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RESUMO 

 

OLIVEIRA, Bruno dos Santos. Equitação na Escola de Sargento das Armas: a instrução de 

equitação visando o preparo para as Operações Hipomóveis de GLO. Rio de Janeiro: EsEqEx, 

2019. Monografia. 

 

Nesse trabalho realizou-se um estudo que teve por objetivo relacionar dois temas, instrução de 

equitação e o preparo do sargento para operações hipomóveis de garantia da lei a da ordem. 

Os alunos da Escola de Sargento das Armas se apresentam para o ano de instrução com sua 

arma escolhida e nesse período recebem uma carga intensa de conhecimentos referente a 

diversos assuntos militares. Um dos objetivos dos alunos que ingressam na arma de cavalaria 

é realizar instruções de equitação para desenvolver exclusivamente diferentes atributos da 

área atitudinal. Sendo assim, uma parcela da turma que se forma ao final do curso é destinada 

aos regimentos de cavalaria de guarda, que operam diretamente utilizando o cavalo, ou aos 

regimentos de cavalaria mecanizados que possuem cavalos do Exército podendo ser 

empregados em patrulhamentos menos complexos. Por esse motivo as instruções de equitação 

durante a formação dos sargentos de cavalaria na ESA mostram grande relevância aos 

militares que em algum momento da carreira podem vir a se deparar com o cavalo como 

plataforma de combate em operações. Atualmente, o cenário nacional exige uma demanda 

mais frequente de tropas em operações de garantia da lei e da ordem devido aos grandes 

eventos que ocorreram nos últimos anos no país e também as manifestações populares 

instigadas por diversos motivos. Nesse contexto as tropas devem estar constantemente em 

adestramento e preparadas para atuar quando necessário. 

 

Palavras-chave: Equitação. Sargento. ESA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

RESUMEN 

 

OLIVEIRA, Bruno dos Santos. Equitación en la Escuela de Sargento de Armas: la 

instrucción de equitación dirigida a la preparación de las operaciones Hipomoveis de GLO. 

Rio de Janeiro: EsEqEx, 2019. Monografia. 

 

En este trabajo se realizó un estudio que tuvo como objetivo relacionar dos temas, instrucción 

de equitación y la preparación del sargento para operaciones hipomóveis de garantía de la ley 

al orden. Los estudiantes de la Escuela de Sargento de Armas se presentan para el año de 

instrucción con su arma elegida y en este período reciben una intensa carga de conocimientos 

sobre diversos temas militares. Uno de los objetivos de los estudiantes que ingresan al arma 

de la caballería es realizar una instrucción de equitación para desarrollar exclusivamente 

atributos diferentes del área actitudinal. Por lo tanto, una parte de la clase que se forma al final 

del curso está destinada a los regimientos de caballería de guardia, que operan directamente 

con el caballo, o los regimientos de caballería mecanizada que tienen caballos del Ejército y 

pueden emplearse en patrullas menos complejas. Por esta razón, la instrucción de montar a 

caballo durante el entrenamiento de los sargentos de caballería en la ESA muestra una gran 

relevancia para el personal militar que, en algún momento de su carrera, puede encontrar al 

caballo como una plataforma de combate en las operaciones. Actualmente, el escenario 

nacional exige una demanda más frecuente de tropas en las operaciones de garantía de la ley y 

el orden debido a los grandes eventos ocurridos en los últimos años en el país y también a las 

manifestaciones populares instigadas por diversas razones. En este contexto, las tropas deben 

estar constantemente en entrenamiento y preparadas para actuar cuando sea necesario. 

 

Palavras-chave: Equitação. Sargento. ESA.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, o tema emprego de tropas federais tem se tornado mais frequente e 

crescido de importância, pois, através do conhecimento sobre os assuntos: a formação do 

sargento da cavalaria de carreira do Exército Brasileiro e a utilização de militares das Forças 

Armadas para atuar em Operações de Garantia da Lei e da Ordem podem ser viabilizados 

melhores métodos para aprimorar e padronizar o conhecimento desse efetivo visando otimizar 

a instrução desse público. A pesquisa a ser realizada tratará do assunto instrução de equitação, 

campo de pesquisa inserido na área de instrução militar, conforme definido na Portaria nº 734, 

de 19 ago 10, do Comando do Exército Brasileiro (BRASIL, 2010). 

Seu estudo é relevante para o meio militar, devido ao fato que ultimamente mais 

militares são convocados para atuar em diferentes pontos do país no contexto da manutenção 

da GLO e como o adestramento da tropa deve ser constante alguns fatores devem ser 

observados, exemplo: como está sendo a instrução do efetivo que deve estar em condições de 

ser utilizado nas operações; de que forma o conhecimento, adquirido durante a formação, é 

transmitido quando os militares, comandantes de pequenas frações, dão instrução aos 

subordinados no corpo de tropa. Esses critérios são essenciais para o melhor a melhor atuação 

de militares em operações. 

Dentre os militares abordados na pesquisa estão capitães na função de Comandante de 

Esquadrão em Regimentos de Cavalaria de Guarda que tiveram como subordinados terceiros 

sargentos de cavalaria recém-formados nos bancos escolares na Escola de Sargento das 

Armas. Também responderam ao questionário a turma de alunos do curso de cavalaria que 

encontra-se cursando a ESA no corrente ano de 2019, instrutores da ESA e, por fim, sargentos 

de cavalaria que já presenciam a rotina de atividades de um pelotão hipomóvel. 

A presente pesquisa busca tratar do tema sob a perspectiva de que uma das hipóteses 

para o melhor preparo do adestramento da tropa seja o aprimoramento das instruções 

realizadas ainda durante o período de formação. Portanto, o Exército como forma de 

padronizar o conhecimento buscou publicar um Manual Técnico de Equitação em 2017 e um 

Caderno de Instrução direcionado ao Emprego do Pelotão Hipomóvel em Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem. 

O foco da pesquisa foi delimitado nos sargentos de cavalaria formados na Escola de 

sargento das Armas pois eles fazem parte de um grupo de militares que receberam a mesma 

carga horária de instrução de equitação durante a formação e estão aptos a servir em 
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Regimentos de Cavalaria que, independente da natureza, podem ser convocados para atuar em 

missões GLO. 

O emprego da F Ter em Op GLO é uma nova realidade que se apresenta ao EB 

Como operações constantes e com demandas excessivas, impõem aos militares 

preparação e adaptação. (DOUTRINA MILITAR TERRESTRE, 2018, p. 54) 

O Caderno de Instrução do Pelotão Hipomóvel mostra que o emprego do cavalo como 

plataforma de combate nos campos de batalha foi reduzido ao longo do tempo, porém uma 

nova forma de conflito em ambiente urbano proporcionou o ressurgimento do emprego de 

equinos de modo a atuar em conjunto com tropas a pé. “Frente à atual conjuntura nacional e 

às participações em Operações de Paz, o Exército Brasileiro tem valorizado o preparo e o 

emprego da Força Terrestre em Operações de GLO.  Com a evolução dos meios de combate, 

o emprego do cavalo em Operações teve seu espectro de atuação reduzido. No entanto, o 

estudo sobre o emprego da Força Terrestre em Operações de Garantia da Lei e da Ordem 

abriu uma nova possibilidade de emprego do cavalo em combate, dadas as características 

peculiares da tropa hipomóvel e suas reais possibilidades de atuação, em particular pelo 

aproveitamento da capacidade dos Regimentos de Cavalaria de Guardas e da Doutrina 

Equestre que o Exército possui”. (O EMPREGO DO PELOTÃO HIPOMÓVEL EM 

OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM, 2017). 

