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RESUMO 

 

PEREIRA, Gustavo da Motta. A instrução do pelotão e da subunidade hipomóvel: o uso 

dos treinamentos para o polo como ferramentas de instrução. Rio de Janeiro: EsEqEx, 

2018. Monografia. 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar as práticas de preparação de equídeos e de jogadores 

de polo que podem ser adaptadas as instruções do pelotão e da subunidade hipomóvel 

orgânicos dos regimentos de cavalaria de guarda do Exército Brasileiro, com a finalidade de 

contribuir para o constante aprimoramento desta tropa. Os regimentos de cavalaria de guarda 

possuem diversas maneiras de ser empregados, seja a pé ou a cavalo, para esta segunda opção 

se faz necessário que os militares estejam capacitados a fazer o uso correto dos animais. A 

utilização do cavalo nas operações de Garantia da Lei e da Ordem, por exemplo, tem-se 

revelado como um meio eficaz à disposição dos comandantes militares, tendo em vista o 

aumento de ocasiões em que as Forças Armadas são empregadas com base no Art. 142 da 

Constituição Federal de 1988. A pesquisa bibliográfica e documental realizada nos mostrou 

que as atividades destinadas à preparação do animal e do cavaleiro para ser empregado nas 

diferentes missões da tropa montada do Exército Brasileiro exigem metodologia progressiva e 

contínua. As características e as peculiaridades das missões atribuídas a estes regimentos 

demandam uma preparação básica do animal e dos militares que pode ser conduzida de forma 

semelhante à adotada nas práticas de equitação e de preparação para o polo, guardada as 

especificidades de cada atividades. As conclusões, obtidas nesta pesquisa, nos conduziram a 

uma sequência de trabalhos adaptados do esporte visando beneficiar a preparação do animal e 

do militar, de forma eficiente. 

 

Palavras-chave: Tropa Hipomóvel. Exército Brasileiro. Treinamento. Cavalo. 

Polo.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde a antiguidade, o cavalo desempenha diversas funções nas sociedades. A 

importância deste animal passou mudança desde o uso para o simples transporte quanto para 

outras atividades como, por exemplo, esportes, agricultura, guerras e lazer. Com isso, 

observa-se que a convivência harmoniosa com o equídeo sempre foi de elevada relevância 

para várias nações, tendo em vista os benefícios proporcionados por esta relação. 

O avanço tecnológico ocasionou a diminuição do emprego do cavalo em vários 

setores, em especial no meio militar. A produção em larga escala de armas de fogo, pode ter 

sido um dos principais fatores para o declínio da cavalaria hipomóvel. A presença daquele 

animal se mostrou, contudo, constante na Força Terrestre de países de quase a totalidade dos 

continentes, como forma de manter as tradições e  meio auxiliar de instrução.  

O desenvolvimento das nações foi acompanhado por recorrentes manifestações civis 

de grande porte, diante deste cenário as forças policiais tiveram que se adequar as 

necessidades. A preocupação em produzir o menor número de danos aos agentes 

perturbadores da ordem possibilitou a criação de armamentos ditos menos letais e doutrinas 

que visam a dissuasão, ou seja, a capacidade de fazer uma pessoa mudar de ideia ou  

desencorajar um indivíduo de cometer um ato indesejado. Diante deste contexto, a utilização 

do cavalo voltou a ter grande importância tanto no policiamento ostensivo como em 

operações contra distúrbios civis. 

A Constituição Federal de 1988, no art. 142, prevê, como missão das Forças Armadas, 

à defesa da Pátria e à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de quaisquer 

destes, da lei e da ordem.  

Consoante a Lei Complementar (LC) nº 97, de 9 de junho de 1999, o preparo e o 

emprego das Forças Armadas para o cumprimento de sua destinação constitucional 

compreende, entre outras, as atividades de planejamento, organização e articulação, instrução 

e adestramento e o desenvolvimento de doutrina. 

O emprego das Forças Armadas para a manutenção da ordem pública, da integridade 

das pessoas e do patrimônio se tornou mais frequente exigindo maior preparação. Com isso, a 

tropa hipomóvel dos regimentos de cavalaria de guarda do Exército Brasileiro, receberam 

uma nova missão. 

Assim sendo, o objetivo geral deste trabalho será o de analisar as características dos 

treinamentos para a prática do polo que podem ser adaptados e aplicados à tropa hipomóvel 

do Exército Brasileiro, no que tange à preparação dos cavalos e dos cavaleiros que irão 
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compor a referida tropa, de forma a observar e concluir sobre os benefícios destas atividades 

para o desempenho nas diferentes missões, buscando, nas conclusões, ratificar e contribuir 

com a doutrina vigente na Força Terrestre, objetivando aumentar a eficiência. 

Nossas principais fontes foram manuais e cadernos de instrução do Exército 

Brasileiro, manuais das polícias militares, artigos científicos e documentos já publicados 

acerca da tropa hipomóvel e dos esportes coletivo, com foco no polo. 

Optou-se pelo método dedutivo para abordagem do tema, empregando-se a pesquisa 

documental indireta a partir da análise de textos legais e doutrinários, com ênfase na 

utilização da técnica de pesquisa bibliográfica. 

 O presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) está assim estruturado: 

 No capítulo seguinte, abordaremos, inicialmente, da revisão da literatura; resultado de 

uma pesquisa documental que reúne as principais obras elaboradas a respeito do tema 

proposto. Em suma, constitui-se de conceitos e de ideias de especialistas, indispensáveis à 

compreensão plena do tema. Na sequência, será exposto o referencial metodológico, que 

abrange a definição do problema, a hipótese, os objetivos gerais do estudo e os procedimentos 

de pesquisa adotados. Na seção que trata destes últimos, apresentaremos a organização e a 

execução dos instrumentos de investigação, bem como descreveremos as etapas 

desenvolvidas durante a pesquisa. 

 No terceiro capítulo, abordaremos características, possibilidades e limitações da 

cavalaria de guarda, com o intuito de coletar informações primordiais visando analisar a 

delimitação do tema proposto. 

  No quarto capítulo, discorreremos sobre a instrução militar, evidenciando sobre os 

aspectos relativos à organização e técnicas de instrução, para compreender os detalhes desta 

atividade e identificar alternativas que tornem o processo mais dinâmico. 

  No quinto capítulo, apresentaremos o treinamento de polo, que engloba tanto o 

cavaleiro quanto o cavalo e, por conseguinte, os aspectos sobre a doma, a iniciação, os 

trabalhos específicos e práticas para a manutenção dos padrões alcançados. 

 O sexto e último capítulo retoma os objetivos da nossa pesquisa, a fim de verificarmos 

se eles foram atingidos em sua plenitude. Então, confirmaremos ou refutaremos as hipóteses 

apresentadas e observaremos se os resultados alcançados no trabalho podem ou não ser 

generalizados.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 Nosso tema de pesquisa insere-se na área de Instrução Militar, conforme definido na 

Portaria nº 517, de 26 SET 00, do Comandante do Exército Brasileiro (BRASIL, 2000). 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

A utilização do cavalo em diferentes setores das sociedades sempre permitiu ao 

homem obter um expressivo progresso no desenvolvimento de suas sociedades. Conforme o 

Manual Técnico Equitação, EB 60-MT-26.401, aprovado com a Portaria Nr 71/DECEX, de 2 

de março de 2017, do Departamento de Educação e Cultura do Exército, o “histórico do 

cavalo” é assim descrito:  

[...] 

-Hoje, ainda, existem dúvidas a respeito da utilização do cavalo pelo homem. Não se 

sabe se, primeiramente, utilizou-se o cavalo como montaria ou o utilizou para o 

trabalho. Entretanto, a domesticação do cavalo é um fato comparado a revolução 

industrial, devido à sua importância para as civilizações, nas diversas áreas de sua 

vivência. O cavalo deu uma mobilidade ao homem, que até o momento não tinha, 

encurtando distâncias, quebrando, assim, a barreira do tempo. 

