E ’, também a única de que se póde servir o cavaleiro que tem as 
rédeas numa só mão

Como na conversão precedente, é preciso, para deixar todo o efeito e tôda 
a potência de ação da rédea que determina o movimento, afrouxar, no comêço, 
a rédea reguladora, a fim de não entravar a posição que a extremidade do chanfro 
do cavalo deve tomar sob a indicação da rédea contrária. No govêmo com uma 
só mão, o relachamento da rédea exterior produz-se, aliás, automàticamente.

543. A  conversão curta que se emprega quando o cavaleiro é constrangido
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a mudar ràpidamente de direção ou. não dispõe do espaço necessário, pode ser 
obtida por um efeito lateral ou por um efeito diagonal.

O efeito lateral (rédea direita diréta de oposição -— perna direita, por exem
plo) levar as espáduas para a direita e deslocar, mais ou menuos vivamente, a 
garupa para a esquerda; o cavalo vira à direita, diminuindo de velocidade.

Esta conversão é de uso corrente no adestramento. Dã um a primeira ginás
tica, reduzida, porém enérgica, à coluna vertical, às espáduas e à garupa. E ’ .êste 
movimento, igualmente, que permite dar ao cavalo a primeira lição da perna e 
fazê-lo aceitar esta ajuda.:

A  conversão curta, pelo efeito diagonal (rédea esquerda contrária de oposição, 
perna direita para virar a direita) é a mais cerrada, a mais pronta e, ao mesmo 
tempo, a mais correta das conversões.

A  rédea esquerda leva as espáduas para a direita e a perna direita desloca a 
garupa para a esquerda: o cavalo vira a direita sem diminuir de velocidade.

544. Em resumo, das duas conversões largas, a primeira é a mais elementar;
a segunda é a mais corrente em equitação de exterior; —- das duas conversões 
curtas, a primeira é excelente para forçar a obediência à perna; a segunda é a 
mais rápida e a mais regular.

545. As diferentes mudanças de direção que pódem’ ser exigidas são:
— as oblíquas (mudanças de mão);
■— as linhas quebradas;
— a direita e a esquerda;
— a meia volta;
— a meia volta invertida
— o círculo.

546. O combate individual e a perseguição não são mais do que a aplicação
dêstes diversos movimentos, impostos por uma sucessão de pontos de direção.

547. A conversão parado emprega-se quando o cavaleiro parado quiser
mudar de frente; é executada sobre as espáduas, sôbre as ancas e sôbre o centro 
de gravidade. .

—  A  meia volta sôbre as espáduas é a última expressão da meia volta invertida. 
Executada correta e ràpidamente, ela demonstra a submissão do cavalo à perna 
e a - agilidade das ancas.

— A  meia volta sôbre as ancas é a última expressão da meia volta. Executada 
correta e ràpidamente, ela demonstra a leveza do ante-mão, a flexibilidade das 
espáduas, a energia dos rins e a submissão das ancas. Se se decompõe êstes dois 
movimentos passo por passo, o. cavalo .compreende-lhes melhor o mecanismo, po
rém, não produz nenhum resultado sob ponto de vista ginástico; deve-se, portanto, 
fazê-los executar muito ràpidamente se dêles se quer tirar proveito.

— A  meia volta sôbre as espáduas. e a meia volta sôbre as ancas são difíceis 
de executar com perfeição. A  meia volta parado, na qual o cavalo gira em tôrno 
do seu centro de gravidade levando, por exemplo,, suas espáduas para a direita 
e suas ancas para a esquerda, é de uma execução fácil e de uma aplicação cons
tante. Ela é obtida pela ação da rédea esquerda contrária de oposição, que leva 
' as espáduas para a direita e faz as ancas desviarem para a esquerda, e pela ação 
da perna direita que impele, igualmente, as ancas para a esquerda.

Em tôdas essas mudanças de frente, a ação da perna deve preceder a ação
da mão. Agindo de maneira diferente, as ancas forma uma escora e tornam a 
volta difícil. Dispondo, ao contrário, a séde da impulsão na nova direção, ■ o 
post-mão age como leme e impõe a direção que a mão pôde apenas . indicar.
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ARTIGO V I

Galopar um cavalo

548. A  qualidade média dos cavalos de tropa impõe grande prudência no
uso das andaduras rápidas, limitando, forçosamente, a velocidade que se "lhes póde 
exigir, assim como a distância em qüe póde ser exigida. ■■

549. A  prática da carga, entretanto, exige, para o cavaleiro, não somente
o emprego do galope largo, como ainda o uso dás velocidades intermediárias entre
essas duas andaduras.

550. O instrutor regula com cuidado as minúcias dêsse trabalho, escolhe seu
dià, o terreno e ensina progressivamente os homens e cavalos a tomar e manter 
um galope equilibrado.

O caváleiro preocupa-se, nêsses exercícios, mais que em qualquer outro, em 
impulsionar o cavalo sôbre a mão. Quanto-mais confiança o cavalo tomar no apoio, 
melhor êle se coloca para manter sua velocidade. Nas primeiras vezes, também, 
há interesse em colocar-lhe o brídão ou um bridão duplo. Tomam-se mais fáceis 
os primeiros galopes, grupando os cavalos por dois ou três no máximo, segundo 
seu temperamento. Para galopar utilmente, é preciso calçar bem os estribos, man
ter as coxas aderentes, as pernas ligadas ao corpo do cavalo, inclinando o alto 
do corpo um pouco para a frente, o que alivia os rins do cavalo, permite ao post-mão 
agir mais poderosamente e em consequência, favorece a velocidade.

O assento, porém, embora soerguendo-se, deve permanecer em condições tais 
que retome instantaneamente a sua posição normal, quando o cavaleiro quiser 
repô-lo na séla, ò que se consegue quando as côxas, os joelhos e a barriga da perna 
conservam a sua aderência.

Âs rédeas são separadas como se disse na escola do cavaleiro.
Os punhos devem ser mantidos baixos, pousados na base do pescoçQ; para 

melhor conservar sua fixidês e dar ao cavalo um ponto de apoio mais estável 
.e constante.

Ensina-se 'o cavaleiro a alargar progressivamente a andadura até tomar o 
galope mais vivo, e depois . a diminuir, também progressivamente, a andadura, 
conservando o contato com a bôca e mantendo o cavalo direito. Esses exercícios, 
inclusive o alargamento e o encurtamento, não devem exceder de 600 a 800 metros. 
Deve-se agir com prudência e regular o trabalho* levando em conta a idade e a 
raça dos cavalos. Os tempos de passo seguintes devem ser tanto mais prolongados 
quanto mais rápido e longo tiver sido. o galope.

551. . Aproveita-se êste trabalho para ensinar o cavaleiro a julgar a velo
cidade de seu cavalo e regulá-la, a observar, constatar e raciocinar sôbre tudo 
o que se passa em tôrno dêle, em uma palavra, a não perder a cabeça, isto ê,
adquirir as qualidades de sangue-frio, golpe de vista e capacidade de julgamento
indispensáveis à;guerra e que.o cavaleiro deve conservar apesar da velocidade.

• ARTIGO V II

0  cavaleiro através campo e no obstáculo 
552. Os princípios da equitação prática encontram sua aplicação no campo e

na execução do salto de obstáculos. As qualidades de ímpeto,; assento, fíxídês, de- 
sembaraço, o respeito à bôca do cavalo, a observação ãs leis do equilíbrio men-
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cionadas constantemente na instrução do homem e no adestramento do cavalo, 
desempenham aqui um papel considerável.

—  O ímpeto no obstáculo é a primeira das qualidades no cavaleiro de ex
terior; êle se comunica ràpidaxnente ao cavalo e toma-se a melhor garantia da 
sua franqueza. Se o cavaleiro não é decidido, o cavalo percebe-o prontamente e 
torna-se retido.

O assento, que é contáto intimo e brando da bacia e das côxas com o 
cavalo, garante a boa mão, permite ao cavaleiro o uso das suas pernas, que conti
nuam, mais do que nunca, como móvel da impulsão e lhe permite, em caso de uma 
falta séria, evitar a quéda, colocando-se no fundo da sela.

. O assento é independente da posição do busto; um cavaleiro póde ter o corpo 
um pouco para a frente è estar sentado, como póde ter o corpo para traz e não 
estar sentado.

—  A  fixidês, que foi definida em equitação como a ausência de qualquer 
movimento involuntário ou inútil, impede, aqui, qualquer projeção exagerada do 
corpo, deslocamento das pernas para a frente ou para traz assim como qualquer 
movimento das mãos no ar ou para traz.

— O desembaraço é o resultado do assento e da fixidês fundidas pela flexi
bilidade da região renal é a qualidade mestra que permite ao cavaleiro fazer sis
tema com o seu cavalo em tôdas as variações das andaduras; é o que se denomina 
montar na ação do seu cavalo.

553. As leis do equilíbrio e o mecanismo das andaduras, impõem ao cava
leiro não sobrecarregar durante o salto as partes em ação, quer dizer, o post-mão, 
fócò da propulsão, no momento do impulso, e o ante-mão que serve para sustentar 
a massa no momento em que o cavalo se recebe;

Finalmente e sobretudo o jôgo do pescoço, tão mais pronunciado quanto mais 
lenta é a andadura e violento o salto, exige, para que o cavalo possa utilizar todos 
os recursos e para que sua bôca não sofra o menor golpe, que a mão do cavaleiro 
dê à cabeça uma liberdade proporcional à energia da extensão.

554. Quanto mais difícil fôr o terreno, mais variado e sérios os obstáculos,
violentos e inesperadas as reações, menos fácil se torna a aplicação destas regras, 
que as necessidades da manobra ou das evoluções tornam de um emprego ainda 
mais delicado, limitando a iniciativa e a independência do cavaleiro.

555. Qualquer que seja a andadura empregada, o cavaleiro, ao aproximar-se
do obstáculo, cerra as pernas e aumenta a pressão delas, se fôr o caso, para as
segurar a impulsão. Êle inclina o corpo um pouco para a frente, mantendo as 
nádegas na séla, os punhos baixos acompanhando o movimento do pescoço, e os 
dedos descerrados, se houver necessidade, para permitir ao cavalo utilizar sua 
cabeça e seu pescoço. ,

Conduzindo, assim, o cavalo na impulsão, bem enquadrado entre pernas fixas 
e rédeas longas porém tem as, o cavaleiro põe-no de alguma maneira, em liberdade 
no corredor das ajudas e coloca-o nas melhores condições para saltar.

Em resumo, sem visar os inúmeros casos que a verdadeira prátièa do exterior 
revela, a fórmula que resume a melhor atitude do cavaleiro no obstáculo é a se
guinte: não saltar nem antés, nem depois, mas com o cavalo..

ARTIGO VHI 
Conibate individml

556. O valor do cavaleiro no combate individual é função do adestramento

553 —  556

REVOGADO



128 —

de seu cavalo. Os exercícios de combate devem, pois, tender a torná-lo tranquilo
e franco.

Esses exercícios dgvem ser conduzidos muito sàbiamente e pódem comportar; 
por exemplo, a seguinte progressão;' ■

— l g — Dispor no picadeiro uma certa quantidade de manequins em tôdas 
as posições, de pé, de joelhos, dèitados, no meio do picadeiro, perto das pistas 
e mesmo atravessados nelas, e fazer os cavalos passar ao lado e por cima, has 
três andaduras, até se familiarizarem.

