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                                                   RESUMO 

 

OJEDA MIERS, Alfredo Ramon. A equitação no contexto do acordo de 
cooperação de instrução entre Brasil-Paraguai. Rio de Janeiro: EsEqEx, 2019. 
Monografia. 

 

O presente trabalho busca identificar os benefícios existentes do apoio de cooperação 

mútua entre os Exércitos do Brasil e do Paraguai no tocante a instrução, 

especificamente no contexto da equitação. Procuraremos abordar as semelhanças e 

diferenças entre os cursos de equitação do Brasil e do Paraguai, bem como abordar 

o elo existente entre a cooperação dos países em ter oficiais do Exército paraguaio 

realizando o Curso de Instrutor de Equitação no Brasil, e a oportunidade de instrutores 

brasileiros, servirem como instrutores de equitação na Escola de Equitação do 

Paraguai. 

PALAVRAS-CHAVE: Benefícios, apoio, cooperação mútua, Exército Brasileiro, 

Exército Paraguaio, curso de instrutor de equitação. 



RESUMEN  

 

OJEDA MIERS, Alfredo Ramón. La equitación en el contexto del acuerdo de 
cooperación militar entre Brasil-Paraguay. Río de Janeiro: EsEqEx, 2019. 
Monografía. 

 

El presente documento busca identificar los beneficios existentes de apoyar la 

cooperación mutua entre los Ejércitos Brasileño y Paraguayo con respecto a la 

instrucción, específicamente en el contexto de la equitación. Intentaremos abordar las 

similitudes y diferencias entre los cursos de equitación de Brasil y Paraguay, así como 

abordar el vínculo entre la cooperación de los países para que los oficiales del ejército 

paraguayo realicen el curso de instructor de equitación en Brasil y la oportunidad para 

los señores instructores brasileños, que sirven como instructores de equitación en la 

Escuela de Equitación de Paraguay. 

PALABRAS CLAVES: Beneficios, apoyo, cooperación mutua, Ejército de Brasil, 

Ejército de Paraguay, curso de instructor de equitación. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Curso de Instrutor de Equitação e Assistente de Instrutor é o componente da 

Subunidade do RC 4 Aca Caraya / Rgto Esc, que cumpre a delicada missão de 

transmitir aulas de equitação aos Cavaleiros Oficiais e Suboficiais (no Brasil, 

sargentos) da Arma de Cavalaria, componentes do Exército do Paraguai, essa nobre 

missão é cumprida desde 1968, na cidade de Assunção, com quartéis no bairro de 

Campo Grande. 

Atualmente, o Curso de Instrutores e Monitores (Auxiliares) no Paraguai dispõe 

de um oficial superior do Exército Brasileiro (Maj Ricardo), o qual desempenha a 

função de instrutor da disciplina de salto. O Maj Ricardo é responsável pelas 

instruções teóricas e práticas desta disciplina. No ano de 2019, encontra-se realizando 

o Curso de Instrutor de Equitação no Brasil um oficial do Exército Paraguaio. 

O apoio prestado pelo Exército Brasileiro é de suma importância, pois 

complementa e promove o desenvolvimento profissional na área da equitação, 

transmitida tanto pela experiência, bem como na infraestrutura e qualidade da 

metodologia de equestre.   O Curso de Instrutor de Equitação e Assistente de Instrutor 

também possui Senhores Oficiais formados nos cursos de especialização do Exército 

do Chile e Uruguai. 

No ano de 2018 a Escola Militar de Equitação Paraguaia recebeu uma doação 

de 5 cavalos, de excelente genética, o que demonstra o amplo censo de cooperação 

do Exército Brasileiro com vistas ao desenvolvimento do esporte equestre no 

Paraguai.  
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2 REFERÊNCIA TEÓRICA-METODOLÓGICA 

 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA E ANTECEDENTES DO PROBLEMA 

 

Buscou-se coletar as informações mais relevantes sobre os benefícios que 

contribuem para o desenvolvimento profissional do instrutor de equitação, no contexto 

do acordo de cooperação Brasil - Paraguai, através da experiência de oficiais 

brasileiros como instrutores no Paraguai e de oficiais e sargentos paraguaios como 

instruendos na Escola de Equitação do Exército Brasileiro. 

 

2.2 REFERÊNCIA METODOLÓGICA E PROCEDIMENTOS 

 

Para cumprir os objetivos deste trabalho, primeiro faremos uma apresentação 

histórica e uma descrição do Plano de Assunto, em um segundo momento 

abordaremos os objetivos do Curso, os métodos de classificação, processos de 

admissão e por fim faremos uma análise de dados expondo o que foi encontrado. 
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3 COOPERAÇÃO MILITAR BRASILEIRA NO PARAGUAI 

 

A partir da década de 1940, houve uma modificação importante na política 

externa paraguaia em relação aos países vizinhos. Até então, o país guarani tinha 

suas relações exteriores voltadas para a Argentina. A partir dessa data, o interesse 

em que o comércio exterior paraguaio se desviasse para o Brasil e a identidade 

política entre os regimes de Felix Estigarribia, Higino Moríngio e Getúlio Vargas 

promoveu uma notável aproximação política e cultural entre os dois países, assim 

como iniciativas de viabilizar as relações comerciais através de ligações 

infraestruturais: estradas de ferro, estradas de rodagem, pontes, etc. Felix Estigarribia 

foi o primeiro presidente paraguaio a visitar o Brasil em junho de 1939. Vargas foi o 

primeiro presidente brasileiro a visitar Paraguai em julho de 1941. (SOUTO, 2015). 

A fundação da Missão Militar Brasileira de Instrução no Paraguai (MMBIP) em 

18 de maio de 1942 ocorreu dentro desse contexto de cooperação. Mas as relações 

entre os militares dos dois países antecediam o início da missão. Em outubro de 1941, 

o major Alfredo Stroessner foi escolhido membro de um grupo de jovens oficiais para 

receber treinamento em artilharia no Brasil. Stroessner permaneceria no Brasil 

somente até janeiro de 1941. (SOUTO, 2015). 

Havia cooperação militar entre os exércitos paraguaio e brasileiro desde o 

século XIX.  Segundo Souto (2015 apud Malan) a cooperação foi iniciada em 1845 

como a “primeira missão militar brasileira de instrução no Paraguai”. Pimenta 

Bueno, encarregado de negócios no Paraguai negociou com Luís Alves de Lima e 

Silva, então Barão de Caxias, Presidente da Província do Rio Grande: “o governo 

deste Estado quer instrutores das diferentes Armas para seu Exército. O Presidente 

precisa quanto antes dos ditos instrutores” (SOUTO, 2015, p.4 apud MALAN, 1988, 

p. 13).  

O presidente em questão era Carlos Antonio López. O acerto, inicialmente 

informal, foi oficializado em 1851 como uma Missão Militar Brasileira composta de 

quatro oficiais, dois do Exército e dois da Marinha. Ela permaneceu no Paraguai por 
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15 meses e foi constituída pelo capitão Hermenegildo de Albuquerque Porto Carrero, 

pelo 1º Tenente João Carlos de Vilagran Cabrita, ambos da Artilharia, e pelos 2º 

Tenente da Armada Imperial João Soares Pinto e Francisco Domingues Caminada 

(SOUTO, 2015 apud MALAN, 1988). 