-Com o avanço da sociedade, não demorou muito para que o homem percebesse que 

o cavalo não só o ajudaria na agricultura e encurtaria distâncias, mas também lhe 

garantiria grande vantagem em batalha contra outras civilizações. Com isso, voltou 

sua atenção para criação dos equipamentos necessários para a equitação de guerra: 

cabeçadas, rédeas, embocaduras, selas, cilhas, barrigueiras, forros, loros e estribos, 

facilitando ainda mais a fusão homem cavalo. (BRASIL, 2017, p.1-1). 

 

O grande e acelerado avanço tecnológico da humanidade produziu como consequência 

secundaria a diminuição do uso de equinos em algumas atividades, tais como emprego destes 

em guerras. Todavia, a vida em aglomerações de pessoas gera, por vezes, grandes 

manifestações públicas com motivações das mais variadas e, por conseguinte, alguns eventos 

de desordem. Neste contexto, são criadas nas forças de segurança públicas tropas 

vocacionadas para o controle de situações conturbadas. Assim é com as Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem, executadas pela Força Terrestre, no que refere à utilização da 

tropa hipomóvel, dos regimentos de cavalaria de guarda, como mostra o Capitão Cav 

Guilherme Santana Ebre em seu Polígrafo de Choque:                         

[...] 

 No entanto, a hipótese de emprego ALFA, que aborda sobre o emprego da Força 

Terrestre em Operações de Garantia da Lei e da Ordem, abre uma nova 

possibilidade de emprego do cavalo em combate, dadas as características peculiares 

da tropa hipomóvel e as suas reais possibilidades de atuação. (EBRE, 2009, p.8). 
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Além disso, observa-se que o cavalo ocupa diversas funções de grande importância na 

sociedade, como nas práticas de desportos, nos deslocamentos em áreas de difícil acesso aos 

veículos motorizados, no tratamento de doenças genéticas e de diversos transtornos, no 

desenvolvimento de qualidades morais, nas pesquisas científicas ou, também, na perpetuação 

das tradições de uma nação. Observamos a relevância da participação deste animal, por 

exemplo, nos vários casos de indicação da equoterapia e/ou equitação terapêutica 

apresentados de forma bastante objetiva no trabalho da Sra Camila Spengler Escobar em seu 

trabalho de mestrado em psicologia apresentado à Universidade Católica Dom Bosco 

(UCDB): 

[...] 

-Síndromes neurológicas, tais como: Down, West, Rett, Sotto e outras; 

-Traumatismo cranioencefálico; 

-Acidente vascular cerebral; 

-Patologias ortopédicas: dismorfismos esqueléticos, cifoses e escolioses; 

-Distúrbios sensoriais; 

-Distúrbios comportamentais: formas psiquiátricas de psicoses infantis; 

-Lesões cerebrais: traumas encefálicos, sequelas de processo inflamatórios do 

sistema nervoso central, paralisia cerebral, déficit de produção de movimento – 

paresias ou paralisias; 

-Lesões de nervos periféricos: paralisias obstétricas do plexo braquial; 

-Distúrbios da coordenação e da regulação de tônus muscular: espaticidade, 

distonias e distúrbios de equilíbrio. Déficits neuromotores por lesões da medula 

espinhal; 

-Distúrbios psicossociais e outros. (ESCOBAR, 2011, p.26). 

 

Assim, a perfeita compreensão das capacidades de utilização do cavalo possibilita 

cumprir uma das mais importantes missões da tropa montada, a de interação e aproximação 

com sociedade civil e, em consequência disso, auxiliar na justificação do emprego destes 

animais. Ainda, verificamos que esta tropa necessita ser adequadamente preparada e 

equipada, de treinamentos permitam aumentar a eficiência dela. Isso pode ser alcançado por 

diversos meios, em especial, a práticas de esportes coletivos que desenvolvam ainda mais o 

espírito de corpo e, se possível, as qualidades técnicas dos militares para o exercício da 

função. 

  

2.2 Referencial metodológico e procedimentos 

 

 Nesta seção do texto, apresentaremos o problema formulado para a nossa pesquisa, as 

hipóteses levantadas e os objetivos gerais do nosso TCC. Definiremos, ainda, os parâmetros e 

os passos da nossa pesquisa bibliográfica e documental sobre o tema, isto é, relacionaremos a 
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forma como os dados foram coletados, indicando o processo desenvolvido desde a seleção até 

a confecção e execução dos instrumentos de pesquisa, o que está descrito a seguir. 

Considerando as diversas funções desempenhadas pelo cavalo em inúmeros momentos 

da evolução da humanidade e, em especial, as variadas missões executadas nos regimentos de 

cavalaria de guarda. Bem como a metodologia e sistemática das instruções militares aplicadas 

ao pelotão e à subunidade hipomóvel. Além disso, os treinamentos para o polo que podem ser 

adaptados. 

 Desta forma é oportuno problematizar as questões:  

 ─ quais os fatores relacionados à instrução e à formação da tropa hipomóvel que 

otimizariam a eficiência do regimento de cavalaria de guarda no desempenho de suas 

atribuições?  

 ─ quais os benefícios proporcionados pelos esportes coletivos? E, 

 ─ quais características do jogo, dos cavalos e dos jogadores de polo que podem ser 

adaptadas a instrução militar a partir da experiência obtida pelas Polícias Militares no 

emprego da tropa hipomóvel? (Questionário) 

 O jogo de polo já foi utilizado por exércitos da antiguidade como forma de manter o 

condicionamento físico da cavalhada e desenvolver atributos da área afetiva da tropa, que 

estendem da rusticidade ao espírito de corpo e sentimento de pertença. Ambiente hostil, 

turbas, faixas, objetos estranhos ao animal, tudo isso integram o cenário em que se 

desenvolverá a ação que, se não forem adequadamente trabalhadas e expostas ao animal, 

refletirá, indubitavelmente, no cumprimento da missão.   

 Assim sendo, podemos enunciar nossas hipóteses de investigação da seguinte 

maneira: 

a) Se forem usados treinamentos de polo adaptados as instruções militares, se 

produzirá benefícios para o pelotão e subunidade hipomóvel.  

b) Os treinamentos de polo contribuem para formação individual do cavalo e do 

militar, tendo em vistas as missões para as quais devem estar aptos. 

 

 O objetivo geral deste TCC foi o de descrever, analisar e identificar os treinamentos 

de polo que possam ser usados como ferramentas de instrução do pelotão e da subunidade 

hipomóvel, compilando conhecimentos e informações que permitam, futuramente, servir de 

aprimorar o padrão de desempenho desta tropa. 

 Serão observados os seguintes objetivos específicos: 
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 – identificar na cavalaria de guarda suas características, suas possibilidades e 

limitações;  

 – compreender como é organizada uma instrução militar no Exército Brasileiro; e 

 – identificar quais treinamentos de polo que podem ser utilizados nas instruções. 

Com o propósito de sistematizar a pesquisa, adotamos os procedimentos 

metodológicos descritos abaixo. 

Feita a delimitação do tema, que colaborou sobre maneira e de forma objetiva na 

condução e orientação da pesquisa, fizemos uso de diversos manuais, cadernos de instrução, 

trabalhos de acadêmicos e artigos científicos e outros documentos já publicados acerca do 

assunto, dentre os quais destacamos os que se seguem: C2-1 Emprego da Cavalaria 2ª Edição 

(1999), EB 60-MT-26.401 Manual Técnico Equitação 1ª Edição (2017), T21-250 Manual do 

Instrutor 3ª Edição (1997), concretizando a ambientação e o embasamento teórico sobre o 

assunto. 

