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                                                   RESUMO 

 

MAXIMIANO, Flavio Henrique. A ginástica de salto como ferramenta para 
correções de atitudes do cavalo e do cavaleiro. Rio de Janeiro: EsEqEx, 2019. 
Monografia. 

 

Esta pesquisa cientifica tem por objetivo analisar as ginásticas de salto existentes 

procurando encontrar ferramentas para que se possam corrigir possíveis erros de 

conjunto. O estudo dessa questão tornou-se relevante, uma vez que como há uma 

grande variedade de exercícios de ginásticas para os mais variados fins. Para se 

chegar ao objetivo proposto, houve a necessidade do pesquisador estabelecer 

objetivos específicos, onde se abordou os aspectos da posição do cavaleiro; as 

ajudas naturais e artificiais e por fim abordamos as ginásticas de salto propriamente 

ditas. Concluiu-se que um jargão muito antigo de autor desconhecido se encaixa 

perfeitamente aqui, “a equitação não é matemática”, não adianta sabermos o que 

deve ser feito se não conseguimos fazer o que deve ser feito. As correções 

dependem muito do cavaleiro e do conjunto como um todo, não necessariamente 

aquele exercício que pode ser utilizado em um cavalo irá se adequar perfeitamente 

em outro, por isso precisamos estar sempre nos atualizando e devemos ter sempre 

outras ferramentas para solucionar qualquer tipo de problema. 

PALAVRAS-CHAVE: Cavalo, cavaleiro, posição do cavaleiro, correção de atitude, 

ajudas naturais, ajudas artificiais, ginástica de salto. 
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RESUMEN 

 

MAXIMIANO, Flavio Henrique. La gimnasia de salto como herramienta para la 
corrección de actitudes del caballo y del jinete .Río de Janeiro: EsEqEx, 2019. 
Monografía. 

 

La presente investigación científica tiene por objetivo analizar las gimnasias de salto 

existentes, buscando encontrar herramientas para que se puedan corregir posibles 

errores de conjunto. El estudio de la cuestión en mención se tornó relevante, ya que 

se cuenta con una gran variedad de ejercicios de gimnasias para los diferentes fines. 

Para llegar al objetivo propuesto, existió la necesidad del investigador establecer 

objetivos específicos, donde se abordó los aspectos de posición del jinete; ayudas 

naturales e artificiales para posteriormente abordar las gimnasias de salto 

propiamente dichas. Concluyéndose em un refrán muy antiguo de un autor 

desconocido que encaja plenamente aquí “la equitación no es matemáticas”, de 

nada sirve saber que se tiene que hacer lo que se debe ser hecho.  Las correcciones 

dependen mucho del jinete y del conjunto como un todo, no necesariamente aquel 

ejercicio que puede ser utilizado em un caballo irá adecuarse perfectamente en otro, 

por eso es necesario estar siempre actualizados y debemos tener siempre otras 

herramientas para solucionar los diferentes problemas. 

PALABRAS CLAVES: Caballo; jinete; posición del jinete; corrección de actitud; 

ayudas naturales; ayudas artificiales; gimnasias de salto. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho em questão a ser realizado versa sobre Ginástica de Salto, campo 

de pesquisa inserido na área de Instrução Militar, de acordo com a Portaria Nº 734, 

de 19 de agosto de 2010, tendo como tema “A Ginástica de salto como ferramenta 

para correções de atitude do cavalo e do cavaleiro”. 

Seu estudo é relevante para o estudo militar, uma vez que se faz necessário 

ter um maior entendimento sobre o assunto, uma vez que atualmente não 

possuímos subsídios suficientes em nossa literatura acerca do tema proposto. 

Carecemos de fontes de consultas nacionais que abordem de maneira clara sobre 

ginásticas de salto. 

A presente pesquisa tem por objetivo geral analisar alguns exercícios de 

ginásticas que possam vir a contribuir para o amadurecimento do conjunto Cavalo-

cavaleiro. 