O presente trabalho tem por objetivo inicial analisar as motivações para a 

instalação da Missão Militar Brasileira de Instrução no Paraguai (MMBIP) nesse 

momento de reorientação das políticas externas de ambos os países. Concluímos 

que, para além das atividades militares, a MMBIP tinha três objetivos: inserir militares 

brasileiros na sociedade paraguaia, estabelecendo canais alternativos aos 

diplomáticos; monitorar eventual atividade nazista no Paraguai; e ocupar o espaço da 

Argentina, no momento em que o Brasil se alinhou com Estados Unidos e buscava a 

posição de aliado privilegiado e Buenos Aires se isolava com a política de neutralidade 

(SOUTO, 2015). 

Em 1941 foram realizados os primeiros contatos para a criação de uma missão 

militar com a finalidade de organizar os Cursos de Cavalaria, Equitação e Educação 

Física. 

A MMBIP funcionou de 1942 até 1994, chegando a um total de 15 militares em 

sua máxima expressão. 

Em 30 de setembro de 1994, o MMBIP encerra suas atividades. No entanto, 

após 25 meses, Brasil e Paraguai firmaram um novo contrato que entrou em vigor em 

23 de outubro de 1996. Além disso, a Cooperação Militar Brasileira no Paraguai 

(CMBP) iniciou suas atividades em 15 de janeiro de 1997 em forma de cooperação 

militar com fins médicos, culturais, tecnológicos e de aperfeiçoamento profissional. 

Entre 1997 e 2001, a CMBP ocupou um espaço na Embaixada Brasileira no 

Paraguai e entre 2001 e 2005 funcionou em instalações dentro do Quartel General de 

Comando do Exército do Paraguai. Desde 2005, ocupa a instalação real em um 

pavilhão cedido pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais de Exército (EPOE). 

Uma característica chave do assessoramento é a honestidade do propósito da 

missão, onde os temas são apresentados tal como é feito no Exército Brasileiro e cabe 

aos órgãos militares do Paraguai, avaliar a aplicabilidade. Dessa forma, o trabalho se 
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desenvolve em um ambiente de plena confiança, com respeito mútuo e forte 

camaradagem. 

 

            Figura 01 – Linha do tempo da Missão Militar Brasileira de Instrução no Paraguai. 

 

                   

   

  

Fonte: Acervo da Escola de Equitação do Paraguai 

 

Figura 02 – Concurso Hípico em comemoração a semana do Exército Brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Acervo da Escola de Equitação do Paraguai. 
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4 O CURSO DE INSTRUTOR E AUXILIAR/MONITOR DE INSTRUTOR DE 

EQUITAÇÃO NO PARAGUAI 

 

4.1 Início 

 

O Curso de Instrutor e Auxiliar de Instrutor de Equitação, equivalente no Brasil 

ao Curso de Instrutor e Monitor de equitação foi criado em 24 de janeiro de 1968, pela 

Ordem Geral Nº 06 da 1ª. Divisão de Cavalaria, a esta Unidade, Capitão de Cavalaria 

GREGORIO LOPEZ PRADO, do RC-2 ( Regimento de Cavalaria) “ Coronel Felipe 

Toledo ” para ser a sede pelo período de um ano, tendo sido nomeado chefe da seção 

de hipismo e chefe de equitação da 1ª Divisão de Cavalaria, a fim de estruturar e 

regulas as instruções dos alunos. 

Da mesma forma, pela Ordem Particular N ° 10, do 1º CD, de 12 de fevereiro 

de 1968, chama-se Cap. Cav. GREGORIO LOPEZ PRADO, como Diretor do Curso 

de Instrutor de Equitação do 1º DC. 

Em 14 de junho de 1974, em conformidade com a Ordem Geral nº 45 da 1ª 

Divisão de Cavalaria, a Escola de Equitação passa a fazer parte do grupamento 

especial da 1ª Divisão de Cavalaria, com sede no antigo Quartel “Regimiento 

Caballería 1 (RC1) - Valois Rivarola ”. 

A Escola de Cavalaria em conformidade com o Decreto do P.E N ° 8792 - Art. 

4. O numeral 4, de 22 de maio de 2000, passa a ser comandado pelo CIMEE, como 

Instituto de Ensino correspondente. 

 Desde 13 de junho de 2000, a “ESCUELA DE CABALLERÍA” atua 

efetivamente na sede do Ex RC4 “Acá Carayá na cidade de Loma Pytá. 

Por decreto do poder executivo nº 8.780, de 19 de abril de 2012, a Escola de 

Cavalaria se funde com o “Regimiento de Caballería 4 (RC4) - Acá Carayá” e agora 

possui a designação de RC4 “Acá Carayá / Regimiento Escuela”. 
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4.2 OBJETIVOS DO CURSO DE INSTRUTOR E MONITOR DE EQUITAÇÃO 

 

 

Promover o treinamento do aluno com base nos valores fundamentais da 

profissão militar, nas competências intelectuais e físicas necessárias para servir como 

Oficial ou Suboficial da arma da Cavalaria relacionada à instrução montada. 

Instruir para desempenhar as funções de instrutor e monitor de equitação nas 

unidades militares e organizações equestres civis. 

 Treinar para planejar, organizar e realizar atividades equestres. 

  Fortalecer a qualidade do processo de treinamento equestre de acordo com 

as políticas educacionais institucionais e a estrutura para o bom ensino. 

Desenvolver a doutrina montada e a administração dos cavaleiros da 

instituição. 

Manter tradições equestres relacionadas à nossa cultura. 

Incentivar a atualização dos professores e a especialização profissional dos 

instrutores. 

 

4.3 O INSTRUTOR DO CURSO DE EQUITAÇÃO 

 

O instrutor de equitação deve dominar tanto a parte teórica quanto a parte 

pratica da arte da equitação. Deve ser capaz de ser um exemplo para os seus 

instruendos, tanto pela maneira correta de montar, quanto pelos seus conhecimentos 

equestre. 

O instrutor deve ser capaz de montar todos os cavalos de seu piquete, 

aproveitando todas as oportunidades para fazê-lo, pois assim, conhecerá cada cavalo 

que seus instruendos terão instrução. Dessa forma saberá o quanto poderá exigir e 

cobrar de cada instruendo. 
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É necessário que o instrutor dê a seus alunos um tratamento respeitoso, calmo 

e benevolente, instruindo de maneira consciente, impedindo que os alunos adquiram 

medo pela equitação. 

O instrutor terá critérios suficientes para aplicar as regras de uma boa didática 

equestre, de acordo com as necessidades dos alunos, seguindo certas regras no 

desenvolvimento de suas instruções, para que possam obter melhor sucesso. 

O Curso de Instrutor e Monitor de Equitação, busca reunir uma excelente 

equipe de instrução, selecionando dentre seus oficiais, aqueles que tenham concluído 

o Curso de Instrutor de Equitação ou de Maestro de Equitação, em Exércitos de 

Nações Amigas, a fim de aproveitar o conhecimento que oriundo do exterior. 

Atualmente o Exército Paraguaio conta com Instrutores que concluíram o Curso 

de Instrutor de Equitação e Maestro de Equitação nos seguintes países: Chile, 

Argentina, Uruguai e após 25 anos, novamente o Brasil. 

 

4.4 MISSÃO DO CURSO DE INSTRUTOR E AUXILIAR/MONITOR DE EQUITAÇÃO 

 
 

O Curso de Instrutor e Auxiliar de Equitação é o órgão encarregado do 

treinamento e aperfeiçoamento de Oficiais, Suboficiais (sargentos) e Tropas da Arma 

de Cavalaria (tropa montada). Ao fim do curso, os concludentes estão preparados 

intelectual, moral e fisicamente para desempenhar as funções em uma tropa montada. 

Os concludentes dos cursos devem difundir em suas respectivas unidades tudo que 

foi aprendido no ano do curso, estando a partir deste momento apto a representar 

suas unidades no âmbito equestre. 