 

1.1 Problema 

Para que se encontre respostas e soluções mais objetivas que contribuam com o melhor 

preparo do sargento de cavalaria e consequentemente com um melhor adestramento das tropas 

que, a qualquer momento, podem ser acionadas para atuar em Operações de Garantia da Lei e 

da ordem devem ser observados quais são os pontos que possibilitam oportunidades de 

melhorias. Um desses pontos são os ajustes que podem ser acrescentados ou alterados na 

carga horária para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem na formação do aluno da 

ESA. 

 

1.1.1 Antecedentes do Problema 

Nos últimos doze anos o Brasil sediou eventos de grande magnitude mundial, como 

por exemplo: Pan Americano (2007); Jogos Mundiais Militares (2011); Rio +20 (2012); Copa 
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das Confederações (2013); Copa do Mundo de Futebol (2014) e os Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos (2016). Nesse contexto, houve uma maior mobilidade das Forças Armadas e dos 

Órgãos de Segurança Pública com o intuito de se preparar e operar nesta gama de atividades. 

Durante esses grandes eventos os três Regimentos de Cavalaria de Guarda empregaram suas 

tropas hipomóveis de choque montado. 

Conforme Decreto Presidencial, o Regimento de Cavalaria Andrade Neves com sede 

na Vila Militar do Rio de Janeiro teve a oportunidade de empregar suas tropas durante as 

Olimpíadas e Paralimpíadas 2016 nas áreas onde ocorreram competições (Complexo 

Desportivo em Deodoro). 

Art. 3°   As Forças Armadas realizarão policiamento ostensivo no 

Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, em cooperação e articulação 

complementar com os órgãos de segurança pública, no período de 24 de julho a 19 

de setembro de 2016, nos locais abaixo especificados: III - nas estações ferroviárias, 

incluídas as áreas de acesso do público: c) em Deodoro (DECRETO NÃO 

NUMERADO, 8 de agosto de 2016) 

Ainda no Rio de Janeiro, porém mais recentemente no ano de 2018, as tropas federais 

foram acionadas também mediante Decreto para atuar na Intervenção Federal do Estado do 

Rio de Janeiro por um longo período, conforme consta no Decreto nº 9.288, de 16 de fevereiro 

de 2018: 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84º, 

caput, inciso X, da Constituição, 

DECRETA: 

Art. 1º Fica decretada intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro até 31 de 

dezembro de 2018. 

§ 1º A intervenção de que trata o caput se limita à área de segurança pública, 

conforme o disposto no Capítulo III do Título V da Constituição e no Título V da 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 

§ 2º O objetivo da intervenção é pôr termo a grave comprometimento da ordem 

pública no Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 2º Fica nomeado para o cargo de Interventor o General de Exército Walter 

Souza Braga Netto. 

Parágrafo único. O cargo de Interventor é de natureza militar. 

Art. 3º As atribuições do Interventor são aquelas previstas no art. 145 da 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro necessárias às ações de segurança pública, 

previstas no Título V da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 

§ 3º O Interventor poderá requisitar a quaisquer órgãos, civis e militares, da 

administração pública federal, os meios necessários para consecução do objetivo da 

intervenção. 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.288-2018?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.288-2018?OpenDocument
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No mês de maio de 2017, conforme o Decreto Nacional de 24 de maio de 2017, que já 

foi revogado, o Presidente da República autorizou o emprego das Forças Armadas para atuar 

na Garantia da Lei e da Ordem no Distrito Federal. Esse documento tinha por finalidade o 

emprego de tropas do Exército Brasileiro em reforço aos Orgãos de Segurança Pública para 

conter manifestações que ocorriam na Esplanada dos Ministérios. Essa demanda mobilizou 

tropas do Regimento de Cavalaria Dragões da Independência, que ficaram em prontidão.  

Situações como essas estão se tornando cada vez mais rotineiras. Por isso uma parcela 

significativa de sargentos integra os RCGs mobiliando os pelotões de choque montado. O que 

demonstra, mais uma vez, a necessidade de um maior preparo destes militares em seus bancos 

escolares. 

 

1.1.2 Formulação do Problema 

Ao final do curso de formação do sargento de cavalaria de carreira uma parcela da 

turma é alocada em Regimentos de Cavalaria de Guarda e em determinado momento se 

depara com a possibilidade de integrar pelotões de tropa montada os quais devem estar 

permanentemente condicionados a um preparo para realizar Operações de Controle de 

Distúrbios Civis (Op CDC). Nessa condição o referido militar deverá estar pronto para 

selecionar cavalos que tenham as características para participar dessas operações, ministrar 

instruções de equitação direcionadas ao subordinado e repassar o conhecimento 

Assim, é oportuno problematizar a questão: Quais os objetivos que o Curso de 

Cavalaria da ESA pode acrescentar em seu Plano de Disciplinas para possibilitar que o 

sargento de carreira esteja apto a ministrar instruções aos subordinados sobre o emprego de 

uma fração montada inserida em uma Operação de Garantia da Lei e da Ordem? Como a 

Seção de Equitação da ESA pode proporcionar aos alunos uma instrução de equitação com 

objetivos que atendam as demandas encontradas no corpo de tropa quanto ao emprego da 

fração hipomóvel em Op GLO? 

 

1.2 Objetivos 

 Os objetivos da pesquisa consistem em analisar a prática da equitação no curso de 

formação de sargentos de cavalaria na Escola de Sargento das Armas em paralelo ao estudo 

do Pelotão Hipomóvel atuando em Operações de Garantia da Lei e da Ordem. 

 

1.2.1 Objetivos gerais 
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 O objetivo geral deste TCC será sugerir novos objetivos na formação do sargento de 

cavalaria do Exército Brasileiro com a finalidade de aprimorar o conhecimento técnico e 

prático e capacitá-lo a cumprir as variadas missões de natureza hipomóvel. 

 

1.2.2 Objetivos específicos   

 Serão observados os seguintes objetivos específicos: analisar as adequações que 

podem ser realizadas no plano de disciplina do Curso de Cavalaria da Escola de Sargento das 

Armas com o objetivo de preparar o sargento de cavalaria para ministrar instruções e realizar 

operações atendendo a demanda do Exército Brasileiro no contexto da Garantia da Lei e da 

Ordem. 

 

1.3 Questões de estudo 

Será objeto de análise desse trabalho o plano de disciplina dos alunos de cavalaria da 

ESA com o objetivo de verificar as melhorias que podem ser adequadas as instruções de 

equitação com o objetivo de aprimorar o conhecimento técnico-profissional do sargento de 

cavalaria no que tange o preparo do pelotão hipomóvel inserido nas Operações GLO. 

  

1.4 Hipóteses 

Podemos enunciar as hipóteses de análise da seguinte maneira: 

a) Se o militar não teve a oportunidade de receber uma instrução teórica ou prática 

sobre o emprego da tropa montada ou não possui conhecimento técnico suficiente do pelotão 

hipomóvel em Op GLO, então a chance de apresentar dificuldades no momento de aplicar 

uma instrução ou até mesmo de integrar uma operação com essas características deve ser 

considerada grande; 

b) Se analisarmos esses fatores buscando aprimorar esse processo, então podemos agir 

de forma a otimizar a instrução do sargento quanto ao preparo e adestramento de sua fração 

para realizar Op GLO. 