A próxima etapa de trabalho foi uma pesquisa exploratória, de natureza bibliográfica e 

documental, nos referidos manuais do Exército Brasileiro que abordam sobre a equitação e a 

cavalaria guarda e, nos manuais das polícias militares dos Estados da Federação, bem como 

notas de aula do curso de instrutor de equitação da EsEqEx. 

Procuramos fontes na biblioteca da Escola de Equitação do Exército, com a finalidade 

de aprofundar o conhecimento e coletar dados e informações úteis ao trabalho. 

Foram visitadas organizações militares da Força Terrestre e de Forças Auxiliares que 

possuem as características desejada para a pesquisa de campo, como o 3º Regimento de 

Cavalaria de Guarda (3º RCGd) e o 4º Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar (4º 

RPMon). As visitações constituíram um essencial instrumento de coleta de dados, uma vez 

que propiciaram a realização de troca de informações com os integrantes daquelas unidades a 

respeito das missões das unidades, das experiências decorrente da mobilização constante da 

tropa e da metodologia de ensino empregada na formação dos militares e da cavalhada. Além 

disso, realizamos um questionário escrito com os alunos Curso de Instrutor de Equitação que 

são oriundos das polícias militares, com o objetivo de conhecer a estrutura despendida por 

seus respectivos Estados da Federação para o preparo da referida tropa. 

Por fim, confrontamos os dados com a hipótese proposta, objetivando a confecção de 

um trabalho que apresente treinamentos para o polo, que podem produzir um aprimoramento 

das instruções direcionadas as atribuições do pelotão e da subunidade hipomóvel. 
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3 CARACTERÍSTICAS, POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES DA CAVALARIA DE 

GUARDA  

 

Os regimentos de cavalaria de guarda do Exército Brasileiro possuem entre as suas 

missões a responsabilidade pelas seguintes atividades à cavalo: cerimonial militar, 

representação em diferentes desportos equestres, execução da defesa interna.  

O cerimonial militar tem uma importância muito maior que a simples recepção e 

apresentação das honras às autoridades nacionais e internacionais, ele constitui a manutenção 

das tradições herdadas da tropa hipomóvel que colaborou em vários momentos históricos para 

formação da nação. A representação em competições é mais uma ocasião na qual a Força 

Terrestre realiza a interação com a sociedade civil e, ainda, colabora para o fomento à prática 

da equitação. Na defesa interna, os regimentos de cavalaria de guarda desempenham função 

de extrema importância, principalmente quando são empregados em missões de garantia da lei 

de a ordem, uma vez que possuem grande poder de dissuasão e vantagem proporcionada pelo 

uso do cavalo.  

Os acontecimentos relativos ao controle de grandes aglomerações presenciados nas 

últimas décadas e o uso da FTer em cumprimento as Constituição Federal de 1988 nos deixa 

claro a necessidade de se ter a  tropa hipomóvel treinada, como bem aborda Matta (2011), 

nosso Exército deva estar preparado para atuar em operações desta natureza, devendo ter seu 

pessoal constantemente adestrado, instruído e apto para realizar missões de “operações tipo 

polícia”. 

 

3.1 Características da Cavalaria de Guarda 

 

As características, apresentadas a seguir, evidenciam a versatilidade de emprego desta 

tropa no cumprimento de suas missões e, por conseguinte, a necessidade de uma preparação 

adequada para alcançar bom resultados.  

– Mobilidade: limitada a disponibilidade de meios motorizados para atingir grandes 

distâncias em menor espaço de tempo, todavia, a inexistência deles não impede o emprego da 

tropa. Além disso, a tropa a cavalo possui grande vantagem nos deslocamento em locais de 

difícil acesso à viatura  e uma velocidade de deslocamento e capacidade de transporte de 

carga superior a tropa à pé. 
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– Flexibilidade: possibilidade de atuar em terrenos variados e ainda missões com 

características distintas; ou seja, pode atuar em tempos de guerra ou de paz, usando o cavalo 

ou a pé. 

     Figura 01- Cerimonial militar a pé. 

 
Fonte: http://www.1rcg.eb.mil.br/index.php/imagens/64-substituicao-da-bandeira-nacional/detail/322-foto-sd-

narcizo. Acesso em 18/10/2018, às 18:30. 

 

Figura 02- Cerimonial militar a cavalo. 

 
Fonte: http://www.1rcg.eb.mil.br/index.php/imagens/10-festa-da-cavalaria-dos-oficiais-subtenentes-e-

sargentos/detail/46-festa-da-cavalaria. Acesso em 18/10/2018, às 18:30. 

 

Figura 03- Representação em desportos equestres 
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Fonte: http://www.1rcg.eb.mil.br/index.php/imagens/75-campeonato-de-polo-do-exercito-2017/detail/426-fotos-

sd-yan-sd-isaque. Acesso em 18/10/2018, às 18:30. 

 

Figura 04- Defesa interna. 

 
Fonte: http://www.1rcg.eb.mil.br/index.php/imagens/32-forplan/detail/114-forplan. Acesso em 18/10/2018, às 

18:30. 

 

 

3.2 Possibilidades da cavalaria de guarda 

 

Conforme o Manual C 2-1 Emprego da Cavalaria, aprovado com a Portaria Nº 112-

EME, de 6 de dezembro de 1999, do Estado-Maior do Exército, constituem possibilidades dos 

regimentos de cavalaria de guarda: 

[...] 

– realizar a defesa de pontos sensíveis; 

– instalar e operar postos de segurança estáticos;  

– instalar e operar postos de bloqueio e controle de estradas e de vias urbanas; 

– realizar o controle de distúrbios civis, empregando elementos a pé e hipomóveis; 

– realizar patrulhamentos hipomóveis e motorizados;  

– participar das ações de segurança de áreas de retaguarda;  

– realizar a segurança de autoridades militares e civis; 

– apoiar as operações de assuntos civis; 
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– participar das operações contra forças irregulares; 

– realizar operações de Defesa Interna e ações de Defesa Territorial;  

– participar, como tropa de choque, no restabelecimento da ordem pública;  

– participar de Operações Psicológicas e de Ação Cívico – Social; 

– cumprir missões de escolta e guarda de prisioneiros; e 

– enquadrar até 02 (duas) companhias de guarda ou de guarda territorial.        

(BRASIL, 1999, p.10-2). 

 

A análise das possibilidades permite compreender a complexidade das atividades. 

Com isso a necessidade de aprimoramento constante para atender a demanda por militares 

especializados em atividade, por vezes, muito diferentes entre si, e por animais capazes de 

executar desde operações militares a competições hípicas. 

 

3.3 Limitações da cavalaria de guarda  

 

Existem aspectos limitadores quanto ao emprego da tropa montada visando operações 

de combate convencional em tempos de guerra e visando as situações de emprego em tempos 

de paz. Ambos os casos destacam fatores logísticos, os principais são seguintes: necessidade 

de meios motorizados para o transporte da cavalhada, necessidade equipe de apoio com 

equipamento veterinário, pouca proteção contra agentes químicos e pouco poder de fogo para 

o combate convencional. 

Cumpre evidenciar que parte das limitações visam o emprego da tropa a cavalo, 

todavia esta poderá ser empregada a pé. 

 

3.4 Conclusões 

 

Observadas e analisadas as características, as possibilidades e as limitações da 

cavalaria de guarda, torna-se mais fácil entender que esta tem missões muito distintas entre si, 

com exigências complexas em cada uma delas. Embora notemos a modernização dos meios 

de combate, verificamos o crescente emprego do Exército Brasileiro em missões de segurança 

interna nas quais a tropa hipomóvel possui características oferecem vantagens.  