 

4.5 FINALIDADE DO CURSO DE INSTRUTOR E AUXILIAR/MONITOR DE 

EQUITAÇÃO 

 

O objetivo educacional do Curso de Instrutor e Auxiliar de Equitação é fornecer 

formação ética, profissional, técnico e física aos Oficiais e Suboficiais, de acordo com 
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a doutrina institucional do Exército Paraguaio e também com a doutrina da Arma de 

Cavalaria 

 
 
4.6 CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

 

DURAÇÃO DO CURSO: 37 Semanas 

 

ESQUEMA DE INSTRUÇÃO 

 a. Semanal: 40 horas 

 b. Diariamente: 8 horas 

 c. Anual: 37 semanas 

 d. Total: 1.480 horas 

 

FASES DO CURSO 

O curso será dividido em 3 fases: 

PRIMEIRA FASE: 90 dias de instrução 

SEGUNDA FASE: 90 dias de instrução 

TERCEIRA FASE: 90 dias de instrução 

 

 

4.7 VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

 

1) No final de cada fase, haverá verificações das disciplinas ensinadas para avaliar o 

desempenho do que foi aprendido. 

 

2) A avaliação será expressa por notas, cujo cálculo final permitirá que os alunos sejam 

classificados de acordo com sua classificação no final de cada fase. 

 

3) As verificações serão de natureza prática e teórica, de acordo com as 

características de cada disciplina e indicadas nos respectivos planos de disciplina. 
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 4) As regras para o cálculo das notas fazem parte do anexo "E", constante na seção 

técnica de ensino. 

 

 

4.8 INSTRUÇÕES TEÓRICAS 

 

A Diretriz de ensino e o corpo de instrutores deve sempre considerar que o 

objetivo do curso é formar Instrutores de Equitação e Auxiliares de Equitação, da 

mesma forma que o aluno deve adquirir conhecimentos que lhe permitam planejar, 

dirigir e julgar provas nas diferentes modalidades equestres. Seu desempenho como 

Cavaleiro será uma consequência do conhecimento adquirido, acrescentado as suas 

habilidades pessoais e tato equestre. 

           O corpo de instrutores deve sempre considerar as prescrições contidas no 

Plano de Disciplina, para poder orientar a preparação de suas aulas e as verificações. 

            As sessões de instrução devem ser planejadas de acordo com a metodologia 

da instrução orientada à execução. Assim, "APRENDER FAZENDO E APRENDER A 

ENSINAR" deve ser o farol para orientar a preparação e execução das instruções. 

O conhecimento teórico necessário para a realização de qualquer atividade 

deve ser fornecido antes da execução dos exercícios práticos. 

           Para fornecer conhecimento teórico, a pesquisa e a autopreparação dos alunos 

devem ser buscadas e estimuladas. 

           As atividades de desempenho serão desenvolvidas por meios práticos 

controlados e práticas independentes 

Os alunos devem participar de atividades extracurriculares que complementam 

o ensino. Essas atividades serão desenvolvidas preferencialmente fora do horário 

normal de instrução e consistirão em: Conferências, clínicas, palestras e debates 

sobre assuntos equestres. 

          Os alunos devem estar em condições de participar de eventos equestres 

internos e externos, competições e torneios, como competidor ou membro do júri de 

campo. 
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           A participação dos alunos em provas externas ao curso de equitação só será 

autorizada quando houver as condições necessárias, e a critério da direção do curso. 

O Diretor do Curso deverá elaborar o quadro de trabalho semanal; devendo 

após a sua elaboração levar à aprovação do S-3 do RC-4, até quinta-feira da semana 

anterior a qual o documento se destina. 

 

 

4.9 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CADA MATÉRIA 

 

4.9.1 Concurso Completo de Equitação 

 

 Treinar o aluno para: 

a) Planejar e conduzir a preparação de cavalos e cavaleiros para competir CCE; 
b) Planejar, organizar, conduzir e julgar as provas de CCE; 
c) Preparar cavaleiros com habilidades técnicas para participar do CCE; 
d) Forjar o espírito e a coragem do oficial, permitindo-lhe tomar decisões em 

situações de alto risco; 
e) Preparar o cavalo, físico e mentalmente, para o emprego no cross country, 

desenvolvendo neles a capacidade de transpor obstáculos naturais e 
resistência do corpo. 

 

Figura 03: Instrução de CCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: O autor. 
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Figura 04: Instrução de CCE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fonte: O autor. 

 

4.9.2 Adestramento 

 

Treinar o aluno para: 

 

a) Planejar e conduzir a preparação de cavaleiro e do cavalo para competir nas 

provas de adestramento; 

b) Treinar seu cavalo seguindo os processos racionais; 

c) Competir em provas de adestramento; 

d) Organizar e julgar as provas de adestramento; 

e) Treinar e preparar cavalos orientando-os para alta competitividade ou dando-

lhe fins militares (exploração montada). 
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               Figura 05: Prova de adestramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: O autor. 

 

             Figura 06: Prova de adestramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fonte: O autor. 
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4.9.3 Polo 

 

Treinar o aluno para: 

 

a) Começar na prática do jogo de polo; 

b) Preparar cavalos e jogadores tendo em vista a participação nos jogos de polo; 

c) Organizar, e participar como juiz, arbitrando jogos de polo; 

d) Desenvolver o reflexo, a coragem e a decisão; 

e) Promover o espírito corporal e o cooperativismo dentro da equipe. 

 

             FIGURA 07: Prova de polo 

 

                           

 

 

 

 

 

             Fonte: O autor. 

 

              Figura 08 ·Partida de polo, última verificação do Curso de Instrutor. 

  

 

 

 

 

 

 

            

              Fonte: O autor. 
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4.9.4 Iniciação 

 

Treinar o aluno para: 

 

a) Treinar um novo cavalo; 

b) Trabalhar um novo cavalo com o objetivo de usá-lo como cavalo militar e sua 

futura especialização em qualquer ramo da equitação. 

 

                      Figura 09: trabalho na guia. 

 

                        Fonte: O autor. 

  

                       Figura 10: Casqueamento e colocação de ferros em potros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fonte: O autor. 
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        Figura 11: Exterior com potros. 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

                    Fonte: O autor. 

 

 

4.9.5 Salto 

 

Treinar o aluno para: 

 

a) Planejar e conduzir a preparação de cavalos e cavaleiros para participar de 

testes de salto; 

b) Participar de testes de salto; 

c) Planejar, organizar e julgar os testes de salto; 

d) Desenvolver o reflexo, a coragem e o espírito crítico; 

e) Preparar o cavalo e o cavaleiro na transposição de obstáculos artificiais, 

desenvolvendo disciplina e cuidado neles. 

 

   Figura12: Instrução de salto. 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: O autor. 
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FIGURA 13· Instrução de salto com o Maj EB Leandro Sicorra Wilemberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor. 

 

 

4.9.6 Hipologia 

 

Treinar o aluno para: 

 

a) Entender os princípios básicos da mecânica equestre; 

b) Selecionar e usar o cavalo racionalmente; 

c) Aplicar os primeiros socorros veterinários; 

d) Obter conhecimento das características de cada raça e de acordo com sua 

fisionomia; 

e) Estar ciente das possibilidades e limitações do equino quando empregado em 

operações militares. 

 

     FIGURA 14· Instrução teórica de Hipologia 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: O autor. 
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4.9.7 Metodologia 

 

Treinar o aluno para: 

 

a) Fornecer, dentro dos princípios metodológicos, uma aula de equitação; 

b) Planejar e organizar uma instrução de equitação. 

 

        Figura 15: Instrução teórica de metodologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: O autor. 