Com o governo a rédeas separadas e algumas carícias, o resultado será ràpi- 
damente obtido.

—  2" —- Fazer golpear êsses manequins, a comando ou a vontade, em tôdas 
as andaduras e saltando obstáculos, Êstè exercício contribue para tornar os cavalos 
absolutamente tranquilos ante os golpes que os cavaleiros executam. Com a con
tinuação e no decorrer dos exercícios de combate, recebem algumas sofreadas vio
lentas ou alguns golpes de sabre, o que é inevitável a despeito das precauções, e 
se manifestam restrições á se empregar, se os reconduzirá progressivamente a 
êste adestramento especial até que todos os vestígios de má vontade tenham desa
parecido. E ’ sempre bom começar e terminar o trabalho por alguns minutos de 
exercícios contra os manequins.

Quando os cavalos mostram-se completamente tranquilos e francos, fazem-se 
as escolas se cruzarem chocando simplesmente as lâminas e depois simularem um 
entrevero sem desfechar golpes. Realiza-se. o entrevero, primeiro, em todo o pica
deiro, depois na metade, em seguida numa quarta parte usando as três andaduras.

—  3* —  Quando os cavalos estão conflfthados, passa-se à perseguição contra
os manequins montados, deppis contra os cavaleiros e, finalmeiite, ao combate 
individual. ^

557. As sérias exigências a que os cavalos são submetidos no decorrer dês- 
ses exercícios exigem que se os ■ pratique durante pouco tempo e que se os 
entremeie de longos tempos de galope distendido com as rédeas longas e de re
pouso, durante os quais é necessário ceder completamente.

558. Todo o cavalo que demonstrar qualquer hesitação deve ser retirado e
levado novamente aos manequins, como foi dito mais acima.
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CAPÍTULO 2

DEFESAS DO CAVALO DE SELA 

ARTIGO ÜNICO

As defesas e suas correções

559. A rebeldia do cavalo póde produzir um certo número de desordens
que importa dominar, tanto para a conservação do animal como para a segurança 
de quem o monta. Porém, a solução desta dificuldade depende mais da habilidade 
equestre do cavaleiro do que dos processos particulares aplicáveis aos casos muito 
numerosos ou imprevistos que pódem surgir. Êste estudo compreende, então, unica
mente, conselhos úteis e dignos de serem meditados, sem constituirem regras 
absolutas.

560. Cavalos Ignorantes — Quando um cavalo desobedece por ignorância do
que se lhe indica, manifestando somente uma certa perturbação ou resistência 
passiva, consegue-se a obediência retomando seu adestramento a partir do ponto 
em que êle comete a falta e seguindo, então, a série de exercícios indicados para 
completar a sua educação.

561. Cavalos medrosos — E’ pela brandura e paciência que se chega a dar
confiança a êste tipo de cavalo. Quando o cavaleiro percebe um objeto suscetível 
de assustá-lo, deverá sentar-se bem, deixar as rédeas longas, acariciá-lo e acal
má-lo, com a voz. Se o cavalo tem constantemente medo de um objeto, é preferível 
apear para familiarizá-lo com êste objeto do que procurar fazê-lo aproximar-se 
sob a ação das espóras. Se o cavalo, por medo, procura fazer meia volta, deve-se 
mantê-lo direito em seu caminho, opondo as espáduas a garupa.

562. Cavalos mal conformados — O cavalo mal conformado sofre, natural
mente, as consequências da fraqueza dos érgãos deficientes e resiste & execução 
dos movimentos que exigem especialmente o trabalho dêstes órgãos. O cavaleiro 
evitará as exigências imoderadas que teriam como resultado provocar defesas, se 
o cavalo tem deficiência de recursos, ou arruinar mais as partes defeituosas, se o
cavalo se submete.

563. Cavalos retidos — Para tornar-se senhor de um cavalo de caráter di
fícil, é preciso provar-lhe que se é o mais forte e nunca deixar passar uma desobe-
diência nem ceder a um capricho. E', porém, raro que se possa levá-lo a ceder 

,sem empregar a fôrça; por outro lado, qualquer cessão de’ sua parte deverá ser 
imediatamente recompensada. Com o cavalo que não obedece mais à ação simultâ
nea das duas pernas, é-se obrigado a voltar ã lição das pernas dada com a guia e 
o pingalim.

As rédeas rigidas poderão também ser empregadas vantajosamente contra a 
rebeldia.
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564. Cavalos que empinam — Esta. defesa tem como ponto de partida á
parada e o acuamento. A primeira cousa a fazer é, pois, evitar êste acuamento 
por meio de ataques das pernas nâ linha reta, que produzem o movimento 
para a frente e levem o pêso para o ante-mão.

Se o cavalo resiste ao movimento para a frente, é preciso girá-lo no mesmo 
lugar para decompor as forças que são necessárias à empinada. Mobilizando a garupa 
para o lado, o cavaleiro descontrai tôdas as partes do cavalo e o impede de lançar, 
o seu pêso sôbre o post-mão.

O emprêgo do “rearing” prestará serviço para combater esta defesa.

565. Cavalos que escoiceíam Se um cavalo tem o hábito de dar coices, 
é preciso usar o bridão para impedí-lo de baixar a cabeça e ao mesmo tempo 
impulsioná-lo vigorosamente com as pernas.

E ’ um êrro manter, sempre, muito alta a cabeça de um cavalo que escoicêa, 
porque acontece, muitas vezes, que o coice é causado por um sofrimento do rim 
ou dos jarretes, e elevando a cabeça de certos cavalos só se faria aumentar sua 
irritabilidade e provocar suas defesas.

566. Cavalos que batem na mão —  As causas, que produzem êste' defeito,
são numerosas. Elas provém, geralmente, de uma sensibilidade exagerada das bar
ras, de uma embocadura mal escolhida ou de uma mão demasiado dura.

As prescrições indicadas no adestramento para a educação da bôca do cavalo 
permitem remediá-lo. Deve-se procurar uma embocadura conveniente e suprimir, 
se necessário, a bar bela.

A  gamarra fixa na focinheira póde, ainda, ser vantajosamente empregada, as
sim como o trabalho a guia com as rédeas convenientemente prêsas à cilha de 
volteio.

567 . Cavalos que encapotam — O cavalo póde éncapotar por fraqueza ou.por 
falta de adestramento. E ’ o caso de muitos poldros. Basta, então, dar-lhes confiança 
na mão pelo mõyimento para a frente e pelas extensões do pescoço. Se esta atitude 
se torna uma defesa, o cavaleiro deve servir-se, para levantar-lhe a cabeça, das 
rédeas do bridão, por uma ação enérgica e rápida, de baixo par cima se fôr ne
cessário. Obtido o resultado, deve agir com as pernas, para impedir qualquer encur
tamento. Exigir pouco no começo e ceder, desde que o cavalo eleve um pouco a 
cabeça, cedendo o maxilar.

O gag ou bridão ascensor permite, também, combater esta defesa.

568. Cavalos que invertem o pescoço —  O cavalo, que inverte o pescoço, tem
a cabeça alta e mais ou menos horizontal, o maxilar, rígido. A  má conformação 
predispõe a êste defeito, mas esta posição defeituosa decorre, geralmente, de que 
o cavalo foi mal montado e tem mêdó da mão. Para corrigí-lo, deve-se fixar a
mão acima do cepilho, mantendo as rédeas tensas, apertar as pernas para impelir
o cavalo sôbre o bocado e cerrar fortemente os dêdos até que abaixe um pouco
a cabeça. Deve-se, então, descerrar imediatamente os dêdos a ceder, Repetir-se-á
esta lição até que o cavalo ceda à menor pressão dos dedos e compreenda bem
ctue a mão só é dura quando êle inverte o pescoço e que ela se relacha logo que êle
coloca a cabeça. As prescrições enuineradas no adestramento e que servem para o
preparo da bôca do cavalo são aplicáveis a êste caso.

O emprêgo do “rearing” , do martingal de aneis. ou das rédeas Colbert é indi
cado contra esta defesa.

569. Cavalos árdegos —  cavalos que chotam —  As. razões pelas quais os ca
valos se excitam e chotam são numerosas. Alguns têm o passo curto demais:
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A P Ê N D I C E

Quadro A

Exposição das fases sucessivas da educação do cavalo novo

Esta progressão é feita para a média dos cavalos; ela resume as prescrições 
precedentes. Nada tem de absoluto, as exigências podendo variar com os meios 
disponíveis, as influências climáticas, a espécie e a qualidade dos animais; entre
tanto marca as etapas normais da educação a dar ao cavalo darmas.

Objetivos

( Estabelecimento da confiança 
I n i c i a ç ã o (

(5 anos) ( Habilitação física sumária
(

' { Submissão elementar às ajudas

{ Desenvolvimento da habilitação física 
A d e s t r a m e n t o (

(6 anos) ( Ginástica do cavalo novo
(
( Obediência completa às ajudas (*)

( * )  A# datas adeante enumeradas para in ic io  e f im  dos períodos fo ram  adotados tendo em 
vista as regiões do centro leste do pais e baseadas na experiência  da antiga Escola de Cava
laria  que m u ito  se empenhou em reduzir ao m ín im o  o períod o  de depressão fis ica  
dos animais vindo do sul, beneficiando-se dos ú ltim os lanços da prim avera  para a 
viagem e do verão para o p rim e iro  tempo da aclim atação.
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I N I C I A Ç Ã O

(k períodos)

1 ? Período: — l 9 de Dezembro a P  de Março
2 ? ” . : — l p de Março a . l 9 de Maio
3? ” : — l 9 de Maio a 15 de Outubro
4? ”  : —  15 de Outubro a l 9 de Dezembro.

1’ PERÍODO

( P  de Dezembro a P  de Março)

(3 mêses)

( l 9 — Aclimatação 
(

Objetivos (29 — Amansamento 
(
(39 — Estabelecimento da confiança 

I  —  Aclimatação

Observação — Instalação no esquadrão — Cuidados na chegada — Higiene 
particular — Aeração — Rações e substituições — Resistência e rustieidade.

n  — Amansamento

Designação dos mesmos cavaleiros para os mesmos cavalos — Escolha dot 
cavaleiros—  Familiarização do poldro com a vida do quartel (ruidos, bebedouros, 
ferradoria, etc).

IXI — Estabelecimento da confiança

Exterior e pieadeiro — proporções em que se devem empregá-los.
Trabalho não montado —  passeios a mão ao lado de cavalos adestrados 

montados.
Trabalhos a guia —  habituar ao arreiamento, ao peso do homem, à espada 

—Lição de montar.
Trabalho montado — Passeios no exterior —- Organização das escolas — 

Natureza do trabalho — Papel do passo no funcionamento das articulações 
— Acostumar-se aos objetos exteriores — Influência dos guias da escola.
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2'-’ PERÍODO

(1- de Março a P  de Maio)

(g m êses)

Objetivo

(1?) Desenvolvimento da habilitação física sumária 
(2?) Educação elementar das ajudas 
(3*) Habituar-se o cavalo novó a entrar e manter-se 
(na fileira.

I  —  Desenvolvimento da habilitação física sumária

. Educação do estômago —  Levar, progressivamente, o cavalo novo a assimilar 
a ração regulamentar (Vigiar as excreções; beberragens, mashs, cenouras),

Desenvolver os músculos —  Alternância progressiva e racional das andaduras. 
Infuência particular de cada uma. Utilização do terreno variado.