 

1.5 Justificativas 

A pesquisa irá discorrer com base nas atividades das tropas de choque a cavalo dos 

Regimentos de Cavalaria de Guarda visando os sargentos comandantes das pequenas frações 

no que se refere ao melhor preparo técnico-profissional no desempenho de sua função. 
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Devido ao cenário de grandes instabilidades políticas e sociais no país, fato o qual instiga 

manifestações populares mitigadas por causas diversas ou greves de Forças Auxiliares, as 

tropas das Forças Armadas estão sendo constantemente acionadas para atuar nesse ambiente 

conflitante para garantir a execução da lei e a manutenção da ordem. 

Dessa maneira, através dos questionários encaminhados, a intenção foi realizar um 

levantamento das instruções de equitação ministradas aos alunos do CCav da ESA ao longo 

da formação e verificar as melhorias que podem ser acrescentadas para aprimorar o 

conhecimento do sargento de forma a atender da melhor maneira as demandas necessárias do 

corpo de tropa. Dessa forma também, levantou-se a possibilidade de analisar o Plano de 

Disciplina da Seção de Equitação dos alunos de cavalaria para verificar a distribuição da 

carga horária disponível, os assuntos e objetivos da disciplina equitação. 

Visto isso, essa pesquisa torna-se de grande importância e justifica-se pois busca a 

melhoria da instrução de equitação do sargento possibilitando um melhor conhecimento das 

técnicas do emprego de uma tropa hipomóvel em operações desde o seu preparo de cavalhada, 

de material e de pessoal. Todo esse adestramento com o objetivo das tropas estarem mais bem 

adequadas ao emprego real e prático nas Op GLO. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Atualmente a atuação dos pelotões hipomóveis dos RCGs ainda seguem uma mesma 

padronização de operação, de material e de preparo da cavalhada visto que como o emprego 

dessa natureza de tropa vem sendo mais frequente nos últimos anos, as fontes de consulta 

específicas vêm ainda estão sendo escritas e aprimoradas. No âmbito Exército Brasileiro 

existe o manual de Emprego da Cavalaria C 2-1; o manual de Operações de Garantia da Lei e 

da Ordem C 85-1; o manual Técnico de Equitação EB60-MT-26.401; o Caderno de Instrução 

que retrata o Emprego do Pelotão Hipomóvel em Operações de Garantia da Lei e da Ordem e 

os diversos trabalhos de conclusão de curso (TCCs) realizados na Escola de Equitação do 

Exército (EsEqEx), na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e na Academia Militar 

das Agulhas Negras (AMAN). 

Além dessas fontes de consulta ainda podem ser observados os manuais das policiais 

militares estaduais que aplicam a utilização diariamente do patrulhamento e do policiamento 

ostensivo com seus pelotões de choque montado tendo uma doutrina bem aprimorada e 



17 

 

 

evoluída em vários quesitos como: utilização correta dos materiais do cavalo e do cavaleiro, 

dos treinamentos do pelotão para as Operações e do preparo ideal para o cavalo. 

 

Art. 2º - Dentre os objetivos do Manual de Polícia Montada temos: 

I – Instruir os quadros e a tropa de Polícia Montada, desenvolvendo os 

conhecimentos sobre cavalo, razão básica do Policiamento Montado: 

II – Instruir sobre o arreamento, equipamento e armamento específicos de Polícia 

Montada; 

III – Ministrar os rudimentos de equitação elementar necessários à formação dos 

quadros e da tropa de Polícia Montada; 

IV – Definir as características e as missões da Polícia Montada; 

V – Estabelecer a doutrina de emprego da Polícia Montada; 

VI – Orientar a instrução individual e coletiva na parte específica de Polícia 

Montada, dos quadros e da tropa; 

VII – Indicar a organização de Unidade e Subunidade PMont; 

VIII – Indicar a formação regimental de especialistas (enfermeiro-veterinário, 

ferrador, seleiro-correio e clarim); 

IX – Desenvolver o moral, a iniciativa, a confiança, o amor ao cavalo, a mística e o 

orgulho da tropa hipo-móvel. (MANUAL DE POLÍCIA MONTADA DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO M-9, 2012, p.1). 

 

 

 

2.1 O pelotão hipomóvel em operações de GLO 

De acordo com Souto (2017), o homem, desde os tempos antigos, teve uma imagem 

diferenciada do homem montado. O homem montado inspira grandeza, glória. Não é à toa que 

os grandes líderes, na maioria das vezes, aparecem sob suas montadas em imagens que 

servem de memória ou exemplo. O cavalo não dava apenas uma vantagem no combate 

propriamente dito, mas também no fator da relação com o restante da tropa, ajudava-os a 

liderar. 

Figura 01 – Pelotão de Choque Hipomóvel do 3º RCG durante a Operação Serraria 2017 

 

Fonte: (o autor, 2017) 
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Segundo o caderno de instrução que retrata emprego do pelotão hipomóvel em 

operações GLO (2017, p.3) a tropa hipomóvel possui características específicas provenientes 

da utilização do cavalo em operações, por esse motivo é importante conhecer as 

peculiaridades para um bom planejamento, uma preparação adequada e um correto emprego. 

As principais características dessa natureza de tropa são mobilidade, flexibilidade, rapidez de 

ação, atuação em grande raio, atuação em terreno inacessível a outras tropas. 

 

MOBILIDADE: é a capacidade de se deslocar com rapidez na maioria dos terrenos, 

podendo realizar mudanças de velocidade e direção com agilidade. A mobilidade do 

cavalo pode ser comparada a de uma motocicleta no trânsito, pois permite que o 

mesmo se desloque a qualquer ponto, não ficando retido em congestionamentos ou 

no meio de grandes multidões; 

FLEXIBILIDADE: é a versatilidade da tropa hipomóvel, que pode ser empregada 

em diversos tipos de operações, como policiamento ostensivo, controle de 

distúrbios, posto de bloqueio e controle de estradas e vias urbanas, posto de 

segurança estático, segurança de áreas à retaguarda, escoltas de comboios, entre 

outros. Por não depender de vias de acesso com padrões específicos para se 

deslocar, a tropa hipomóvel é maleável para ser empregada em qualquer terreno, 

principalmente naqueles que apresentam dificuldades ao deslocamento de viaturas e 

do homem a pé;   

RAPIDEZ DE AÇÃO: é a capacidade de se deslocar rapidamente para a região de 

operações devido ao emprego de suas viaturas de transporte de pessoal, de animais e 

de equipamentos. Também pode ser caracterizada como a capacidade de se deslocar 

em terrenos diversificados com maior rapidez em relação à tropa a pé; 

ATUAÇÃO EM GRANDE RAIO: é a capacidade de cobrir grandes espaços e 

pontos afastados, o que permite economizar efetivos pela redução do emprego de 

patrulhas numa área considerada; 
ATUAÇÃO EM TERRENO INACESSÍVEL A OUTRAS TROPAS: é a capacidade 

de ação em variados terrenos, utilizando vias de acesso diversificadas para se 

deslocar, com vantagem de emprego em regiões não urbanizadas ou naquelas onde 

as vias de acesso são deficientes, dificultando o deslocamento de viaturas ou, até 

mesmo, do homem a pé. (O EMPREGO DO PELOTÃO HIPOMÓVEL EM 

OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM, 2017, p.3). 

 

 

 

De acordo com o Manual de Polícia Montada (M-9) o Grupo de Polícia Montada é 

uma unidade elementar de instrução e de emprego montado, constituído normalmente por 

duas esquadras, designadas como primeira e segunda esquadra comandada por 2º ou 3º 

sargento. Os sargentos comandantes de grupo devem conhecer as principais características da 

tropa montada e saber empregá-las de forma inteligente e de maneira adequada 

proporcionando ao combatente montado vantagens como por exemplo o comandamento, a 

economia da tropa a pé, a ostensividade e o efeito psicológico. 

