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RESUMO 

CARVALHO, Igor. Centenário da Missão Militar Francesa no Brasil: Proposta de 

apresentação equestre na comemoração dos 100 anos da Escola de Equitação do 

Exército. Rio de Janeiro: EsEqEx, 2019. Monografia.  

 

O objetivo deste trabalho foi verificar as reais possibilidades desta Escola realizar uma 

apresentação equestre referente aos cem anos da Missão Militar Francesa, a ser apresentada 

no centenário da Escola de Equitação do Exército no ano de 2022. No intuito de alcançar este 

objetivo, foi desenvolvida uma proposta de apresentação além de uma opção de trabalho a ser 

seguido para se alcançar as condições ideais de execução, tudo isto dentro do escopo de 

projetar positivamente a EsEqEx e o Exército Brasileiro no cenário equestre internacional. 

Para que estes objetivos fossem alcançados, foram utilizadas pesquisas qualitativas, 

bibliográficas e exploratórias em fontes que variaram desde obras francesas consagradas no 

assunto, até vídeos de apresentações e treinamentos do Cadre Noir de Saumur, o que 

possibilitou a reunião das informações basilares para orientar a criação de uma proposta de 

apresentação equestre. Constatou-se ao findar desta pesquisa que o projeto proposto contribui 

sobremaneira para a definitiva inserção da equitação brasileira no seleto grupo de países 

dominantes da narrativa no que tange a arte equestre, além de projetar positivamente a 

imagem da EsEqEx, do Exército e, sobretudo, do Brasil no atual cenário equestre 

internacional. 

 

Palavras-chave: Centenário EsEqEx, Cadre Noir, Saumur, apresentação equestre.                                                                                                                                                                 
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RÉSUMÉ 

 

CARVALHO, Igor. Centenaire de la mission militaire française au Brésil: 

présentation équestre proposée pour célébrer les 100 ans de l’École d'Équitation 

de l’Armée. Rio de Janeiro: EsEqEx, 2019. Monographie.  

 

Le but de cet article est celui de développer une proposition de présentation équestre 

adoptée dans le cadre des 100 ans de la mission militaire française qui aura lieu lors du 

centenaire de l’École d’Équitation de l’Armée, en 2020. Afin d'atteindre cet objectif, 

une proposition de présentation a été élaborée ainsi qu'une option de travail à suivre 

pour atteindre les conditions idéales d'exécution, le tout dans le cadre d'une projection 

positive de EsEqEx et de l'armée brésilienne dans le scénario équestre international. 

Pour accomplir ces objectifs, des recherches qualitatives, bibliographiques et 

exploratoires ont été employées à partir des sources venant d’oeuvres françaises 

connues, des présentations et des vidéos de formation du Cadre Noir de Saumur, qui ont 

permis le rassemblement d’informations de base pour guider la création de cette 

proposition de présentation équestre. Il a été constaté à la fin de cette étude que le projet 

proposé contribuera largement à l’insertion définitive de l’équitation brésilienne dans le 

groupe restreint des pays influents et dominants dans ce qui concerne l’art équestre, et 

aussi qu’il projettera positivement l’image de l’EsEqEx, de l’Armée, et surtout du 

Brésil, dans le scénario équestre international actuel. 

 

Mots- clés: EsEqEx; centenaire; Cadre Noir de Saumur; présentation équestre. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Iniciada em 1919, a Missão Militar Francesa estendeu-se por mais de 20 anos e trouxe 

diversos benefícios para o Exército Brasileiro, dentre eles, a sistematização do ensino da arte 

equestre na instituição. Fato este que levou a criação do Centro de Formação de Oficiais 

Instrutores de Equitação, embrião da atual Escola de Equitação do Exército (BRASIL, 2017). 

Visando a comemoração deste centenário, foi criado um projeto por parte do atual 

comando da Escola de Equitação do Exército (EsEqEx) contendo diversos itens alusivos à tal 

data, um deles é uma apresentação equestre a ser executada na data em questão.  

Assim sendo, a pesquisa em questão teve como objetivo verificar as reais 

possibilidades desta Escola realizar uma apresentação equestre referente aos cem anos da 

Missão Militar Francesa, a ser apresentada no centenário da Escola de Equitação do Exército 

que se dará em 2022. . No intuito de alcançar este objetivo, foi desenvolvida uma proposta de 

apresentação além de uma opção de trabalho a ser seguido para se alcançar as condições 

ideais de execução, tudo convergindo para o objetivo maior de enaltecer o nome da Escola de 

Equitação do Exército Brasileiro e do Brasil no cenário mundial.  

No intuito de alcançar os objetivos acima citados, esta monografia foi estruturada da 

seguinte maneira:  

 O segundo capítulo trata do referencial teórico e metodológico, onde foi feita uma 

revisão da literatura utilizada e trazidos à tona os antecedentes do problema, além de expor os 

métodos de pesquisa utilizados.  

No terceiro capítulo é apresentada uma proposta de apresentação equestre a ser 

executada no dia do centenário da Escola de Equitação do Exército, que transcorrerá no ano 

de 2022. Esta apresentação foi concebida no intuito de atrair o público civil e militar com o 

objetivo de demonstrar o domínio, por parte desta Escola, do ensino da arte equestre no país e 

a manutenção da tradição equestre herdada dos franceses, para isto, a apresentação conta com 

demonstrações de saltadores, salto conduzido por rédeas longas, salto sobre obstáculos não 

convencionais, dentre outras. As fontes consultadas para a elaboração deste capítulo foram, 

basicamente, vídeos de apresentações oficiais da Escola de Saumur e vídeos feitos por 

militares durante Plano de Visitas e outras Atividades em Nações Amigas (PVANA). 

  Já no quarto capítulo foi proposta uma opção de trabalho a ser desenvolvido para que 

as condições ideias de execução da apresentação proposta no primeiro capítulo sejam 
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alcançadas. Neste trabalho foi levado em conta o tempo disponível para a realização do 

mesmo, além dos objetivos intermediários a serem alcançados ao longo dos meses até a data 

da apresentação. Cabe esclarecer que esta proposta é flexível uma vez que é composta por 

diversos fatores variáveis, como disponibilidade de cavalos e de tempo e pessoal a ser 

empregado. As principais fontes de consulta foram Sauters en Liberté de Jean-Louis Guntz 

(traduzida e adotada como polígrafo de saltadores na EsEqEx) e Les sauts d’école de 

Guillaume Henry e Alain Laurioux. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema  

 

 

Leituras preliminares possibilitaram a obtenção de um conhecimento incipiente, 

porém, necessário para orientar a fase inicial desta pesquisa. Destas leituras é possível retirar, 

por exemplo, o conhecimento da Escala de Treinamento que é representada por uma pirâmide 

a ser seguida até a obtenção do máximo grau de ritmo, descontração, contato, impulsão, 

retidão e reunião do cavalo, chegando, enfim, à auto sustentação (CBH, 2019). Esta 

característica, por sua vez, habilita o animal à prática das figuras da Alta Escola, que são 

movimentos que requerem alto grau de treinamento do conjunto e que são executados nas 

apresentações na Escola de Saumur (GUNTZ, 19?).  

Obras como Equitação Acadêmica, do General francês Decarpentry, apostila da 

disciplina adestramento da Escola de Equitação do Exército, Regulamento de Adestramento 

da Confederação Brasileira de Hipismo (CBH), Sauters en Liberté, do Mestre Equitador do 

Cadre Noir de Saumur Jean-Louis Guntz, Vila Militar: Glórias e conquistas, do Cel Cav José 

Roberto Marques Frazão, Les Sauts d’école, de Guillaume Henry e Alain Laurioux, dentre 

outras, foram utilizadas para nortear este trabalho.  

Além da bibliografia citada acima, vídeos encontrados no site YouTube e gravados por 

militares que estiveram em Saumur também serão utilizados para fomentar e corroborar este 

trabalho. Ademais, sites oficiais e com conteúdos pertinentes também foram utilizados aqui. 

 A Escola de Equitação do Exército vem buscando tornar-se referência nacional e 

internacional no que tange à arte equestre. Para alcançar tal prestígio, faz-se necessário 

dominar a narrativa deste assunto. Uma forma enfática de se dominar tal assunto é realizando 

demonstrações equestres objetivando evidenciar a alta capacidade de ensino deste 

estabelecimento, preferencialmente em datas comemorativas as quais atraem a atenção de um 

público maior.  

 Todavia, mesmo com toda sua tradição e o alto nível de seus instrutores, esta Escola 

esbarra em percalços como escassez de equinos com potencial específico para as disciplinas 

Adestramento e Saltadores além de restrição de gastos em geral. Isto nos leva a enfrentar 

certas dificuldades no correto caminho a ser seguido na frequente busca pelo domínio da 
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narrativa no ensino da arte equestre e também nos leva a questionar: a EsEqEx reúne 

condições de preparar e executar uma apresentação equestre de alto nível em seu centenário? 

 Já é de nosso conhecimento que há fatores favoráveis e desfavoráveis no caminho da 

EsEqEx na busca de tornar-se uma referência em equitação no cenário nacional e 

internacional além de dominar a narrativa deste assunto. Uma maneira eficaz de alcançar tal 

feito é realizar uma apresentação equestre diferenciada daquelas comumente feitas, revestida 

de toda sincronia, luminosidade e musicalidade características do Cadre Noir de Saumur, 

tendo em vista suas ligações históricas, executando reprises em conjunto contendo figuras de 

ares altos (garupada, curveta, cabriola, terre a terre, etc) e ares baixos
1
 (passage, piaffer, 

pirueta, mudança de mão, etc), trabalho de baixo, montado e de rédeas longas além das 

reprises de salto características daquela Escola francesa.  Tais fatores nos levam a criar as 

seguintes hipóteses de resolução do questionamento supracitado, as quais sejam: 

a) Se a Escola de Equitação do Exército pretende dominar a narrativa no assunto 

Equitação, então se faz necessário reunir plenamente as condições de preparar e 

executar uma apresentação equestre de alto nível. 

b) Se a Escola de Equitação do Exército pretende dominar a narrativa no assunto 

Equitação, então é plausível que num primeiro momento esta reúna parcialmente 

as condições de preparar e executar uma apresentação equestre de alto nível. 