Organização dos grupos e repartição do trabalho.
O trabalho demorado é lento. Primeiras lições de independência e de franqueza. . 
Passagem de pequenos obstáculos a mão; o cavalo direito e franco.
Desenvolver os pulmões —  O galope. Quando e como.é preciso começá-lo. 

Considerações que presidem êste trabalho: as raças, o sangue, o terreno. Picadeiro 
ou linhas retas. Levar o poldro a  galopar 1.500 á  1,800 metros (5 a 6 minutos). 

Aspécto do càvalo em trabalho

D —  Educaçàoelementar às ajudas (* )

(Passar do passo ao trote 
aj —  Ação simultânea das dúàs |»éitias; (Passar do alto ao passo

(Cavalo para a frente) (Passar do alto ao trote
(Alongar o passo e o trote

(Passar do trote ao passo 
b) —  Ação simultânea das duas rédeas (Passar do passo ao alto

(Principio das rédeas sempre tensas) (Passar do trote ao alto
(Encurtar o passo e o trote

(.*) A ação simultânea das 2 pernas e das 2 rédeas póde ser exercitada no exterior junta- 
mente com o desenvolvimento dà habilitação fisica.* . A ação das redeas que provocam  
as mudanças de direção é exercitada na picadeiro nos dias em que o máu tempo impeça 
de sair. '

Preparação sumária para 
o emprêgo eventual em
caso de Mobilisação:
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c — Ação isolada (rédea contrária (Mudar de pista mudando de mão 
das rédeas (rédea de abertura (Linha quebrada

d) '— Ação combi- (rédea de abertura (Volta
nada das. (e as duas pernas ( 
duas pernas (Rédea contrária e (Meia volta
com uma ou (e as duas pernas (Meia volta invertida
outra rédea ( (Marcha em círculo

Partida ao galope pela ruptura do equilíbrio.

I I I  —  Levar o cavalo a ocupar a fileira no esquadrão

Habituar o cavalo às armas, a seu manejo parado e em marcha; ao equipa
mento da séla; ao freio; ao equipamento do cavaleiro e ao fôgo.

Executar durante o trabalho no exterior, algumas marchas em coluna, 
em batalha, ruturas, desenvolvimentos.

3- PERÍODO'

(P  de Maio a 15 de Outubro)

(5 meses e.1/2)
( l p —■ Desenvolvimento da habilitação física

Objetivos (
(2g — Submissão mais acentuada às ajudas.

I  —  Desenvolvimento da habilitação física

Aumentar o trabalho no exterior levando em conta o estudo e o tempera
mento de cada cavalo (lh  1/2 a 2h).

Continuar o treinamento ao galope para chegar em fim de período a 
2.500 metros (7 a 8 mniutos).

Lição de independência no exterior. Confirmar a franqueza e a calma. 
Obstáculos — Lição na guia e em liberdade; destreza em terreno variado; 

passagem montado de pequenos obstáculos naturais: troncos de árvores, fossos, 
subidas, passagens de estrada, etc.

Higiene —  Período da muda: vigiar a higiene e a alimentação. Modificação 
do trabalho.

Período do vêrde. Os cavalos devem, de preferência, estar em alto estado. 
Aumentar a ração de aveia. Diminuição do trabalho no exterior.

Fisionomia do cavalo em condições. — Olhar, pêlo, músculos, flancos, membros.

I I  - r  Acentuar a submissão às ajudas

Mesmo trabalho no picadeiro que durante o segundo período; primeiro com 
bridão; com freio durante o último mês.

Por outro lado:
1* — Confirmar o movimento para a frente. , .

Primeira procura do equilíbrio pelos alargamentos e encurtamentos de 
andadura, nas linhas retas.
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(Passagem dos cantos
2® —  Mobilização das ancas. (Serpentinas

(efeitos da perna isolada) (Meias voltas invertidas, etc.

3* —  Mobilização das espáduas. (Passagem dos cantos 
(ação da rédea de apoio) (Serpentinas

(Meias voltas, etc.

4* -— Extensões e recolhimento do pescoço
5® —  Partidas ao galope na linha reta pela ação das ajudas laterais.

4? PERÍODO

(15 de Outubro a P  ãe Dezembro)

(1 mês e 1/2)

Período de repouso —  Passeios a  mão. Substituições amplas da ração de 
aveia. Baberragens, mashes, laxativos. Repôr os çavalós em alto estado físico.
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ADESTRAMENTO

( k períodos)

1 ? Período: 1" de Dezembro a l p de Fevereiro 
Z9 ” : 1». de Fevereiro a 1» de Agosto
S*’ ” : 1{' de Agosto a 15 de Outubro
4? ” : 15 de Outubro a P  de Dezembro

1’ PERÍODO

P  de Dezembro a P  de Fevereiro

(2 mêses)

(1* —  Repôr os cavalos em trabalho 
Objetivos (

(29 — Repôr os cavalos sob a ação das rédeas

I  Retomada do trabalho

Nova distribuição dos cavalos aos oficiais, graduados e cavaleiros de escól. 
Exterior — Acordo do homem e do cavalo. Retomada progressiva do trabalho. 

.Os retardatários.
Lição da guia e de montar para os novos cavaleiros.
Salto do obstáculo a guia e em liberdade. Utilidade: de fazer os cavalos 

novos saltarem obstáculos fixos.
Calma e franqueza do cavalo isolado.

I I  — Obediência às ajudas
\ '

Picadeiro — Repetição progressiva, primeiro de bridão, depois, de freio, 
do trabalho do ano anterior.

Repôr o cavalo no movimento para a frente. Alargamentos e encurtamentos 
de andadura nas linhas rétas, círculos e mudanças de direção.

2Q PERÍODO

P  de Fevereiro a P  de Agosto
(6 mêses)

(1* —  Desenvolvimento da habilitação física 
Objetivos (

(29 —  Ginástica e obediência completa às ajudas 

I  —  Desenvolvimento da habilitação física
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Exterior —  Sessões demoradas de uma e meia a duas horas. Aumentar 
progressivamente as exigências sempre levando em conta a muda e o verde 
(como ná iniciação).

Chegar, em fim de período, a 3.000 metros de galope (8 minutos)
Trabalho em terreno variado
Passagem de obstáculos naturais, com os cavalos montados.
Levar tão longe quanto possível a independência, a franqueza e a calma. 

Sair da coluna ou fazer meia volta, ao passo, ao trote ou ao galope, a tropa 
estando em marcha ou parada.

Lição de montar no exterior.

11 — Ginástica e obediência completa ãs ajudas

Picadeiro — Seções curtas (3/4 de. hora no máximo) com um objetivo 
determinado.

A  impulsão — Ação da espóra
O freio — Escolha de uma embocadura. Habituar' o cavalo ao freio. Progressão 

a seguir. Diversas maneiras de segurar as rédeas no adestramento.
Repetição com o freio do trabalho em bridão. Aprendisagem das rédeas 

de oposição.
Mobilidade e engajamento do post-mão —: Alargamento e encurtamento de 

andadura, partidas, paradas, recuar, meias voltas invertidas, meias voltas sobre 
as espáduas, serpentinas e círculos, para fóra ou para dentro, Galope falso.

Flexibilidade e liberdade das espáduas — Meias voltas. Meias voltas sôbre 
as ancas. Serpentinas. e circulos, as .espáduas girando em tôrno das ancas (ação 
das rédeas contrárias)

A  espádua para dentro.
Mobilidade do maxilar — Flexionamentos.
Posições da cabeça e do pescoço favoráveis ao adestramento —  “Ramener”
Aplicação:
Equilíbrio — Trabalho em bases longas e em bases curtas.
Mudar de andadura e, numa andadura dada, mudar de velocidade ■ A  parada, 

a meia parada, o recuar.
Partidas ao galope,, partindo do passo, do trote, do alto, do recuar, o 

cavalo permanecendo direito.
Manter uma andadura dada e, nesta andadura, conservar a mesma velocidade. 

—  Regulação das diversas andaduras regulamentares. Trabalho em grandes 
linhas.

Mudanças de direção —  A  conversão.
Obediência absoluta às ajudas em forma e no exterior: os quadrados móveis.

- O cavalo para a frente, calmo, direito e leve.
Condução com uma mão.

3“ PERÍODO

de l ç de. Agosto a 15 de Outubro (manobras)
(2 mêxex e  m eio)

(1* —  Desenvolvimento da habilitação fisica 
Objetivos (2« —  Confirmar na obediência &s ajudas

(3* —  Aplicação dos resultados obtidos ao trabalho militar
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I  —  Desenvolvimento da habilitação física

Reconduzir, progressivamente, ao trabalho os cavalos poupados durante o 
vêrde. Levá-los a 3.000 ou 4.000 metros de galope (10 a 12 minutos).

Executar algumas marchas em estrada numa distância e num tempo dado 
(30 a 36 quilômetros em 4 horas).

I I  — Confirmar na obediência às ajudas

Mesmo trabalho que no segundo período. Passar do trabalho nós quadrados 
móveis, no exterior, ao trabalho êm escola, no picadeiro, que cadência e equilibra 
os cavalos.

Meias voltas sôbre as ancas, sôbre as espãduas e sôbre õ' centro de gravi
dade. Governo a uma mão em tòdas as andaduras e em tôdas as direções. 
Trabalho a vontade.

IH  ■— Aplicação dos resultados obtidos ao trabalho militar

Os quadrados móveis conduzem à escola do grupo (uma fileira, duas fileiras, 
fileiras abertas, fileiras cerradas),.

Trabalho com armas — Emprego das armas a cavalo.
Trabalho com os manequins. Preparação para o combate individual. Perse

guição.
Missões individuais: estafetas, exploradores, patrulhadores.
Adestramento aos ruídos, calma com os tiros, natação.
Atrelagem
Passagem e saltos de obstáculos em escola.

4* PERÍODO

( de 15 de Outubro a P  de Dezembro)

Repouso — As mesmas prescrições do fim da iniciação.

REVOGADO



CONSTATAÇÃO DOS RESULTADOS

Pontos principais que as inspeções devem visar

A . INICIAÇÃO

Estado geral dos cavalos, condição, membros 

No picadeiro:

—  Calma, fluência e regularidade das andaduras.
—  Obediência às ajudas em movimentos simples.
—  Montar.

No exterior:

—  Franqueza e calma das andaduras, individualmente, e. em escola.
—  Prova de galope (no picadeiro se o terreno não permitir galopar 

no exterior).

Passagem de pequenos obstáculos a mão e montado. :
Manêjo das armas. Docilidade ao fogo.

B. ADESTRAMENTO

Estado geral dos cavalos, condição, membros

(Picadeiro)

Calma, fluência e regularidade das andaduras. .
Exame individual provando a obediência às ajudas nos movimentos cerrados. 
Trabalho em escola.

(Exterior)

Trabalho individual. O cavalo a frente, calmo e direito na execução de 
tôdas as missões individuais (explorador, flanqueador, balisador, estafeta). 

Prova de galope (no picadeiro se o terreno não permitir o galope nó exterior). 
Saltos de obstáculos 
Trabalho em tropa. Emprêgo das armas
Prova de Habilitação física (etapa média de 25 a 30 quilômetros).
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ANEXO 1

TRABALHO COM ARMAS 

ARTIGO I
Generalidades

1, O trabalho com armas, a cavalo, sob o ponto do vista da equitação 
elementar, constitui, por assim disser, o coroamento, pois, neste trabalho, o cava
leiro terá que demonstrar ser possuidor de um bom e seguro assento, de uma 
completa independência a cavalo, de ser capaz de empregar, com justeza e 
rapidez, as ajudas, particularmente para as mudanças de direção, e ser possuidor 
de ousadia, discernimento e espírito de decisão rápida.