 
 

 

COMANDAMENTO: é o domínio que o combatente dispõe sobre o terreno no qual 

atua, em razão de estar num plano mais elevado. O cavalo proporciona uma visão 

ampla e elevada, colocando o militar em destaque em relação às pessoas que estão a 

pé ou motorizadas; 

ECONOMIA DE TROPA A PÉ: devido ao respeito e ao efeito psicológico que o 

conjunto cavalo e cavaleiro causam nos manifestantes e a sua capacidade de 
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monitoramento de grandes áreas, garantida pela visibilidade privilegiada, a tropa 

hipomóvel necessita efetivo menor que a tropa a pé para o cumprimento da mesma 

missão;   

OSTENSIVIDADE: o combatente montado e trajando uniforme torna-se altamente 

perceptível pela posição elevada em que se encontra a cavalo. Quanto mais visível 

for o militar montado em relação à população, maior será o efeito de dissuasão e 

menor será a probabilidade de acontecerem alterações e, consequentemente, maior a 

sensação de segurança; 

EFEITO PSICOLÓGICO: o cavalo, por sua grande massa física, pela elevada força 

muscular e pelo som advindo do choque de suas patas no solo (sobretudo quando no 

asfalto), gera um poder repressivo de grande valia quando bem explorado nas ações 

preventivas e, principalmente, nas repressivas. Apesar do efeito psicológico que 

produz, ele propicia a aproximação das crianças e das pessoas de bem que veem no 

cavalo um animal dócil e amigável, o que favorece o vínculo de confiança da 

população com a Força Terrestre. (O EMPREGO DO PELOTÃO HIPOMÓVEL 

EM OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM, 2017, p.4). 

 

 

 

2.1.1 Emprego 

Com o passar do tempo e a demanda pela modernização dos meios no combate 

convencional, as tropas de cavalaria montada tiveram seu emprego reduzido. O Exército 

Brasileiro por meio dos seus três Regimentos de Cavalaria de Guarda manteve pelotões 

hipomóveis de forma permanente. Nas últimas décadas, devido a maior concentração de 

pessoas nos grandes centros urbanos e o aumento de movimentos sociais foi se moldando um 

ambiente operacional mais atual que necessitasse da atuação de militares com características 

peculiares, o combate urbano. E foi nesse contexto que essa natureza de tropa cavalariana 

conseguiu encontrar uma forma de adaptar-se e oferecer suas possibilidades de atuação se 

mostrando um efetivo de grande importância para os comandos militares, tanto das Forças 

Armadas como das Forças Auxiliares, estando em condições de atuar em diversas operações. 

De acordo com o Manual Técnico de Equitação, devido as suas características e 

peculiaridades, o pelotão hipomóvel pode ser empregado com diferentes finalidades de acordo 

com a necessidade operacional. A tropa montada pode atuar apoiando operações de Órgãos 

Governamentais, ações antiterrorismo, ações cívico sociais, de comunicação social e 

psicológicas. No entanto apresenta um maior conjunto de condições favoráveis quando 

empregada em patrulhamentos e operações de controle de distúrbio, por apresentar um grande 

poder de choque e pela dissuasão causada no oponente, conforme é preconizado na doutrina 

das policias militares. 

O objetivo principal de uma tropa montada nas OCD é a dispersão da multidão e não 

sua detenção ou confinamento. A dispersão deve ser planejada de forma que 

dificulte ou desmotive os manifestantes a outra reunião imediata. Dessa forma, para 

que um pelotão hipomóvel desempenhe missões de controle de distúrbios, faz-se 

necessário que este tome conhecimento de alguns aspectos fundamentais. 

(MANUAL TÉCNICO DE EQUITAÇÃO, 2017, p.7-6). 

Segundo dados que constam no Manual de Equitação escrito em 2017 o 

reconhecimento é fundamental para o emprego do pelotão hipomóvel, pois serão levantados 

todos os aspectos relevantes, de forma a ratificar ou retificar o planejamento inicial. É 

importante realizar um estudo minucioso do local, a fim de serem levantadas as principais 

vias de acesso, distâncias, bem como suas condições de trânsito. Devem, também, ser 
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levantadas as dimensões das vias, iluminação, fluxo de veículos e pessoas, assim como 

verificação de pontos sensíveis (bancos, instalações públicas, escolas). O terreno é de vital 

importância, pois devem ser observados o tipo de calçamento, a existência de ladeiras, a 

presença de cursos d’água e pontes, a altura da rede elétrica e os obstáculos naturais e 

artificiais. É necessário que se levante alguns locais que proporcionem segurança e cobertura 

para áreas de desembarque e reunião da tropa. 

Deve-se levar em consideração o grupo social que habita/frequenta a região onde 

ocorrerá a operação, para realização de um planejamento prévio de atuação e de 

relacionamento com a comunidade. É necessário verificar a predominância do grupo social 

hostilizado, para auxiliar na padronização de alguns procedimentos e atitudes por parte da 

tropa. A atividade econômica principal é um dado importante a ser levantado, pois 

determinará se a população local é, predominantemente, rural ou urbana, norteando os tipos 

de medidas prévias de segurança a serem adotadas, além do armamento mais adequado a ser 

utilizado e os tipos de proteção a empregar. 

 

Figura 02 – Demonstração do Pelotão de Choque Hipomóvel do 2º RCG atuando em OCD. 

 
 

Fonte: (o autor, 2016) 

 

2.1.2 Constituição 

 O pelotão de cavalaria hipomóvel propriamente dito, quando pronto para realizar uma 

operação, é constituído por um efetivo de pessoal de, no mínimo, 21 militares podendo sofrer 

adaptações de acordo com a necessidade da missão.  É subdividido em Grupo de Comando e 

Grupos de Combate. 

 De acordo com dados do Caderno de Instrução (2017) o efetivo mínimo total do 

pelotão é composto por 01 (um) tenente, 03 (três) sargentos, 04 (quatro) cabos e 13 (treze) 

soldados, sendo 09 (nove) montados e 04 (quatro) de apoio realizando a função de 

quartilheiro (responsável pelos materiais e equipamentos empregados) e guarda cavalo. 
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Figura 03 – Quadro de organização de pessoal e material do pelotão hipomóvel em Op GLO. 

 

Fonte: (O EMPREGO DO PELOTÃO HIPOMÓVEL EM OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA 

ORDEM, 2017) 

 A Figura 03 apresenta apenas o Quadro de Organização de Pessoal e Material de 

pelotão de cavalaria hipomóvel em uma Operação de Garantia da Lei e da Ordem 

isoladamente. Dentro do planejamento de uma operação acrescentam-se a esse efetivo 

militares de apoio como médico veterinário e seu auxiliar, ferradores, motoristas, médicos, 

enfermeiros, rádio operador. 

 

2.1.3 Possibilidades 

 Para que uma tropa montada esteja em condições de operar é necessário um preparo 

adequado de seus integrantes. Deve-se ser feita uma seleção criteriosa dos animais para que 

atendam as qualidades físicas e apresentem as qualidades morais para o emprego, os militares 

devem estar fisicamente em boas condições e tecnicamente preparados, os materiais, 



22 

 

 

equipamentos e viaturas também são condicionantes que demandam importância no que se 

refere ao ajuste e manutenção. 