A pesquisa em questão teve como objetivo geral verificar as condições de a EsEqEx 

realizar uma apresentação equestre em seu centenário.  

 O objetivo específico desta pesquisa definiu-se em elaborar um projeto adaptável de 

apresentação equestre e orientar o trabalho necessário a ser desenvolvido para alcançar tal 

meta no ano do centenário da Escola de Equitação do Exército (EsEqEx), que se dará em 

2022. 

  

 

2.2 Referencial metodológico e procedimentos 

 

 

 Nesta seção do trabalho será feita a definição dos parâmetros e das etapas que guiaram 

a pesquisa propriamente dita. Os procedimentos metodológicos utilizados neste trabalho 

                                                 
1
 La Guérnière, antigo dirigente da Academia das Tulheiras, descreve e classifica em 1733 no seu livro École de 

Cavalerie os ares altos como saltos bem destacados do solo e os ares baixos como sendo aqueles pouco 

destacados do solo. 
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foram leituras preliminares para o aprofundamento do tema em questão e definição da 

população e amostra a serem investigadas. Tais procedimentos possibilitaram que a pesquisa 

se desenvolvesse com as ferramentas mais adequadas e também dentro do cronograma 

proposto. 

Para desenvolver este trabalho lançamos mão de uma pesquisa qualitativa, 

bibliográfica e exploratória, na qual foram examinadas gravações audiovisuais de 

apresentações do Cadre Noir. Além disso, foram tomadas por base obras literárias julgadas 

importantes, como Sauters en Liberté do militar francês Jean-Louis Guntz e, ainda, consultas 

informais a militares que já participaram de missão de representação do Exército Brasileiro 

junto à Escola de Saumur e/ou militares detentores do conhecimento acerca do tema desta 

pesquisa. 

Dentre todas as escolas de equitação existentes ao redor do mundo, elegeu-se a Escola 

de Saumur pelo simples motivo de ser, por meio da Missão Militar Francesa, a progenitora da 

atual Escola de Equitação do Exército.  

Da Escola de Saumur, elegeu-se como amostra o Cadre Noir, que nada mais é que o 

corpo docente daquele estabelecimento de ensino; docente este que, de acordo com o site 

oficial desta Escola, é composto por 42 professores, dos quais apenas oito são militares 

(inclui-se o Instrutor Chefe) e os demais são civis, homens e mulheres. 

Uma vez que este trabalho se trata de uma pesquisa exploratória bibliográfica e 

qualitativa, não foi realizado coleta de dados. Todavia, foram feitas observações, 

principalmente de vídeos cujos conteúdos fazem alusão ao tema proposto. 
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3 PROPOSTA DE APRESENTAÇÃO EQUESTRE 

 

3.1 Prólogo 

 

Inicialmente cabe salientar que esta apresentação remete ao que se vislumbra ser uma 

apresentação semelhante àquelas realizadas em Saumur, as quais são tradicionalmente 

reconhecidas ao redor do mundo. Desta forma, depreende-se que se busca um elevado padrão 

de qualidade a ser alcançado.  

Baseando-se em vídeos de apresentações oficiais do Cadre Noir de Saumur e 

bibliografias pertinentes, criou-se um roteiro detalhado daquilo que poderá vir a ser executado 

em 2022. Este roteiro foi dividido em fases de acordo com sua execução e será apresentado a 

seguir. 

 Cabe ressaltar a necessidade de que esta demonstração inicie após o fim do crepúsculo 

vespertino náutico, para que as condições de luminosidade se assemelhem àquelas 

desenvolvidas na França. 

 Outro fator importante é a narração: todas as fases deverão ser narradas para 

sensibilizar a consciência situacional não só do público, mas também dos executantes.  

 A execução deverá, de preferência, ser realizada com os militares trajando o uniforme 

histórico da EsEqEx, que se encontra em fase de elaboração. 

 

3.2 Prelúdio musical 

 

 Semelhantemente às apresentações francesas, e como de praste em apresentações 

militares no Exército Brasileiro, o início se dará por uma apresentação de banda militar 

trajando seu respectivo uniforme histórico, com demonstrações simples de ordem unida e 

músicas atinentes ao tema da apresentação. Este grupamento deverá entrar em forma e a 

luminosidade do picadeiro deve estar em sua plenitude para facilitar o deslocamento destes. 

 Sabe-se que atualmente a EsEqEx não dispõe de militares músicos em seu Quadro de 

Claros Previstos (QCP), tal empecilho, porém, pode ser facilmente resolvido convidando 

outras bandas para desempenhar este papel. Sugere-se a banda do 2º Regimento de Cavalaria 

de Guardas por sua proximidade do local, facilitando assim a execução. Outra sugestão é a 
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Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais, conhecida por suas apresentações nacionais e 

internacionais de elevadíssimo padrão, fato que abrilhantará sobremaneira o evento. 

 Após sua apresentação, a banda deverá se manter no local do evento uma vez que 

permanecerá executando as canções que servirão de fundo musical para as apresentações.  

 

3.3 Apresentação por início de solenidade 

 

 Aos moldes das apresentações de Saumur, o militar mais antigo dos executantes 

deverá pedir permissão a mais alta autoridade presente para dar início a apresentação. Sugere-

se que este seja o Instrutor Chefe, para que seja mantida a equivalência com os franceses. 

Nesta apresentação deverão estar todos os conjuntos que farão apresentações montado. 

 Os militares envolvidos na apresentação adentrarão ao picadeiro em coluna por um, ao 

passo e precedidos pelo militar mais antigo. Os militares cujo número ordinal seja par 

realizam travers e aqueles de número ímpar, renvers finalizando o dispositivo em duas 

colunas com o militar que apresentará a tropa ao centro, conforme nas imagens abaixo
2
.  

 Realizada a apresentação os conjuntos tomam o mesmo dispositivo da entrada e se 

retiram do picadeiro. 

Figura 1 – Dispositivo de entrada 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Cadre_Noir. Acesso em: 20/08/2019  

 

                                                 
2
 Tais movimentos laterais poderão ser substituídos pelo espádua esquerda/direita à dentro, caso os animais não 

atinjam o nível esperado para a correta execução. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cadre_Noir
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Figura 2 – Dispositivo para apresentação por início de solenidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://ce-hoteldieu.fr/index.php/spectacle/241-le-cadre-noir-saumur-a-dijon 

Acesso em: 20/08/2019. 

 

 

3.4 Apresentação individual das principais figuras 

 

 

 Nesta fase serão executadas quatro figuras individualmente: a curveta, a garupada e o 

terre à terre que levará a execução da cabriola, todos realizados do chão, ou seja, sem o 

cavaleiro montado e todos com a narração explicativa ao fundo. Além disso, terá por objetivo 

realizar, de forma gradativa de dificuldade, uma ambientação básica do que será apresentado 

no decorrer da noite. 

 Inicialmente, o primeiro conjunto entrará no picadeiro com enfoque de luz e se 

deslocará até o centro deste, onde executará, após a devida narração, a figura curveta, como 

apresentado na figura 3. 

O enfoque de luz deixa o primeiro conjunto e acompanha o segundo conjunto, que, aos 

moldes de seu antecessor, se deslocará até o centro do picadeiro e realizará a garupada, 

conforme mostra a figura 4. 

 Finalizando esta fase, o terceiro e ultimo conjunto entrará no picadeiro de igual forma 

aos conjuntos anteriores e executará o terre à terre preparando-se para a cabriola, movimento 

http://ce-hoteldieu.fr/index.php/spectacle/241-le-cadre-noir-saumur-a-dijon
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mais complexo e que exige alto preparo do cavaleiro além de exigir que o cavalo esteja no 

topo da pirâmide da escala de treinamento 
3
(Figuras 5a e 5b).  

 Finalizando a apresentação os três conjuntos deixarão o picadeiro juntos e executando 

livremente suas respectivas figuras. 

Figura 3 - Curveta 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: https://www.zenith-dijon.fr/fr/cadre-noir-de-saumur Acesso em: 20/08/2019. 

 

Figura 4 – Garupada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: https://www.lavoixdunord.fr/314779/article/2018-02-10/la-magie-du-cadre-

noir-de-saumur-gayant-expo Acesso em: 20/08/2019. 

 

                                                 
3
 Segundo o Regulamento de Adestramento CBH 2019, a escala de treinamento é composta por sete degraus: 

ritmo, descontração, contato, impulsão, retidão e reunião. 

https://www.zenith-dijon.fr/fr/cadre-noir-de-saumur
https://www.lavoixdunord.fr/314779/article/2018-02-10/la-magie-du-cadre-noir-de-saumur-gayant-expo
https://www.lavoixdunord.fr/314779/article/2018-02-10/la-magie-du-cadre-noir-de-saumur-gayant-expo
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Figura 5a – Terre à Terre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: https://cartejeunes.fr/en/bon-plan/cadre-noir-de-saumur/ Acesso em: 

20/08/2019. 

 

Figura 5b - Cabriola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: https://www.la-croix.com/Sport/Le-Cadre-noir-oblige-forcer-lallure-2017-03-

17-1200832587 Acesso em: 20/08/2019. 

 

 

 

 

https://cartejeunes.fr/en/bon-plan/cadre-noir-de-saumur/
https://www.la-croix.com/Sport/Le-Cadre-noir-oblige-forcer-lallure-2017-03-17-1200832587
https://www.la-croix.com/Sport/Le-Cadre-noir-oblige-forcer-lallure-2017-03-17-1200832587
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3.5 Reprise de salto 

 

 

 Previamente, cabe salientar que a Escola de Saumur, além de manter as tradições 

equestres da equitação acadêmica, também atua e fomenta a área desportiva por meio da 

prática do salto. Assim sendo, realizam demonstrações deste tipo, que geralmente se divide 

em duas: uma parte mais clássica, fazendo alusão ao período da Belle Epoque francesa e outra 

empregando militares segurando varas, em suas extremidades, simulando obstáculos de salto. 