Nossas principais fontes de consulta utilizadas foram as seguintes: Caderno 

de Ginásticas, do então Cap Daniel Santoro Severo, Ginástica: Treinamento 

sistemático para cavalos de salto, de James C. Wofford; 101 ejercicios de salto para 

el caballo y el jinete, de Linda L. Allen e Dianna R. Dennis e Técnicas avanzadas de 

equitación: Manual oficial de instrucción de la Federación Ecuestre Alemana, de 

Anastasios Moschos Muñoz. 

 

A presente monografia está assim estruturada: 

 

No primeiro capítulo, abordaremos de forma resumida os fatores externos a 

ginástica de salto que possam vir a influenciar o desempenho do conjunto positiva 

ou negativamente. Discorreremos sobre a posição do cavaleiro, esmiuçando as 

formas corretas do emprego desta posição para o conjunto, descreveremos também 

a diferença entre contato e apoio. Para a elaboração deste capítulo utilizaremos 

como fonte principal de pesquisa as biografias de Decarpentry e de Wofford. 
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No segundo capítulo, abordaremos as ajudas naturais e artificiais, 

descrevendo de que formas elas podem vir a auxiliar (se empregadas corretamente) 

ou atrapalhar (se empregadas de forma equivocada) o cavalo. Trataremos ainda 

sobre a concordância das ajudas. Para a elaboração deste capítulo utilizaremos 

como fonte principal de pesquisa as biografias de Decarpentry e o Polígrafo de 

Adestramento da Escola de Equitação do Exército (EsEqEx).  

No terceiro capítulo, abordaremos sobre o tema específico deste trabalho, a 

Ginástica de salto propriamente dita, procurando citar e explicar alguns exercícios de 

ginásticas que possam corrigir possíveis problemas de conjunto, que possam 

aprimorar um conjunto que deseja melhorar seu rendimento e também ginásticas 

que visem o ensinamento para o cavalo e/ou cavaleiro. Abordaremos ainda neste 

mesmo capítulo ginásticas que possam corrigir problemas na trajetória do salto bem 

como outras ginásticas pontuais para determinados tipos de problemas como 

cavalos que disparam para a barreira, cavalos que se retém, entre outros aspectos 

que sejam julgados pertinentes ao longo do presente trabalho. Para a elaboração 

deste capítulo utilizaremos como fontes principais de pesquisa Muñoz, Allen e 

Dennis, Severo e Wofford.  

Após uma análise aprofundada e compilação de dados sobre o tema, 

buscaremos apresentar as respostas para as análises em questão deste trabalho, 

analisar se exercícios iguais de ginásticas, para dois cavalos que apresentem os 

mesmos problemas, produzirão os mesmos efeitos em ambos os casos? Analisar se 

pode ou não haver exceções e expor exercícios de ginásticas que possam vir a 

contribuir para o enriquecimento do conjunto cavalo-cavaleiro. 

Por fim, faremos as considerações finais e listaremos as referências 

bibliográficas utilizadas para a elaboração do presente trabalho. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este capítulo diz respeito a como o presente trabalho encontra-se organizado, 

dessa forma pretende-se apresentar e delimitar o tema, justificar o seu estudo, 

problematizar a respeito do assunto e definir seus objetivos, geral e específicos. 

 

2.1 APRESENTAÇÃO E DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

O foco deste trabalho visa analisar exercícios de ginásticas de salto que 

possam vir a enriquecer a interação cavalo-cavaleiro, procurando o aperfeiçoamento 

do conjunto, seja corrigindo uma dificuldade encontrada, seja em prol de ensinar 

algo novo ao cavalo e ao cavaleiro, para posteriormente, conseguirmos fazer uma 

análise mais aprofundada verificando se de fato, exercícios iguais, para cavalos 

diferentes produzirão o mesmo resultado ao fim do trabalho, bem como procurar 

entender a relação existente entre um possível problema e o tempo que uma 

ginástica corretamente aplicada poderá mudar o comportamento do conjunto face 

aquela dificuldade. 