 

4.9.8 Escola do Cavaleiro - Carrièri 

                      

Treinar o aluno para: 

 

a) Ter habilidade e flexibilidade física essenciais para a prática de equitação; 

b) Desenvolver independência para a execução de percursos com ou sem estribos; 

c) Desenvolvimento de vigor físico, coragem, tenacidade, equilíbrio emocional, para 

enfrentar os vários obstáculos com segurança e equilíbrio 
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        FIGURA 16· Instrução do cavaleiro com o objetivo de buscar o equilíbrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: O autor. 

 

 

        FIGURA 17: Instrução do cavaleiro com o objetivo de buscar o equilíbrio 

       Fonte: O autor. 
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4.9.9 Equoterapia 

 

 Treinar o aluno para: 

 

a) Ter conhecimento de doenças congênitas (autismo, síndrome de Down); 

b) Aprender e desenvolver técnicas para realizar trabalho terapêutico com pessoas 

com deficiência; 

c) Planejar sistemas de trabalho e administração de material e pessoal para fazer 

parte do pessoal da SS OO e SO do Centro Equino Terapêutico da FFAA da 

nação; 

d) Conhecer os tipos de terapias e reabilitação usadas para pacientes com 

deficiência; 

e) Psicologia: Conhecer o perfil psicológico das pessoas afetadas por diferentes 

tipos de deficiência 

 

 

  FIGURA 18: Terapia a cavalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Fonte: O autor. 
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4.9.10 Equipe de Instrutores 

 

   

 A equipe de instrutores dos cursos de instrutor e auxiliar de equitação é 

composta por oficiais formados no exterior, uma vez que os concludentes dos cursos 

não permanecem no RC-4, voltam para as suas unidades para difundir o 

conhecimento adquirido ao longo de um ano de instruções. Atualmente a equipe de 

instrução é composta por oficiais paraguaios formados nos cursos do Chile e do 

Uruguai. Há ainda um oficial superior da República Federativa do Brasil que compõe 

a equipe. Este Oficial é o único estrangeiro da equipe de instrução. Esta função até o 

presente ano, de 2019, sempre foi ocupada por oficiais brasileiros. 

  

4.9.11 Processo de Admissão oficial e suboficial(sargentos) 

 

  A admissão do aluno SS OO (oficiais) e SO (auxiliares) para o curso de instrutor 

e auxiliar de equitação é regida pelas prescrições estabelecidas no "Regulamento de 

admissão dos oficiais e suboficiais alunos”. 

 

 

4.9.12 Vagas 

 

 

  As vagas para o Curso de Equitação são estabelecidas de acordo com as 

necessidades do “RC-4 Acá-Caraya - Regimiento Escuela”. A disponibilidade de 

materiais é determinadas na DIRETORIA GERAL DE INSTRUÇÃO DO COMANDO 

DO EXÉRCITO. 

 

4.9.13 Sala de aula 

 

  A participação na sala de aula e em todas as atividades do curso é obrigatória, 

sendo considerada um ato de serviço e é regulada pelas seguintes condições: 

  O aluno perderá pontos em sua qualificação conceitual no traço de 
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pontualidade, por faltas ou chegadas tardias, justificadas ou não, de acordo com as 

Normas Internacionais da Escola vigentes. 

  O número de pontos perdidos pelo aluno será publicado mensalmente em seu 

boletim escolar através do S-1. e O limite máximo permitido de ausência durante cada 

ano escolar, para fins de desligamento do aluno do curso, previsto em regulamento, é 

de até 5% (cinco por cento) do número total de carga horária estabelecida no 

calendário Acadêmico. 

 

 

4.9.14 Das exclusões do aluno do curso de equitação 

 

 

            O aluno oficial e suboficial é excluído do curso de equitação quando ele é 

incluído nas seguintes situações: 

 

a. Exclusão temporária, por: 

 

1. Consequência de acidentes ou doenças contraídos durante o ano letivo, 

resultando em incapacidade ou incapacidade temporária por um período 

superior a 15 (quinze) dias, certificado pelo Conselho de Reconhecimento 

Médico; 

2. Obtenção de autorizações extraordinárias ou especiais concedidas de acordo 

com as revisões da lei do Estatuto do Pessoal Militar e cuja duração se estenda 

além de 15 (quinze) dias. Nos casos previstos em 1) o Estudante poderá 

regressar no ano seguinte, quando a causa que causou sua exclusão 

temporária for resolvida, e deve concluir todo o curso novamente. 

 

 

b. Exclusão definitiva, por: 

 

1. Solicitação do interessado, em circunstâncias especiais justificadas pelo aluno; 
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2. Incapacidade física final para impedir que o aluno continue seus estudos 

certificados pelo Conselho de Reconhecimento Médico e que estão 

contemplados no PROGRAMA DE EXAME E EXCEÇÕES MÉDICAS DAS 

REGRAS DE ADMISSÃO prevista em regulamento; 

3. Ter excedido o limite permitido de faltas no decorrer de um (1) ano letivo (5% 

da escolaridade total); 

4. Falta de aplicação acadêmica, tendo reprovado o ano letivo em qualquer uma 

das disciplinas curriculares; 

5. A conclusão não satisfatória do curso acadêmico do Curso de Equitação; 

6. Má conduta, tendo cometido uma causa qualificada como muito grave; 

7. Estar em processo judicial no qual uma ordem de prisão foi emitida, ainda que 

preventiva; e 

8. Morte. 

 

 

4.9.15 Avaliação da Aprendizagem 

 

 

           É de responsabilidade do S-3, por meio da Seção de Avaliação e Controle, 

desenvolver as atividades necessárias para a avaliação do ensino e da aprendizagem, 

de acordo com as REGRAS DE AVALIAÇÃO E MEDIDAS DE APRENDIZAGEM do 

“RC-4 - ACÁ CARAYÁ / REGIMENTO ESCUELA”. E com base em: 

 

i. Os critérios e instruções do setor; 

ii. Observação direta do comportamento e atividades do aluno / instrutor; 

iii. O desempenho obtido dos alunos através de verificações periódicas; e 

iv. Verificações especiais, através de exercícios práticos, na sala de aula ou no 

campo. 
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4.9.16 Da classificação por término de curso 

 

            No final do ano letivo, será estabelecida uma classificação geral dos alunos, 

em ordem decrescente de mérito obtida como resultado de: 

 

 

i. As médias da qualificação intelectual; 

ii. A média dos exames práticos de desenvolvimento; 

iii. As médias da qualificação do conceito. 

 

 

4.9.17 Dos Instrutores e Auxiliares concludentes de curso 

 

 

     O Oficial aluno que tenha sido aprovado satisfatoriamente em todos os requisitos 

acadêmicos exigidos, está capacitado a se formar e a qualificar-se para o título de 

INSTRUTOR DE EQUITAÇÃO com o respectivo brevê, concedido por disposição do 

Comando Chefe das Forças Armadas da Nação Paraguaia. 