Sstes exercícios, além disso, podem ser empregados também a titulo de fie- 
xionamentos.

E ’, pelas razões acima, que, logo que os cavaleiros novos empreguem bem as 
ajudas, devem já ser postos, frequentemente, no trabalho à vontade e, exercitados, 
em executar naturalmente, por iniciativa própria, cortes de picadeiro, voltas e 
meias voltas, nas três andaduras. Depois, repetem-se êsses exercidos, reunindo 
os cavaleiros, dois a dois, a fim de habituá-los a marchar em direção oposta, cru
zando-se em todos os sentidos, primeinamente conduzindo as montadas com ambas 
as mãos e, depois, com uma só. Finalmente, o instrutor dispersa tôda a turma, 
em espaço cada vez mais restrito, exercitando os cavaleiros em conservar as an- 
daduras, sempre senhores de seus cavalos (andadura e govêrno), pois, só assim 
poderão investir contra qualquer adversário que passar a seu alcance.

Só, depois, então, é que será iniciada a instrução de emprêgo das armas, 
pròpriamente dita, sendo que a docilidade do cavalo e a habilidade do cavaleiro 
em conduzi-lo, são de importância preponderante nesses exercícios.

Em síntese, o emprêgo das armas, a cavalo, deve ser iniciado, logo que os 
cavaleiros tenham adiquirido um suficiente assento, que estejam habituados com 
o emprêgo das ajudas e que seu equilíbrio na sela, independência e destreza a
cavalo o permitam.

Em geral, êsses exercícios são executados, diàriamente, no fim das sessões 
de equitação (último quarto de hora). Têm por fim ensinar aos homens a fazer 
uso de suas armas a cavalo.

2. Para o trabalho inicial, os cavaleiros formam, em geral, em uma fileira,
em círculo ou, preferencialmehte, em duas fileiras: voltadas uma para a outra, 
porque esta formação não só permite ao instrutor ver melhor a execução dos 
movimentos, como apresenta, a cada cavaleiro, a facilidade de tomar, como adver
sário, o da fileira oposta.

1 — 2
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O intervalo e a distância necessários, entre um cavaleiro e outro, é de cêrca 
de dois corpos de cavalo.

O instrutor vela, para que o manêjo das armas não faça o homem perder a 
regularidade da posição a cavalo. 

3 . Todos os exercícios de emprêgo de armas são antes, obrigatòriamente, 
ensinados e praticados, no que fôr possível, a pé, tanto parado como em mar
cha (passo, acelerado, mãrehe-marche), para colocar os homens perfeitamente 
no conhecimento do mecanismo dos movimentos, desenvolver-lhes o vigor, a pre- . 
sença de espírito e a agilidade indispensáveis.

Os movimentos a pé, no entanto, devem ser restringidos àqueles indispen
sáveis à sua fácil execução, quando realizados a cavalo e de sorte que os homens 
se habituem com o emprêgo das armas. Servem ainda, para a aprendizagem 
do mecanismo e para o necessário e indispensável desenvolvimento muscular.

4. As exigências, tanto a pé como a cavalo, devem ser progressivas, de
modo a haver desenvolvimento gradual dos músculos; nenhum exercício deve ser 
prolongado até produzir grande fadiga, não sé porque isso prejudica a correção 
dos movimentos, como para evitar sempre o perigo dos excessos.

O instrutor ainda deve ter cuidado em não exigir uma destreza que acarrete 
movimentos defeituosos; não esquecer que os resultados são consequência do grau 
de progresso, na equitação e no desembaraço do-emprêgo das armas a pé.

. E' necessário, em suma, que, pela maneira.de conduzir tais exercícios, êles 
tomem, desde o primeiro dia, um caráter ofensivo e enérgico. A  violência do . 
ataque assegura o bom êxito, em tôdas as situações. E ’ indispensável que os 
homens se convençam que a espada é uma arma essencialmente ofensiva e, como 
tal, deve ser manejada com grande energia. .

5. Como treinamento a cavalo para o emprêgo das armas, o instrutor pode opor
um cavaleiro a outro, com o objetivo de fazer com que, cada um, tome o lado 
direito do adversário e o toque na espádua esquerda (direita) com a mão direita 
(esquerda).. Para isso, disporá a turma em duas fileiras, em frente uma da 
outra e . convenientemente afastadas. Os dois cavaleiros designados marcham ao 
encontro um do outro e começam q exercício, primeiro ao trote e depois ao galope 
curto. Os cavaleiros devem evitar choques entre cavalos e paradas súbitas.
O atingido deve acusar logo, declarando alto “tocado-' e entrar em forma.

6. Nos exercícios de combate individual excluem-se .os cavaleiros, cuja pre-.
paração equestre é ainda insuficiente e os cavalos impressionáveis, cujo adestra
mento, para tais exercícios, ainda não esteja perfeito.

O instrutor e os cavaleiros devem ser munidos de máscaras e luvas próprias, 
armados de espadas flexíveis ou pequenas varas com as pontas emboladas (a tí
tulo de espada).

7. O instrutor explica, individualmente, os ataques contra um adversário,
seguindo uma progressão lógica (em princípio, a estabelecida para os exercícios
a pé), e indicando as andaduras. 

Se o cavaleiro não fôr bem sucedido no primeiro ataque> retoma a ofensiva 
e continua o combate.. Não deve dar fòlga ao inimigo, acossando-o de perto, apro
veitando sempre tôdas as ocasiões favoráveis para atingí-lo, multiplicando os ata
ques, até que o tenha pôsto fora de combate.

O assalto cessa, desde que um dos cavaleiros tenha sido atingido, que deve- 
rá acusar “tocado” .

3 —  7
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E ’ preciso lembrar aos homens que as pontas são mais rápidas e mais peri
gosas que os golpes, sendo necessário que o cavaleiro tenha bastante calma para, 
mesmo ao ver uma espada pronta, para desferir jm golpe, continuar partindo 
a fundo para, com uma ponta, atingir em primeiro lugar o adversário que o 
ameaça. Esta será a melhor defesa contra qualquer golpe.

O instrutor deverá exigir, ainda, que os cavaleiros ataquem com energia, 
vivacidade e diretamente, em tôdas as ocasiões, pois, dêste modo, o adversário 
será obrigado a parar o golpe e, nas andaduras vivas, a resposta chegará tarde.

Como o cavaleiro armado de espada é fòrte do lado direito, deve procurar 
deixar o adversário à direita, para atingl-lo em sua passagem, quer com uma 
ponta, quer com um golpe, ou, juntar-se a êle nos casos.de entrevero, a fim de 
tolher seus meios de ataque. *

8. A  uniformidade nos exercícios quando se trabalha em escola, não deve
ser exigida, porque, com isso, se prejudicará a boa execução dos movimentos, 
que devem ser individuais.

O instrutor divide êsses movimentos em tempos, para fazê-los compreender, 
devendo explicar isso aos instruendos.

9. Podem ser organizados concursos de emprêgo das armas a cavalo, o
que muito colaborará para despertar o estímulo, além de permitir verificar o 
grau de instrução, sob um prisma mais objetivo.

Nos percursos de estafeta, por exemplo, uma prova parcial de emprêgo das 
armas pode ser feita, constando de um percurso a galope, de 200 a 300 metros, 
para emprêgo da espada contra manequins colocados em quincôncio ou em linha 
quebrada, percurso êsse que deverá ser coberto dentro de um determinado tempo; 
de um tiro de mosquetão ou pistola, a cavalo, à curta distância, sôbre silhuetas 
de homens de pé, e de um tiro de mosquetão ou pistola, o homem á pé (deitado, 
de joelhos ou de pé), com o cavalo pela rédea, contra silhuetas de homens ajoe
lhados, em tempos pré-fixados.

Poder-se-á, para o tiro, contar dois pontos por impato ou ricochete no alvo 
e tirar um ponto por 30 segundos que exceder ao tempo fixado, e para a espada 
serão abonados os pontos a todo o concorrente, sendo-lhes tirado um ponto por 
dois segundos de atraso ou acrescido a cada dois segundos que exceder o tempo 
fixado para o percurso; ainda serão subtraídos 5 pontos por manequim não atin
gido, sendo desclassificado o cavaleiro que não acertar, pelo menos, metade dos 
manequins.

Esta prova parcial do percurso de estafeta terá, para o tiro, como para o 
emprêgo da espada, o coeficiente sete.

AR.TIGO n

Emprêgo da espada a cavado

10. Se na carga basta ao cavaleiro alongar o braço e deixar que o adver
sário venha, por si, espetar-se na pontá de sua espada, já no entrevero, que a 
sucede, poderá dar; quer pontas quér golpes, em condições de poder variar ao in
finito e parar os golpes a êle dirigidos, sem esquecer que, mesmo no entrevero, 
a ponta é sempre mais rápida que o golpe.

O ensino do emprêgo da espada a cavalo deverá compreender: assaltos 
no vasio, assaltos contra objetivos (manequins) e assaltos individuais. Os as
saltos no vasio são necessários como exercícios de flexionamento,. para desem
baraçar a articulação do punho, habituar o cavaleiro ao pêso da espada, a con
duzir sua montada e a conservar seu equilíbrio ao desferir os golpes.

8 — 10
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Os golpes de espada contra manequins servirão para ensinar os cavaleiros 
a dar golpes’ com presteza e correção, a adquirir golpe de vista, a ferir com a 
ponta ou com o gume, a empregar vigor e vivacidade.

Os assaltos individuais têm por. principal finalidade ensinar- ao cavaleiro, 
não só a atacar como, principalmente, a se defender, e adquirir golpe de vista 
e sangue frio.

Não esquecer que, a espada sendo empregada no combate corpo a corpo, 
o cavaleiro que perder uma fração infinitesimal de segundo, em desferir um golpe,
pode ser atingido pelo adversário.

A  aprendizagem do emprêgo da espada é feita, primeiro, a pé firme.
Para isso o instrutor dispõe os homens em uma fileira, com 3 metros de 

intervalo uns dos outros,'ou em duas fileiras, uma em ffente a outra, e a . três 
metros de distância.

Para o trabalho em movimento, os cavaleiros são dispostos, quer por um, 
por dois ou por três, quer em diversas fileiras ou em quincôncio, quer em re
tângulo, se o trabalho fôr- no exterior. Quando, por qualquer circunstância, fôr 
necessário executar os exercícios de emprêgo da espada no picadeiro, o instrutor 
determina que os cavaleiros usem a pista interna.

11. Há uma posição fundamental chamada em guarda, na qual o cavaleiro
cobre-se e está apto sempre para desferir, ou parar, golpes ou • pontas.

A  posição de guarda, além de ser* uma posição sempre ameaçadora, é, ao 
mesmo tempo, ofensiva e defensiva Ofensiva, porque o cavaleiro com *a espada 
nesta atitude está com ela sempre dirigida direita contra o peito adversário; e 
defensiva, porque basta um simples movimento de eievação do punho, baixando 
um pouco a ponta da espada, para parar quer pontas, quer golpes, permitindo, 
além disso, desferir uma ponta ràpidamente logo após ter* aparado um golpe.