 

2.2 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

Talvez uma das maiores mudanças no tocante a salto tenha sido 

desencadeada por Federico Caprilli, que com sua teoria revolucionou o gesto de 

pensar e de saltar com cavalos. Como o assunto não apresenta muitas fontes de 

consultas nacionais cresce de importância que busquemos em literaturas 

estrangeiras e literaturas traduzidas mais conhecimentos acerca de ginásticas de 

salto, para que com o que se tem de produção nacional, possamos reunir uma base 

sólida que possa vir a contribuir para a nossa pesquisa. 

Em pesquisas anteriores, o então Cap Severo, em 2013, escreveu o caderno 

de ginásticas de salto, para que pudesse ser utilizado como uma fonte de consulta 
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para outras pessoas que precisassem fazer uso de uma ginástica de salto. Não era 

o objetivo de Severo (2013) esgotar o assunto, como também não será o nosso 

nesta monografia, pretendemos, assim como Severo, dar subsídios para que cada 

vez mais outras pessoas possam vir a utilizar essa literatura como uma fonte de 

consulta para outros estudos e para executar os exercícios de ginásticas que serão 

apresentados no trabalho. 

 

2.3 PROBLEMA 

 

O Exército Brasileiro, especificamente a Escola de Equitação do Exército 

(EsEqEx), bem como a Polícia de Militar de Minas Gerais, onde cito especificamente 

o Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes (RCAT) não possuem em seus bancos 

escolares hoje um material de fácil acesso onde possa ser consultado de maneira 

rápida e simples sobre ginásticas de salto. Há materiais em literaturas estrangeiras, 

o que apresenta como óbice o idioma. Há um caderno de ginásticas que será o 

ponto inicial do nosso trabalho, mas ainda assim ambas as instituições citadas 

carecem de bibliografias que deem subsídios ao ensino. Cabe aqui questionarmos: 

um mesmo exercício de ginástica, aplicado em cavalos que apresentem um mesmo 

tipo de problema, produzirá os mesmos resultados em ambos os casos? Um mesmo 

ensinamento, aplicados em cavalos diferentes, apresentará os mesmos resultados? 

 

2.4 OBJETIVOS 

 

Abaixo apresentaremos o objetivo geral e os objetivos específicos que 

nortearão o presente trabalho, estabelecendo dessa forma como será confeccionado 

o presente trabalho. 
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2.4.1 Objetivo Geral 

 

Em síntese, temos como objetivo geral analisar alguns exercícios de 

ginásticas que possam vir a contribuir para o amadurecimento do conjunto cavaleiro-

cavalo. 

 

2.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Com a finalidade de chegarmos ao objetivo geral, faz-se necessário 

estabelecermos objetivos específicos que irão conduzir o presente estudo em 

questão: 

a. Apresentar os aspectos mais relevantes no tocante à posição do cavaleiro, 

descrevendo de que formas ela pode vir a auxiliar ou atrapalhar o cavalo. 

b. Descrever as características de uma boa posição. 

c. Explicar a diferença entre contato e apoio e definir o conceito de impulsão. 

d. Analisar os efeitos do emprego das ajudas 

e. Descrever as ajudas naturais e artificiais, descrevendo de que formas elas 

atuam no cavalo. 

f. Descrever o princípio da linguagem das ajudas. 

g. Descrever a concordância das ajudas. 

h. Definir o conceito de ajudas naturais, descrevendo as mesmas e explicar 

como as mesmas atuam no cavalo. 

 i. Definir o conceito de ajudas artificiais, descrevendo as mesmas e explicar 

como as mesmas atuam no cavalo. 

            j. Citar os objetivos do trabalho de domínio de obstáculos; 

k. Identificar os problemas que podem surgir durante o trabalho de domínio de 

obstáculos e suas correções; 

l. Selecionar os tipos de obstáculos para o trabalho de domínio no obstáculo;  

m. Analisar o trabalho de domínio nos obstáculos;  

n. Citar os objetivos do trabalho nos cavaletes; 
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o. Identificar a técnica de trabalho nos cavaletes; 

p. Analisar o gesto e os tempos do salto 

q. Analisar o salto 

r. Citar os processos de correção da trajetória; 

s. Citar as variações da distância da batida e suas consequências; 

t. Descrever os efeitos das correções e seu emprego; 

u. Ajustar a trajetória do cavalo; 

v. Citar e explicar alguns exercícios de ginásticas que possam corrigir 

possíveis problemas de conjunto, que possam aprimorar um conjunto que 

deseja melhorar seu rendimento e ginásticas que visem o ensinamento 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 A POSIÇÃO DO CAVALEIRO 

 

O melhor caminho para melhorar o salto de seu cavalo é melhorar a sua 
própria posição (Wofford, 2012, p.43). 