 
 

4.9.18 Dos requisitos gerais 

 

  Admissão de oficiais da escola de cavalaria é baseada nos critérios de 

proficiência e competência para a seleção dos candidatos, de acordo com os 

seguintes preceitos: 

 

a. Os requisitos para se inscrever no Concurso de Admissão são: 

1. Revisão na categoria Funcionários e Suboficiais do Pessoal Permanente; 

2. Possuir o grau de: 
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a) No ano passado até o Capitão, na categoria de Oficiais; 

b) VSgto 1º a Sgto. Aydte na categoria de suboficiais; 

c) Bacharelado concluído (excluindo); 

b.  Constituem deficiências ou incompatibilidades para apresentar ao 

Concurso de Admissão: 

1. Ter sofrido punição disciplinar que exceda 30 dias de prisão rigorosa; 

2. Ser submetido a julgamento, no momento da convocação de um 

concurso, no qual emitiu uma ordem de detenção preventiva contra 

o requerente; e 

3. Estar exercendo ou realizando estudos no exterior. 

c. Os oficiais e Suboficiais candidatos ao Concurso de Admissão são 

nomeados pelo comando do Exército; 

d. Os requisitos para ingressar como aluno no Curso de Equitação: 

1. Ter cumprido todos os requisitos estabelecidos no Inc. a. e não 

conhecer 

Incluído nas deficiências fornecidas em Inc. b. do presente 

Artigo; 

2. Ter aprovado o Concurso de Admissão: 

 

a) Com prazo médio geral igual a 7 (sete) ou mais; 

b) Estar localizado nas melhores médias, de acordo com as vagas 

Fundada pela RC-4 "Acá Carayá" / Escola de Regimento e 

nomeada Estudante Regular por Ordem Geral do Comando do 

Exército. Isso ficará disponível para o Comando do Exército - 

RC-4 "Acá Carayá" / Escola de Regimento. Quinze dias antes 
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do início do ano letivo, todos os oficiais e suboficiais designados 

como alunos do curso de equitação. 

 

4.9.19  Dos testes de admissão 

 

 

         Os testes serão realizados na seguinte ordem e cada um terá, por si só, caráter 

eliminatório: 

a) Exame Médico - Odontológico; 

- O exame médico - odontológico consiste em um conjunto de testes de: 

clínica geral, estudos auxiliares e estudos auxiliares de diagnósticos específicos, 

realizados de acordo com o anexo "A" (Exame e exceções médicas) do Regime 

do Concurso de Admissão, deste regulamento, de acordo com as seguintes 

condições gerais: 

a) A constituição de uma banca examinadora, responsável pelo 

planejamento, supervisão e execução do exame, composta por: 

 

i. O Chefe do Estado Maior da RC-4 “Acá Carayá” / Escola de 

Regimento; 

ii. O diretor do curso de equitação; 

iii. O Chefe do Serviço de Saúde da RC-4 “Acá Carayá / Regimiento 

Escuela”; 

iv. O chefe do serviço da clínica médica do Hospital Militar Central das 

Forças Armadas; 
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b) O exame médico - odontológico será realizado 15 (quinze) dias antes do 

Exame de Aptidão Física, a data deverá ser coordenada pelos membros 

da comissão mencionada acima 

 

   O oficial declarado inelegível não terá direito aos testes de aptidão física 

e conhecimento. 

b) Teste de aptidão física; 

- 3000 m em 12 minutos; 

- 10 barras; 

- 45 abdominais em 1 (um) minuto. 

c) Teste de conhecimento (ou intelectual) 

- Os candidatos devem realizar avaliações teóricas (salto, polo, adestramento) 

e práticas (Carrieri, salto e polo). 
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5 O CURSO DE INSTRUTOR E MONITOR DE EQUITAÇÃO DESENVOLVIDO 

PELO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

5.1 HISTÓRICO DA ESCOLA DE EQUITAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

Segundo Gongora (2018 apud Bordwell 2017), a Escola de Equitação do 

Exército (EsEqEx) tem sua origem na Missão Militar Francesa no Brasil (1919-1940), 

com a criação do Centro de Formação de Oficiais Instrutores de Equitação, de 1922, 

seu precursor. Com o insucesso da equipe brasileira no Concurso Hípico Internacional 

“Centenário da Independência”, o Ministro da Guerra, General Setembrino de 

Carvalho, estabeleceu o Núcleo de Adestramento de Equitação, em 1923, nas 

dependências da Escola de Estado-Maior do Exército (atual quartel do 1° Batalhão de 

Polícia do Exército), assessorado pelo Major Euclydes de Oliveira Figueiredo, que 

cursara a Escola de Cavalaria de Hannover, na Alemanha, e sob coordenação do 

Capitão francês Armand Gloria, consagrado cavaleiro.  

Em 1928, a EsEqEx transformou-se em Curso Especial de Equitação, sob a 

chefia do Maj Robert Batistelli, o qual regressou à França em 1933.  A partir desse 

ano, os oficiais brasileiros, Cap Armando de Morais Âncora, Cap Oswaldo Borba e 

Cap Manoel Garcia de Souza, como instrutores-chefes, foram incumbidos de difundir 

os conhecimentos equestres desenvolvidos na Europa (GONGORA, 2018). 

         Figura 19 - Instrutores do Centro de Equitação, em 1925. 
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Fonte: Gongora 2018 apud EsEqEx , acessado em 13 março de 2018 
(http://www.eseqex.eb.mil.br/historico). 

 

      A Escola de Equitação foi interrompida em 1938, em virtude da Segunda 

Guerra Mundial, o Curso foi retomado em 1946, nas dependências do Departamento 

de Equitação e de Educação Física da Escola Militar do Realengo.  Em 1954, foi 

estabelecida a denominação atual da EsEqEx. A partir de 1995, a Escola ocupou parte 

das instalações do Regimento Escola de Cavalaria (REsC) e em 2005 foi transferida 

para as instalações do antigo 21º Batalhão Logístico (GONGORA, 2018). 

 

          Figura 20 - Instalações da EsEqEx em Realengo, de 1946 a 1994. 

 

 

 

 

 

       

 

Fonte: Gongora 2018 apud EsEqEx, acessado em 13 março de 2018 
(http://www.eseqex.eb.mil.br/historico). 

 

        Em 2007, a EsEqEx teve sua subordinação mudada para Centro de 

Capacitação Física do Exército (CCFEx). Ainda em 2007, a Escola também passou a 

sediar, em suas novas instalações - Parque Equestre General Eloy Menezes - as 

modalidades de Hipismo e Pentatlo Moderno dos XV Jogos Pan-americanos, com a 

participação técnica dos corpos docente e discente nas três modalidades hípicas: 

Adestramento, Concurso Completo de Equitação e Salto (GONGORA, 2018). 

 

 

http://www.eseqex.eb.mil.br/historico
http://www.eseqex.eb.mil.br/historico


42 

 

  

         Figura 21 - EsEqEx em suas atuais instalações. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gongora 2018 apud EsEqEx , acessado em 13 março de 2018 

(http://www.eseqex.eb.mil.br/historico). 

 

Figura 22 - O Parque Equestre General Eloy Menezes. 

 

Fonte: Internet, acessado em 24 de novembro de 2019 
(http://www.rededoesporte.gov.br/ptbr/noticias/prefeitura-do-rio-conclui-licitacoes-do-complexo esportivo-

de-deodoro). 

 

Em 2011, a EsEqEx sediou as provas hípicas dos V Jogos Mundiais Militares, 

envolvendo diretamente instrutores, monitores e alunos. Foi apresentado um belo 

http://www.eseqex.eb.mil.br/historico
http://www.rededoesporte.gov.br/ptbr/noticias/prefeitura-do-rio-conclui-licitacoes-do-complexo
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espetáculo para o grande público presente, destacada organização e excelência na 

execução das provas. 

 

  Figura 23 -  Coronel Sgnaolin no mundial militar Rio 2011. 

    

   Fonte: Internet, acessado em 24 de novembro de 2019 (http://www.eseqex.eb.mil.br/historico). 

 

Atualmente, após sucessivas transformações e tendo enfrentado os mais 

diversos óbices, a Escola de Equitação do Exército consolida-se como 

estabelecimento de ensino de vanguarda. O seu papel é plenamente desempenhado 

conforme a modernização do ensino e os padrões estabelecidos pelo DECEx. Como 

Subcomissão de Hipismo da Comissão de Desportos do Exército, assumiu papel 

primordial na reestruturação da modalidade e das instruções gerais que o 

regulamentam. Além disso, realiza e apoia pesquisas científicas para o Exército, em 

constante integração a renomadas instituições congêneres, no país e no exterior 

(GONGORA, 2018). 