 Esta fase da apresentação será dividida em duas etapas: uma reprise conjunta de salto e 

ginástica de salto com obstáculos não convencionais. 

 Na reprise conjunta de salto, será exibida uma apresentação que já é realizada no 

Brasil, por exemplo, no 1º Regimento de Cavalaria de Guardas – Regimento Dragões da 

Independência (1ºRCG). Esta apresentação será composta por quatro conjuntos que realizarão 

saltos sobre obstáculos representados por militares trajando o 5º F3 uniforme empunhando as 

varas. Estes militares deverão se movimentar, a comando de um outro militar (que não terá 

outra função além desta)  no intuito de criarem ginásticas de salto para os conjuntos. 

 Uma vez que as passagens serão realizadas concomitantemente em ambos os sentidos, 

estas deverão ser amplas o suficiente para permitir a passagem de até dois conjuntos por vez 

em seus obstáculos e deverão progredir em dificuldade, do mais simples para o mais 

complexo. Serão elas, ordinalmente: 

a) Cavalete ao galope: Primeiramente, partindo do exercício mais simples, os 

conjuntos partirão ao galope e, em duplas, percorrerão em sentidos opostos a 

ginástica de cavaletes a 3,5m de distância um do outro, conforme a figura 6. Vale 

lembrar que deverão sair dos cavaletes em sentido contrário ao que neles entraram 

e já galopando no pé correto. Nesta ocasião serão necessários oito militares (dois 

por vara) para segurarem, agachados, as varas simulando, assim, os cavaletes.  
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Figura 6 – Cavalete de salto 

 

 

 

 

 

 

                         

                          Fonte: O auto 

 

b) Vertical isolada: Executada a primeira ginástica, os obstáculos girarão 90º no 

sentido horário e os militares deverão elevar as varas numa altura aproximada de 

1,10 m, transformando-se em quatro verticais isoladas. Os conjuntos abordarão as 

verticais dois a dois em sentidos opostos, conforme mostra a figura 7. A 

coordenação e o controle deverá ser tal que permita os quatro conjuntos saltarem 

ao mesmo tempo os obstáculos. Realizado o salto, novamente deverão sair no 

sentido contrário ao que entraram na ginástica e já galopando no pé correto. 

 

Figura 7 – Verticais isoladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

c) Duplo de óxer a 10,5 m: Primeiramente, será tomado o mesmo dispositivo do 

cavalete de galope a 3,5 m, então os dois obstáculos centrais se unirão aos dois 
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mais externos, perfazendo a distância de 10,5 m entre os novos obstáculos, a uma 

altura de 1,15m, finalizando, assim, a ginástica. Os conjuntos sairão das verticais 

no sentido contrário ao da entrada e se unirão novamente em duplas para, em 

coluna dentro das duplas, executarem em dois lances de galope a ginástica, como 

na figura 8. 

 

Figura 8 – Ginástica de óxer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

d)  Tríplice isolada: Saindo da ginástica do duplo, os conjuntos executarão, em coluna 

por um, o salto na tríplice a uma altura de 1,20m. 

Aumentando o nível de dificuldade desta etapa, as quatro ginásticas deverão ser 

executadas dois a dois, lado a lado no mesmo obstáculo. Para isso, os obstáculos 

deverão ser amplos o suficiente para que dois conjuntos passem lado a lado por 

ele.  
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Figura 9a – Tríplice isolada em coluna por um 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

 

Figura 9b – Tríplice isolada dois a dois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

 

3.6 Salto em obstáculos não convencionais 

  

 

Na ginástica de salto com obstáculos não convencionais serão apresentados saltos em 

obstáculos totalmente diferentes daqueles utilizados corriqueiramente, o que eleva 

sobremaneira o nível de dificuldade da reprise. O objetivo é que se crie um cenário composto 
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por obstáculos a serem utilizados, como uma mesa com cadeiras, as quais deverão ser saltadas 

por um único conjunto. 

Estarão dispostos na pista, ao redor de uma mesa de dimensões 1,15m x 1,40m, 

militares trajando o uniforme histórico, simulando uma atividade social. Estes serão 

responsáveis por auxiliar a disposição dos obstáculos na pista para que o conjunto realize os 

saltos sobre eles. Ao redor da mesa estarão também duas cadeiras de dimensões 1,10 x 0,60 x 

1,40 e um “T” de dimensões 1,10m x 1,50m cuja borda superior é removível. 

Inicialmente os militares auxiliares se disporão ao redor da mesa porém de forma a 

não atrapalhar o salto sobre ela. O conjunto partirá ao galope no pé de maior facilidade do 

cavalo, fará uma volta ao redor da mesa no intuito de ambientar o cavalo aos saltos que 

acontecerão, prosseguirá ao galope e saltará a mesa. Após, realizará um salto pelo lado 

contrário. Cabe salientar que, para aumentar não apenas o grau de dificuldade, mas também o 

de detalhe da reprise, recomenda-se colocar sobre a mesa objetos como talheres e porcelanas, 

o que evidenciará ainda mais o grau de franqueza do cavalo e habilidade do cavaleiro. 

 

Figura 9: Dispositivo da apresentação e salto sobre mesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: https://www.zenith-dijon.fr/fr/cadre-noir-de-saumur Acesso em: 

01/09/2019.  

Após isso, os militares de apoio disporão a cadeira em forma de obstáculo isolado e o 

conjunto deverá realizar um salto em cada mão sobre ela e, então, será montada uma 

combinação com as duas cadeiras a 10,5m uma da outra. O conjunto deverá abordar a 

https://www.zenith-dijon.fr/fr/cadre-noir-de-saumur
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ginástica aos moldes de um obstáculo de frente estreita de cross country: impulsionado porém 

controlado, demonstrando assim, total controle do cavaleiro e franqueza do cavalo. 

O próximo passo é inserir a cadeira combinada com a mesa também a 10,5m entre si e, 

desta forma, realizar um salto em cada sentido. Assim, o conjunto deverá se adaptar aos tipos 

de abordagem que deverá realizar, além da correta atitude a ser tomada no interior da linha em 

cada sentido, uma vez que são obstáculos que exigem abordagens opostas.  

Os próximos saltos serão realizados numa combinação cadeira, mesa, cadeira, 

espaçados de 10,5m entre si. Esta ginástica exigirá do cavaleiro o devido controle tanto na 

abordagem, quanto dentro da linha e também exigirá flexionamento longitudinal do cavalo 

para se ajustar às abordagens nos obstáculos, que, como fora supracitado, são diferentes. 

Por fim, serão realizados os saltos sobre o obstáculo em “T”, que, de forma igual aos 

anteriores, deverão se desenvolver em uma sequência progressiva, partindo primeiramente do 

obstáculo completo e, por fim, deverá ser retirada a borda superior do obstáculo e o conjunto 

deverá saltar apenas sobre o pino, sendo este o último e mais difícil salto desta apresentação.  

 

Figura 10: Salto sobre o “T” completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: https://www.courrierdelouest.fr/actualite/saumur-le-cadre-noir-presente-son-

carrousel-20-07-2018-366915 Acesso em: 03/09/2019 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.courrierdelouest.fr/actualite/saumur-le-cadre-noir-presente-son-carrousel-20-07-2018-366915
https://www.courrierdelouest.fr/actualite/saumur-le-cadre-noir-presente-son-carrousel-20-07-2018-366915
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Figura 11: Salto sobre o “T” sem a borda superior 

 

Disponível em: 

http://creaphoto49.canalblog.com/archives/2016/04/06/33617522.html. Acesso em: 

03/09/2019. 

 

 

3.7 Equitação Acadêmica 

 

 

 O General Decarpentry, em sua obra Equitação Acadêmica, traz como objetivo 

principal desta, a devolução ao cavalo da graça de suas atitudes e dos movimentos que tinha 

quando em liberdade na natureza. Além disso, pretende também, complementar seu caráter 

pela sutiliza da arte (Decarpentry, apud Newcaslte) 

 Assim sendo, esta demonstração terá como objetivo a execução de uma reprise 

realizada com dois conjuntos, onde o cavalo deverá executar de forma escolar as figuras da 

Baixa Escola, demonstrando, além dos objetivos principais da Equitação acadêmica, os 

objetivos gerais da Arte Equestre, ou seja, a calma, a impulsão e a retidão do cavalo 

(Decarpentry, 1980).  

 A seguir, será apresentada a proposta para a reprise de Equitação Acadêmica, na qual 

foi especificada o que cada conjunto (didaticamente designados como “1” e “2”) deverá 

realizar. 

 

 

 

http://creaphoto49.canalblog.com/archives/2016/04/06/33617522.html
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Ord Grupos Movimentos Conjunto 

 

 

1. 