 

Antes de abordarmos as questões propriamente ditas deste trabalho e deste 

capítulo convém fazer uma análise histórica até a chegada propriamente dita da 

posição considerada correta, a posição ideal ou posição clássica. Sabemos que o 

binômio Homem-Cavalo há tempos já tem se mostrado eficaz, sua utilização já data 

de 6 mil anos atrás, como defende Rink (2008), há 4 milhões de anos o homem era 

limitado, não tinha uma especialização, não se preocupava muito com o seu bem 

estar futuro, o que importava era aquele presente no qual ele vivia. Com o aumento 

populacional e da complexidade das interações interpessoais, o homem se viu 

forçado a ter que se planejar, coletar e a caçar, e com isso foi de suma importância o 

aprendizado sobre a exploração dos recursos no ambiente onde vivia, e foi nesse 

momento que o ser humano começou a se especializar em manejar cavalos. 

 

3.1.1 A História da Equitação Clássica 

 

A equitação clássica que conhecemos hoje, não foi simplesmente 

transportada da Ásia Central para os dias atuais, o que teve início há 6 mil anos 

atrás, com a primeira tentativa de interação de homens e cavalos em prol de um 

objetivo específico, foi se transformando e sendo lapidado até chegarmos a 

equitação que conhecemos nos dias de hoje. 

O primeiro pensador ou mestre da equitação que se tem notícias, foi 

Xenofonte, um general grego, que viveu no Séc. IV AC, e que soube compreender 

de forma ímpar os fenômenos mais sutis da doma e da equitação. Nascia, ali com 

Xenofonte, o início da equitação clássica. Suas observações foram registradas em 
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uma obra que ficou conhecida como a “A Arte da Equitação” e que ficou 

desaparecida por aproximadamente 1900 anos, sendo resgatada somente no Séc. 

XVI por Frederico Grisone (CERQUEIRA, 2009). 

O segundo pensador que se tem notícia, Kikkulis, surgiu séculos após 

Xenofonte, na Mesopotâmia, já no Séc. XIV, um exímio equitador, que escreveu o 

primeiro tratado sobre equitação, no qual descrevia em sua obra que o treino e 

ensino dos cavalos deveria compreender um ciclo de 148 dias (CERQUEIRA, 2009). 

Após Kikkulis, ainda no Séc. XIV surgiram dois italianos que também 

acrescentaram algo a equitação. O primeiro, Frederico Grisone, valia-se de métodos 

radicais, utilizava embocaduras bastante severas, acreditava que o cavalo deveria 

ser controlado através da força. O segundo italiano discípulo e aluno de Grisone, 

Giovanni Battista Pignatelli, utilizava a mesma linha de ação de seu professor, 

acreditava que a recompensa deveria ser o cessar dos castigos (CERQUEIRA, 

2009). 

O quinto maestro da equitação que se tem notícia é o francês Antoine de 

Pluvinel de La Baume, que apesar de ser discípulo de Pignatelli, trabalhou para 

modificar algumas práticas que discordava; especificamente o tratamento rigoroso e 

excessivo que Pignatelli dava aos cavalos, acreditava que o cavalo deveria sentir 

prazer na equitação. Pluvinel deixou como grande contribuição para a sociedade o 

trabalho nos palanques (CERQUEIRA, 2009). 

O primeiro a escrever sobre o flexionamento das ancas e das espáduas foi La 

Gueriniéri, que além desse conceito abaixou a frente das selas e baseava-se no 

exercício de espáduas para dentro (CERQUEIRA, 2009). 