No treinamento (os homens com a espada desembainliada), ao comando 
"Escola (turma) — Em guarda", o cavaleiro segura o punho da espada, com 
a mão direita (fiador passado no pulso), dedos cerrados, polegar estendido 
ao longo do dorso do punho dá espada, leva-a à frente do corpo,' còm o corpo 
voltado para a direita, unhas para baixo, cotovelo um pouco afastado do corpo, 
ponta da espada dirigida na altura e direção do peito do adversário, braço 
flexionado, de modo que a lâmina fique no prolongamento do antebraço e 
que a mão direita fique à frente e um pouco mais alta que a esquerda (que 
mantém as rédeas ajustadas e governa o cavalo), olhar fixo na direção 
do adversário.

Nos exercícios contra alvos, a altura da ponta da espada dependerá da 
altura do alvo.

O cavaleiro sempre deve estar em guarda contra um obietivo, seja o 
manequim que vai ferir, seja um outro cavaleiro que visa à distancia e sempre 
voltar a essa posição, após cada golpe, ponta ou parada. O instrutor faz, frequente
mente, os cavaleiros caírem em guarda contra si, para poder melhor verificar a 
posição, exercitando-os, também, de modo que possam colocar-se prontamentf 
em guarda, partindo de uma posição qualquer.

O cavaleiro qüe ataca,, procura aproximar-se do inimigo de frente parà 
a direita, pondo-se imediatamente na posição de guarda, modificando-a, porém, 
conforme a direção, em que se apresentar o adversário. Em todos os casos 
deve, sempre, ficar pronto, para atacar ou defender-se, mantendo a ponta de 
sua arma na direção do alvo a ferir.

4. posição de guarda deve ser ensinada em sessões repetidas, mas, curtas,
sob pena de tornar-se fatigante e fastidiosa.

Desfaz-se esta posição à voz de "Perfilar —  espadas!".

—  11 —
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12. Nò emprego da espada, usam-se: pontas, golpes e paradas. As pontas
são perfurantes e os golpes cortantes. Em regra, todos os ataques, quando 
possível devem ser feitos por meio de pontas, mas, tanto êstes, como os golpes, 
devem sempre ser executados com a máxima energia, vigor e rapidez, sem 
esquecer que a eficiência depende, em grande parte, da maneira de empunhar 
a espada e de desferi-los, partindo do braço encurvado, não,só pela conveniência, 
como pela segurança em atingir o cavaleiro ou cavalo.

E ’ aconselhado dar preferência à ponta, porque, por maior vigor com que 
se desfira, um golpe de gume raramente mata, ao passo que aquela, enterrada 
sòmente uns dois dedos, provoca uma ferida mortal ou difícil de curar; além 
disso, mão é possível desferir-se um golpe sem se descobrir, ao passo que, com 
uma ponta, fiça-se sempre mais ou menos coberto. Por isso, os homens devem 
ser particularmente instruídos em atirar pontas; os golpes cortantes são ensinados 
mais para que saibam apará-los.

No entanto, os golpes dados de cima para baixo e mergulhantes, seja no homem, 
seja em sua montada, são extremamente eficientes, tornando, em geral, imóvel 
quem os recebe.

As pontas devem ser desferidas a fundo, na direção do alvo, acompanhadas 
com o movimento vigoroso de extensão do braço (unhas para baixo), com a 
inclinação do busto na direção do ataque, firmando mais no estribo o pé direito 
(esquerdo), e com o avanço do ombro direito (esquerdo), para obter-se o maior 
alcance possível, sem no entanto, perder o contato com a sela, nem baixar a 
cabeça.

As pontas são dirigidas contra o peito, flanco, ventre, pescoço ou axila 
do adversário.

Os golpes cortantes são desferidos, alongando-se o braço em todo seu compri
mento e imprimindo a máxima impulsão possível à espada,, que deve cortar, 
deslizando a partir do meio para a ponta. Os golpes são dados horizontalmente 
'ao pescoço do adversário, ou obliquamente na mão que segura as rédeas, salvo 
se o inimigo estiver em frente à direita ou em frente à esquerda, caso em que 
o golpe será dado verticalmente na cabeça.

Tanto nos golpes, como nas pontas, a mão esquerda deve conservar-se
independente, para evitar qualquer contração involuntária que vá afetar a bôca 
do cavalo,

Uma vez terminado um golpe, cortante ou perfurante, a espada volta ime
diatamente à posição de guarda, independente de comando, ficando o cavaleiro 
pronto para a execução de outro golpe ou para defender-se de um ataque do 
adversário.

O instrutor explica todos êsses movimentos, colocando-se na situação de 
adversário. ,

13. Pontas — Tôda a ponta é defendida com o máximo de energia e sempre
auxiliada pelo deslocamento do trontío na mesma direção,

LíOgo que o instrutor ordena a direção de uma ponta, o cavaleiro olha e 
leva a ponta da espada para essa direção, visando o objetivo pela extremidade 
da arma.

A  voz de advertência — "Ponta em frente, à direita (esquerda)!” , o cavaleiro 
dá à ponta da espada a direção indicada.

A  voz de execução — “Arma!” :
l fl) —  Impele com fôrça a ponta da espada para a frente, sem mudar a 

posição da mão (unhas para baixo), alongando ò braço em todo o seu compri
mento, avançando o ombro e inclinando o busto na mesma direção, sem, no entanto,. 
abandonar a sela e nem baixar a cabeça (fig. 1 e 2).
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Figura 1

Figura 2

2°) — Retira violentamente o corpo- e o braço, retomando a posição de guarda 
— Ao comando “ Ponta ã direita (esquerda)!”, o cavaleiro dá à ponta da 

arma a direção indicada, recuando o ombro direito.
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Ã  voz “Arma!” :
l fl) — Impele com força a lâmina na direção indicada, conforme está pres

crito para “ponta em frente, à direita (esquerda)” .
2g) — Retira vivamente o corpo e o braço, retomando a posição de guarda.
— Ao comando ‘Tonta em terra, à direita (esquerda)!” , o cavaleiro dá 

à ponta a direção indicada, girando o tronco para a direita (esquerda) e recuando 
o ombro direito.

—  A  voz “Arma!” , desfere a ponta com energia, de cima para baixo, incli
nando o alto do corpo o necessário para atingir o objetivo.

Recuando suficientemente o ombro direito, o cavaleiro também poderá lançar 
uma ponta contra um adversário qúe o ataque a cavalo, pela retaguarda e 
à direita.

14. Golpes — Os golpes de espada são excepcionais no combate, porque
descobrem o atacante, expondo-o a um golpe de ponta do adversário.

Logo que o instrutor ordena um golpe, o cavaleiro, na posição de guarda, 
volta imediatamente ós olhos para a direção indicada e toma a repectiva posição 
inicial,

—  Ao comando “Escola (turma) — Golpe em frente, à direita (esquerda)!” , 
o cavaleiro volta o rosto para a direção indicada, levanta a espada com o braço
meio estendido, leva o punho acima da cabeça e à direita (esquerda), cotovêlo
para a direita e afastado do corpo, a ponta da arma um pouco caída para trás e
para a esquerda (direita), e mais elevada que o punho, lâmina para trás, gume para
cima e na direção do golpe a ser desferido.

— Ã  voz de “Arma!” :
■— desfere o golpe, de cima para baixo, em frente e à direita (esquerda), 

distendendo enérgica e totalmente o braço, dand" à espada o maior impulso 
possível, fazendo a ponta descrever um círculo que reconduz a arma à posição 
“em guarda” , inclinada e volta o alto do corpo na direção do objetivo, sem, 
entretanto, perder o contato com a sela;

Em geral, esses golpes são desfechados contra a cabeça do adversário.
— Ao comando “Golpe à direita!” , o cavaleiro volta o rosto para a direção 

o cavaleiro volta o rosto para a direção indicada e, com as unhas para cima,
leva a espada ao lado direito (esquerdo) e acima da cabeça, cotovêlo afastado
do corpo, lâmina no prolongamento do antebraço, ponta para a direita (esquerda),
e para trás.

— À voz “Arma!” , desfere o golpe enèrgicamente de cima para baixo, esten
dendo completamente o braço; inclina o alto do corpo o necessário para atingir 
o alvo. • ,

—  Ao comando "Golpes à direita!” , o .cavaleiro volta, o rosto para a direção
indicada e leva o punho dà espada por cima do ombro esquerdo unhas para 
baixo, gume e ponta da arma para a esquerda, braço dobrado, lâmina para trás, 
ficando o ante braço cruzado na frente do pescoço' e faz uma ligeira torção do 
tronco para a esquerda, sem perder de vista o alvo.

—  A 'voz de “Arma!” :
lq) — Desfere o golpe horizontaimente à direita, alongando total e enèrgi

camente ò braço para a frente e para a direita, dando a lâmina o maior impulso 
possível, descrevendo com a ponta um arco de circunferência,, acompanhando e 
apoiando com o busto o movimento do braço, sem, entretanto, perder o contato com 
a sela.

2*>) — Deixa a lâmina voltar por cima da cabeça à posição de guarda, em 
continuação ao movimento com que desferiu o golpie, flexionando o. .cotovêlo 
e baixando o punho.
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—  Aó comando “Escola (türma) Golpe & esquerda!’', partindo da posição 
de ‘'golpe á direita", o cavaleiro volta o rosto para a esquerda, leva a espada 
ao lado esquerdo, unhas para baixo, recuando bem o ombro esquerdo, por uma 
torção do tronco francamente para a esquerda, cotoyêlo separado do corpo, 
braço flexionado, lâmina para trás.

—  À  voz de "Arma!", dá o golpe horizontalmente, estendendo bem o braço, 
descrevendo com a ponta um arco de circunferência inclinando e voltando o alto 
do corpo na direção do alvo sem, entretanto, perder o contato com a sela; a 
arma volta à posição de guarda pela continuação do movimento com que. foi des
ferido o golpe, deixando a lâmina passar por cima da cabeça, de modo a fechar 
aproximadamente a circunferência.

—  Ao comando “Escola (turma) —  Golpe & esquerda —  partindo da posição 
de golpe em frente à . esquerda!”, o cavaleiro procede como para o golpe em 
frente à esquerda e, à voz de "Arma!”, desfere o golpe, descrevendo um círculo 
horizontal da direita para a esquerda, com o braço çompletamente estendido, 
voltando, por cima da cabeça,, à posição de guarda.*

. Os molinetes de combate não são simples flexionamentos;. servem para o 
cavaleiro afastar vários adversários ao mesmo tempo. Constituem uma sequência 
de golpes de espada dados altemativamente em frente à direita e à esquerda, 
o mais vigorosamentè que fôr possível e sem se deter entre úm outro, a energia de
cada golpe levando a lâmina â posição para o golpe seguinte.

15. Paradas Não existe melhor parada dè um golpe, do que atacar vigo
rosamente com a ponta da espada dirigida sempre para o peito 4o adversário, 
afastando-lhe brutalmente a arma.

Contudo, as pontas e os golpes do adversário podem ser rebatidos com 
o forte da lâmina, desviando a arma do inimigo pela sua parte fraca. Nas
paradas,;: é preciso que a ponta da espada continue, sempre dirigida para o adver
sário, de modo que o cavaleiro fique constantemente em: condições de parar um
golpe e respondê-lo imediatamente.

Para poder suportar melhor o choque da ..arma do contendor, o cavaleiro 
deve manter o braço sempre ligeiramente flexionado.