Em 2011, foi inaugurado o Laboratório de Avaliação do Desempenho de 

Equinos (LADEq), em parceria com instituições civis, que visa agrupar pesquisas e 

pesquisadores que atuam nas áreas do melhoramento, produção, medicina e 

http://www.eseqex.eb.mil.br/historico
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sanidade equina, e do treinamento esportivo de equinos no Estado do Rio de Janeiro. 

Em 2016, a EsEqEx sediou e conduziu as competições hípicas dos Jogos Olímpicos 

do Rio de Janeiro. 

 

    Figura 24 - Inauguração do LADEQ, em 2011. 

  

      Fonte: Internet, acessado em 24 de novembro de 2019 (http://www.eseqex.eb.mil.br/historico). 

 

    Em 2016, a EsEqEx sediou as provas hípicas dos Jogos Olímpicos, passando 

por profundas modificações estruturais e envolvendo diretamente alunos, instrutores 

e monitores na organização das Competições Olímpicas.  De maneira geral, as 

funções principais atreladas à organização do evento deram-se através de uma 

parceria entre militares e voluntários civis, que juntos desenvolveram as atividades e 

compartilharam conhecimento sobre a arte equestre.  

 

5.2 A MISSÃO DA ESCOLA DE EQUITAÇÃO DO EXÉRCITO 

 

Segundo Gongora (2018), estão definidas no R-169 – Regulamento da Escola 

de Equitação do Exército – aprovado pela Portaria Ministerial Nº 528, de 04 de 

setembro de 1992. Dentre elas podemos destacar: 
 

• Especializar oficiais com aptidão para a prática e o ensino da arte equestre, 

habilitando-os ao exercício da função de Instrutor de Equitação; 

• Especializar graduados com aptidão para a prática da arte eqüestre, 

habilitando-os ao desempenho da função de Monitor de Equitação; 

http://www.eseqex.eb.mil.br/historico
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•  Especializar militares, habilitando-os ao desempenho de funções ligadas à 

área de apoio à Equitação; 

• Zelar pela manutenção de uma unidade de doutrina eqüestre no âmbito do 

Exército Brasileiro; 

• Realizar pesquisas no campo da equitação e da genética eqüina, inclusive, se 

necessário, com instituições congêneres ou afins, particularmente, em estreita 

ligação com Coudelaria do Rincão; 

• Apoiar as OM de cavalaria e os Estabelecimentos de Ensino do Exército, nos 

assuntos pertinentes ao ensino de equitação, como órgão técnico-normativo, 

conforme determinado pelo escalão superior; 

• Opinar como órgão consultivo sobre todas as questões concernentes ao cavalo 

e à sua utilização; 

• Incentivar o desenvolvimento do hipismo; 

• Construir um centro de documentação no domínio do ensino e da prática de 

equitação; 

• Apoiar o escalão superior na promoção e realização de competições militares 

de caráter nacional e internacional e na organização, treinamento e 

participação das equipes do Exército e das Forças Armadas; 

•  Cooperar com entidades civis e militares, nacionais e internacionais, de acordo 

com programas de interesse mútuo fixados pelo escalão superior. 

 

 

5.3 CARACTERÍSTICAS E OBJETIVOS DO CURSO DE INSTRUTOR DE 

EQUITAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

 Segundo Gongora (2018 apud Bordwell 2017), o Curso de Instrutor de 

Equitação tem a duração de 39 semanas, totalizando 1560 horas de ensino 

estabelecido e detalhado na seguinte grade curricular do curso.  
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  ATIVIDADES 
CARGA 

HORÁRIA 

D
IS

C
IP

L
IN

A
S

 C
U

R
R

IC
U

L
A

R
E

S
 

DI- Fundamentos Teóricos do Curso Completo de 
Equitação 

51 

D1 I-Concurso Completo de Equitação I 60 

D1 II-Concurso Completo de Equitação II 45 

D1 III-Concurso Completo de Equitação III 45 

D2-Fundamentos Teóricos do Adestramento 57 

D2 I- Adestramento I 60 

D2 II-Adestramento II 45 

D2 III-Adestramento III 45 

D3-Fundamentos Teóricos do Polo 35 

D3 I-Polo I 15 

D3 II-Polo II 15 

D3 II-Polo III 15 

D4 I-Saltadores I 30 

D4 II-Saltadores II 15 

D5-Fundamentos Teóricos do Salto 52 

D5 I Salto I 60 

D5 II-Salto II 45 

D5 III-Salto III 45 

D6 I-Hipologia I 30 

D6 II-Hipologia II 30 

D7 I-Escola do Cavaleiro I 15 

D7 II-Escola do Cavaleiro II 15 

D7 III-Escola do Cavaleiro III 30 

D8-Emprego Militar de Equideos/GLO 45 

D9 I-Iniciação I 45 

D9 II-Iniciação II 45 

D9 III-Iniciação III 45 
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D10 - Fundamentos Teóricos do Pentatlo Moderno e 
Enduro Equestre 

15 

D11-Equoterapia 30 

D12-Organização de Concursos 15 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
Ç

Ã
O

 D
O

 

E
N

S
IN

O
 

SOMA 1 1,095 

PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES 120 

PALESTRAS 30 

ATIVIDADES EXTRA DISCIPLINARES DO EAD 30 

    

VISITAS DE INTRUÇÃO 60 

  SOMA 2 240 

O
U

T
R

A
S

 A
T

IV
ID

A
D

E
S

 CMT 30 

STE 8 

SEC POSGRAD 8 

SEC PSICOPED 8 

FÉRIAS 40 

DIV ADM 6 

TFM 105 

DISPOSIÇÃO DO ALUNO 20 

  SOMA 3 225 

  SOMA 1+2+3 1,560 

 

Segundo Gongora (2018 apud site oficial da EsEqEx 

(http://www.eseqex.eb.mil.br/historico – acessado 1°maio de 2017) O Curso de 

Instrutor de Equitação tem os seguintes objetivos gerais deverão ser alcançados ao 

final do curso: 

http://www.eseqex.eb.mil.br/historico
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• Habilitar oficiais da arma de cavalaria e artilharia a ocupar cargos e exercer a 

função de Instrutor de Equitação e encarregado de atividades hípicas, 

conforme previsto em QO. 

• Planejar, ministrar, fiscalizar e coordenar toda a instrução de equitação da 

unidade, inclusive estágios de adaptação para oficiais e praças de carreira sem 

curso de equitação, bem como os oficiais R–2 e praças temporários, 

objetivando utilizar a instrução de equitação principalmente para desenvolver 

os atributos da área afetiva. 

• Planejar, assessorar e supervisionar as ações pertinentes ao preparo e 

emprego de equinos em ações militares, incluindo o cerimonial militar. 

•  Planejar, em apoio à Direção de Ensino, às Divisões de Ensino, às Seções de 

Coordenação Pedagógica e às Seções Psicopedagógicas, a atividade equestre 

pertinente ao desenvolvimento de atributos da área afetiva e ao cumprimento 

dos objetivos educacionais formulados pelos Estbl Ens do Exército. 

• Planejar, organizar, dirigir e participar de eventos hípicos das modalidades 

clássicas seja como concorrente, seja na organização e arbitragem dos 

eventos. 

• Assessorar o comandante em todas as questões referentes à administração e 

manutenção de materiais e dependências especializadas, assim como toda 

estrutura de suporte à equitação e ao cavalo. 