O mestre dos mestres, alcunha de François Baucher, revolucionou a 

equitação francesa e influenciou de sobremaneira nos princípios da arte equestre, 

era um defensor do trabalho em picadeiro. Já Conde D`Aure, defendia o trabalho ao 

ar livre e foi o precursor do salto clássico, o qual viria a ser revolucionado anos 

depois por Frederico Caprilli (que será retratado mais à frente no terceiro capítulo). 

Essa cisão entre o pensamento de Baucher e Conde D`Aure, acabou por beneficiar 

a equitação, uma vez que esse foi o ato que veio a dividir o salto e o adestramento 

em duas vertentes (CERQUEIRA, 2009). 
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Por fim, não poderíamos deixar de citar, o maior expoente da equitação no 

Séc. XX, Gen Decarpentry, arbitro supremo, participou de todos os concursos 

internacionais do meio equestre de 1933 a 1939, exercendo as funções de Juiz das 

Provas de Adestramento. Deixou um enorme legado escrito, intitulado de “Equitação 

Acadêmica”, o qual ele defende não ter criado nada, e sim compilado, com 

sugestões para guiar o leitor nas ideias que apresenta e para possíveis 

aprofundamentos de onde retirou as ideias originais (DECARPENTRY, 1973). 

 

3.1.2 A Posição Clássica 

 

 Após esse breve histórico sobre a evolução da equitação clássica de 

Xenofonte até os dias atuais, poderemos agora abordar com mais propriedade o 

objetivo desse capítulo, que é focado na posição do cavaleiro. 

 A posição julgada ideal a cavalo, seria a mesma que teria um homem em pé 

com as pernas abertas, e com os joelhos levemente flexionados, posição esta que 

permite uma distribuição do peso de maneira uniforme nos dois lados esquerdo e 

direito do cavalo e permite ainda o ajuste do equilíbrio do cavaleiro. 

 Cerqueira (2009) divide as características de uma boa posição em quatro 

pilares, onde o primeiro diz respeito a Solidez e fixidez, no qual ressalta que a 

aderência ao cavalo deve ser realizada pela maior superfície possível de contato do 

cavaleiro, divididos em pontos de apoio, como assento e estribo. Na sequência, 

temos Flexibilidade, a qual deve ser proporcional ao exercício realizado, sendo 

obtida pelo relaxamento e descontração das articulações. O terceiro aspecto de uma 

boa posição é o Equilíbrio, que com o cavalo parado deve ser coincidente com o 

centro de gravidade do cavalo ou em movimento, onde o cavaleiro deve ligar-se ao 

movimento, e não ao cavalo, devendo procurar sentar o mais a frente possível para 

minimizar as reações do cavalo. O último pilar é a Vontade que deve ser entendida 

como a liberdade de atitude e espírito. 

 Segundo Monte (2011), posição clássica é aquela que permite ao cavaleiro se 

adaptar facilmente as reações do cavalo, mantendo uma ligação, uma sintonia entre 



23 

 

  

o seu corpo e os movimentos do cavalo. A posição está diretamente ligada a 

colocação dos estribos no pé; aderência da parte interna da coxa a sela; apoio do 

joelho na sela sem pressionar demasiado; inclinação da perna exercendo forte 

pressão da barriga da perna sobre a sela; posicionamento do calcanhar um pouco 

mais baixo que o restante e principalmente a ponta do pé. 

 Antes de iniciarmos as considerações de como devam estar cada parte do 

corpo do cavaleiro perante o cavalo, convém mencionar que, a primeira coisa a ser 

realizada é ajustar o comprimento dos loros, para que os mesmos não permaneçam 

curtos ou longos demais. Para saber o comprimento certo dos loros, o cavaleiro 

deve sentar-se na sela e retirar os estribos do pé, após isso observar que a parte 

anterior do estribo, ou seja, a parte debaixo, deve estar tangenciando o talão da bota 

ou tornozelo. Estando dessa forma, saberemos que o loro está na medida ideal. 

 

Figura 01 – O correto ajuste do loro. 