Desta Maneira, ressalta a importância o correto planejamento do emprego, bem como 

dos treinamentos dos integrantes das diversas frações que compõe este tipo de unidade. 
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4 INSTRUÇÃO MILITAR  

 

A instrução militar tem por finalidade formar e aperfeiçoar os integrantes das Forças 

Armadas independente do posto e da graduação. Para fim de facilitar o entendimento e 

destacar foco de estudo deste trabalho, inicialmente, fizermos as seguintes conceituações, 

consoante o preconizado na publicação “Lei do Serviço Militar obrigatório”, aprovada pelo 

Congresso Nacional Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964, da Presidência da República: 

        Art 1º O Serviço Militar consiste no exercício de atividades específicas 

desempenhadas nas Fôrças Armadas - Exército, Marinha e Aeronáutica - e 

compreenderá, na mobilização, todos os encargos relacionados com a defesa 

nacional. 

        Art 2º Todos os brasileiros são obrigados ao Serviço Militar, na forma da 

presente Lei e sua regulamentação. 

        § 1º A obrigatoriedade do Serviço Militar dos brasileiros naturalizados ou por 

opção será definida na regulamentação da presente Lei. 

        § 2º As mulheres ficam isentas do Serviço Militar em tempo de paz e, de 

acôrdo com suas aptidões, sujeitas aos encargos do interêsse da mobilização. 

        Art 3º O Serviço Militar inicial será prestado por classes constituídas de 

brasileiros nascidos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, no ano em que 

completarem 19 (dezenove) anos de idade. 

        § 1º A classe será designada pelo ano de nascimento dos cidadãos que a 

constituem. 

        § 2º A prestação do Serviço Militar dos brasileiros compreendidos no § 1º dêste 

artigo será fixada na regulamentação da presente Lei. 

        Art 4º Os brasileiros nas condições previstas nesta Lei prestarão o Serviço 

Militar incorporados em Organizações da Ativa das Fôrças Armadas ou 

matriculados em Órgãos de Formação de Reserva. 

        Parágrafo único. O Serviço prestado nas Polícias Militares, Corpos de 

Bombeiros e outras corporações encarregadas da segurança pública será considerado 

de interêsse militar. O ingresso nessas corporações dependerá de autorização de 

autoridade militar competente e será fixado na regulamentação desta Lei.  (BRASIL, 

1964).  

 

Ademais das conceituações acima lançadas, visando esclarecer qual é o público da 

maior parte das instruções ministradas, posto que os regimentos de cavalaria de guarda 

anualmente recebem cidadãos brasileiros que estão cumprindo a referida lei. Além disso, 

existirá sempre a necessidade de instruções bem planejadas e preparadas para aproveitar ao 

máximo o potencial deste efetivo. 

No que se refere às práticas de instrução, que contribuem para o desenvolvimento dos 

alunos o projeto „Unileste Cidadã”, realizado pelo Centro Universitário do Leste de Minas 

Gerais, em maio de 2008, revelou os seguintes resultados quanto à prática de esportes em 

grupos de instrução similares aos que integram as frações do pelotão e da subunidade 

hipomóvel: 
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   Gráfico 1 – Benefícios do esporte. 

 
Fonte: Projeto Unileste Cidadã, 2008. 

 

Os índices apresentados acima revelam e ressaltam a importância do instrutor dos 

corpos de tropa planejar dinâmicas na instrução, similares as práticas desportivas, despertando 

indiretamente nos subordinados o gosto pelo contato com o cavalo e fortalecendo o espírito de 

corpo da tropa. 

 

4.1 Funções do Instrutor 

 

A instrução militar possui importância tão elevada que no âmbito do Exército 

Brasileiro existem manuais para orientar o planejamento delas, bem como os procedimentos a 

serem realizados pelos instrutores, sejam eles oficiais ou sargentos. 

Conforme o Manual Técnico T21-250 Manual do Instrutor, aprovado pela Portaria Nº 

092-EME, de 26 de setembro de 1997, do Estado Maior do Exército, o instrutor participa do 

processo de ensino-aprendizagem de várias maneiras sendo três as principais, no 

planejamento e preparação, por exemplo, existem perguntas que ele deve responder: 

 [...] 
– Quais os objetivos da sessão ou aula? 

– Há necessidade de objetivos intermediários ou parciais para se atingir os objetivos 

da sessão ou aula? Quais?  

– Qual o tempo disponível? 

– Quais são as técnicas de instrução mais adequadas, sempre levando em conta o 

desempenho dos instruendos? 

– Quais são os meios auxiliares a utilizar?  

– Quantos são os monitores necessários e disponíveis?  

– Quais são as tarefas que os instruindo deverão executar? 

– Quais os locais disponíveis? 

– Qual o nível dos instruendos? 

– Quais são as fontes de consulta necessárias e disponíveis, incluindo o(s) plano(s) 

de sessão ou de aula anterior(es)?  (BRASIL, 1997, p.1-2). 



23 

 

 

 

Ademais dos questionamentos acima lançados, visando atividades que devem ser 

obrigatoriamente realizadas pelos instrutores, temos ainda as atribuições destes, quando na 

orientação para que sejam feitas correções oportunas, aduz-se as seguintes considerações que 

devem ser evidenciadas pelo instrutor para que o instruendo se empenhem ativamente, 

também constantes da supracitada publicação do EME: 

[...] 

– Seu entusiasmo pela profissão militar; 

– Seu conhecimento do assunto;  

– Sua perícia na execução das atividades; 

– Sua apresentação militar; 

– Seu desejo de ajudar o instruendo a aprender: 

– Sua maneira de conduzir a sessão ou aula. 

Todos estes atributos são muito importantes para criar um ambiente extremamente 

favorável ao processo ensino-aprendizagem.  (BRASIL, 1997, p.1-2). 

 

O acompanhamento pelo instrutor deve ser, pelo exposto, constante de modo preciso, 

para diminuir ao máximo a chances de um aluno deixar a instrução com dúvidas ou sem 

compreender perfeitamente o assunto. Para isso, deverá ser realizada uma avaliação continua 

do progresso alcançado pelos alunos a cada exercício e a cada sessão. Somente após a 

constatação, que será observada pelo comportamento modificado do instruendo, de que os 

objetivos propostos para aquela atividade foram atingidos o oficial ou o sargento responsável 

poderá dar prosseguimento. 

 

4.2 Técnicas de Instrução 

 

A transmissão do conhecimento é uma atividade de complexidade considerável, uma 

vez que cada instruendo terá diferentes capacidades de assimilar o que lhe é apresentado. Por 

tanto, em mesmo grupo teremos indivíduos para os quais uma simples palestra será o 

suficiente compreenderem plenamente um determinado assunto e teremos, também, alunos 

que necessitaram de outras técnicas de instrução para entender o assunto abordado pelo 

instrutor. 

Neste contexto, foram desenvolvidas diversas técnicas de instrução que levam em 

considerações as possíveis deficiências de aprendizagem, bem como a dificuldade inerente a 

cada assunto e o nível de aprofundamento que se pretende alcançar. Buscando sempre atingir 

os objetivos propostos, os procedimentos que o instrutor irá dispor para tratar determinado 

assunto, poderá ser dividido em técnicas individuais e coletivas. 



24 

 

 

Independente da técnica de instrução escolhida para passar informações aos 

subordinados, o instrutor deverá atentar para o correto uso dos meios auxiliares de instrução. 

Ressalta-se que quanto maior o número de recursos utilizados com esta finalidade, mais 

elevada será a probabilidade de que os instruendos em sua totalidade terminem a sessão com 

objetivos alcançados. 

 

Figura 05- Técnica de instrução palestra 

 
Fonte: T21-250 Manual do Instrutor, 3ª Edição, 1997. 

 

Figura 06- Técnica de instrução exercício individual. 

 
Fonte: T21-250 Manual do Instrutor, 3ª Edição, 1997. 
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Figura 07- Técnica de instrução demonstração 

 
Fonte: T21-250 Manual do Instrutor, 3ª Edição, 1997. 