Conforme a direção do ataque que se tem de. rebater, a parada de golpes 
pode ser de três maneiras:

—  à direita;
—  à esquerda, ou
—  à cabeça.
—  Ao comando “A direita —  parar!”, o cavaleiro afasta a  espada para à direi

ta, de maneira a. desviar, coiii. o sen forte e dá direção do corpo, a arma do 
adversário.

-— Ao comando “À  esquerda —; parar!”, o cavaleiro volta as unhas para 
cirna, de maneira a ficar com o gume da. espada para a esquerda, e desloca 
a lâmina , para êsse lado, a fim de desviar, com d forte e da direção do corpo, 
a arma adversária.

—  Ao comando "À  cabeça —  parar!”, o cavaleiro leva o copo‘da espada
à altura da cabeça e um pouco à direita e à frente, com 'as unhas voltadas 
também para a frente. A  lâmina, com o gume para cima e um pouco voltada 
para a frènte, fica atravessada da direita para a esquerda, a ponta, iigeíramente 
acima do punho, a fim de desviar com o forte e da direção da cabeça, a arma dó 
adversário. *

16. Passagem de um golpe a outro. As passagens de uns a outros golpes
e dêstes às paradas, e suas combinações çom molinetes são feitas á espada per-
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correndo o caminho mais curto, sem posições intermediárias, isto é, sem passar 
pela posição de guarda.

Em combate, o cavaleiro deve cuidar sempre de garantir-se contra os golpes 
do adversário, expondo o menos possível o corpo. Fica- ao alvitre do instrutor 
escolher as combinações mais eficazes.

Todos os golpes, pontas e molinetes, a título de exercício, devem'ser treinados 
também com a mão esquerda.

17. Molinetes. Os molinetes são exercícios que têm por principal objetivo
habituar os homens a empregar a espada com a máxima destreza e habilidade.

Além dessa utilidade — dar aos homens a destreza necessária — os molinetes 
encontram, a miúde, aplicação também no combate, quando as circunstâncias 
tornam as pontas e os golpes impraticáveis e quando se têm de vencer dificuldades 
no entrevero.

Os cavaleiros executam êsses movimentos, a princípio, lentamente e, só 
depois o instrutor exigirá a rapidez e perfeição, ensinando como facilitar a rotação 
da espada, cedendo ligeiramente os dedos.

São executados, primeiramente, como instrução de aprendizagem, a pé. Como 
ginástica de destreza e flexibilidade, particularmente do braço e do punho, os 
molinetes (como- golpes) devem ser feitos, tanto com a mão direita como com 
a esquerda.

Todos os molinetes são executados, estando o cavaleiro na posição de "guarda".
Enunciando o molinete a efetuar, o cavaleiro toma a posição preparatória; 

à voz de "Começar” , inicia o movimento, só terminando-o ao comando de 
“Em guarda!” , cuja posição só deve ser tomada depois do homem ter o cuidado 
de completar prèviamente o movimento iniciado.

A  espada é passada para a mâo esquerda ? > comando “Espadas na mão 
esquerda!”  e retomada com a mão direita à voz Espadas na mão direita!” .

Há duas espécies de molinetes que podem ser executados com a espada:
—-  a) —  molinete horizontal;
—  b) —  molinete vertical.
Ao comando “Molinete horizontal!” , o cavaleiro estende o braço direito para 

a frente, mão na altura do rosto, unhas ligeiramente para a direita e para baixo, 
lâmina da espada um pouco atravessada para a esquerda, ponta na altura da 
cabeça (posição preparatória).

-— A  voz “Começar!” :
1*) —  Faz a espada descrever, acima da cabeça, um círculo horizontal da 

esquerda para a direita, levando, por uma tensão do pulso, a ponta da espada, 
pela esquerda, para a retaguarda e completando o círculo para frente; termi
nando o movimento, as unhas estarão voltadas para cima, a lâmina para a direita 
com a ponta para êsse lado.

2<>) —  Desfaz o movimento, descrevendo um círculo em sentido contrário 
(da direita para a esquerda), terminando na posição preparatória, unhas para 
baixo.

O cavaleiro continua a fazer o movimento da esquerda para a direita e da 
direita para a esquerda até a voz “Em guarda!” .

Ao .comando “Molinete vertieal!” , o cavaleiro toma a posição preparatória, 
estendendo o braço direito para a frente, em todo o seu comprimento, a mão um 
pouco acima dos olhos, unhás ligeiramente para baixo, lâmina no prolonga
mento do braço.

—  Ã  voz “Começar!” :
1*) —; Baixa a ponta da espada e descreve com ela Uma circunferência 

de baixo para cima, ao lado esquerdo do cavalo, passando a lâmina atrás do
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cotovêlo esquerdo, sem dobrar o braço e nem abrir ós dèdos; a arma toma, 
com a ponta para a direita, uma posição análoga à preparatória, unhas para cima.

29) —  Baixa a ponta da espada, para descrever com ela uma circunferência,
agora pelo lado direito do cavalo.

Continua, assim, a executar o movimento, ora à esquerda, ora à direita, 
até a voz “Em guarda!” .

Ainda como excelente exercício de destreza, é de tôda a vantagem que os 
homens sejam amiudadamente exercitados nos golpes duplos, isto é, na combi
nação de um golpe com outro, golpes com pontas, golpes, pontas e paradas, e 
ainda êsses combinados com molinetes. Êsses exercícios, gradativamente prolon
gados, darão aos cavaleiros o indispensável vigor e flexibilidade que o emprego 
das armas brancas requer.

18.. Exercícios sem alvo. Muito embora êsses exercícios sejam indispensáveis 
para a preparação dos cavaleiros no emprêgo das armas, porque permitem ao 
instrutor ensinar e corrigir os defeitos de cada um, dando-lhes o desembaraço 
necessário, devem ser, entretanto, reduzidos ao estritamente necessário, por serem
monótonos e, portanto, enfadonhos.

Por isso mesmo, convém variá-los o mais possível, a fim de que não tomem
essa característica de fastidiosos.

— São realizados primeiramente a pé e depois a cavalo. Em ambas as 
instruções, inicialmente, os homens são exercitados estando parados e, depois, 
em movimento.

—  No comêço, dividem-se os homens em pequenas turmas (10 a 12 cava
leiros), para que os erros de cada um sejam mais perceptíveis; quando a pé, 
são colocados em uma ou duas fileiras (neste caso, voltada uma para outra, 
o que é sempre preferível),distanciados e intervalados de quatro metros, para
permitir movimentos livres e evitar acidentes; quando a cavalo, são colocados
numa pista maior de um retângulo, para que o instrutor, colocado no centro, esteja
em condições de observar fàcilmente todos os cavaleiros.

—  Quando a cavalo, é preciso cuidar, para que os homens não alterem 
a posição nos estribos, e muito particularmente para que não acionem a 
mão das rédeas, a fim de evitar sofrenaços, sempre prejudiciais, na bôca do 
cavalo.

. —  No início, as vozes de comando não devem suceder-se rãpidamente, a 
fim de que os cavaleiros, na preocupação de executar os movimentos com pres
teza, não toquem com a espada no cavalo.

Convém primeiro exigir a justeza, pois, a rapidez dos movimentos virá 
depois, como consequência.

19. Exercícios contra alvos. Os exercícios de ataque, aprendidos sem alvos,
são repetidos contra alvos (manequins); devem ser ministrados paralelamente 
com os sem alvos, empregando-se, sempre que possível, espadas velhas.

— Êsses exercícios têm por fim habituar o cavaleiro a ajudar a impulsão 
dos golpes, com o tronco, a vencer as resistências dos objetivos, a apreciar 
a que distância, em cada caso, é mais conveniente tomar a posição preparatória 
para, depois, alongar o braço, e, também, para dar-lhe o golpe de vista e destreza 
necessários para atingir o ponto do objetivo designado ou escolhido.

—  Os exercícios contra alvos são executados, primeiramente, a pé (parado, 
a passo, em acelerado e em marche-marche), e depois a cavalo, inicialmente 
parado e, em seguida, nas três andaduras, particularmente no galope.

Iniciam-se, logo que os ' homens sejam capazes dè empregar a espada com 
correção e tenham à cavalo o desembaraço necessário.

18. — 19
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__o instrutor deve verificar se a espada ê imediatamente retirada, logo
depois de desferido o golpe, exigindo que o homem assim proceda, a fim de 
preparar-se para o golpe seguinte.

Deve prestar atenção, para que o contáto com a séla não seja abandonado 
pelos homens em movimento algum, sem esquecer que os cavaleiros novos têm 
tendência em abrir as pernas e puxar nas rédeas, no momento de desferir 
o golpe.

A  parte superior do corpo, no momento de desferir o golpe ou ponta, deve
inclinar-se um pouco na direção do alvo, mas, sem exagêro e sem que o cava
leiro se levante nos estribos.

O cavaleiro executa o golpe ou a ponta indicado pelo instrutor contra o 
objetivo que lhe é designado, partindo da posição inicial que será conservada 
até a distância conveniente para tocar o alvo no ponto desejado e indicado 
pelo instrutor.

—  Em princípio, todos os ataques são desferidos, em ponta, contra o peito 
ou flanco do adversário;

■— vivamente, para Chegar antes da parada do adversário;
—  apoiados pelo tronco do cavaleiro, para que tenham mais fôrça;
—  com o braço bem estendido, para terem maior alcance;

A :

A

SOm jji

Figura 3
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20. Exercícios de combate individual —  Os exercícios de combate com
manequins constituem a preparação para o combate individual.

Ò instrutor exercita os homens no combate individual a cavalo, mostrando 
o partido que devem tirar de sua espada contra arma igual ou diferente.

O combate ind'vidual depende, tanto do gráu de adestramento do cavalo, como
da agilidade, firmeza na séla e golpe de vista do cavaleiro.

Independente dessa habilidade equestre, o desembaraço com o que o cava
leiro passa de um golpe a outro ou a um molinete, por meio de movimentos rápi
dos e seguros, tem a maior influência no resultado do combate.

Esta faculdade de manejar a espada de uma maneira reflexa deve, pois, 
ser desenvolvida com o maior cuidado.

No cornbate individual, a violência com que o cavaleiro se lança contra o 
adversário, dá-lhe, imediatamente, superioridade.

Cumpre-lhe, jamais, se deixar preceder no ataque.
A.s pontas devem ser dadas em todas as direções, exceto para trás e à 

esquerda:
— Para os exercícios de ataque e defesa, no combate individual, tanto o ins

trutor como os cavaleiros devem ser munidos de máscaras e armas próprias 
para esgrima.

—  Para êsses exercícios, o instrutor manda executar, primeiro parado e 
depois em marcha, nas três andaduras, progressivamente, os golpes e moünetes, 
cujo mecanismo foi ensinado na instrução a. pé, tudo de acôrdo com o progresso 
que fôr sendo obtido.