A Entrada ao trote reunido  

 

Ambos 

X Pista à mão esquerda (joelho 

com joelho) 

Linha de quarto Alto, saudação 

Partir ao trote reunido 

2. E Pista à mão direita 1 

Pista à mão esquerda 2 

3. HCM Trote reunido 1 

             KAF 2 

4. MXK Mudar de mão alongando as 

batidas do trote 

1 

             FXH 2 

5. KAF Trote reunido 1 

            HCM 2 

6.              FXH Ceder a perna a esquerda 1 

            MXK Ceder a perna a direita 2 

7. C Tomar a linha do meio 1 

                A 2 

8. GD Espádua direita à dentro 1 

              DG Espádua esquerda à dentro 2 

9. DA Trote reunido 1 

              GC 2 

10. A Pista à direita 

 

1 

               C 2 

11. E Pista à direita 1 

               B 2 

12. X Alto, recuar 3 passos, partir 

ao trote reunido 

Ambos 

13.                B Pista à esquerda 1 

               E 2 

14. BM Travers 1 
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              EK 2 

15.  MCH Trote reunido 1 

             KAF 2 

16.  HE Renvers 1 

              FB 2 

17.  EV Trote reunido Ambos 

              BR 

18.  VL Semicírculo de 10m 1 

              RI 2 

19.  XH Apoio à esquerda 1 

              XF 2 

20.  C Alto, partir ao galope 

reunido 

1 

              A 2 

21.   KX Apoio à direita 1 

             MX 2 

21.    X Mudança de pé no ar Ambos 

23.   XH Apoio à esquerda 1 

               XF 2 

24.              MXK Uma mudança de pé a cada 

3 lances de galope reunido 

1 

             KXM 2 

25.                 R 

 

Meia volta 1 

26.     B Cruzamento no contra 

galope 

Ambos 

27.                  S Meia volta 1 

                 V 2 

28.                  E Cruzamento no galope 

reunido 

Ambos 

29.                  K Trote reunido 1 

                 H 2 

30.                  A Pista à esquerda 1 

                 C Pista à direita 2 
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31.      D Piaffer 1 

                  G 2 

32.     DX Passage 1 

                 GX 2 

33.      X Pista à esquerda 1 

Pista à direita 2 

34. Linha de quarto Alto, saudação por término. 

Partir ao galope reunido 

Ambos 

35.        E Meia pirueta à esquerda 1 

Meia pirueta à direita 2 

36.         X Transição para passage 

Pista à direita 

Ambos 

37.          A Deixar a pista executando 

passage 

Ambos 

 

3.8 Reprise de saltadores 

 

 Esta fase da apresentação também será realizada em duas etapas, sendo a primeira 

delas uma reprise a pé com a solicitação das figuras ocorrendo ao lado do cavalo (pedidos de 

baixo) já a outra será uma espécie de mini-carrossel, onde os cavaleiros, montados, deverão 

realizar movimentos quase que espelhados e, além disso, realizar as figuras.  

 

3.8.1 Reprise a pé 

 

  Esta reprise será composta por seis conjuntos divididos em duas trincas as quais, 

comandadas por um militar a pé, realizarão as seguintes figuras: 

a) Entrada no picadeiro e apresentação: os conjuntos entrarão em C ao passo e em 

coluna por um, em X realizarão alto e farão frente para a esquerda, seguirão ao 

passo até a linha de quarto onde farão alto, tudo a comando. Após o alto será 

comandada a execução da curveta como forma de apresentação inicial para 

começar a reprise. Feito isto, a primeira trinca seguirá ao passo pela lateral maior 

do picadeiro e a outra trinca fará meia volta para também tomar a lateral maior do 

picadeiro, porém, a oposta. É importante que a primeira trinca desenvolva um 
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passo mais reunido e a segunda trinca um passo um pouco mais alongado, 

possibilitando assim que ambos os grupamentos cheguem juntos na última letra da 

lateral maior (H e M). 
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b) Condução pela linha do centro: contornando o canto do picadeiro, as trincas 

percorrerão a lateral menor e se encontrarão em C onde convergirão à linha do 

centro prosseguindo, em linha, até L. 
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c) Coração e cruzamento central: em L o elemento mais central de cada trinca seguirá 

até D, seguido pelos demais em coluna por um. Em D ambas as trincas realizarão 

um meio círculo de 10m até K/F, ali chegando deverão tomar a diagonal até X. 

Cabe salientar que, visando um melhor contorno da figura, os testas de cada trinca 

deverão arredondar a curva de modo a caracterizar o traçado do coração. Ao se 

aproximar de X, ambos os testas deverão manter a devida coordenação visual para 

realizar o cruzamento, de modo que a trinca que venha de F o inicie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Serpentina de dois laços com pente: após o cruzamento as trincas seguirão até M/H 

onde adotarão o dispositivo em linha e farão alto. Após o comando, prosseguirão 

ao passo para se encontrarem em G fazendo o primeiro dos três cruzamentos em 

forma de pente. Nesta letra, realizarão o alto e, a comando, a curveta. Prosseguirão 

na execução da serpentina e o procedimento se realizará em X novamente, com a 

diferença de se realizar a garupada. Seguindo para o terceiro e último cruzamento, 
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se encontrarão em D onde, aos moldes do primeiro pente, realizarão o alto e depois 

a curveta. Estes cruzamentos deverão ser realizados de forma que, a partir da 

primeira dupla de conjuntos formada, os cavalos estejam lado a lado entre as 

mesmas, conforme mostra a figura 12. 
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Figura 12 – Exemplo de dispositivo do cruzamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: O autor 
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e) Círculo central: realizada a curveta em D, as trincas se reunirão em linha 

novamente na lateral maior do picadeiro, seguirão ao passo e em B/E convergirão 

para X, onde adotarão um dispositivo circular voltado para o interior. De forma 

análoga aos cruzamentos da serpentina, os cavalos deverão cruzar-se lado a lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    35 

 

  

  

f) Cruzamento simétrico: tomado o dispositivo circular, realizarão, ao trote, uma 

troca de posições simetricamente, tornando o círculo voltado para o exterior. 

Terminada a troca de posições, todos realizarão, a comando, uma garupada. De 

forma análoga aos cruzamentos da serpentina, os cavalos deverão cruzar-se lado a 

lado. 
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g) Figuras dois a dois na linha central: finalizado o cruzamento, as trincas se disporão 

em linha em B/E, seguirão nesta formação até A onde, em coluna por um dentro 

das trincas, tomarão a linha do centro. Em coluna por um, lado a lado, se ajustarão 

em duplas, um conjunto de cada trinca e farão alto quando a trinca central estiver 

em X. Nesta posição, a primeira e a terceira dupla executarão a garupada e a dupla 

central executará a curveta.  
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h) Cruzamento pela diagonal maior: Prosseguindo em coluna dentro das trincas, estas 

seguirão até A onde seguirão em sentidos contrários até H/M, ali tomarão o trote e 

seguirão pela diagonal maior do picadeiro. Em X realizarão o cruzamento com a 

dupla que vem de H iniciando e, então, seguirão até F/K. 
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i) Cabriola em duplas: terminado o cruzamento, as trincas prosseguirão em coluna 

por um ao trote e tomarão as respectivas laterais maiores do picadeiro. Após todos 

estarem dispostos simetricamente ao longo da lateral maior – primeiro conjunto em 

M/H, segundo em B/E e terceiro em F/K, farão frente para o interior e, executando 

o terre à terre, que de acordo com Henry e Laurioux (2014) é a preparação para a 

cabriola, se encontrarão no centro do picadeiro (em L, X e I, respectivamente) 

onde, lado a lado dentro das duplas formadas, executarão a cabriola. Para a 

execução da cabriola, cada dupla deverá, de forma semelhante aos demais 

cruzamentos, manter os cavalos lado a lado, visando evitar eventuais acidentes 

com os cavaleiros se estes cruzassem lado a lado. 
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j) Círculos concêntricos: saindo do encontro no centro do picadeiro, os elementos das 

trincas se encontrarão para tomar o dispositivo em linha novamente em K/F, de 

onde seguirão até C e convergirão para X. Ambas adotarão o dispositivo em 

coluna por um para então a trinca que veio de K realizar, no sentido horário, um 

círculo de 15m, concomitante a isto, a outra trinca adota o mesmo dispositivo, 

porém em sentido anti-horário, formando assim dois círculos concêntricos em X. 

Feito isto, realizarão meio círculo realizando terre à terre e sairão deste tomando a 

mesma diagonal de entrada, porém no sentido contrário, alcançando a lateral maior 

entre S e H / R e M. 
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k) Condução pela linha do centro: saindo dos círculos concêntricos, as trincas se 

colocarão em linha respectivamente entre S e H / R e M, de onde seguirão até C, se 

unirão num único dispositivo em linha e tomarão a linha do centro. 

l) Tomada do dispositivo para apresentação por término: prosseguindo pela linha do 

centro, em X, os conjuntos tomarão a pista à direita e se disporão na forma de 

cunha invertida fazendo frente para a tribuna de autoridades, onde, aos moldes do 

início, será feita realizada a curveta e a apresentação por término da apresentação. 

 

 

3.8.2 Reprise montada 

 

Semelhante a reprise a pé, esta será composta por seis conjuntos comandados por 

um militar a cavalo que coordenará toda a apresentação por comandos a voz. 

a) O militar comandante da reprise entrará sozinho no picadeiro e, sob foco de luz, 

realizará o passage até a posição de onde solicitará permissão à mais alta autoridade 

para dar inicio à reprise. Terminada sua apresentação, os seis conjuntos adentrarão ao 
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picadeiro, que já estará com a luminosidade normalizada, e, ao galope percorrerão a 

lateral maior do picadeiro à mão esquerda. Em E virarão à esquerda de modo que 

cheguem ao centro do picadeiro em linha. Na altura de X farão alto e realizarão juntos 

uma curveta. 

b) Realizada a curveta, partirão ao galope e, na lateral oposta, tomarão a pista à direita. 