 Todos esses quesitos influenciam no êxito de uma operação e potencializam as 

possibilidades, reduzem as limitações diminuindo os pontos de vulnerabilidade do pelotão. 

Segundo o Manual EB60-MT-26.401 (2017) são as seguintes as possibilidades da cavalaria 

hipomóvel: 

a)  Realizar a defesa de pontos sensíveis; 

b)  Instalar e operar Postos de Segurança Estáticos (PSE); 

c) Instalar e operar Postos de Bloqueio e Controle de Estradas (PBCE) e de Vias 

Urbanas (PBCVU); 

d) Realizar a escolta de comboios, utilizando meios motorizados; 

e) Realizar Operações de Controle de Distúrbios (OCD), empregando elementos a 

pé e a cavalo; 

f) Realizar patrulhamentos hipomóveis e motorizado; 

g) Participar das ações de Segurança de Área de Retaguarda (Seg AR); 

h) Apoiar a segurança de autoridades militares e civis; 

i) Apoiar as operações de assuntos civis; 

j) Participar das operações contra forças irregulares; 

k) Realizar operações de Garantia da Lei da Ordem (GLO) e ações de Defesa 

Territorial 

l) Participar, como tropa de choque, no restabelecimento da ordem pública 

m) Participar de Operações Psicológicas (Op Psc) e de Ação Cívico Social (ACISO) 

n) Cumprir missões de escolta e guarda de prisioneiros 

o) Enquadrar até duas companhias de guarda ou de guarda territorial. 

(MANUAL TÉCNICO DE EQUITAÇÃO, 2017, p.7-2). 

 

2.1.4 Limitações 

 

Por se tratar de uma tropa com características específicas, constituída por pessoas e 

animais, algumas limitações são observadas, conforme apresentado no Caderno de Instrução 

do emprego do pelotão hipomóvel em Op GLO (2017): 

- Permanência em missões estáticas prolongadas: Os animais necessitam transitar para que 

possa haver circulação sanguínea normal nos seus membros. Além disso, os animais carecem 

de períodos de descanso para que seu dorso possa ser aliviado do peso dos cavaleiros e para 

que possam ser hidratados e alimentados. Assim sendo, o tempo máximo de emprego 

ininterrupto é de 06 horas, com igual período de recuperação. 

- Execução de detenções: Para a execução de revistas e detenções durante uma operação de 

patrulhamento, por exemplo, é necessário que o militar apeie de sua montada, situação que 

foge do ideal e reduz as vantagens iniciais do homem montado. Além disso, é necessário que 

se realize a segurança aproximada do revistador, a segurança do perímetro e a guarda dos 
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animais. Desta forma, a fração mínima de emprego nas operações é o Grupo de Combate, 

considerando o efetivo mínimo para a realização das ações em segurança. 

- Ações de busca e apreensão: Para estas ações, também é necessário que o militar apeie de 

sua montada, o que reduz suas vantagens sobre elementos a pé. Assim, deve-se considerar a 

necessidade da guarda dos cavalos dos militares que estiverem realizando as ações de busca e 

apreensão. 

- Intervenção no interior de edifícios e coberturas: Estes locais são restritivos ao emprego da 

tropa hipomóvel, tendo em vista o grande porte dos animais e pelo fato de que muitas destas 

instalações possuem pisos escorregadios. 

- Ações em ambientes de montanha e selva: Estes tipos de terrenos se impõem como 

limitadores por suas características peculiares e pelas técnicas especiais de deslocamento 

requeridas. 

- Necessidade de ação conjunta com tropa a pé: O combatente montado necessita de 

segurança aproximada em face das agressões de manifestantes a pé e isolados, principalmente 

direcionadas contra o cavalo. Em contrapartida, a tropa montada garante a segurança da tropa 

a pé contra ações conjuntas de manifestantes que possam ultrapassar a sua capacidade de 

contenção. 

- Necessidade de apoio de transporte em deslocamentos a longa distância: A tropa hipomóvel 

necessita de transporte apropriado, principalmente para os animais, a fim de que possa 

percorrer grandes distâncias e estar em condições de atuar imediatamente. 

- Capacidade limitada de apoio de fogo orgânico: Esta limitação é decorrente do fato de o 

homem a cavalo não transportar armamento pesado sobre o animal. A tropa montada dá 

grande ênfase aos movimentos estratégicos rápidos, onde o armamento leve é preferível. 

- Limitada proteção contra agentes químicos: No que se refere aos agentes químicos, não 

existe um estudo específico que assegure que o cavalo é insensível aos agentes mais utilizados 

em operações de Controle de Distúrbio, como, por exemplo, o gás lacrimogêneo. Entretanto, 

com a prática e os treinamentos, poucas são as reações de agitação do cavalo quando 

apresentados a estes artifícios. 

- Necessidade de locais apropriados para os animais em operações de longa duração: Nas 

operações prolongadas, com previsão de substituição de frações, é necessária a designação de 

locais próximos aos locais de emprego, que ofereçam condições para a recuperação dos 

animais e da tropa, tais como pontos de água potável e sombra. 
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2.1.5 Grupo de Combate Hipo 

 Conforme foi apresentado na Figura 03 (QOPM), um pelotão hipomóvel tem em sua 

constituição, no mínimo, três sargentos. Sendo um sargento na função de Adjunto de pelotão e 

os outros dois atuando como comandante de Grupo de Combate (GC). Os GCs constituem a 

menor fração hipomóvel que pode ser empregada em uma Op GLO, enquanto uma esquadra 

realiza a abordagem a outra promove a segurança. 

 

2.2 Instrução de equitação na ESA 

A instrução na Escola de Sargento das Armas é regulada pelo plano de disciplinas de 

acordo com a carga horária necessária para atingir os objetivos esperados. Existe uma Seção 

de Equitação responsável por realizar as instruções de equitação apoiando os cursos. Nessas 

aulas práticas são passadas as noções básicas de equitação para que o aluno comece a 

desenvolver ou aprimorar alguns atributos que são importantes para a vida castrense. 

 

2.2.1 Atributos da área afetiva 

 Segundo Souto (2017) a capacidade dos equinos de desenvolver determinadas 

qualidades nos seres humanos é perceptível e influencia nesta pesquisa dentro do campo da 

equitação militar. Percebe-se que há uma concordância entre diferentes autores quanto às 

qualidades desenvolvidas pelo homem ao montar cavalo. Para Rigueira (2003) a coragem, 

autoconfiança, iniciativa e equilíbrio emocional estão entre as principais. Em uma linha de 

pesquisa semelhante, Titan (2004) apresentou a autoconfiança, coragem, disciplina e 

equilíbrio emocional como as características mais evidenciadas mostrando o alinhamento nos 

dados observados nos respectivos trabalhos. 

 

2.2.2 Plano de Disciplina 

O Pladis é o documento que apresenta a divisão, os objetivos e a carga horária de cada 

disciplina que os alunos recebem instrução regulando e padronizando o conhecimento que 

deverá ser passado pela equipe de instrutores. As instruções de equitação integram a 

disciplina Técnicas Militares II com uma carga horária composta por 73 horas diurnas e 12 

horas noturnas, totalizando 85 horas de instrução durante o período de qualificação do curso 

de formação de sargento 
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Figura 04 – Plano de disciplina da ESA 

 

 

Fonte: (Escola de Sargento das Armas, 2019) 
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2.2.3 Pedido de Cooperação de Instrução 

 As escolas de formação do Exército Brasileiro existem instruções específicas que são 

ministradas em uma Unidade especializada em determinado assunto. Primeiramente é feito 

um estudo para verificar a viabilidade de realizar uma instrução em outra Organização Militar 

(OM). Caso seja viável, é iniciada a parte administrativa para a solicitação da cooperação de 

instrução. Nessa situação os militares são deslocados até outra OM que atenda a demanda da 

disciplina. 