— » O instrutor parado, armado de espada, colocando-se em frente de um 
cavaleiro, também armado de espada, a quem põe em guarda, explica-lhe que:

—  estando o cavaleiro em guarda, para estar coberto, deve ter constante
mente a ponta da arma na direção do ombro direito ou peito do adversário;

—  que. deve dar ao tronco a torsão que fôr necessária, para a realização do 
objetivo acima;

:— qual a região do corpo que deverá se esforçar por atingir, seja qual 
fôr' a natureza do adversário, insistindo na necessidade de olhar por cima da 
ponta da espada e de atacar vivamente com a ponta, voltando prontamente à 
posição “ em guarda” ;

—  a maneira de julgar se. o adversário ataca coberto ou descoberto, para, 
no primeifo caso, atirar-lhe uma ponta a fundo, afastando bruscamente o ferro 
adversário, se o encontrar; no segundo caso, se o adversário se descobre, seja 
na guarda, seja para dar um golpe numa linha qualquer, dar-lhe uma ponta

—  20 —
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epi tempo, isto é, atirar-lhe a fundo uma ponta no peito, no pescoço, ou no 
ventre;

— como atacar e se defender, quando muito próximo do adversário;
—  a arma estando na mão direita e sendo êste o lado mais forte do adver

sário (salvo as raras excepções dos canhotos, convém sempre procurar o lado es
querdo do inimigo e oferecer-lhe o direito, evitando principalmente se deixar atacar 
por um infante pelo lado esquerdo;

—  como as paradas são feitas com oposição de dentro para fóra, só depois 
de parado um golpe, é que o cavaleiro fica em melhores condições de atacar o 
adversário;

—  finaJmente, que os movimentos simples, sendo mais rápidos, são também 
os máis eficazes, isto é, que após ter feito uma parada *‘à direita” , por exemplo, 
o melhor ataque é o dirigido para o ^eito do adversário pelo seu lado direito,
com uma simples distensão viva e enérgica do braço.

O instrutor explicará todos êsses ensinamentos, colocando-se na situação, 
de adversário.

Desde que o cavaleiro tenha compreendido êsses princípios básicos, os mesmos 
exercícios são retomados em marcha.

O instrutor mostra a direção em que o cavaleiro deverá atacar, ora deixando-se 
tocar para desenvolver-lhe a visão e o sentimento de oportunidade e distância, 
ora parando o golpe para forçar o cavaleiro a ' executá-lo com mais precisão, ou 
atacar noutro ponto.

— Os exercícios de combate continuam depois, entregando-se os cavaleiros 
a monitores instruídos e confirmados, fazendo-os, mais tarde, exercitarem-se, 
um contra o outro. O instrutor fiscaliza e corrige individualmente as faltas.

Deve-se evitar çuidadosamente o choque entre cavalos, ou tocá-los com a 
espada.

— O cavaleiro deve manter-se sempre senhor da andadura é do govêrno 
de sua montada, para investir e pôr fóra de combate qualquer adversário que sur
ja a seu alcance.

Çumpre, ainda, que o cavaleiro seja exercitado, de modo que se possa colocar 
prontamente em. condições de ataque, partindo de uma posição qualquer.

— Sendo a espada uma arma essencialmente ofensiva, cabe ao instrutor 
desenvolver, no espírito do cavaleiro, a iniciativa do ataque.

Mostrará as vantagens da ofensiva, principalmente contra o infante, quando 
armado de baioneta.

— Nos combates de cavaleiro contra cavaleiro, cabe ao instrutor determinar 
que só sejam feitos ataques, depois de parado um golpe e sem violência, para 
evitar que com movimentos desordenados, os homens se firam ou machuquem 
os cavalos. Daí ser recomendável o instrutor estabelecer uma certa esgrima de 
paradas e respostas, acompanhados de conduta do cavalo.

— Nas primeiras lições de combate individual, de cavaleiro contra cavaleiro, 
o instrutor começará por colocar dois homens, um deante do outro, na posição
“em guarda” e designará qual dêles deve tomar a iniciativa do ataque, ensinando
como o atacante deve contornar o adversário e como êste procurará evitar, por
movimentos do cavalo, ser agredido pelo lado esquerdo ou pela retaguarda. Pará,
o cavaleiro atacado responder prontamente a todos os golpes que tenha parado,
sempre procurando tomar a iniciativa da agressão.

Depois, inverterá os papéis dos contendores.

—  20 —
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ARTIGO m

Em prêgo do R evó lver (P is to la ) a Cavalo

21. O cavaleiro para atirar a cavalo de revólver (pistola), faz alto, mantém
á bôca do cano à direita (esquerda), com o braço estendido, sem constrangi
mento na direção do alvo, toas, ligeiramente flexionado para resistir ao recúo.

O tiro pôde também sèr executado em marcha, o cavaleiro fazendo a pon
taria para a frente, para a direita,. para a esquerda .e pará trás (à direita ou à 
esquerda), mas, sempre à curta distância do objetivo.

ínicialmente, os cavaleiros são exercitados, nesta espécie de tiro, com car
tuchos de festim, atirando na direção de alvos colocados em diferentes posições, 
para que òs cavalos se familiarizem com o estampido da arma.

— O cavaleiro, estando com a espada desembainhada é querendo fazer uso 
do revólver, deixa a espada cair, ficando segura pelo fiador.

O resultado deste tiro. é üm tanto aleatório; particularmente contra homens 
isolados, mas, deve ser praticado, pára usar-se nos casos de surprêsa, emboscadas 
à curta - distância ou contra grupos de homens na perseguição (Ver o Manual 
C 23-35).

ARTIGO IV

. Em prêgo do Mosquetão a Cavalo .

22. O uso do mosquetão a cavalo, em princípio, só é admissível no desem
penho de missões individuais.

— ; O cavaleiro carrega e descarrega a arma, colocando-a na mão esquerda, 
sem abandonar as rédeas; depois de carregá-la toma a posição de arma na mão (se
gura-a com a mão direita entre a alça de mira e o mecanismo da culatra e a descan
sa pela soleira na coxa direita, bôca da arma levantada acima da orelha direita .do 
cavalo, guarda-mato para a frente).

— Para executar o tiro a cavalo, o cavaleiro coloca o. cavalo obliquamente 
ã direita em relação-à direção do objetivo; assesta a arma no ombro direito, dei
xando as rédeas correrem na mão esquerda, e aponta, colocando o cano mais ou 
menos na direção da espádua esquerda do cavalo. Os resultados dêste tiro são sem
pre pouco satisfatórios, Só devendo ser usado em' casos de surprêsa e contra grupos 
de homens.

ARTIGO V

A lvos e Pistas

23. Os objetivos destinados ao emprêgo das armas brancas são genèrica- 
mente denominados manequins e os para emprêgo das armas de fôgo, simples
mente alvos.

24. Os manequins são fàcilmente confeccionados com uniformes velhos e
descarregados, cheios com palha, areia ou serragem: Devem ter uma certa 
coesão e pêso para resistirem üm pouco à p2netração da espada.

21 —  24
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Em geral, ficam suspensos a suportes ou fôrcas dê madeira, ou prêsos no chão 
por meio de estacas.

25. Quando se emprega mais de um manequim, a distância entre um
e outro deve ser tal que haja tempo para o cavaleiro poder passar de um a 
outro, assalto.

26. Póde-se, ainda, para aperfeiçoar a destreza e golpe de vista dos ho
mens, utilizar manequins móveis, colocados em aparelhos especiais ou amarrados 
em cima de cavalos, e manequins eclipses que aparecem inopinadamente em 
tômo do cavaleiro e desaparecem após um rápido espaço de tempo.

27. Para os exercícios individuais, inicialmente, os manequins são usados
isolados e só depois dispostos . à direita e à esquerda de uma linha reta de, 
no máximo, 100 metros de extensão; o cavaleiro deve apontá-los e ferí-los, seguin
do a linha reta, com pontas ou golpes à direita e â esquerda, em galope de carga, 
(420 metros por minuto).

Esta linha de manequins poderá ser seguida (a uns 30 ou 40 metros além 
por um quíncôncio de manequins que o cavaleiro deverá tocar, após diminuir 
um pouco o rítimo do galope no final da linha reta, e: que. representam o entre- 
vero após a carga,'

Em seguida, os homens serão exercitados, nessa mesma pista, contra mane
quins de diferentes tamanhos e de alturas diversas (representando homens dei
tados, de joelhos, de pé e a cavalo), sendo que os que ficarem a 30 ou 40 metros 
além, deverão ser dispostos de modo irregular, sem simetria alguma e a diversas 
distâncias e posições.

Quando fôr atingido o necessário grâu de destreza e precisão, os manequins 
poderão ser colocados na área de um retângulo rélativamente pequeno, onde os 
cavaleiros exercitar-se-ão por grupos de dois a quatro.

28. No percurso de uma pista, será levado em eonta, não só o número de
manequins e alvos atingidos, como o tempo gasto (que deve ser prèviamente 
estabelecido) de acôrdo com a andadura e a extensão total da pista a percorrer.

Podem-se abonar, por exemplo, 5 pontos para cada impato ou toque no 
busto ou na cabeça das silhuetas, 2 para pernas e braços e. 1 para mãos e pés.

Serão determinados os alvos em que o cavaleiro deverá empregar pistola 
ou mosquetão e os manequins que devem ser feridos por espada.

Se o cavaleiro exceder o tempo fixado, ser-lhe-ão descontados 2 pontos por 
fração de tempo, sendo desclassificado o que não tocar, pelo menos, a metade dos 
manequins.

Os tiros pódem ser feitos a cavalo ou a pé com o cavalo pela rédea.

25 — 28
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ANEXO 2

ARTIGO I

O Condutor Montado

29. Condutor montado é o cavaleiro que conduz & mão, pelas rédeas, um
outro animal —  cargueiro ou cavalo de muda.

Sua instrução tem por fim. habilitá-lo:
a —  a preparar o animal para ser conduzido ou recolhido às baias, obe

decendo às condições de rapidez e ordem exigidas —  embridar, desembridar, en- 
silhar e desensilhar.

b ■— a conduzir o cavalo de mão em tôdas as andaduras.

30. Embridar e desembridar um cavalo cargueiro ou de muda —  de acordo
com as prescrições da escola do cavaleiro a cavalo. (T  21-245).

31. Knsilhnr e desensilhar um cavalo cargueiro —  Nestas operações, o con
dutor é auxiliado por outro cavaleiro —  municiador, no grupo; municíador ou 
remuniciador, na peça, conforme se trate de cargueiro peça ou mimição.

a -— Ensilhar — estando a cangalha disposta sôbre as. bõlsas ou cofres, 
arrumados em fórma de cavalete, com o peitoral, netranca e cilhas dobrados 
sôbre ela, o condutor, conduzindo o animal, vai colocá-lo, de modo que aquêle con
junto fique um passo atrás e à esquerda. Em seguida, entrega o animal ao au
xiliar, que segurando pelas rédeas, fóra do pescoço, coloca-se no lado direito e nà 
altura do garrote com a frente voltada para o animal.

O conduton, então, com ambas as mãos, segura a cangalha e, pelo lado 
esquerdo, coloca-a suavemente no dorso do animal, passando logo a cilha para o 
lado direito, onde a segura o auxiliar. Aquêle, após ageitar melhor a cangalha, 
recebe do auxiliar, por baixo da barriga do animal, a ponta da cilha;

. então, ajusta-a e amarra-a; em seguida, coloca o peitoral e a retranca.
b — O ajustamento da cangalha exige bastante cuidado, a fim de evitar 

que a mesma venha a tolher, ou ferir o dorso do animal. A  colocação do peitoral 
e da retranca exige iguais cuidados, não devendo ser muito apertados, principal
mente a última, para não ferir o animal.