Prosseguirão galopando em coluna por um pela lateral menor e, então, tomarão a 

diagonal maior para inverter o sentido de deslocamento, realizando antes de M a 

mudança de pé no ar. Chegando em C tomarão a linha do centro e adotarão o 

dispositivo em linha em X. Desta forma, estando todos fazendo frente à A, executarão 

a garupada. 

c) Feita a garupada, partirão ao galope e, em coluna por um, tomarão a pista à mão 

direita em A. Ao passarem por E, tomarão um dispositivo circular em X, mantendo 

não mais de um corpo de cavalo de distância entre os conjuntos, farão frente para o 

exterior e realizarão a curveta. Imediatamente após, retornarão ao dispositivo circular 

anterior, de onde partirão ao galope e o conjunto “testa” do grupamento tomará a 

lateral maior do picadeiro em E, onde virará à direita. As transições aqui feitas 

deverão ser realizadas por meio do trote, visando facilitar a execução das figuras que 

virão após a transição e não prejudicar o alinhamento dos conjuntos. 

d) Saindo do dispositivo circular, tomarão a linha do centro em C e seguirão até A, onde, 

alternadamente, o primeiro tomará a esquerda e o segundo tomará a direita até que o 

dispositivo esteja formado por uma coluna de três conjuntos em uma lateral maior e de 

forma análoga ocorra na outra lateral maior.  

e) Após estarem ambas as colunas nas suas respectivas laterais ao galope, em H/R 

seguirão pela diagonal para realizar o cruzamento no centro do picadeiro. Feito o 

primeiro cruzamento, ambas as colunas realizarão a transição para o alto a partir do 

galope e, a comando, realizarão a curveta. 

f) Prosseguirão no cruzamento e, alcançando a lateral menor do picadeiro, se encontrarão 

em A e seguirão pela linha do centro já em coluna por um e, em C, outra vez 

alternadamente tomarão o dispositivo de duas colunas. Chegando em E/B seguirão em 

direção a X onde farão a figura do pente e, a comando, realizarão a garupada. 

g) Após isso, seguirão reto ao galope em direção a lateral maior onde, alcançando-as, 

tomarão novamente o dispositivo em coluna. Seguirão e, em A, tomarão a linha do 

centro e logo tomarão o dispositivo mostrado na figura abaixo. Cabe salientar que os 
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conjuntos se deslocarão ao trote reunido até L, onde os dois primeiros conjuntos 

iniciarão o terre a terre. Ao passar por X a dupla central realizará a cabriola. 

Figura 12: Cabriola em X 

 

Fonte: o autor 

 

h) Realizada a cabriola, seguirão até C ajustando o dispositivo em coluna por um de 

forma que a dupla que realizou a cabriola tome o centro da nova formação visando 

facilitar esta mudança. Após isso, na pista à mão direita, em B virarão à direita e 

adotarão o dispositivo em linha em frente à tribuna no intuito de que seja realizada a 

apresentação para o término, que se caracterizará pela execução de uma curveta. Feito 

isso, deixarão a pista em coluna por um e ao galope. 
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3.9 Rédeas longas 

 

 Esta fase da apresentação, assim como a anterior, será dividida em duas etapas: a 

primeira delas será o salto no obstáculo conduzido por rédeas longas e a segunda será uma 

apresentação de Equitação Acadêmica, porém, conduzida com rédeas longas. 

 

            3.9.1 Salto conduzido por rédeas longas 

 

 Inicialmente o cavaleiro entrará no picadeiro conduzindo o cavalo com rédeas longas 

sob enfoque de luz com o picadeiro em baixa luminosidade. Estará disposto um obstáculo no 

centro do picadeiro, também sob foco de luz, de modo a destacar de todo o picadeiro apenas 

os três elementos principais da apresentação: cavalo, cavaleiro e obstáculo. É de suma 

importância que este obstáculo seja composto por paraflancos cuja borda superior seja 

arredondada no formato de um arco, no intuito de permitir a movimentação das rédeas longas 

por sobre o mesmo. Ao lado do obstáculo, é imprescindível que haja um militar responsável 

por recompor as varas do obstáculo (mantendo-se na região de penumbra, fora do alcance do 

canhão de luz), ajustando suas dimensões de acordo com a evolução da apresentação a seguir 

exposta.  

a) Antes de iniciar o trabalho principal, o cavaleiro deverá realizar um aquecimento 

prévio no intuito de preparar o cavalo e também de demonstrar suas habilidades 

em aceitar, compreender e executar as ajudas provenientes do cavaleiro por meio 

das rédeas longas. Recomenda-se que o aquecimento seja realizado em um sentido 

em todas as andaduras primeiramente e depois inverte-se o sentido, partindo 

inicialmente de um círculo ao passo, seguido de três ao trote e dois ao galope. 

b) Finalizado o aquecimento serão iniciados, progressivamente, os saltos sobre 

obstáculo. Inicialmente será realizado um salto mais simples sobre uma vertical a 

0,90m e, por último, sobre um óxer a 1,20m. Para isso, o cavaleiro deverá realizar 

um círculo ao trote primeiro e depois ao galope ao lado do obstáculo no intuito de 

gerar a devida impulsão para que o cavalo consiga realizar os requeridos saltos. 

c)  A evolução dos exercícios será a seguinte:  

1. Vertical a 0,90m  

2. Vertical a 1,00m 

3. Vertical a 1,10m 
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4. Vertical a 1,20m 

5. Óxer a 1,10m 

6. Óxer a 1,20m 

7. Óxer a 1,20m 

d) O último, e mais difícil salto desta apresentação deverá ser realizado partindo a 3 

lances de galope do obstáculo, partindo do alto para o galope, exigindo o máximo 

de destreza e impulsão do cavalo. 

 

Figura 13: Salto com rédeas longas 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.weekendesk.fr/week-end/8561760/week-end-a-Saumur-

Pays_de_la_Loire-Patrimoine_Terroir. Acesso em: 01/10/2019 

 

3.9.2 Reprise de Equitação Acadêmica conduzida por rédeas longas 

 

Esta reprise deverá ser executada por apenas um conjunto, que adentrará ao picadeiro 

sob foco de luz, destacando-o do restante do local, que estará com luzes baixas. Esta 

apresentação será semelhante àquela do item anterior, porém com a ressalva de ser 

proporcionalmente reduzida devido ao seu alto grau de dificuldade, uma vez que o 

cavalo é conduzido quase exclusivamente por ajudas de mão por meio das rédeas 

longas. 

 

Ord. Grupos Movimentos 

 

1. 

A Entrada à passage 

 

C Pista à esquerda 

Serpentina de 4 laços 

 A Tomar a linha do centro 

https://www.weekendesk.fr/week-end/8561760/week-end-a-Saumur-Pays_de_la_Loire-Patrimoine_Terroir
https://www.weekendesk.fr/week-end/8561760/week-end-a-Saumur-Pays_de_la_Loire-Patrimoine_Terroir
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2. AX 

X 

Espádua direita à dentro 

Meio círculo de 10m 

3. BF 

FA 

Renvers 

Trote reunido 

 

4. 

A 

AX 

AE 

Tomar a linha do centro 

Espádua esquerda à dentro 

Meio círculo de 10m 

5. EK 

KP 

Renvers 

Trote reunido 

 

6. 

P 

Entre P e L 

Entre L e V 

Tomar a pista à esquerda 

Trote reunido 

Meia pirueta à direita 

7. Entre L e P Meia pirueta à esquerda 

 

8. 

LE 

EI 

I 

Apoio à esquerda 

Apoio à direita 

Linha do centro 

 

9. 

C 

MI 

I 

Tomar a pista à mão direita 

Ceder a perna à direita 

Tomar a linha do centro 

10. IL Passage 

11. LF Ceder a perna à esquerda 

 

12. 

FA Trote reunido 

 

 

A 

Galope reunido 

Tomar a pista à direita 

13. L Pirueta à direita 

 

14. 

LR 

RMC 

C 

Apoio à direita 

Galope reunido 

Tomar a pista à esquerda 

15. I Pirueta à esquerda 

16. IV Apoio à esquerda 

17. VL 

LX 

Meio círculo de 10m 

Galope reunido 
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18. X Meia pirueta à direita 

Alto, piaffer 

19. XA Deixar a pista realizando passage 

 

 

3.10 Reprise conjunta de adestramento 

 

 Esta apresentação será desenvolvida com quatro conjuntos, os quais eventualmente se 

separarão em duas duplas, aqui designadas “1” e “2”, para realizar determinados movimentos 

no picadeiro. Os conjuntos deverão manter-se lado a lado (joelho com joelho), exceto quando 

a figura exigir diferente. A reprise a ser realizada será assim desenvolvida: 

 

Ord Grupos Movimentos Duplas 

 

 

 

1. 

C Entrada, pista à mão direita 

ao passo reunido em coluna 

por um 

 

 

 

Ambas B Virar à esquerda em linha 

Linha de quarto entre E e 

X 

 

Alto, saudação. Partir ao 

trote reunido. 

2.   E 

 

Virar à direita 1 

Virar à esquerda 2 

3.     C Tomar a linha do centro 1 

                A 2 

4.    XK Apoio ao trote 1 

               XM 2 

5.    KC Trote reunido Ambas 

                MA 

6.    CX Passage Ambas 

                AX 

7.                   X Piaffer Ambas 

8.                 XA Alongar o trote Ambas 
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                XC 

9.  AE Trote reunido Ambas 

                CE 

10.    E 

 

Virar à esquerda 1 

Virar à direita 2 

11. BFC Trote reunido Ambas 

12.   C Tomar a linha do centro Ambas 

13.   CX Trote reunido Ambas 

14. XH Apoio à esquerda Ambas 

15.      H Galope reunido Ambas 

16.        A Tomar a linha do centro Ambas 

17.      IK Apoio à esquerda 1 

                  IF Apoio à direita 2 

18.    KXH Diagonal com mudança de 

pé no ar em X 

1 

FXM 2 

19.     C Tomar a linha do centro em 

coluna por um 

Ambas 

20.      X Círculo de 15m com centro 

em X (mão direita) 

Ambas 

21.     X Pirueta Ambas 

22.        X Deixar o círculo em coluna 

por um até A 

Ambas 

23.       A Tomar a pista à mão direita 1 

Tomar a pista à mão 

esquerda 

2 
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24.     KXM 5 mudanças de pé a cada 3 

lances 

1 

    FXH 2 

25.        H Trote reunido 1 

       M 2 

26.        A Tomar a linha do centro em 

linha 

Ambas 

27.       AC Deixar a pista realizando 

passage 

Ambas 
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4 TRABALHO A SER DESENVOLVIDO 

 

 Neste capítulo será exposta uma opção de trabalho a ser desenvolvido para se 

aproximar ao máximo das condições ideais para a execução da apresentação proposta no 

capítulo anterior.  

 Além disso, será exposta uma opção de emprego dos diversos materiais a serem 

utilizados na apresentação. 