 Essas instruções também podem ocorrer em OMs de outras Forças, como é o caso das 

policias militares estaduais. No caso dessa pesquisa a Unidade mais próxima da Escola de 

Sargento das Armas especializada em Operações de Garantia da Lei e da Ordem utilizando 

tropas montada é o Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes (RCAT) localizado em Belo 

Horizonte-Minas Gerais. 
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3.  METODOLOGIA 

 

3.1 Objeto formal de estudo 

Será apresentada a construção da pesquisa nos seus aspectos de metodologia, a 

proposta da pesquisa consiste em analisar como uma instrução de equitação com objetivos 

direcionados ao emprego de uma tropa hipomóvel em Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem possibilita a padronização do conhecimento que o sargento irá transmitir aos 

subordinados na tropa otimizando a metodologia da aprendizagem. 

De acordo com a situação atual do país na qual manifestações sociais e grandes 

eventos ocorreram nos últimos anos exigindo das Forças Armadas tropas preparadas e em 

condições de atuar de pronto emprego, os terceiros sargentos recém-formados e são alocados 

em algum dos três RCGs, ou os sargentos com mais tempo de tropa que durante sua carreira 

tem a oportunidade de integrar um Pelotão Hipomóvel, devem ter o conhecimento adequado. 

Portanto, o universo dessa pesquisa abrangeu militares que se enquadram nessas situações. 

Por se tratar de um campo de investigação em que determinados fatores como 

planejamento da disciplina, tempo para instruções e recursos financeiros interferem na prática 

de tal atividade, foi realizada uma pesquisa do tipo explicativa. 

Para melhor compreender o contexto, utilizou-se da pesquisa de campo para a 

obtenção dos principais dados de estudo. Os questionários estruturados, aplicados aos alunos 

do Curso de Cavalaria da ESA em formação no corrente ano e que estarão aptos a integrar 

pelotões hipomóveis em RCGs, foram os instrumentos de coleta de dados. 

Dessa maneira, o público alvo foi questionado acerca da importância do estudo dessa 

tropa nos bancos escolares e de suas experiências como integrantes de Pelotão Hipomóvel 

atuando em Operações de GLO. 

Quanto a modalidade, o questionário foi definido de maneira mista, com perguntas 

quantitativas, a fim de levantar dados da amostra, e perguntas qualitativas, a fim de levantar 

informações com maior aproximação à realidade do tema em questão.  

  

3.2 Amostra 

A pesquisa foi limitada aos capitães que no ano de 2019 desempenharam a função de 

comandantes de Esquadrão Hipomóvel nos Regimentos de Cavalaria de Guarda e que tinham 

sob sua responsabilidade pelo menos um pelotão de choque montado. Também foram alvos 
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do segundo questionário, os alunos do Curso de Cavalaria da ESA 2019 que receberam 

instruções na Seção de Equitação desta escola de formação.   

A amostra selecionada para responder ao questionário abrangeu militares no posto de 

capitão com experiência em comandar os Pel Hipo, inclusive em operações de GLO. E alunos 

que receberam as noções básicas de equitação. Para tal, o questionário foi respondido pelos 

seguintes grupos de militares: 

- 04, capitães de cavalaria (formados na AMAN); 

- 71, alunos do curso de cavalaria da ESA 2019; 

 

3.3 Delineamento da pesquisa 

O delineamento de pesquisa seguiu os seguintes parâmetros de estudo de campo sobre 

o tema: leituras preliminares e seleção bibliográficas para aprofundamento do tema; 

levantamentos de dados; definição da população e amostra a ser investigada; definição e 

elaboração dos instrumentos de coleta de dados e definição das etapas de análise do material, 

argumentação e tabulação dos resultados. Ao estabelecer as bases práticas para o trabalho, 

assegurou-se a execução respeitando o cronograma proposto, além de permitir a verificação 

das etapas do estudo. 

 

3.3.1 Procedimentos para a Revisão de Literatura 

Para a elaboração deste trabalho foram estabelecidos alguns parâmetros com o intuito 

de estabelecer fundamentações visando a solução do problema. Para isso, foi feita uma 

revisão da literatura nas seguintes fontes de informação: 

- Manuais do Exército Brasileiro   

- Manuais das Policias Militares   

- Sites oficiais dos Regimentos de Cavalaria de Guarda; 

- Monografias da Escola de Equitação do Exército; 

- Cadernos de Instrução de Equitação 

 

3.3.2 Instrumentos 

Com a intenção de oferecer um embasamento a pesquisa, foi realizada uma análise no 

PLADIS do Período de Qualificação do Curso de Formação de Sargentos (CFS) da Escola de 

Sargentos das Armas (ESA). 
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Aos alunos do Curso de Cavalaria foram enviados questionários e, também, aos 

capitães que desempenharam a função de comandantes de Esquadrão Hipomóvel nos RCGs 

em 2019, visto que suas experiências pessoais podem esclarecer e apresentar opiniões quanto 

aos seus militares subordinados atuando na função desejada do seguinte trabalho. 
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4. RESULTADOS 

Com o objetivo de analisar o problema que norteou a pesquisa foram elaborados dois 

questionários que tiveram por finalidade, primeiramente, verificar a opinião dos comandantes 

de esquadrão Hipomóvel nos três Regimentos de Cavalaria de Guarda quanto ao preparo que 

o terceiro sargento possui para adestrar sua pequena fração as Op GLO Hipo levando em 

consideração as instruções que recebeu na ESA. O segundo questionário teve por objetivo 

averiguar as instruções de equitação que os alunos do Curso de Cavalaria da ESA recebem 

durante o período de formação. Apresenta-se a seguir a análise dos dados dos questionários 

aplicados. 

 

4.1 Resultados e análise dos dados 

 No questionário aplicado a setenta e um alunos do Curso de Cavalaria da ESA, onde 

todos esses militares receberam instruções de equitação, dezenove apresentaram ter um 

conhecimento prévio do hipismo. O primeiro resultado importante encontrado foi que uma 

quantidade considerável de alunos já teve, em algum momento antes de ingressar no Exército, 

um contato com a equitação, seja em atividade de campo, em trabalho ou provas de doma, 

competições hípicas, equitação de colégio militar e cavalgadas, o que pode ser constatado no 

Gráfico 1: 

 

Gráfico 1 – Teve contato com alguma forma de equitação antes do curso de formação 

da ESA? 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Analisando o gráfico pode-se levar em consideração que as instruções de equitação 

podem atingir um bom desempenho se essa experiência for bem utilizada. 

No gráfico 2, pode-se perceber que a instrução de equitação consegue manter uma 

frequência durante o ano sendo realizada pelo menos uma vez por semana para os alunos. Os 
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alunos que recebem uma carga maior de instrução são integrantes da equipe de equitação que 

representa a ESA em competições hípicas. 

Gráfico 2 – Frequência de instruções de equitação por semana 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Um dado importante que consta nas respostas deste questionário e que é de grande 

importância é que entre 90% e 100% dos alunos conseguem estar presentes nessas instruções. 

Esse fato proporcionado uma maior quantidade de alunos recebendo a carga de conhecimento 

passado pela equipe de instrução. 

No gráfico 3, é possível observar que a equitação é fundamental no militar no que 

tange o estímulo de determinado atributos inerentes ao militar independentemente da área ou 

de como vai atuar. 