 

             Fonte: MONTE (2011). 

 

3.1.2.1 Pé  

 

 Segundo Cerqueira (2009), os estribos fazem parte de um polígono de 

sustentação, uma vez que eles suportam o peso das pernas. Deve-se calçar os 

estribos com a ponta dos pés, ou especificamente com o primeiro terço ou terço 

anterior do pé. Dessa forma o calcanhar irá assumir uma posição mais baixa que a 
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ponta do pé do cavaleiro, posição essa primordial para que o tornozelo conserve sua 

flexibilidade e venha a absorver os movimentos.  

Monte (2011), completa ao dizer que a ponta do pé do cavaleiro deve estar 

ligeiramente para fora, em um ângulo mais ou menos de 30º, dessa forma a soleira 

do estribo ficará perpendicular ao cavalo. “No entanto, para que o joelho não se 

afaste da sela, o ângulo de abertura do pé em relação ao eixo do cavalo nunca deve 

ir além de 45º” (MONTE, 2011, p. 49). 

 

        Figura 02 - A posição correta do pé no estribo. 

 

       Fonte: MONTE (2011). 

 

  

Estando sem estribos, as pernas caem naturalmente, tendo em vista o próprio 

peso. Os tornozelos devem agir da mesma maneira que agem como se houvesse 

estribos, devem estar flexíveis. Aceita-se nessa situação que a ponta do pé esteja 

na mesma altura ou ligeiramente acima da posição do tornozelo, uma vez que nesse 

caso em questão não haverá apoio para a ponta dos pés. 
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3.1.2.2 Perna 

 

 Também citada em algumas literaturas como barriga de perna, Cerqueira 

(2009) diz que esta deve estar contraída devido a torção do pé e do abaixamento do 

calcanhar, de forma, que forme um ponto fixo em relação ao qual funcionarão as 

articulações do cavaleiro. A descida do calcanhar dá maior aderência à barriga da 

perna transmitindo ações nítidas e enérgicas, funcionando como amortecedor dos 

impactos. A posição que deverá estar a perna depende diretamente do comprimento 

do loro e da forma com que o pé se apoia no estribo.  

 

[...] Quando o loro estiver na vertical e o estribo corretamente calçado, a 
perna ficará um pouco inclinada para trás, aderindo ao ventre do cavalo 
pela parte interna da barriga da perna, logo atrás da cilha. Esta aderência é 
maior pelo abaixamento do calcanhar, ligeira aberturado bico do pé, do 
apoio do artelho sobre a parte interna do estribo e a soleira do estribo e sola 
da bota levemente inclinada pra fora (ideal com estribos compensados) 
(MONTE, 2011, p. 49).  

 

            Figura 03 - A posição correta da perna. 

 

          Fonte: MONTE (2011). 

 

3.1.2.3 Joelho 

 

 É responsável por desempenhar um papel fundamental de ajudar a amortecer 

as possíveis reações do cavalo, devendo permanecer unido a sela, permitindo ao 
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cavaleiro, dessa forma, uma maior fixidez no cavalo. A solidez é mantida pela 

aderência da parte plana das coxas até o joelho (MONTE, 2011).  

Os joelhos devem estar sempre em contato com a sela, porém nunca 

servindo de pivô. 

 

3.1.2.4 Coxa 

 

 “... deve ficar tão descida quanto possível na vertical, fixando-se na sela pela 

sua parte plana, contribuindo assim para a solidez do cavaleiro” (MONTE, 2011, p. 

50). Convém ressaltar que a aderência a sela deve ser feita pelas coxas e pelos 

músculos da virilha e não pelos joelhos, esses jamais deverão fazer ponto de fixação 

na sela, deverão apenas permanecer unidos a mesma. 

 

3.1.2.5 Assento 

 

 Deve ser mantido o mais a frente o quanto for possível, juntamente ao 

cepilho. Isso é necessário para que seja mantido um perfeito equilíbrio do peso do 

cavaleiro com o centro de gravidade do cavalo. 