 

 

4.3 Conclusões 

 

Observadas e analisadas os aspectos da instrução militar, do público alvo destas 

instruções e as peculiaridades das atividades militares evidencia-se a importância do correto 

planejamento, coordenação e fiscalização desta prática. Além disso, constata-se a necessidade 

dos oficiais e dos sargentos que desempenham esta função buscarem constantemente 

aprimorar suas técnicas de instrução com a inclusão de novos meios auxiliares.  

. 
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5 O TREINAMENTO DE POLO 

 

A partida de polo é o produto final de grande, intensa e complexa preparação dos 

jogadores, dos animais e dos meios que tornam possível este evento. Quem assiste a uma 

partida pode não notar a logística necessária para esta atividade. O polo demanda um grande 

espaço físico, uma vez que os campos para a sua prática têm considerável extensão. Além 

disso, existem diversos aspectos necessários para se ter um local que forneça qualidade de 

jogo, que são as estruturas de apoio, como baias, ferradorias, local para atendimento 

veterinário, quartos de sela, ponto de observação do jogo pela assistência e tantas outras. 

A evolução do esporte mostrou a importância de direcionar a atenção e os esforços 

despendidos não apenas para parte logística da atividade. Isso ocorre tendo em vista os 

resultados atingidos em competições, após o aperfeiçoamento dos treinamentos do cavalo e do 

cavaleiro. Assim como todo esporte coletivo, existem várias vantagens, que englobam 

inclusive a melhora de desempenho do cavalo e do jogador para execução de outras 

atividades, proporcionadas pela práticas desta atividade. 

Cleiton Kist, em seu artigo científico Os Esportes Coletivos Como Forma de Inclusão 

Social, trata os benefícios dos esportes coletivos da seguinte forma: 

Os esportes coletivos são atividades esportivas sociais, que vem contribuindo nas 

relações pessoais, saúde e qualidade de vida e melhora a autoestima e convívio 

social dos seus praticantes nos espaços oferecidos por uma sociedade que em tese, 

deveria se preocupar com o desenvolvimento de forma integral dos cidadãos. (KIST, 

p.8). 

 

Em suma, os treinamentos para o polo de maneira contínua e progressiva farão com 

que sejam obtidos bons resultados, possibilitando o cumprimento com eficiência e eficácia 

das metas estabelecidas. 

5.1 Preparação do cavalo 

 

A preparação de um cavalo de polo não apresenta diferença para o equídeo que será 

destinado para qualquer outra prática esportiva, posto que todos necessitam de uma doma e 

depois de uma iniciação. Ressalta-se a importância destas etapas, pois quaisquer correções 

que não sejam aplicadas oportunamente vão resultar em animais com sérias deficiências em 

diferentes aspectos. Este fato é de vulto tão grande, que observamos considerações sobre a 

doma e/ou iniciação em diversos documentos.  

Adquiridos os solípedes para o emprego nas atividades de tropa montada, deve-se 

submetê-los a um trabalho de iniciação, objetivando, através do manejo, da alimentação e do 
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trabalho, o completo desenvolvimento de suas forças e do seu caráter, como cita Policastro 

(1995, p.203). 

Durante as referidas etapas são perfeitamente normais reações dos animais e 

dificuldade de atingir alguns objetivos, diante disso haverá sempre a necessidade de 

compreender esse aspecto. Todos os indivíduos que participam do processo precisam ter 

paciência e o conhecer os benefícios do respeito à progressividade dos trabalhos e aos limites 

de casa cavalo. 

Para tanto “[...] um dos principais aspectos que deve ser levado em consideração 

durante a fase da educação do cavalo novo é o de saber contentar-se com um pequeno 

progresso, diariamente, e nada mais.” (MATTA, 2011, p.28).  

A conclusão dessa fase será verificada quando os animais conseguirem trabalhar à 

guia, aceitarem o arreamento e o condutor montado e, talvez aquele que seja o aspecto mais 

importante, responder às ajudas e às solicitações. 

Durante as etapas seguintes, serão desenvolvidas todas as qualidades desejáveis ao 

animal utilizado no jogo de polo. Desta forma, serão objetivadas as aptidões para executar os 

movimentos frequentemente observados em uma partida. 

Conforme o que foi apresentado, a didática do trabalho do cavalo de pólo, previsto na 

Apostila de Pólo da Escola de Equitação do Exército (EsEqEx) será usada como base deste 

trabalho. Por tanto, temos que o animal deverá cumprir determinadas condições, que são as 

seguintes: saber galopar, saber aumentar e diminuir a sua velocidade, saber parar, saber mudar 

de direção, saber virar, saber partir ao galope, estar acostumado com a interferência de outros 

cavalos, saber pechar, permitir o uso do taco. 

A confirmação das condições iniciais dará ao solípede os recursos essenciais para 

participar de uma partida. Contudo, até que aquele esteja consolidado, a participação deverá 

ser moderada, em jogos com tempos para cavalos novos na atividade. Bem como os 

cavaleiros terão que solicitar ações simples de baixo nível de complexidade, zelando sempre 

pelo bem estar do animal. 

Findada a etapa anterior, o cavalo estará pronto para ser usado em partidas mais 

acirradas, nas quais o esforço será maior. Todavia, se faz útil ao proprietário manter o 

condicionamento aeróbico, muscular e técnico de suas montadas. Para isso, são montados 

quadros de trabalho que englobam exercícios de flexionamento clássicos, trabalho de fôlego, 

práticas de taqueio e, ainda, um manejo e trato específico, que incluem, por exemplo, a 

movimentação diária dos animais juntos. 
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5.2 Preparação do cavaleiro 

 

A formação do praticante do polo é muito similar a dos outros esportes equestre, pois 

as exigências mínimas para permanecer sobre o dorso do cavalo são idênticas. Por tanto, 

aquele que deseja um dia jogar partida precisa, antes de tentar taquear, estar capacitado a 

solicitar os movimentos do cavalo. Bem como deverá compreender como funcionam as ajudas 

nos solípedes e quando usá-las.  

O pleno conhecimento das regras que regem o jogo é de extrema importância, haja 

vista se trata de um esporte de alto risco. O desconhecimento destas normas poderá ocasionar 

acidentes graves e produzirá no jogador o sentimento de incerteza que, por conseguinte, fará 

com que ele deixe de realizar determinadas jogadas poderiam beneficiar aos integrantes da 

equipe. O estudo das regras é, pelo já exposto, essencial e indispensável. 

O acompanhamento da parte física é de grande importância, uma vez que prevenirá 

lesões e facilitará execução dos movimentos a cavalo e das tacadas. Neste contexto, o 

cavaleiro deve usar o “cavalo de pau”, para treinar as diversas tacadas e trabalhar, também, o 

seu equilíbrio. 

Evidencia-se que o jogador necessitará de conhecimentos, que deverão ser adquiridos 

com exercícios da equitação clássica e da prática de outros esportes. Com isso, o treinamento 

contínuo e progressivo tornará o cavaleiro capaz de produzir o mínimo de interferência no 

animal. 

As exigências feitas ao jogador são muito semelhantes às exigências de um militar, o 

que nos mostra como início da formação de ambos é o mesmo, como apresenta Soeiro: 

[...] 

O militar montado tem sua mobilidade aumentada posto que, mesmo ao passo, pode 

percorrer áreas com maior rapidez, e se necessário pode utilizar-se de andaduras 

mais rápidas como o trote e o galope, podendo se mover com facilidade em qualquer 

direção. 

Cabe ressaltar que todo este sucesso depende de fatores como, adestramento do 

cavalo, adestramento do cavaleiro, entrosamento do conjunto e o fiel cumprimento 

de uma doutrina atualizada e eficaz. (SOEIRO, 2003, p.16). 