 

4.1 Generalidades 

 

 Partindo do princípio que este trabalho estará disponível a partir do término do curso 

do corrente ano para ser posto em prática, haverá um período de vinte e cinco meses para a 

execução do projeto em abril de 2022. Recomenda-se que com um mês de antecedência, toda 

a apresentação já esteja pronta e em condições de ser realizada, havendo a possibilidade de 

existirem alguns detalhes remanescentes a serem realizados. Com isso, o tempo total de 

preparação que será usado como base neste trabalho é de vinte e quatro meses, ou seja, dois 

anos. 

Como descrito no capítulo anterior, as apresentações se desenvolverão no picadeiro 

fechado da EsEqEx (Pista Gen Rubem Continentino). Para esta apresentação, serão 

necessárias algumas adaptações básicas como a colocação de um suporte no local onde ficará 

a banda. A situação ideal seria um suporte móvel capaz de dispor os componentes da banda de 

forma parecida a um anfiteatro, como usualmente se dispõem as orquestras. 

 Outra adaptação necessária será a instalação dos canhões de luz que serão utilizados 

para dar o enfoque necessário nos momentos certos das diversas apresentações, além de criar 

o jogo de luzes adequado à apresentação. 

 Será necessário também a instalação de um sistema de irrigação aéreo para o piso. 

Atualmente este sistema não existe e é utilizado um caminhão pipa para a irrigação, o que não 

é a situação mais ideal para a manutenção do piso.  

 É de suma importância que, durante a fase final de preparação quando serão realizados 

aprontos das execuções, meça-se o tempo gasto pelas mesmas para fins de planejamento do 

dia da apresentação. 

 Evidentemente que os períodos de preparação para cada apresentação não serão iguais, 

visto que cada uma delas é revestida de um grau de complexidade diferente, com isso, torna-
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se fundamental a manutenção do trabalho mesmo após serem alcançadas as condições 

suficientes e necessárias para a execução de cada uma delas, de forma que o padrão alcançado 

não se perca. Uma sugestão para minimizar este problema é iniciar os trabalhos das diferentes 

apresentações subtraindo o dia do apronto final do tempo previsto para ser gasto com cada 

trabalho, desta forma, todos eles se encerrarão em datas próximas, porém não se iniciarão ao 

mesmo tempo. 

 

4.2 Apresentação individual das principais figuras 

 

 Por ser o cerne da tradição equestre francesa no Brasil, a EsEqEx executa 

frequentemente apresentações deste tipo, que vão desde apresentações simples na própria 

Escola, até apresentações em eventos de grande porte como Campeonatos do Exército.  

 Os animais que executarão esta apresentação deverão ser retirados dentre aqueles que 

realizarão a reprise de saltadores (titulares ou reservas), uma vez que o trabalho a ser 

desenvolvidos com estes inclui-se naquele que será realizado com os cavalos que farão a 

reprise.  

 

4.3 Reprise de salto 

 

Atualmente na Escola de Equitação o salto sobre obstáculos é largamente realizado, 

uma vez que, além de ser uma das principais modalidades do hipismo, é também uma 

disciplina dos cursos. Por isso, o trabalho a ser desenvolvido para esta apresentação requer 

apenas um refino específico referente aos saltos sobre obstáculos não convencionais para 

executar tal apresentação, como proposto a seguir. 

Partindo do objetivo de em vinte e quatro meses formar ao menos três cavalos (um 

titular e dois reservas) que reúnam as competências para executar tal apresentação, sugere-se 

que sejam selecionados cavalos na disciplina Concurso Completo de Equitação (CCE) que 

estejam realizando com êxito o nível 1*. Estes cavalos executarão um treinamento de até duas 

vezes por semana de saltos sobre obstáculos na seguinte progressão: 

 

 

 

 



    51 

 

  

  

 

Período Sessão Trabalho Obs Objetivos 

 

 

Semana 1 

 

1 

04 saltos em obstáculos frente 

estreita nível 1* 

Saltos sem 

refugos 

Selecionar os 

animais mais 

aptos a fazerem 

parte do projeto   

2 

04 saltos em obstáculos tipo 

“mesa” nível 1* 

Saltos sem 

refugos 

 

 

Semana 2 

1 Saltos sobre tonel com varas 

de corredor e nas laterais do 

obstáculo 

04 tonéis de pé Iniciar o trabalho 

em obstáculos 

estreitos 2 03 tonéis de pé 

 

 

 

Semana 3 

 

 

1 

 

 

 

Saltos sobre mesa nível 1* 

 

Varas nas 

laterais do 

obstáculo e 

corredor 

 

 

Iniciar o trabalho 

em obstáculos de 

voleio 2 Varas nas 

laterais do 

obstáculo 

 

 

Semana 4 

 

1 

Saltos sobre tonel com varas 

de corredor e nas laterais do 

obstáculo 

 

03 tonéis de pé 

Aprimorar o salto 

em obstáculos 

estreitos 

 

2 

Saltos sobre tonel com varas 

nas laterais 

03 tonéis de pé 

 

 

Semana 5 

 

1 

 

Saltos sobre mesa nível 1* 

 

 

Sem apoio de 

varas 

 

Aprimorar o salto 

em obstáculos de 

voleio 

 

2 

 

Semana 6 

 

1 

Saltos sobre tonel inicialmente 

com varas nas laterais e 

posteriormente sem 

 

02 tonéis de pé 

Aprimorar o salto 

em obstáculos 

estreitos 2 
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Semana 7 

 

1 

 

 

Saltos sobre mesa nível 2** 

Com varas nas 

laterais do 

obstáculo 

 

Aprimorar o salto 

em obstáculos de 

voleio 2 Sem apoio de 

varas 

 

Semana 8 

1 Saltos sobre tonel inicialmente 

com varas nas laterais e 

posteriormente sem 

 

02 tonéis de pé 

Aprimorar o salto 

em obstáculos 

estreitos 2 

 

 

Semana 9 

 

1 

 

Saltos sobre mesa nível 2** e 

3**. 

 

 

- 

Confirmar o 

cavalo em 

obstáculos de 

voleio 

 

2 

 

 

 

Semana 10 

1  

Saltos sobre tonel inicialmente 

com varas nas laterais e 

posteriormente sem 

02 tonéis de pé 

com “T” no 

meio 

Confirmar o 

cavalo em 

obstáculos 

estreitos. 

Apresentação 

inicial do “T”. 

2 01 tonel de pé 

com “T” na 

frente 

 

 

Semana 11 

1  

Ginástica no cross: 

combinação voleio + estreito 

 

 

 Habituar o cavalo 

a realizar a 

ginástica da 

apresentação 

2 

 

 

Semana 12 

 

1 

 

Saltos sobre obstáculos da 

apresentação 

Cadeira e mesa 

da 

apresentação 

Habituar o cavalo 

com os obstáculos 

da apresentação 

2 Obstáculo em 

“T” 

 

Semana 13 

1  

Saltos sobre obstáculos da 

apresentação isoladamente 

 

 

- 

Confirmar o 

cavalo nos 

obstáculos da 

apresentação 

 

2 
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Semana 14 

1  

Ginástica da apresentação 

Utilizar a mesa 

e as cadeiras 

da 

apresentação 

Realizar a 

ginástica da 

apresentação 2 

 

Semana 15 

1 Saltos sobre “T” “T” completo 

e sem a borda 

superior 

Confirmar o 

cavalo nos 

obstáculos da 

apresentação 

2 

Semana 16 1 Realizar toda a apresentação  Realizar o apronto 

da apresentação 2 

 

Desta feita, sugere-se um trabalho direcionado de quatro meses no intuito de formar 

animais plenamente capazes de realizar a apresentação. Sugere-se também que o trabalho a 

ser realizado na Semana 16 seja cronometrado para fins de planejamento da apresentação 

como um todo. Além disso, os militares responsáveis por segurar as varas e o comandante 

deste grupamento deverão estar presentes nas sessões desta semana a fim de padronizarem os 

movimentos a serem ali realizados.  

 

4.4 Equitação Acadêmica 

 

 O trabalho a ser aqui desenvolvido consiste em desenvolver o flexionamento de quatro 

cavalos (dois titulares e dois reservas) no intuito de elevar-lhes ao topo da escala de 

treinamento, garantindo assim, que estes confirmem o entendimento e confiança nas ajudas do 

cavaleiro, além de aprimorar o apoio e desenvolver a auto-sustentação, alcançando a reunião 

necessária para executar alguns dos exercícios de Baixa Escola contidos nesta apresentação 

(CBH, 2019). A EsEqEx já possui em seu plantel animais que executam a maioria das 

exigências da referida reprise, porém, como já citado acima, cabe o desenvolvimento baseado 

em três sessões semanais direcionado para a correta execução do travers, renvers, apoio, 

mudança de pé, piaffer e passage. Para evitar que haja cavalos não habilitados a esta 

apresentação, sugere-se que sejam selecionados, previamente (em Campeonatos do Exército 

de Adestramento, por exemplo), cavalos no âmbito Exército Brasileiro para compor o rol de 

equinos que participarão da apresentação. Uma proposta é a seguinte: 
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Período Trabalho Objetivo Obs 

Semana 1 Trabalhos de 

perna isolada no 

muro e em 

diagonais do 

picadeiro 

Iniciar o 

ensinamento da 

preparação aos 

movimentos 

laterais 

 

Semana 2 Trabalhos de 

perna isolada no 

muro e iniciar a 

cessão à perna 

Aprimorar o 

ensinamento da 

preparação aos 

movimentos 

laterais 

 

Semana 3 Trabalhos de 

ceder à perna 

com apoio do 

muro 

Aprimorar o 

ensinamento da 

preparação aos 

movimentos 

laterais 

 

Semana 4 Trabalhos de 

cessão à perna 

em diagonais do 

picadeiro 

Confirmar o 

ensinamento da 

preparação aos 

movimentos 

laterais 

Partir de 

diagonais 

maiores para 

diagonais 

menores 

Semana 5 Trabalhos de 

espádua à dentro 

Iniciar o 

ensinamento dos 

movimentos 

laterais 

 

Semana 6 Trabalhos de 

espádua à dentro 

Aprimorar e 

confirmar o 

ensinamento do 

espádua à dentro 

 