 De acordo com Wofford (2012), podemos dividir o assento ainda de dois 

modos. O primeiro modo, no qual, denomina-se fixação em dois pontos, uma vez 

que este possui dois pontos de contato do cavaleiro com o cavalo, definidos pelo 

joelho esquerdo e direito. O peso do cavaleiro será suportado pelos tornozelos e 

pelos joelhos, e as nádegas não tocarão a sela. Esta posição é adotada durante o 

trote elevado, galope e salto, quando se deseja reduzir o peso do cavaleiro na parte 

de trás do cavalo. 

 O segundo, denominado, de fixação em três pontos, onde o cavaleiro ao 

fechar o ângulo dos joelhos, irá permitir que seu peso toque a sela, passando dessa 

forma o peso do seu corpo a estar sustentado em três apoios: tornozelos, joelhos e 
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nádegas. As costas deverão estar levemente posicionadas um pouco a frente do 

quadril. Esta posição é adotada durante a abordagem dos obstáculos. 

 

3.1.2.6 Tronco 

 

 “Na posição normal, o tronco do cavaleiro deve estar direito na vertical e 

descontraído, a cintura para frente, o peito naturalmente saliente e os ombros 

afastados descontraídos e descidos sobre os cotovelos” (MONTE, 2011, p.50). 

 

                               Figura 04 - A posição correta do tronco. 

 

                              Fonte: MONTE (2011). 

 

3.1.2.7 Rins 

 

 “Nem cavados nem salientes, para poderem jogar nos dois sentidos, para a 

frente e para trás”. (CERQUEIRA, 2009, p. 14). 
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3.1.2.8 Ombros 

 

 Devem estar descontraídos, peito saliente, estufado. Deve-se tomar cuidado 

com o arqueamento dos ombros, pois a tendência é de que os braços fiquem 

abertos, com os cotovelos para fora do plano que eles devem formar com a vertical. 

 

3.1.2.9 Cabeça 

 

 Deve estar levantada, mas não de forma exagerada, o necessário para que 

consigamos estar olhando para a frente e não para baixo. O simples ato de olhar 

para o chão desencadeia uma série de fatores que podem prejudicar o conjunto no 

tocante ao equilíbrio. Ao olhar para o chão, na maioria das vezes, sem a menos 

perceber, inclinamos o busto para frente, colocamos a cintura para trás afastando-a 

do cepilho, o que irá culminar em afetar o equilíbrio do conjunto, uma vez que agora 

dessa forma, o cavaleiro com o corpo para frente, estará desiquilibrando o cavalo 

para a frente. 

 

                                 Figura 05 - A posição incorreta e correta da cabeça. 

                          

 

                                 Fonte: MONTE (2011). 
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3.1.2.10 Respiração 

 

 Deve-se atentar bem a este item, principalmente os principiantes que, ao 

montar contraem os músculos e permanecem tenso e acabam por enrijecer o 

abdômen. Convém ressaltar que em um percurso esse item é importantíssimo, uma 

vez que está diretamente ligado a todos os outros, quando se respira bem, de 

maneira pausada e controlada, a tendência é que estejamos mais focados em nos 

concentrarmos nos outros fundamentos da posição do cavaleiro, ao passo que ao 

não respirarmos direito, de forma correta, acabamos por fazer um percurso tenso e 

negligenciamos outros fundamentos. 

 

3.1.2.11 Braços, antebraços e mãos 

 

 Devem estar caídos com naturalidade ao longo do prolongamento natural do 

corpo. Os cotovelos devem estar elásticos e flexíveis e junto ao corpo, os 

antebraços na horizontal e as mãos no prolongamento dos antebraços, com as 

unhas dos polegares viradas para cima, mãos flexíveis e se defrontando. As 

articulações dos dedos devem estar flexionadas (MONTE, 2011). 

 

3.1.3 Definição de contato, apoio e impulsão 

 

Antes de abordarmos as ajudas propriamente ditas, no próximo item, cabe 

aqui definirmos conceitos que serão abordados mais a frente, como Contato e 

Apoio. 