 

 Os exercícios que são realizados acompanhados, de um ou dois cavalos, também são 

de grande valia e eficiência, podendo ser executados nas três andaduras: passo, trote e galope; 

dentre os quais cita-se o círculo acompanhado: 
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6 CONCLUSÃO 

 

 A presente pesquisa teve como objetivo analisar e correlacionar aspectos da tropa de 

cavalaria de guarda, da instrução militar e do jogo de polo, no que se refere à descrição e à 

análise da preparação dos elementos envolvidos nesta última, cavalo e cavaleiro, necessária à 

prática com segurança e com qualidade técnica, confirmando a doutrina em vigor para a 

instrução militar e compilando conhecimentos e informações que permitam estabelecer 

ferramentas de instrução para o pelotão e para o esquadrão hipomóvel. 

As peculiaridades das unidades de cavalaria de guarda e suas respectivas missões, bem 

como a complexidade das instruções a cavalo, ressaltam a importância manter estudos 

direcionados ao aprimoramento das instruções. Este fato possui elevada relevância, haja vista 

que em decorrência das várias possibilidades e benefícios decorrentes do emprego da tropa 

montada, observamos uma continua participação destes militares em cumprimento ao Art. 142 

da Constituição Federal de 1988. Além disso, vemos diversas representações em competições 

e cerimoniais militares nos quais a instituição Exército Brasileiro é atentamente observada 

pela sociedade civil.  

 A formação desses profissionais precisa ser, pelo exposto no parágrafo anterior, 

bastante detalhada, técnica e abordar diferentes áreas do conhecimento, com o intuito de obter 

como produto final uma tropa em condições bem representar a instituição. Para tanto, ampliar 

a procura por práticas que otimizem os processos de ensino aprendizagem é de interesse de 

todos instrutor. 

 A presente pesquisa exploratória, de natureza bibliográfica e documental sobre o tema, 

foi realizada em manuais do Exército Brasileiro, das Polícias Militares dos Estados da 

Federação, nas bibliotecas da Escola de Equitação do Exército, além de visitas a Regimentos 

de Cavalaria do Exército e das Polícias Militares do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. 

 Neste contexto, foram analisados os treinamentos para o jogo de polo que demonstram 

a singularidade do esporte na preparação dos cavalos e cavaleiros e, ainda os benefícios 

decorrentes de sua prática. 

 Objetivando facilitar o entendimento do tema, foram destacadas as conceituações e 

considerações constantes na apostila da matéria de polo do Curso de Equitação da EsEqEx, 

bem como foi realizado um questionário com os policiais militares e oficial de nação amiga, 

com a finalidade obter informações que auxiliaram na confirmação das hipóteses deste 

trabalho.  
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 No que se refere à discussão do tema objeto do presente trabalho de conclusão de 

curso, verificou-se que as atividades destinadas à preparação para o polo exigem metodologia 

progressiva e contínua, objetivando desenvolver no solípede e no jogador as características 

desejadas que possibilitem uma resposta rápida e eficiente às situações que surgem durante 

uma partida. 

 Na formação do animal, considerou-se que devem ser respeitados os limites e as 

dificuldades dele, sem exigir nada além do necessário, evitando-se, assim, falhas ou lesões 

que o prejudicarão. Ainda, que o equídeo tem atingir as seguintes metas, ao final da 

preparação: saber galopar, aumentar e diminuir a velocidade, saber parar, realizar mudanças 

de direção, saber virar, acostumar-se com a interferência de outros cavalos e permitir o uso do 

taco. 

Na formação do cavaleiro evidencia-se que devem ser despendidos esforços voltados  

à equitação clássica que gradativamente vai conferir a ele o equilíbrio mínimo para participar 

das instruções específicas. O jogador deverá ao final da preparação conhecer todas as tacadas, 

as táticas de jogo e, principalmente, compreender perfeitamente as regras do esporte, a fim de 

evitar acidentes e desenvolver suas habilidades técnicas. 

 Logo, a hipótese da pesquisa foi corroborada, pois, ao defrontar nossos 

questionamentos com os relatos dos profissionais que atuam na capacitação da tropa montada, 

notou-se que as possibilidades de êxito das adaptações da preparação para o polo em face da 

instrução militar, aumentam sobremaneira, se houver um adequado planejamento e 

fiscalização das atividades de instrução. 

As adaptações sugeridas são as que se seguem: Participação do pelotão e suas frações 

ambos constituídos nas etapas de formação específica do cavalo de polo, com a finalidade de 

aperfeiçoar a equitação do cavaleiro e formar um número maior cavalos; A subunidade 

realizar a movimentação diária dos equinos, conhecida como “vareio”, por pelotões; Realizar 

a prática do taqueio dentro das frações do pelotão, para desenvolver a sadia competição, 

espírito de corpo, atributos da área afetiva, equilíbrio e capacidade de segurar e executar 

movimentos com um taco que será futuramente substituído por uma lança ou cassete, por 

meio de dinâmicas de grupos, essa atividade, também, beneficiará a cavalhada que estará 

futuramente apta a galopar junto a outros animais e participar de formações do cerimonial 

militar; Por fim, realizar regularmente o flexionamento clássico dos cavalos.   

 Os resultados obtidos nesta pesquisa aplicam-se plenamente ao pelotão e à 

subunidade dos regimentos de cavalaria de guarda, o que virá, certamente, contribuir na 

capacitação dos militares para cumprir as diferentes missões da tropa hipomóvel. Constatou-
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se, ainda, que as qualidades desejáveis ao animal utilizado na prática do polo são muito 

semelhantes ao dito cavalo militar. Assim, o treinamento se direciona para desenvolver no 

equino, diversas das aptidões apresentadas por um cavalo de polo. 

  Com isso, infere-se que a instituição dispõe dos meios necessários para tornar a 

hipótese sugerida possível. Concretiza-se, deste modo, um método simples e vantajoso ao 

adestramento da tropa, resultando em animais e militares cuja franqueza, coragem e 

habilidades, os qualificam a agirem em missões tradicionais e participar de representações 

esportivas. Desde que priorizem os mencionados métodos de preparação, fazendo com que a 

tropa esteja em constantemente motivada, uma vez trata-se de um esporte coletivo.  

 Assinala-se, por fim, que nos deparamos com um tema de grande interesse e que a 

confecção de um Quadro de Trabalho Semanal (QTS), visando as atividades descritas 

produzirá grandes vantagens. Todavia, verifica-se tal nuance merece uma pesquisa mais 

aprofundada, de forma a, juntamente com os aspectos abordados nesta pesquisa, esgotar 

parcialmente o tema proposto. 
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APÊNDICES 

 

Foram realizadas entrevistas e questionário com o militar do Exército do Peru e com 

os policiais militares dos Estados de Alagoas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e 

Pernambuco que realizaram o Curso de Instrutor de Equitação de 2018 da EsEqEx, tendo em 

vista que estes indivíduos possuem considerável experiência nas atividades desempenhadas 

pelos Regimento de Polícia Montada. Com a finalidade de evidenciar alguns aspectos 

relativos aos conhecimentos transmitidos nas instruções de polo que podem ser úteis a 

formação dos seus subordinados. A escolha deste público foi motivada pelo fato destas 

unidades possuírem missões muito similares às unidades de mesma natureza do Exército 

Brasileiro, com o objetivo de retificar ou ratificar as conclusões do presente trabalho.  

 

 

 

Figura 18- Regiões do Brasil utilizadas na de coleta de dados. 

 

 

          Fonte: o autor. 
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APÊNDICE A 

 

ENTREVISTA/ QUESTIONÁRIO  

 

Os questionamentos a seguir, de viés técnico, no que se refere às instruções de 

preparação para diversas missões do RPMon, foram respondidos pelo 1º Ten PMSP Jefferson 

Hideki Ishii, da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMSP):  

 

1º Ten Cav Gustavo Motta: V Sª integra a tropa montada à quanto tempo? Neste 

período participou de cursos ou instrução de formação ou de aperfeiçoamento da tropa 

montada? 