• Zelar pela unidade de doutrina equestre. 

• Evidenciar a camaradagem, a comunicabilidade, coragem, a dedicação, a 

direção, o equilíbrio emocional, a liderança, a perspicácia e o tato. 

 

5.4 MATÉRIAS MINISTRADAS PELA ESCOLA DE EQUITAÇÃO DO EXÉRCITO DO 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

 a.  Adestramento 



49 

 

  

A matéria adestramento, considerada como a matéria fundamental para o 

trabalho e desenvolvimento da equitação, já que ensina tanto o cavalo como o 

cavaleiro a correta execução e domínio do cavalo pelo cavaleiro. 

Segundo Regulamento de Adestramento da Confederação Brasileira de Hipismo 

(2019), o objetivo do Adestramento é o desenvolvimento do cavalo, de modo a torná-

lo um atleta feliz, através de uma educação harmoniosa. Em consequência, o cavalo 

se mostra calmo, elástico, descontraído e flexível, mas também, confiante, atento e 

impulsionado, realizando, assim, um perfeito entendimento com seu cavaleiro. 

Esta matéria fundamental tem como objetivo prático ensinar os fundamentos 

básicos para a execução de uma boa reprise do nível intermediária 3, na teoria 

apresentar conhecimentos acadêmicos até o trabalho de alta escola.  

 

 b.  Salto  

 

A matéria salto na Escola de Equitação tem como objetivo prático capacitar 

cavalo e cavaleiro para realizar um percurso de saltos variados de até 1,20 m 

demostrando e testando assim, a destreza, o adestramento, a agilidade e a coragem 

do conjunto. 

Segundo o PLADIS da EsEqEx, a teoria da matéria de salto tem a particularidade 

de desenvolver-se ao longo do ano de forma progressiva, de forma a passar 

conhecimentos básicos utilizados como ferramentas que ajudem no cumprimento da 

missão. 

 

 c.  Concurso Completo de Equitação (CCE)  

 

Conhecido também como CCE, trata-se de uma modalidade hípica desportiva 

que reúne as três provas olímpicas – adestramento, salto e cross country, porém, 
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utilizando um único cavalo para as três provas. A matéria é desenvolvida ao longo do 

ano de forma gradual tendo como objetivo prático que o conjunto participe de uma 

prova de nível 1* (uma estrela).  

Nesta prova, os atributos da área afetiva, tanto do cavalo como do cavaleiro são 

cobrados pelos instrutores e avaliadores, conferindo que o esporte equestre trabalha 

os atributos de área efetiva. 

O desenvolvimento teórico da matéria de CCE tem como objetivos principais 

brindar os conhecimentos básicos dos regulamentos da FEI, CBH de CCE, trabalho 

do cavalo de CCE, alimentação entre outros. 

 

   d.  Escola do Cavaleiro a Cavalo (Carrière) 

 

A matéria Carrière, ou Escola do Cavaleiro a Cavalo tem como objetivo primário 

desenvolver as qualidades básicas do cavaleiro sejam elas, equilíbrio, fixidez, calma, 

tato equestre; zelando sempre pela integridade do cavaleiro e cavalo, tem a 

particularidade de ser desenvolvido sem estribos. 

 

e.  Saltadores em liberdade  

 

A matéria Saltadores em liberdade é o desenvolvimento dos ares altos do cavalo 

(curveta, garupada e cabriola), demonstra a execução de figuras pelos cavalos e a 

supressão dos movimentos naturais do cavalo pelos cavaleiros demonstrando 

as qualidades físicas e morais do militar. 

  

f. Iniciação 

 

A matéria tem a finalidade de dar ferramentas ao cavaleiro para desenvolver as 

qualidades físicas e morais do cavalo novo (potro), tendo como objetivos principais 
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cumprir a escala básica de treinamento da FEI, desenvolvendo atributos do cavalo 

como salto, adestramento e CCE ao longo de 1 ano de trabalho. 

 

g. Polo  

  

A matéria de polo tem a finalidade de proporcionar conhecimentos técnicos para 

participar como jogador e árbitro durante um campeonato de polo executando os 

fundamentos teóricos e práticos desta disciplina desenvolvidos de forma gradual 

durante todo o ano. Na teoria o conhecimento dos regulamentos da FEI e CBH de 

polo, trabalhos do cavalo de polo. Na prática a correta execução das tacadas para o 

jogo de polo, trabalho no exterior de cavalo de polo, o polo tem a particularidade de 

desenvolver as qualidades físicas e morais do cavalo e cavaleiro, desenvolvendo os 

atributos de área efetiva do futuro instrutor de equitação. 

 

5.5 Cavalos empregados no curso de instrutor de equitação do Exército Brasileiro 

 

Segundo Victor e Ana (2017), a Raça Brasileira de Hipismo, tem suas origens 

com o nascimento da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo de Hipismo 

(ABCCH), esta associação foi fundada em 1977, e tinha como objetivo criar e 

desenvolver animais nacionais com aptidão esportiva para o salto, adestramento e 

Concurso Completo de Equitação (CCE). O início da seleção ocorreu com animais já 

existentes no Brasil, utilizando-se rigorosos critérios para a escolha dos reprodutores 

oriundos de raças formadoras estrangeiras e nacionais com comprovada qualidade 

para o esporte. O Brasileiro de Hipismo é uma raça de cavalos formada no Brasil a 

partir de algumas das mais importantes linhagens europeias de cavalos de salto e 

adestramento, tais como Hanoveriano, Holsteiner, Oldenburger, Trakehner, Westfalen 

e Sela Frances através de cruzamento entre si ou com exemplares de Puro Sangue 

Inglês da América do Sul. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Puro_Sangue_Ingl%C3%AAs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Puro_Sangue_Ingl%C3%AAs
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Características e Aptidões da Raça Brasileira de Hipismo  

• Cavalo leve, ágil e de grande porte. 

• com altura superior a 1.65m. 

• perímetro torácico de 1.90m. e perímetro de canela de 21cm. 

• cabeça média de perfil reto ou subconvexo. 

• pescoço médio bem destacado do peito e espáduas. 

• cernelha destacada. 

• dorso bem ligado ao lombo e a garupa. 

• membros fortes e andamentos briosos, relativamente elevados e extensos. 

• Possuem excelente mecânica de salto, coragem, inteligência e elegância nos 

movimentos. São admitidas todas as pelagens. 

 

                 Figura 25 – Cavalo Brasileiro de Hipismo. 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: Ana Carvalho - Festival de Cavalo BH. 

 

O Brasileiro de Hipismo é um animal enérgico, determinado e corajoso, 

embora tenha um temperamento dócil. Sua cabeça é expressiva, nobre, com todos os 

contornos bem destacados, como se tivessem sidos esculpidos. Tem olhos vivos, 
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narinas grandes e largas e as orelhas de tamanho médio e bem implantadas. São 

animais com características próprias para o esporte hípico, capazes de obter boas 

performances tanto no salto, como no adestramento e no concurso completo 

(GONGORA,2018). 
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6. CONCLUSÃO 

 

 O presente trabalho teve como objetivo estudar e compreender a cooperação 

militar entre Brasil - Paraguai no contexto da equitação dos países coirmãos. 

 Com relação a doutrina utilizada, chegamos à conclusão de que a Escola de 

Equitação do Exército Brasileiro apresenta uma sólida doutrina francesa, além disso 

a escola mantém as tradições da escola francesa de SAUMUR, que chegou ao 

Exército Brasileiro por ocasião da missão militar francesa. Concluímos ainda que a 

doutrina paraguaia não se apresenta ainda de uma maneira tão sólida quanto a da 

Escola de Equitação do Exército Brasileiro, uma vez que muitos dos instrutores 

paraguaios, ao terminarem o curso de equitação no Paraguai, realizam o curso de 

equitação no Chile, que apresenta a doutrina alemã. 