Gráfico 3 – A equitação desenvolvendo atributos ao militar de carreira 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Para esse questionamento foram especificados os seguintes atributos: coragem, 

iniciativa, rusticidade, liderança e flexibilidade. E setenta e dois por cento dos alunos 

concordaram que a equitação é uma boa ferramenta para estimular e desenvolver essas 

características muito importantes ao militar. 

De acordo com a sétima pergunta do questionário, que está anexado ao final deste 

trabalho, na qual foi perguntada se a quantidade de instruções de equitação durante o curso 
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estava sendo suficiente na opinião dos alunos. Uma porcentagem de 80,1% do total concordou 

totalmente ou parcialmente que a carga horária de instruções estava suficiente. 

Porém a oitava pergunta indagou sobre os conhecimentos abordados nas instruções 

como sendo suficiente para atender a demanda do corpo de tropa e 21,3% concordou 

totalmente, 38,7% concordou parcialmente, 17,5% permaneceu neutro, 13,8% discordou 

parcialmente e 8,8% discordou totalmente. 

No gráfico 4, os alunos foram questionados quanto ao seu preparo para ministrar 

instruções de equitação voltadas ao emprego da tropa montada sendo classificados em 

Regimentos de Cavalaria. 

Gráfico 4 – Preparado para ministrar instruções de equitação voltadas para o emprego 

de uma fração hipomóvel em Op GLO? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Analisando o gráfico acima pode-se observar que mais da metade da turma de 

cavalaria não acredita estar suficientemente preparada para ensinar os conhecimentos 

hipomóveis quando empregados em operações GLO. Sendo que existe a possibilidade de um 

sargento integrar um pelotão montado e necessitar instruir seus subordinados para estar em 

condições de ser empregado. 

A última pergunta desse questionário abordou a perspectiva de serem realizadas, ainda 

durante a formação, instruções voltadas ao emprego da tropa montada em operações de GLO 

e setenta por cento dos alunos concordaram totalmente que esse aprendizado seria de grande 

importância para aprimorar a o conhecimento do sargento de carreira. 

O segundo questionário foi apresentado aos quatro capitães que executam a função de 

Comandante de Esquadrão Hipomóvel em Regimento de Cavalaria de Guarda e tiveram como 

subordinados no corrente ano terceiros sargentos que integram pelotões montados. 
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No gráfico 5 observa-se o nível de equitação que os terceiros sargentos apresentaram 

ao chegar nos esquadrões sob o ponto de vista de seus respectivos comandantes de esquadrão. 

 

Gráfico 5 – Possuíam um bom nível de equitação 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O sexto gráfico apresenta o preparo técnico-profissional que o terceiro sargento 

demonstrou ao ter que realizar instruções para suas pequenas frações. 

 

Gráfico 6 – Possuíam conhecimento para ministrar instrução de equitação 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os militares recém-formados na ESA e classificados em um Regimento de Cavalaria 

de Guarda estão sujeitos a atuarem em operações GLO a cavalo. No gráfico 7 observa-se, sob 

a avaliação dos comandantes de esquadrão, o conhecimento que os sargentos possuíam no 

quesito prático para atuação nessas operações. 
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Gráfico 7 – Possuíam conhecimento para participar de Op GLO com tropa montada 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Também foi levantado no questionário a carga de conhecimento que esses militares 

receberam durante a formação com o objetivo de repassar aos subordinados no corpo de tropa, 

conforme o gráfico 8: 

Gráfico 8 – Possuíam conhecimento para ministrar instruções de GLO ao GC Hipo 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Diante dos resultados encontrados, pode-se fazer algumas interferências. A resposta ao 

problema formulado mostra que alguns alunos chegam aos bancos escolares da ESA já 

apresentando um contato básico com alguma forma de equitação, esse fato é um facilitador as 

instruções de equitação. Esses alunos são peças fundamentais para auxiliar na boa 

compreensão das instruções pelos demais. 

A pesquisa de campo foi realizada por meio de um questionário aplicado em uma 

amostra de setenta e um alunos do curso de cavalaria inseridos em uma população com mais 

de mil alunos existentes na turma de formação de 2019 da Escola de Sargento das Armas. 

Deve-se enfatizar o fato de não existir a possibilidade de reunir a turma por completo para 

aplicar a pesquisa de campo pelo motivo de não existir uma coincidência nos horários de 

instrução se tornando uma limitação. Os resultados e análises encontrados neste trabalho não 
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devem ser generalizados aos alunos de outras armas da ESA, a militares de outras escolas de 

formação ou de outra Força Armada. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 A pesquisa teve como objetivo realizar um estudo buscando identificar se o preparado 

e as instruções as quais os alunos do Curso de Cavalaria da ESA recebem ao longo da 

formação podem ser aprimoradas para proporcionar um adestramento adequado as pequenas 

frações hipomóveis que estarão aptos a comandar no corpo de tropa assim que se formarem 

terceiros sargentos. 

Ao longo do ano de formação que é definido por ser o período de qualificação o aluno 

do C Cav tem instruções de como atuar em missões de GLO convencionais sem a utilização 

do cavalo e também de equitação realizada pela Seção de Equitação. 

Com a análise da pesquisa de campo pode-se observar que existem alunos que já 

haviam tido um contato com a equitação antes de ingressar na ESA ou que durante o ano 

letivo tiveram a oportunidade de participar da equipe de hipismo e ter uma experiência um 

pouco mais amistosa com o cavalo fazendo com o que o interesse pelos assuntos hipomóveis 

despertasse com maior intensidade e possivelmente desenvolvendo maiores condições de 

preparo. 

 Ao mesmo tempo a maior parte dos alunos demonstrou não ter um vínculo com a 

equitação ao escolher o curso de cavalaria. Esse fato importante faz com que o interesse pela 

doutrina militar equestre ou pelo conhecimento técnico deve ser despertado através das 

instruções de equitação e atividades hípicas realizadas pela Seção de Equitação. Caso essas 

oportunidades não sejam atrativas ao interesse do futuro comandante de pequenas frações a 

absorção do ensinamento se torna mais difícil. 

A forma com que o conhecimento é transmitido ao aluno durante a formação é de 

grande importância pois os mesmos serão disseminadores desse aprendizado ao integrarem os 

pelotões na tropa. Determinada disciplina quando é ensinada ainda nos bancos escolares 

possibilita a padronização da doutrina pois todos os alunos recebem a mesma instrução, com 

as mesmas condições, instrutores e materiais. 

Como foi mostrado no trabalho, o emprego da tropa montada em Op GLO tornou-se 

mais frequente, ou seja, o adestramento desses militares e animais precisa ser constante. Para 

que isso seja possível militares devem estar condicionando suas frações diariamente e 
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precisam ter o domínio dos padrões da doutrina a ser empregada adequando sua fração as 

necessidades exigidas. 

Atualmente as polícias militares estaduais são detentoras do emprego da tropa 

montada por estarem diariamente atuando com suas frações em policiamento, patrulhamento 

em grandes eventos e também nas demandas desportivas. Por esse motivo é interessante que o 

Exército aproveite o bom relacionamento com essas instituições para conseguir aprimorar a 

doutrina militar equestre e auxiliar no adestramento que deve ser feito para buscar a 

excelência. 

Durante a análise da pesquisa foi observado a grande quantidade de atividades 

realizadas na ESA para que os objetivos do Pladis sejam atingidos. O calendário complexo de 

instruções resulta em bastante trabalho aos instrutores para preparar as instruções e pouco 

tempo para que os alunos consigam realizar alguma atividade extra curricular. 