Semana 7 Trabalhos de 

travers 

Iniciar o 

ensinamento do 

travers 
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Semana 8 Trabalhos de 

travers 

Aprimorar e 

confirmar o 

ensinamento do 

travers 

 

Semana 9 Trabalhos de 

renvers 

Iniciar o 

ensinamento do 

renvers 

 

Semana 10 Trabalhos de 

renvers 

Aprimorar e 

confirmar o 

ensinamento do 

renvers 

 

Semana 11 Trabalhos de 

apoiar 

Iniciar o 

ensinamento do 

apoiar 

 

Semana 12 Trabalhos de 

apoiar 

Aprimorar e 

confirmar o 

ensinamento do 

apoiar 

 

Semana 13 Trabalhos de 

mudança de pé 

Aprimorar e 

confirmar o 

ensinamento da 

mudança de pé 

 

Semana 14 Trabalhos de 

piaffer 

Iniciar o 

ensinamento do 

piaffer 

 

Semana 15 Trabalhos de 

piaffer 

Aprimorar o 

ensinamento do 

piaffer 

 

Semana 16 Trabalhos de 

piaffer 

Confirmar o 

ensinamento do 

piaffer 

 

Semana 17 Trabalhos de 

passage 

Iniciar o 

ensinamento do 
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passage 

Semana 18 Trabalhos de 

passage 

Aprimorar o 

ensinamento do 

passage 

 

Semana 19 Trabalhos de 

passage 

Confirmar o 

ensinamento do 

passage 

 

Semana 20 Trabalhos 

voltados para 

apresentação 

Realizar frações 

da reprise (uma 

fração por 

sessão). 

Realizar o ajuste 

fino da reprise 

Divide-se a 

reprise em três 

frações em 

relação aos 

movimentos (1-

12, 13-24 e 25-

37) 

Semana 21 Trabalhos 

voltados para 

apresentação 

Realizar a 

reprise por 

completo. 

Realizar o ajuste 

fino da reprise 

 

 

Cabe salientar que os trabalhos aqui desenvolvidos devem ser permeáveis ao longo de 

todas as semanas de treinamento, possibilitando que o cavalo mantenha um constante 

aprendizado durante o avançar das semanas. Por esta razão foi adotada a progressividade na 

metodologia do ensino descrita na tabela a cima, com base no Regulamento de Adestramento 

CBH 2019, Equitação Acadêmica do Gen Decarpentry e ensinamentos colhidos ao longo do 

Curso de Instrutor de Equitação 2019. 

 

4.5 Reprise de saltadores 

 

 4.5.1 Preparação técnica dos cavalos 

 

 Previamente, cabe salientar que a Escola já conta com um plantel de cavalos que 

realizam determinadas apresentações de saltadores. Dentre estes, apenas alguns executam 
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parte das exigências da atividade proposta, fato que nos leva a duas conclusões: deve-se 

aperfeiçoar o atual plantel e formar novos saltadores. 

 Para esta apresentação busca-se uma situação ideal onde oito animais (seis titulares e 

dois reservas), quer sejam os já iniciados como saltadores ou não, realizem as três figuras 

principais inicialmente à pé nos pedidos de baixo e posteriormente no trabalho montado. 

Aqui, será detalhada a metodologia para o trabalho a pé e, em linhas gerais, para o trabalho 

montado. Para nortear este trabalho específico de saltadores, serão tomados como referência 

alguns dos princípios basilares da equitação francesa descritos por Guntz em sua obra Sauters 

en liberté: ir do conhecido ao desconhecido, do simples ao complexo; a posição deve preceder 

a ação; nunca solicitar a um cavalo que ainda esteja sob os efeitos de uma solicitação, uma 

nova exigência; não confundir a falta de habilidade do cavaleiro com ignorância ou má 

vontade do cavalo, dentre outros.  

De acordo com Guntz, o trabalho inicial pode ser associado com trabalhos no 

palanque, uma vez que confere ao cavalo leveza e equilíbrio, além de melhorar a mobilização 

dos membros e, consequentemente, o piaffer. Além disso, tal trabalho inicialmente deve ser 

conduzido de freio-bridão, ao passo e com o auxílio do muro e um pinguelo grande; se for o 

caso, utiliza-se uma guia num primeiro momento e, depois, empunha-se as rédeas apenas. 

Desta forma, o cavalo deverá caminhar ao longo de um picadeiro, por exemplo, avançando ao 

passo, retomando e realizando altos, e com certa frequência, tendo seus posteriores 

estimulados a engajarem-se visando o aumento da reunião. Cabe lembrar que todas as corretas 

execuções do cavalo devem ser reforçadas positivamente com afagos e até mesmo 

guloseimas, uma vez que “ a recompensa é o melhor modo de atuar sobre a memória, muito 

desenvolvida no cavalo.” (GUNTZ, pág 20). Estima-se que, com três sessões semanais, em 

três meses (trinta e seis sessões) é possível alcançar um trabalho de base satisfatório nos oito 

animais. 

Terminada esta fase, será iniciado o ensino das figuras ao cavalo, em um primeiro 

momento pela garupada. Segundo Guntz, inicia-se por esta figura pois o cavalo ainda não tem 

seu engajamento de posteriores muito bem desenvolvido, tornando a garupada menos 

dolorosa ao animal. Após o cavalo ter aprendido a se mobilizar em equilíbrio com o cavaleiro 

próximo de sua espádua, ele irá aprender agora a modificar seu equilíbrio, a parar (porém com 

mobilização ativa dos membros) e o mais importante: aprenderá a abaixar seu pescoço. Para 

isso o cavaleiro deverá buscar uma descontração do maxilar empunhando ambas as rédeas e, 

aos poucos, o cavalo cederá abaixando seu pescoço de forma regular e constante. Feito isto e 
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mantendo o apoio, o cavalo deslocará seu equilíbrio para o antemão, armando seu dorso e 

conferindo leveza aos posteriores, permitindo que ao toque do pingalim na parte superior de 

sua garupa, este responda com um coice que será devidamente explorado no intuito de 

desenvolver a figura. Cabe salientar que o toque na garupa pode gerar respostas indesejadas 

no animal, para isso, uma saída é iniciar tais toques no boleto ou acima do jarrete, 

posteriormente subindo pela coxa até chegar à garupa. Para este trabalho estima-se que, 

mantendo as três sessões semanais, em quatro meses (quarenta e oito sessões) seja alcançado 

um padrão satisfatório de execução da figura. 

Feito isto, será iniciado o ensino da curveta. Para tal, o cavaleiro deverá, mantendo-se 

à esquerda do cavalo e com o auxílio do muro, manter o cavalo no rassembler e, com o 

auxílio de meias-paradas, tornar seu antemão mais leve (evidenciado pela elevação da base do 

pescoço), além de girar ¼ de volta de modo a ficar de frente para a espádua esquerda do 

animal. Nesta posição, deverá realizar pequenos golpes com o pingalim na espádua do cavalo, 

espera-se, então, que este responda com uma pequena elevação dos membros anteriores do 

solo, ação que deve ser bastante recompensada, fazendo-o compreender que agiu 

corretamente. De forma semelhante ao ensino da garupada, esta pequena elevação dos 

membros deve ser explorada e devidamente evoluída com o auxílio de outro cavaleiro à 

retaguarda ajudando o animal a engajar melhor seus posteriores. Um cuidado a ser tomado é 

para a correta musculação dos membros, principalmente dos posteriores que sustentarão todo 

o peso do cavalo. O não seguimento da correta metodologia deste ensinamento pode gerar 

fadigas musculares e até mesmo lesões graves, uma vez que a musculatura do animal deve 

desenvolver-se de acordo com as exigências progressivas do trabalho.  Sugere-se que na fase 

inicial utilize-se uma guia presa na cabeçada ou até mesmo em um cabeção a fim de evitar 

acidentes com o saltador iniciante ou destreinado. Para este trabalho estima-se um período de  

aprendizagem de quatro meses (quarenta e oito sessões). 

Sendo assim, será iniciado o ensino da cabriola. O ensino desta figura requer mais 

trabalho e dedicação tanto do cavalo quanto do adestrador, uma vez que se reveste de grande 

dificuldade de realização por parte do cavalo e de ensinamento por parte do cavaleiro. Para 

que o cavalo execute uma boa cabriola, este deve saber executar muito bem o terre à terre 

que nada mais é que uma figura preparatória para a cabriola, onde o cavalo realiza, em duas 

pistas, um galope em dois tempos (Newcastle apud Guntz, pág 65). Com o cavalo 

inicialmente ao passo e com o auxílio do muro e de outro adestrador, o cavaleiro conduzirá o 

animal pelas rédeas do freio-bridão realizando a descontração do maxilar no intuito de manter 



    59 

 

  

  

o rassembler do cavalo. Concomitante, seu auxiliar realiza pequenos toques sucessivos sobre 

o jarrete do cavalo visando aumentar o engajamento dos posteriores. Após realizar algumas 

meias paradas e cedidas de mão, será solicitado o galope, neste momento, o cavaleiro executa 

toques sucessivos com o pingalim, que estará em sua mão direita, próximo a cilha e por baixo, 

como mostra a figura 12. Neste momento, torna-se fundamental fazer retornos à calma e 

descontrações constantes, intercalados de recuar. 

Figura 14 – Ensinamento do terre a terre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Polígrafo de Saltadores da EsEqEx, pág 67 

 

Com o passar do tempo, retira-se o auxiliar e o muro; o cavaleiro passa a desenvolver 

o trabalho sozinho, até chegar à execução de um movimento simétrico, reto e leve em ambas 

as mãos. 