No que compete a origem dos cavalos, o Brasil utiliza os cavalos oriundos da 

Coudelaria de Rincão, localizada em São Borja, no estado do Rio Grande do Sul. Ao 

passo que no Paraguai os cavalos são oriundos de doações. No plantel da escola de 

equitação paraguaia há cavalos que foram doados pelo Exército Brasileiros e por 

fazendeiros paraguaios, outros que foram comprados do Exército argentino e dentro 

do próprio País. 

No Tocante a infraestrutura pude perceber que a Escola de Equitação do 

Exército Brasileiro fornece aos seus instruendos uma estrutura diferenciada para a 

prática da equitação, desde locais específicos para a prática das diversas 

modalidades equestres, como uma área de Cross Country olímpico, um picadeiro 

coberto, e cinco pistas para a prática das atividades de salto, fruto de um legado 

olímpico deixado para o Brasil no ano de 2016, ano no qual sediou os Jogos Olímpicos 

e Paraolímpicos, e que começou a ser erguido para os Jogos Pan-americanos de 

2007. 

Ao compararmos as disciplinas práticas que compõem os Cursos do equitação 

no Paraguai e no Brasil, temos que as disciplinas são quase todas iguais, o ponto de 

divergência pode ser percebido ao analisarmos que no Brasil há a disciplina 
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Saltadores, que não existe no Paraguai, e na Escola de Equitação do Paraguai existe 

a disciplina de Volteio que assemelha-se no Brasil a disciplina de Carrièri. 

Ao compararmos as disciplinas teóricas, temos que no Paraguai há uma 

disciplina que se denomina Metodologia, que ensina como deve ser o instrutor de 

equitação após o fim do curso de instrutor/monitor. No Brasil essa disciplina não se 

encontra presente na Escola de Equitação do Exército, porém os oficiais do Exército 

Brasileiro aprendem de uma forma geral na Academia Militar das Agulhas Negras, a 

como ser um instrutor dentro de suas formações nas Armas, Quadro ou Serviço. 

No que tange a divisão de pessoal, talvez seja onde haja uma maior 

discrepância, uma vez que a Escola de Equitação do Exército conta com militares do 

efetivo profissional e variável para o apoio das diversas atividades atinentes aos 

Cursos de Instrutor e Monitor de Equitação, desde soldados que tenham a função de 

tratadores, até militares que trabalham com a organização de material das instruções; 

já no Paraguai não temos um efetivo de apoio tão cerrado, sendo assim, os próprios 

instruendos são responsáveis pela manutenção da cavalhada, bem como pela 

limpeza das baias dos equinos. No campo das instruções os alunos participam da 

montagem das instruções de modo que sempre tenha alunos montados, executando 

algum tipo de exercício ou instrução, e alunos a pé que são responsáveis pela parte 

logística de montagem destas instruções. 

Uma das maiores dificuldades que vivenciei na Escola de Equitação do 

Exército, e de certa forma no Brasil, acredito que tenha sido compreender o idioma, 

que apesar de ser parecido, o português apresenta muitas peculiaridades. Uma 

oportunidade de melhoria, poderia ser o aluno estrangeiro, antes de se apresentar de 

fato na EsEqEx, fazer um “estágio” de ambientação de no mínimo três meses a língua 

portuguesa no Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB) ou no 

Centro de Idiomas do Exército (CIdEx), visando uma melhora tanto na compreensão 

oral do idioma, bem como em sua parte escrita. Tal sistemática ocorre com militares 

do Exército Brasileiros que vão realizar algumas missões fora do País. O militar 

brasileiro passa por uma espécie de “reciclagem” do idioma estrangeiro que utilizará 

em determinada missão. 
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Outra dificuldade que julgo importante relatar aqui diz respeito ao Trabalho de 

Conclusão de Curso, uma vez que não existe essa disciplina no Curso de Instrutor no 

Paraguai. 

 A missão de cooperação militar brasileira no Paraguai no campo de instrução 

é de fundamental importância para a formação de instrutores e auxiliares do Exército 

Paraguaio, no que tange a parte da equitação e bem como a parte blindada. Enquanto 

no Brasil essas especializações ocorrem em dois ambientes distintos, a equitação na 

Escola de Equitação do Exército, e os cursos relativos aos blindados, ocorrem no 

Centro de Instrução de Blindados. No Paraguai, ambas especializações ocorrem em 

um mesmo local, no RC4 “Acá Carayá / Regimiento Escuela”. O contato e a troca de 

experiências com oficiais e monitores brasileiros enriquece o nível das instruções no 

Paraguai, seja na parte equestre, seja na parte blindada. 

 Cabe ressaltar ainda a importância em termos em nossa Escola de Equitação 

no Paraguai, oficiais e monitores paraguaios formados na Escola de Equitação do 

Exército do Brasil. Além de servir como um intercâmbio cultural para ambos os países, 

a missão tem a finalidade de, através da Equitação, aproximar mais ainda os dois 

países. Atualmente a equipe de instrução paraguaia dos cursos de instrutor e monitor, 

é formada por militares paraguaios, que realizaram a especialização em outros países, 

o que aumenta ainda mais a importância do Brasil nesse cenário. 

Há duas curiosidades que são diferentes do Exército Brasileiro, a primeira é a 

tradição das esporas douradas e do chicote de três castões dourados, que no Brasil 

são de uso exclusivos dos concludentes dos Cursos de Instrutor e Monitor de 

Equitação. No Paraguai as esporas douradas podem ser utilizadas por oficiais 

superiores, mesmo que não possuam o Curso de Equitação e por oficiais que realizam 

o Curso de Equitação em outros países que tenham o culto a tradição da espora 

dourada. Cabe ressaltar que o oficial ou sargento paraguaio concludente do Curso de 

Equitação no Paraguai continua utilizando as esporas prateadas. 

A segunda curiosidade diz respeito aos critérios utilizados para missões no 

exterior. No Paraguai, anualmente o primeiro colocado do Curso de Instrutor realiza 

no ano seguinte o Curso de Instrutor no Chile, enquanto o segundo colocado realiza 

em um país coirmão na América do Sul. Em 2019, o País selecionado foi o Brasil. No 
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Brasil as missões no exterior hoje existentes para o meio equestre ocorrem com uma 

maior perenidade para o Paraguai. Para o ano de 2020, contaremos como monitor de 

equitação o Sgt Mattos, campeão do Exército de salto em 2019 e um oficial superior 

do Exército Brasileiro. 

A troca de experiências de oficiais em outros exércitos é tão válida para os 

exércitos coirmãos, que no ano de 2018, a EsEqEx recebeu um oficial Peruano para 

realizar o curso de instrutor no Brasil. No ano de 2019 essa quantidade de oficiais 

estrangeiros aumentou, passando a dois militares, um oficial Paraguaio e um oficial 

Peruano. Para o ano de 2020 já temos a confirmação de um oficial paraguaio. 

Até o ano de 2019, quatro militares do Exército Paraguaio concluíram o Curso 

de Equitação no Exército Brasileiro: Tenente Ortiz, na década de 1940; Capitão 

Napoleon Ortigoza, Tenente Luis Cañete, na década de 1970; Tenente Torres 

Laconich (1994). No ano de 2019, se ocorrer tudo conforme o planejado, serei o quinto 

militar paraguaio a concluir o Curso de Instrutor de Equitação na EsEqEx. 
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