Devido a esse fato foi realizado o contato com o Regimento de Cavalaria Alferes 

Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais sediado em Belo Horizonte para fazer um 

estudo de caso e verificar a possibilidade de um apoio de instrução. Nesse contexto foi 

explanada a intenção da realização de um estágio reduzido aos alunos com noções básicas do 

emprego do cavalo em operações. Ao final chegou-se a conclusão, por parte do RCAT, que é 

possível que esta atividade seja realizada. 

 Futuramente poderão ser realizados trabalhos visando promover uma adequação de 

métodos e conteúdos com o objetivo de aprimorar o processo de ensino militar para se atingir 

o resultado desejado no preparo do aluno da ESA. 
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APÊNDICE A 

Comandantes de Esquadrão Hipomóvel 

1º Ten Cav Bruno Santos 

Tema: Equitação na Escola de Sargento das Armas: a instrução de equitação visando o 

preparo para as Operações Hipomóveis de GLO. 

As respostas dos senhores serão de grande importância para reunir dados mais precisos 

e atuais relacionados ao preparo do sargento de cavalaria em Operações Hipomóveis de 

Garantia da Lei e da Ordem. 

Desde já, obrigado pela colaboração! 

Endereço de e-mail: _________________________. 

Peço, por favor, que preencha com os seguintes dados: Posto/Nome/Função e OM/SU: 

 

1) No ano de 2018 ou 2019, teve como subordinado, direto ou indireto, 3º Sgt Cav 

formado na ESA? 

(  ) Sim   (  ) Não 

 

2) Observou que esses militares, ao se apresentaram na OM, possuíam um nível de 

instrução de equitação suficiente para estar à frente de uma fração hipomóvel? 

(  ) Concordo totalmente (  ) Concordo parcialmente (  ) Neutro (  ) Discordo 

parcialmente (  ) Discordo totalmente 

 

3) Observou que esses militares, ao se apresentaram na OM, possuíam conhecimento 

suficiente para ministrar instruções de equitação aos subordinados? 

(  ) Concordo totalmente (  ) Concordo parcialmente (  ) Neutro (  ) Discordo 

parcialmente (  ) Discordo totalmente 

 

4) Observou que esses militares, ao se apresentaram na OM, possuíam conhecimento 

suficiente para PARTICIPAR de Op GLO integrando um GC Hipo? 

(  ) Concordo totalmente (  ) Concordo parcialmente (  ) Neutro (  ) Discordo 

parcialmente (  ) Discordo totalmente 

 

5) Apresentaram conhecimento suficiente para MINISTRAR instruções aos subordinados 

da atuação de um GC Hipo em Op GLO? 

(  ) Concordo totalmente (  ) Concordo parcialmente (  ) Neutro (  ) Discordo 

parcialmente (  ) Discordo totalmente 

 

6) Uma instrução de equitação, durante a formação na ESA, direcionada ao preparo e 

atuação da tropa hipomóvel em Op GLO, proporcionaria mais recursos ao 3º Sgt Cav 

para o preparo de sua fração na tropa? 

(  ) Concordo totalmente (  ) Concordo parcialmente (  ) Neutro (  ) Discordo 

parcialmente (  ) Discordo totalmente 
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APÊNDICE B 

Alunos do Curso de Cavalaria da ESA 

          Nos últimos anos a participação de tropas do Exército em Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO) tem se tornado cada vez mais recorrente. Isso se deve 

a diversos motivos, entre eles: grandes eventos que o país sediou, manifestações populares 

que tem ocorrido com mais frequência em diferentes cidades e a necessidade de operações na 

faixa de fronteira. 

         Com o intuito de verificar o preparo do sargento de cavalaria formado na Escola 

de Sargento das Armas, no que se refere ao emprego de tropas HIPOMÓVEIS em Op GLO, 

está sendo realizado o seguinte Trabalho de Conclusão de Curso na Escola de Equitação do 

Exército: 

          “A instrução de equitação na ESA visando o preparo para as Operações 

Hipomóveis de Garantia da Lei e da Ordem”. 

          Todas as respostas do seguinte questionário serão de grande importância para 

reunir dados mais precisos no tema citado acima. 

          Desde já, obrigado pela colaboração. 

At.te. 1º Ten Cav Bruno dos Santos Oliveira. 

 

brunosantos_oliveira@outlook.com  (51) 99909-2770 

 

Por favor, preencha os seguintes dados (Posto/Nome): _______________________. 

Endereço de e-mail: _________________________. 

 

1) Teve contato com alguma forma de equitação antes do curso de formação da ESA? 

(  ) Sim   (  ) Não 

Caso a resposta seja SIM, cite qual foi a atividade: ____________ 

 

2) Está recebendo instruções de equitação ao longo do ano de formação? 

(  ) Sim   (  ) Não 

 

3) Qual é a frequência das instruções? 

(  ) 1 vezes por semana (  ) 2 vezes por semana (  ) 3 vezes por semana

 (  ) 4 vezes por semana (  ) 5 ou mais vezes por semana 

 

4) Esteve presente nas instruções com que regularidade? 

(   ) de 90% a 100% (   ) de 80% a 90% (   ) de 70% a 80% (   ) de 50% a 70%

 (   ) menos que 50% 

mailto:brunosantos_oliveira@outlook.com
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5) A equitação ministrada na ESA desenvolve atributos importantes ao militar de 

carreira? 

(  ) Concordo totalmente (  ) Concordo parcialmente (  ) Não concordo e não 

discordo (  ) Discordo parcialmente (  ) Discordo totalmente 

 

6) Quanto a CORAGEM, INICIATIVA, RUSTICIDADE, LIDERANÇA e 

FLEXIBILIDADE, concorda que esses atributos foram desenvolvidos ao longo da 

prática da equitação? 

(  ) Concordo totalmente (  ) Concordo parcialmente (  ) Não concordo e não 

discordo (  ) Discordo parcialmente (  ) Discordo totalmente 

 

7) A QUANTIDADE de instruções de equitação recebida durante o ano é suficiente? 

(  ) Concordo totalmente (  ) Concordo parcialmente (  ) Não concordo e não 

discordo (  ) Discordo parcialmente (  ) Discordo totalmente 

 

 

8) O CONHECIMENTO de equitação que está recebendo, durante a formação, será 

suficiente para MINISTRAR instruções aos subordinados no corpo de tropa? 

(  ) Concordo totalmente (  ) Concordo parcialmente (  ) Não concordo e não 

discordo (  ) Discordo parcialmente (  ) Discordo totalmente 

 

9) Recebeu alguma instrução (teórica ou prática) com objetivos relacionados ao 

EMPREGO de tropas hipomóveis em OPERAÇÕES? 

(  ) Sim   (  ) Não 

 

10) Sendo classificado em qualquer Regimento de Cavalaria, está plenamente preparado 

para MINISTRAR instruções de equitação voltadas para o EMPREGO de uma 

FRAÇÃO HIPOMÓVEL em Op GLO? 

(  ) Concordo totalmente (  ) Concordo parcialmente (  ) Não concordo e não 

discordo (  ) Discordo parcialmente (  ) Discordo totalmente 

 

11) Uma instrução voltada ao emprego de tropas hipomóveis em Op GLO, ainda durante a 

formação, ofereceria um melhor preparo ao sargento de cavalaria para realizar esta 

atividade no corpo de tropa? 

(  ) Concordo totalmente (  ) Concordo parcialmente (  ) Não concordo e não 

discordo (  ) Discordo parcialmente (  ) Discordo totalmente 