1º Ten PMSP Hideki: 8 anos e 10 meses. Sim, Curso de Policiamento Montado. 

 

1º Ten Cav Gustavo Motta: de acordo com as experiências adquiridas do trabalho 

com a tropa hipomóvel, quais as características, V Sª, acredita seriam ideias para cavaleiro 

desta tropa? 

1º Ten PMSP Hideki: calma e resilência. 

 

1º Ten Cav Gustavo Motta: de acordo com as experiências adquiridas do trabalho 

com a tropa hipomóvel, quais as características, V Sª, acredita seriam ideias para cavalo desta 

tropa? 

1º Ten PMSP Hideki: o cavalo deve ser principalmente calmo. 

 

1º Ten Cav Gustavo Motta: analisando as instruções de polo das quais VSª 

participou no decorrer do Curso de Instrutor, algumas das características do jogador de polo 

são semelhantes aos integrantes da tropa montada? Caso afirmativo, quais? 

1º Ten PMSP Hideki: sim, principalmente a calma durante a partida. 

 

1º Ten Cav Gustavo Motta: analisando as instruções de polo das quais VSª 

participou no decorrer do Curso de Instrutor, alguns dos treinamentos do cavalo de polo 

podem ser adaptados para os integrantes da tropa montada? 

1º Ten PMSP Hideki: sim, as instruções e treinamentos de pechada e mudança de 

direção. 
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1º Ten Cav Gustavo Motta: analisando as instruções de polo das quais VSª 

participou no decorrer do Curso de Instrutor, alguns dos treinamentos do cavalo de polo 

podem ser adaptados para a cavalhada da tropa montada? 

1º Ten PMSP Hideki: para o cavaleiro, principalmente a independência das ajudas e 

o equilíbrio. 
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APÊNDICE B 

 

ENTREVISTA/ QUESTIONÁRIO  

 

Os questionamentos a seguir, de viés técnico, no que se refere às instruções de 

preparação para diversas missões do RPMon, foram respondidos pelo 1º Ten PMAL Pedro 

Henrique Basilio Honorato, da Polícia Militar do Estado de Alagoas (PMAL):  

 

1º Ten Cav Gustavo Motta: V Sª integra a tropa montada à quanto tempo? Neste 

período participou de cursos ou instrução de formação ou de aperfeiçoamento da tropa 

montada? 

1º Ten PMAL Honorato: desde o ano de 2010. Sim, Curso de Operações de Choque 

Montado, em 2017 na PMCE. 

 

1º Ten Cav Gustavo Motta: de acordo com as experiências adquiridas do trabalho 

com a tropa hipomóvel, quais as características, V Sª, acredita seriam ideias para cavaleiro 

desta tropa? 

1º Ten PMAL Honorato: rusticidade, equilíbrio, resistência física. 

 

1º Ten Cav Gustavo Motta: de acordo com as experiências adquiridas do trabalho 

com a tropa hipomóvel, quais as características, V Sª, acredita seriam ideias para cavalo desta 

tropa? 

1º Ten PMAL Honorato: rusticidade, franqueza, calma 

 

1º Ten Cav Gustavo Motta: analisando as instruções de polo das quais VSª 

participou no decorrer do Curso de Instrutor, algumas das características do jogador de polo 

são semelhantes aos integrantes da tropa montada? Caso afirmativo, quais? 

1º Ten PMAL Honorato: 

 

 

1º Ten Cav Gustavo Motta: analisando as instruções de polo das quais VSª 

participou no decorrer do Curso de Instrutor, alguns dos treinamentos do jogador de polo 

podem ser adaptados para os integrantes da tropa montada? 

1º Ten PMAL Honorato: sim, controle do animal com uma mão só, trabalho de 

pechar, de esbarrar e de taquear. 
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1º Ten Cav Gustavo Motta: analisando as instruções de polo das quais VSª 

participou no decorrer do Curso de Instrutor, alguns dos treinamentos do cavalo de polo 

podem ser adaptados para a cavalhada da tropa montada? 

1º Ten PMAL Honorato: sim. Os mesmo da questão anterior, pois ambos os 

trabalhos se assemelham ao trabalho executado pela tropa montada, quando da execução do 

policiamento ordinário e do policiamento de choque montado. 
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APÊNDICE C 

 

ENTREVISTA/ QUESTIONÁRIO  

 

Os questionamentos a seguir, de viés técnico, no que se refere às instruções de 

preparação para diversas missões do RPMon, foram respondidos pelo 1º Ten PMMG Thiago 

França Rosa, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG):  

 

1º Ten Cav Gustavo Motta: V Sª integra a tropa montada à quanto tempo? Neste 

período participou de cursos ou instrução de formação ou de aperfeiçoamento da tropa 

montada? 

1º Ten PMMG Thiago: 4 anos, sim 

 

1º Ten Cav Gustavo Motta: de acordo com as experiências adquiridas do trabalho 

com a tropa hipomóvel, quais as características, V Sª, acredita seriam ideias para cavaleiro 

desta tropa? 

1º Ten PMMG Thiago: coragem, espírito de corpo, obediência tática, fixidez e 

agilidade 

 

1º Ten Cav Gustavo Motta: de acordo com as experiências adquiridas do trabalho 

com a tropa hipomóvel, quais as características, V Sª, acredita seriam ideias para cavalo desta 

tropa? 

1º Ten PMMG Thiago: coragem, docilidade, franqueza, aptidão física e 

independência. 

 

1º Ten Cav Gustavo Motta: analisando as instruções de polo das quais VSª 

participou no decorrer do Curso de Instrutor, algumas das características do jogador de polo 

são semelhantes aos integrantes da tropa montada? Caso afirmativo, quais? 

1º Ten PMMG Thiago: sim, fixidez e agilidade. 

 

1º Ten Cav Gustavo Motta: analisando as instruções de polo das quais VSª 

participou no decorrer do Curso de Instrutor, alguns dos treinamentos do jogador de polo 

podem ser adaptados para os integrantes da tropa montada? 

1º Ten PMMG Thiago: sim, a maioria 
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1º Ten Cav Gustavo Motta: analisando as instruções de polo das quais VSª 

participou no decorrer do Curso de Instrutor, alguns dos treinamentos do cavalo de polo 

podem ser adaptados para a cavalhada da tropa montada? 

1º Ten PMMG Thiago: sim, esbarrada, taquear, voltas, entre outros. 
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APÊNDICE D 

 

ENTREVISTA/ QUESTIONÁRIO  

 

Os questionamentos a seguir, de viés técnico, no que se refere às instruções de 

preparação para diversas missões do RPMon, foram respondidos pelo 1º Ten PMPE Igor de 

Lima Agra, da Polícia Militar do Estado de Pernambuco (PMPE):  

 

1º Ten Cav Gustavo Motta: V Sª integra a tropa montada à quanto tempo? Neste 

período participou de cursos ou instrução de formação ou de aperfeiçoamento da tropa 

montada? 

1º Ten PMPE Igor: há 1 ano e 8 meses. Curso de Formação de 3 meses e meio e 

algumas poucas instruções de aperfeiçoamento. 

 

1º Ten Cav Gustavo Motta: de acordo com as experiências adquiridas do trabalho 

com a tropa hipomóvel, quais as características, V Sª, acredita seriam ideias para cavaleiro 

desta tropa? 

1º Ten PMPE Igor: rusticidade, calma, coragem e paciência. 

 

 

1º Ten Cav Gustavo Motta: de acordo com as experiências adquiridas do trabalho 

com a tropa hipomóvel, quais as características, V Sª, acredita seriam ideias para cavalo desta 

tropa? 

1º Ten PMPE Igor: tranquilidade, coragem, rusticidade e versatilidade. 