Após aprender a realizar um bom terre a terre, será dado inicio ao período de 

ensinamento da cabriola. Inicialmente o cavaleiro deverá solicitar a execução de curvetas e 

garupadas a partir do terre a terre, esforçando-se para aproximar, sem tempos intermediários, 

as duas figuras. O cavaleiro deverá tocar o pingalim verticalmente nas espáduas no momento 

que o cavalo toca seus anteriores ao solo, desta forma o cavalo tocará o solo energicamente e, 

apoiando-se em seus posteriores, realizará a curveta. Neste momento, cabe ao cavaleiro, com 

determinação, convicção e no momento que julgar correto, solicitar a garupada. Desta forma, 

o cavalo executará a garupada precedida da curveta sem intervalo de tempo entre ambas, 

caracterizando a cabriola. No intuito de não atrapalhar o animal, o cavaleiro deve, com as 

mãos que seguram as rédeas, acompanhar o movimento de ascensão e descida do cavalo. 
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Devido sua complexidade, para este trabalho sugere-se um período de ensino de seis meses 

(setenta e duas sessões). 

Terminadas as fases do ensino a pé, será iniciada a fase de ensino com o cavaleiro 

montado, a qual deverá seguir a mesma metodologia e progressividade do trabalho a pé e 

disporá aproximadamente de nove meses de preparo, de modo que os cavalos se adaptem 

completamente ao peso de seus cavaleiros. Sugere-se um posterior aprofundamento nesta 

parte, já que requer atenção diferenciada no ensinamento. 

Vale lembrar que as fases acima descritas devem ser permeáveis entre si de modo a 

permitir que o cavalo relembre e também aperfeiçoe ensinamentos anteriores. Uma sugestão é 

utilizar as diversas demandas de apresentações equestres de pequeno porte que a Escola 

recebe para realizar aprontos. 

Em resumo, o trabalho a ser desenvolvido para esta apresentação levará menos tempo 

do que o disponível de vinte e nove meses. Sendo assim, o tempo restante deverá permanecer 

em reserva para ser destinado para eventuais imprevistos e/ou adaptações na proposta.  

A proposta de cronograma a ser seguido será apresentada na tabela a seguir: 

 

 

Ano 

 

Mês 

Trabalho a pé Trabalho montado 

Trabalho 

de base 

Garupada Curveta Garupada Trabalho 

de base 

Garupada Curveta Garupada 

2019 Dez         

 

 

 

 

 

 

2020 

Jan         

Fev         

Mar         

Abr         

Maio         

Jun         

Jul         

Ago         

Set         

Out         

Nov         

Dez         

 Jan         
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2021 

Fev         

Mar         

Abr         

Maio         

 

4.5.2 Material e toalete do cavalo saltador 

 

 Os paramentos utilizados na preparação do cavalo saltador se revestem de grande 

peculiaridade e detalhes funcionais característicos da École de Saumur que, em sua maioria já 

foram adquiridos e adaptados pela Escola de Equitação do Exército.  

 O material completo é formado pela tradicional sela de piquer que possui borrainas 

anteriores e posteriores capazes de auxiliar o cavaleiro a conectar-se aos movimentos do 

cavalo, melhorando sua fixidez. Ata-se à sela um peitoral de couro responsável por não 

permitir que esta deslize sobre o dorso do animal para trás; ata-se também um rabicho, 

também de couro, que une a sela a cola do cavalo, auxiliando a barrigueira, impedindo assim 

que a sela deslize por sobre o dorso do cavalo para frente, ademais, auxilia na fixação da 

trança feita na cola, para que esta, eventualmente, não chicoteie o cavaleiro durante o trabalho 

(Henry e Laurioux, pág 29) . Além disso, utiliza-se uma sobrecilha no intuito de reforçar a 

ação da cilha e também de substituí-la emergencialmente no caso do rompimento desta. 

Utiliza-se, também, ligas de trabalho nos quatro membros no intuito de protegê-los. 

 

Figura 13 – Detalhes do material utilizado e sua funcionalidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: https://www.slow-camp.fr/cadre-noir-saumur/ Acesso em: 09/10/2019. 

https://www.slow-camp.fr/cadre-noir-saumur/
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 Em relação ao toalete do cavalo a trança de crina e de cola são elencados como 

elementos fundamentais para evidenciar a peculiaridade e beleza da apresentação individual 

do animal. A técnica de preparo de ambas já é de domínio da EsEqEx, devendo este 

conhecimento ser difundido e jamais perdido. 

 Uma sugestão para este assunto é inserir a trança de topete com a proteção (de 

preferência em cores amarela e/ou preta), detalhe adotado em Saumur e que realça a beleza e 

nível de detalhe da preparação do cavalo. 

Figura 15 – Detalhes da trança de cola 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Polígrafo de Saltadores, pág 138 

 

Figura 16 – Trança de topete com proteção de pano e trança de crina 

 

Fonte: https://www.my-loire-valley.com/2019/04/une-saison-dexcellence-au-cadre-noir-de-

saumur/ Acesso em: 09/10/2019 

 

https://www.my-loire-valley.com/2019/04/une-saison-dexcellence-au-cadre-noir-de-saumur/
https://www.my-loire-valley.com/2019/04/une-saison-dexcellence-au-cadre-noir-de-saumur/
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4.6 Rédeas longas 

 

 4.6.1 Salto conduzido por rédeas longas 

 

 O trabalho a ser desenvolvido para esta apresentação tomará por base três sessões 

semanais, perfazendo um total de dez semanas de treinamento (trinta sessões).  

 Ao trabalho de base serão destinadas duas semanas, nas quais poderão ser trabalhados 

também, os cavalos da apresentação de equitação acadêmica por rédeas longas. Ao trabalho 

de iniciação ao salto com rédeas longas serão destinadas três semanas, nas quais o cavalo, já 

adaptado às ajudas por meio das rédeas longas, deverá se familiarizar com o salto em 

obstáculos. Neste período o cavalo não deve sofrer traumas e deve, sempre que merecer, ser 

recompensado de modo a desenvolver uma memória associativa ao que se espera que faça 

corretamente. Ao trabalho de aprimoramento e confirmação do salto serão destinadas quatro 

semanas, nas quais o cavalo deverá saltar obstáculos mais altos e técnicos, confirmando sua 

aptidão para bem realizar a apresentação. 

 Feito isto, será destinada uma semana para que sejam realizadas parcelas da 

apresentação e também a apresentação como um todo.   

 

 4.6.2 Reprise de Equitação Acadêmica conduzida por rédeas longas 

 

A preparação para esta reprise será baseada no trabalho da reprise de equitação 

acadêmica montado (item 4.4), adicionando, porém, o trabalho de rédeas longas que deverá 

ser realizado inicialmente em duas semanas de trabalho de base, objetivando a aceitação das 

ajudas por meio das rédeas longas, além da manutenção deste tipo de exercício concomitante 

ao desenvolvimento do restante do trabalho, totalizando vinte e duas semanas de trabalho no 

total. 

 

4.7 Reprise conjunta de adestramento 

  

Semelhante ao 4.6.2 desta pesquisa, os cavalos que executarão esta reprise deverão seguir o 

trabalho proposto no item 4.4, inserindo sessões de treinamento voltadas especificamente para 

esta apresentação, como treinos de figuras com os quatro cavalos lado a lado e com dois 

cavalos lado a lado. Estima-se em vinte e uma semanas o desenvolvimento deste trabalho. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 Este trabalho teve por finalidade verificar as possibilidades de executar uma 

apresentação equestre no dia do centenário da EsEqEx, apresentação esta de cunho 

diferenciado, caracterizada pela inserção de novas e mais complexas evoluções a cavalo se 

comparada com as comumente realizadas por este estabelecimento de ensino. 

Além disso, esta pesquisa também teve como objetivo desenvolver a apresentação 

supracitada e propor um trabalho a ser seguido a fim de que seja alcançado um padrão de 

excelência na execução da apresentação, tudo com o objetivo maior de comemorar da melhor 

forma possível uma data tão importante como é o centenário da Escola, demonstrando seu 

domínio no ensino da arte equestre, elevando o nome do Exército Brasileiro e, 

consequentemente, do Brasil. 

Findada a pesquisa, cabe uma comparação, ainda que sumária, entre a situação ideal 

para a realização da apresentação no Centenário e a situação atual dos cavalos e da 

metodologia ensinada, a qual segue: 

Em relação aos animais, a Escola conta com os seguintes quantitativos aproximados 

de cavalos prontos ou com o trabalho específico já iniciado: saltadores: 06 (seis), 

adestramento: 07 (sete), salto: 12 (doze), CCE: 05 (cinco). Desta forma, comparando com a 

quantidade e a qualidade ideal de cavalos, nota-se que há necessidade de inserir mais animais 

nesta parte do projeto.  

Sabe-se que há o ensino metódico das matérias salto, adestramento e CCE onde há o 

aprendizado teórico e prático dos conteúdos, porém o mesmo não ocorre com a matéria 

saltadores, uma vez que não há instruções teóricas desta matéria. Assim, no comparativo 

metodológico entre a situação ideal e a atual, nota-se que se faz necessário a inserção de 

alguns assuntos teóricos, principalmente na matéria saltadores, para que futuramente existam 

mais militares capacitados a formar cavalos para esta matéria.  

Ao comparar a situação ideal a ser alcançada e a situação atual da EsEqEx ratifica-se a 

hipótese de que este estabelecimento de ensino possui parcialmente condições de preparar e 

executar uma apresentação equestre de alto nível. 

Sugere-se que seja feito um estudo de situação no intuito de utilizar os tempos de 

instrução das matérias atinentes à apresentação para otimizar o andamento do projeto além de 

disseminar o conhecimento no âmbito dos cursos. 

 Por fim, sugere-se que, para o correto acompanhamento do projeto, seja criada uma 

comissão responsável por geri-lo e aprofundar o conhecimento, tanto teórico quanto prático, 
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em partes da apresentação que naturalmente exigem maior atenção, devido seu alto grau de 

complexidade além de não serem executadas, ainda, em sua totalidade, como por exemplo, a 

reprise de saltadores montada e a reprise de equitação acadêmica com rédeas longas. Desta 

forma, esta comissão seria subdividida em comissões menores, cada uma responsável por uma 

parte da apresentação, facilitando, assim, o caminho a ser percorrido até o mês de abril de 

2022. 
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