A cilha deve ser colocada de chapa em tôda sua extensão e suficientemente 
apertada, de.modo a impedir que a cangalha rode, ou se desloque para frente 
ou para trás.

e — Após terminar o ensilhamento, o condutor toma o animal do auxiliar 
e, levantando o braço esquerdo verticalmente, anuncia -em voz alta: “Tal car
gueiro -r- Pronto"; permanece no mesmo lugar, a fim de que os serventes carre
guem o material.

d — Desensilhar — No local designado, após os serventes haverem descar
regado o material, o auxiliar toma o cavalo de mão do condutor e, então, proce
dem o desensilhamento, executando os movimentos em ordem inversa, tendo o 
cuidado de colocar o peitoral, a retranca e a cilha sôbre a cangalha.
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Esta, em seguida, transportada pelo condutor, é disposta sôbre as bólsas 
ou cofres, arrumados pelos serventes, atrás e à esquerda dos posteriores do 
animal.

Terminado o desensilhamento, o condutor retoma o .animal e o conduz à
báia; a cabeçada é disposta juntamente com a retranca e o peitoral.

ARTIGO II

Posição e movim entos com o cavalo de mão

32. A  pé, o condutor coloca-se entre sua' montada à esquerda e o cavalo
de mão à direita, segurando aquela com a mão do mesmo lado, comò está pres
crito na Escola do Cavaieirp e êste com a mão direita, pelas rédeas bem curtas 
juntamente com a extremidade das mesmas.

Para deslocar-se a pé, nenhuma mudança fará em relação a sua pòsição ou 
maneira de segurar os animais.

33. A  cavalo — à voz de "Preparar para montar” —■ o condutor passando,
pela frente da sua montada, dá a rédea do cavalo de mão tôda a sua extensão 
e ■ eleva o braço direito, de modo1 que, pasandO' a mão por cima do pescoço' da
quele, possa vir tomar a posição prescrita na Escola do Cavaleiro.

A  ponta da rédea do cavalo de mão passa, então, para a mão esquerda.
A  voz de “A  cavalo” — o condutor age como está prescrito na Escola do 

Cavaleiro e, em seguida, passa a rédea do cavalo de mão para a mão direita.

34. Chamar a atenção do animal — faz isto; sempre que tiver de iniciar um
deslocamento e para êste fim eleva a mão direita, obrigando o animal a levantar 
a cabeça.

35. Marchar e parar —  ao comando “Em frente, (andadura) —  Marche!"
o condutor chama a atenção do animal e inicia a marcha, baixando um pouco

. a mão e tracionando para a frente; ao mesmo tempo, atua sôbre a sua montada,
fazendo-a partir.

Impulsiona o cavalo de mão por tração das rédeas.
Durante os deslocamentos, o condutor deve manJter a cabeça do cavalo de. 

mão no mínimo à altura da anca da sua montada, e no máximo não a deixando 
ultrapassar-lhe a cabeça, dando às rédeas o comprimento suficiente; só . aban
dona as mesmas em caso de absoluta impossibilidade de mantê-las.

Nos terrenos difíceis, é preciso tomar tôdas as precauções, para evitar qüe 
os animais caiam; algumas vezes, convém mesmo descarregar o material e fazer. 
ô animal transpor um trecho ruim apenas ensilhado.

Alto —  ao comando “A lto!” —  o condutor pára sua montada, ao mesmo 
tempo que faz tração nas rédeas do cavalo de mão da frente para trás.

36. A  pé —  ao comando: “Preparar para apear!” —  o condutor alonga em
tôdà sua extensão as rédeás do cavalo de mão e afasta sua montada para a es
querda; em seguida procede como na Escola do Cavaleiro, tendo o cuidado de 
passar as rédeas do cavalo, de mão para mão esquerda.

Ao comando “A  pé!" —  o condutor apeia, como está prescrito na Escola 
do Cavaleiro e, por movimentos inversos àqueles executados à voz de Preparar 
para montar, vai côlocar-se entre sua montada e o cavalo de mão.

37. Recuar —  ao comando —  “A  retaguarda —  marche!" —  o condutor

32 -p- 37
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levanta a mão direita e traciona as rédeas do cavalo de mão para trás, ao mesmo 
tempo que agre sobre sua montada, como está prescrito na Escola do Cavaleiro; 
ao comando "A lto!” o condutor faz cessar a ação, tanto sôbre o cavalo de mão, 
como sôbre sua montada.

38. Voltas —  ao comando *‘A  direita (esquerda) —  Marche ou "Meia
volta individual” — o condutor conduz sua montada à nova direção, como está 
prescrito na Escola do Cavaleiro, ao mesmo tempo que, estendendo o braço direito 
para o mesmo lado, orienta a volta do cavalo de mão, impedindo que êle passe 
à retaguarda da sua montada.

38 —
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Exercício de conduta.......... ............................... - ..................  84 29
Exercício, de flexibilidade da esquadra e do grupo. . .............. 123 . 42
Exterior e picadeiro (trabalho).. ......................................., 268 82

F Flexibilidade do maxilar............................................  
Flexionamentos..........................  12 7
Flexionamentos da. região renal................... 57 23
Flexionamentos recreativos..................................  41 14

G Galopar um cavalo........................................................................  549 126
Gaiope falso........................................................
Generalidades................... ..................................... ............- - • . 2 2
Ginastica do cavalo novo..................................... 402 101
Ginastica especial do cavaleiro. . ........................ 10 5
Governo do cavalo.............................. ; ........... ............... 140 47
Guia. . - .............................  328 91

H Habilitação física sumária.............. 298 86
Higiene dos cavalos npvos......................  315 89

I Importância do trabalho de iniciação............  234 78
Impulsão.....................  377 98
Indeperidencia mútua das mãos e pernas. . . . . . . . . . . . . .  .. .. . . 10 5
Influencia e responsabilidade do cap. cmt.. . . . . . . . . . . . . . . .  206 73
influencia e responsabilidade do cmt. corpo........... 205 73
Iniciação., . . i .. ............  231 77
Iniciação e adestramento . . . ................ . . . . . . . . . . . . . . . . .  221 75
Instrução do cavaleiro .......................................... 6 3
Instrução do oficial.......... .................... . . . . . . . . . . . . .  180 65

J Juntar e separar rédeas................  37 14
L Liberdade das espáduas.......................................  436 107

, Lição de conduzir a espada. . . . . . . . . .  . . .  —  . . . , . . . . ... . . .  . . 267 82
Lição de montar........................, . . .................... .................. 261 81
Limite de adestramento.. 362 '95

■ Linha quebrada, a serpentina e o circulo. . ........................  461 109
Locomoção., . .............. ............... . . ........................ 388 99

M Manter a andadura e a velocidade .............  531 122
Marchar.-. . . . . . . ; ............................................ 3
Marchar à mão direita (esquerda).............  40 14
Meia. volta............... . 423 106
Meia volta, invertida. . .......... •. • ..................... . - * .............. 424 106
Meios de firmeia . . ..................................  9 4
Modelo. . ................................ * - ................- ......... .............. 191 71
Modo de segurar e manejar as rédeas............................. 96 33
Montar a cavalo ç apear...........  31 12
Montar e apear por salto......................  34 13
Movimento dos braços...........................................  56 22
Mudar de andadura ou velocidade..................  67 26
Mudar de andadura e numa determinada andadura mudar de

velocidade................ 526 122
Mudança de direção...................................... 71 27
Mudar de direção....................................................  539 124
Mvtda e verde. . ................... 318 89
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O O apoiai1 e a espada para dentro, . . . . . .  .... . . .......... . . ...........
Observação sôbre as andaduras. . .................... . ..
Objetivo da iniciação . . , .......... ; - . - ......................
Objetivos a atingir. . .......................................
Objetivos da educaçãodo cavalo nova.......... ...-.......
Organização das escolas. . ........................................
Origem.....................................................................................

P Papel do instrutor. .. . . ...........................................................
a posição da cabeça no movimento........................
a posição do pescoço............. .......... .................

Parada e meia parada.............. ............................................
Pai-ar......... .............................................................................
Partida a galope........................ ...................... ; ............... .
.Passagem a mão. . ...................................... 1......................
Passagem e saltos de obstáculos.................................. .........
Passeio a .mão (a cabestro)..................................................
Período de iniciação. . ..................... ....................................i.
Peso do corpo.. ................................. ....................................
Posição do cavaleiro...............................................................
Posição do cavaleiro a cavalo. . ............................................
Posse das ajudas {poder}.. ............................... ...............
Preparação, para o obstáculo-................................................. ■
Preparo do cavalo novo para caso de mobilização...................
Prescrições gerais.. ............................. ................................
Prescrições gerais da aplicação da escola das ajudas............
Prescrições gerais da aquisição da confiança........ ...........
Prescrições gerais da colocação na sela. . ................. .........
Prescrições gerais, da escola das ajudas.. ........................
Prescrições gelais do adestramento.............. . .....................
Primeiras lições de galope. . . .............. ........; ........ . • ...........
Principais fatores do adestramento.................................
Principios do movimento,..............................................
Psicologia do adestramento..................- ................................

Q Qualidades do cavalo.. ................... .......... .......................... .
Qualidades do instrutor e dos adestradores.........................

R Ramener. . ................................. ....................... ....................
Recuar. . . . . . . . ........................... ............. ......... ...........

■ ( o ) ................ .............. .............. - ■ ......... - * ..............
Relação entre a criação e o adestramento. . .....................
Resistências, . ................. .......................................................

S Sair de forma........ . .......................... ............. - ......................
Salto m o n t a d o ................. ............................. .
Saltos de obstáculos com o cavalo montado. .
Sentido.................  ̂................... .................... ........ .............
Submissão de ensilhamento........................... ......... . ■ ...........

T Tato da mão......................... ................... ......................... .
Tato das pernas., ................... .......................... ...............
Trabalho a guia. . ............................ ......................... ..........-
Trabalho a vontade........................... .....................................*
Trabalho com e sem estribos. . .................................... ........
Trabalho coni distâncias indeterminadas....................
Trabalho em escola................................................................

456 109
476 112
231 78

7 4
214 74
300 87
198 72 1

6
390 100
395 101
419 105
282 84
482 113
324 90
128 44
238 79
233 78
165 60

11 6
49 18

168 62
323 90
314 89

13 8
109 37

26 11
48 18
64 25

340 93
293 86
349 94
376 98
353 95
195 71
208 73
401 101
190 70
430 106
200 72
400 101
121 41
339 . 92
510 117

52 21
259 81
177 64
176 63
239 79
122' ■ 41

53 21
80 29

108 ' 37
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Trabalho em grandes linhas..
Trabalho em quincôncio.. .......
Trabalho individual.. .................
Trabalho montado.. ....................
Trabalho não montado.. ............
Trabalho utilizando duas pistas. .
Tração.................. .........................
Trote elevado.. ..........................

U Uso do freio . . ............................
Uso e efeito do freio e do bridão 

V Valor dás diferentes andaduras.. 
Volteio............................................

115 40
120 41
320 90
268 82
238 79
104 35
322 90
42 15

312 88
103 35
303 87
43 15

D I  S T  R  1 B  U I  'Ç Jt -0  :

a) De acôrdo com os n«s 1 e 3 da letra b do artigo 106 do R 1501

b) Grandes Unidades e Unidades;

D—2 (3), 7 e 17 (1 );
R—2 (3), 6 (1) e 7 (2), 6 Montada e a cavalo (3 );
Bn 5, 6, 7 (1), 17 (1), 6 Montada e a cavalo (3 );
Ç 2 (.5), 11 (1), 6 Montada e a cavalo (3).

e> E M E  (10).
d) D A  (20), demais diretorias (3).
e) ZM (2).
f )  RM  (6).
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