 

1º Ten Cav Gustavo Motta: analisando as instruções de polo das quais VSª 

participou no decorrer do Curso de Instrutor, algumas das características do jogador de polo 

são semelhantes aos integrantes da tropa montada? Caso afirmativo, quais? 

1º Ten PMPE Igor: o jogador de polo precisa de todas as características do integrante 

da tropa montada, em especial do choque montado. A partida de polo lembra, por vezes, o 

embate policial com manifestantes. 

 

1º Ten Cav Gustavo Motta: analisando as instruções de polo das quais VSª 

participou no decorrer do Curso de Instrutor, alguns dos treinamentos do jogador de polo 

podem ser adaptados para os integrantes da tropa montada? 
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1º Ten PMPE Igor: o treinamento de taqueio pode ser adaptado para a utilização do 

bataque/espada. 

 

1º Ten Cav Gustavo Motta: analisando as instruções de polo das quais VSª 

participou no decorrer do Curso de Instrutor, alguns dos treinamentos do cavalo de polo 

podem ser adaptados para a cavalhada da tropa montada? 

1º Ten PMPE Igor: assim como o cavalo de polo, o cavalo da tropa montada tem que 

ser dessensibilizado para não se assustar com os movimentos de espada/bataque, além de 

trabalhar o flexionamento para virar e parar rápido. 
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APÊNDICE E 

 

ENTREVISTA/ QUESTIONÁRIO  

 

Os questionamentos a seguir, de viés técnico, no que se refere às instruções de 

preparação para diversas missões do RPMon, foram respondidos pelo 1º Ten PMRJ Marcos 

Vinicius Brandão da Costa, psicólogo, da Polícia Militar do Estado de Rio de Janeiro 

(PMRJ):  

 

1º Ten Cav Gustavo Motta: V Sª integra a tropa montada à quanto tempo? Neste 

período participou de cursos ou instrução de formação ou de aperfeiçoamento da tropa 

montada? 

1º Ten PMRJ Marcos Brandão: não integro diretamente a tropa montada, mas 

acompanho dos curso de formação ou aperfeiçoamento da tropa montada. 

 

1º Ten Cav Gustavo Motta: de acordo com as experiências adquiridas do trabalho 

com a tropa hipomóvel, quais as características, V Sª, acredita seriam ideias para cavaleiro 

desta tropa? 

1º Ten PMRJ Marcos Brandão: coragem, força, resistência, fé no cavalo, equilíbrio 

emocional (jamais agir guiado por sentimentos como raiva ou vingança, o cavalo é uma arma 

de difícil medida), responsabilidade (o cavalo facilmente pode matar alguém), adaptabilidade 

(refazer planejamentos de forma imediata), pensamento rápido... 

 

 

1º Ten Cav Gustavo Motta: de acordo com as experiências adquiridas do trabalho 

com a tropa hipomóvel, quais as características, V Sª, acredita seriam ideias para cavalo desta 

tropa? 

1º Ten PMRJ Marcos Brandão: coragem, submissão, força e resistência... 

 

1º Ten Cav Gustavo Motta: analisando as instruções de polo das quais VSª 

participou no decorrer do Curso de Instrutor, algumas das características do jogador de polo 

são semelhantes aos integrantes da tropa montada? Caso afirmativo, quais? 

1º Ten PMRJ Marcos Brandão: sim. Técnica de taqueio assemelha-se ao golpe com 

sabre. Olhar ao redor enquanto galopa. Adaptabilidade. Coragem. Equilíbrio emocional (não 

se pode deixar que o entusiasmo do jogo leve o atleta a exagerar na força), responsabilidade... 
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1º Ten Cav Gustavo Motta: analisando as instruções de polo das quais VSª 

participou no decorrer do Curso de Instrutor, alguns dos treinamentos do jogador de polo 

podem ser adaptados para os integrantes da tropa montada? 

1º Ten PMRJ Marcos Brandão: sim. Creio ser o treinamento do jogador de polo o 

mais ideal para a tropa montada dentre as modalidades desportivas equestres. Freadas bruscas, 

mudança rápida de direção, contato forte entre os cavalos, técnica de taqueio assemelha-se 

com o golpe de sabre, movimentos bruscos creio também trabalhar a fixidez e equilíbrio, 

seriam aspectos quase de simulação de situações reais. E no jogo em si o atleta explora 

diferentes posições a cavalo, desde sair da sela para buscar bolas em ambos os lados bem 

como se deslocar girando o tronco para olhar em todas as direções... 

 

1º Ten Cav Gustavo Motta: analisando as instruções de polo das quais VSª 

participou no decorrer do Curso de Instrutor, alguns dos treinamentos do cavalo de polo 

podem ser adaptados para a cavalhada da tropa montada? 

1º Ten PMRJ Marcos Brandão: sim. O flexionamento do cavalo de polo creio ser 

muito bom para animais da tropa. O trabalho de círculo inegavelmente flexiona e muscula o 

animal. Amudança de pé ao galope equilibra. É comum no meu regimento policiais 

trabalhando com muita força nas mãos mantendo o cavalo numa posição desconfortável. 

Acho a ideia do pouco contato prevista no polo uma ferramenta boa para aplicar na tropa. 

Além de acalmar o cavalo e evitar lesões poderia servir para convidar o policial a pensar 

equitação. Acredito que se meu agente conseguir conduzir um cavalo com pouco contato 

acabará percebendo os benefícios do emprego de uma equitação mais técnica e menos rústica 

(comum na minha tropa). 
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APÊNDICE F 

 

ENTREVISTA/ QUESTIONÁRIO  

 

Os questionamentos a seguir, de viés técnico, no que se refere às instruções de 

preparação para diversas missões da tropa de cavalaria montada do Exército do Peru, foram 

respondidos pelo Alferez de Cavalaria Luis Rafael Gongora Núñez, do Exército do Peru:  

 

1º Ten Cav Gustavo Motta: V Sª integra a tropa montada à quanto tempo? Neste 

período participou de cursos ou instrução de formação ou de aperfeiçoamento da tropa 

montada? 

Alfz Gongora: tenho 6 anos na tropa montada. Participei de um curso de 

aperfeiçoamento 

 

1º Ten Cav Gustavo Motta: de acordo com as experiências adquiridas do trabalho 

com a tropa hipomóvel, quais as características, V Sª, acredita seriam ideias para cavaleiro 

desta tropa? 

Alfz Gongora: coragem, serenidade na hora de tomar uma decisão, flexibilidade. 

 

 

1º Ten Cav Gustavo Motta: de acordo com as experiências adquiridas do trabalho 

com a tropa hipomóvel, quais as características, V Sª, acredita seriam ideias para cavalo desta 

tropa? 

Alfz Gongora: franqueza, calma, coragem. 

 

1º Ten Cav Gustavo Motta: analisando as instruções de polo das quais VSª 

participou no decorrer do Curso de Instrutor, algumas das características do jogador de polo 

são semelhantes aos integrantes da tropa montada? Caso afirmativo, quais? 

Alfz Gongora: coragem, equilíbrio, serenidade. 

 

1º Ten Cav Gustavo Motta: analisando as instruções de polo das quais VSª 

participou no decorrer do Curso de Instrutor, alguns dos treinamentos do jogador de polo 

podem ser adaptados para os integrantes da tropa montada? 

Alfz Gongora: trabalho de equilíbrio, trabalho no uso do taco, noção das ajudas. 
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1º Ten Cav Gustavo Motta: analisando as instruções de polo das quais VSª 

participou no decorrer do Curso de Instrutor, alguns dos treinamentos do cavalo de polo 

podem ser adaptados para a cavalhada da tropa montada? 

Alfz Gongora: mudança de mão, trabalho do coração (pechar outros cavalos), 

trabalho para aceitar a interferência de outros cavalos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