Entende-se por contato, segundo Cerqueira (2009), como sendo o efeito que 

o cavaleiro dá as rédeas ao empunhá-las. Decarpentry (1973) complementa que 

este efeito deve ser de tal forma que as rédeas estejam tensionadas na medida 

exata em que a mão do cavaleiro possa estar em contato com a boca do cavalo. 

Coux et al (2006) insere ainda mais dois conceitos com relação ao contato; o 
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primeiro é denominado contato suave, o qual é estabelecido por um cavaleiro que 

não se agarra na boca, e nem abandona o contato propriamente dito. O segundo 

denomina-se “deslocar o contato”, que nada mais é do que avançar um pouco as 

mãos a frente para que o cavalo possa estender o pescoço mais uns centímetros a 

frente. 

Compreendemos por apoio, como sendo a tensão dada pelo cavalo ao ajuste 

de rédeas do cavaleiro, ou seja, uma resposta do cavalo ao contato expresso pelo 

cavaleiro. Segundo Cerqueira (2009), este apoio deve ser franco e contínuo, através 

da ação elástica dos cotovelos. Decarpentry (1973) acrescenta que, tratando-se de 

Equitação Acadêmica, o apoio deve ser o mais leve possível, próximo de um contato 

simples, que apesar de ser simples, não deve ser perdido. Estabelecemos dessa 

forma um contato sem agir muito na boca do animal. Em contrapartida, em 

exteriores, é aconselhável que o apoio seja firme, principalmente nas andaduras 

medianas, sem que nunca ultrapasse os limites impostos pelo conforto do cavaleiro. 

Compreende-se impulsão como sendo a aplicação das ajudas corretas, com o 

objetivo de transmitir ao animal a vontade de mover-se para frente. Temos que, ao 

juntarmos o contato mais a impulsão, atingiremos finalmente o apoio. 

De forma resumida, ao concluirmos este capítulo, temos que ter em mente que 

devemos aprender a ler o nosso animal, no sentido mais literal da palavra, devemos 

ter condições de empregarmos uma boa posição para que o mesmo possa entender 

com clareza e objetividade aquilo que desejamos transmitir, é preciso sempre 

preparar o cavalo e não surpreendê-lo. 

 

3.2 AS AJUDAS 

 

“É preciso dar ao cavalo uma noção tanto mais clara quanto possível do que 
pretendemos dele com cada um dos exercícios. Impressões duradouras (de 
onde nasce a submissão), resultados motivados por ações precisas, sempre 
as mesmas. Falar de forma clara e simples e sempre da mesma maneira é 
um dos segredos do ensino”. (COUX et al, 2006, p.6). 
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Compreendemos por ajuda, de forma geral em equitação, como os meios, 

que o cavaleiro dispõe para conduzir o seu cavalo. Em um sentido mais amplo, 

temos que a palavra “ajuda” deriva do verbo ajudar, prestar auxílio. 

 Segundo Cerqueira (2009) o termo “ajudas” pode ser definido como todos os 

meios utilizados para se governar um cavalo. Tais meios podem ser subdivididos em 

naturais, aqueles que estão diretamente ligados ao corpo do cavalo, em contato 

permanente com o mesmo (como: mãos, pernas e o peso do corpo), e aqueles que 

estão indiretamente ligados ao corpo do equídeo denominamos como sendo meios 

artificiais, sendo eles: o chicote, a voz, o pingalim, as esporas e o afago. Os meios 

artificiais são utilizados somente se necessários, têm a finalidade de reforçar uma 

ajuda natural. 

  Ao longo do trabalho discorreremos de forma mais esmiuçada as ajudas 

naturais e artificiais, descrevendo de que formas elas podem vir a auxiliar ou 

atrapalhar o cavalo, bem, como descreveremos a atuação e finalidade de cada uma 

delas. Trataremos ainda sobre a concordância das ajudas, e de que forma, esta 

influenciará no conjunto cavalo-cavaleiro. 

 

3.2.1 As Ajudas Naturais 

 

“O tato equestre não é só a delicadeza das ajudas, mas também a escolha 
das ajudas a empregar. É a suavidade das ações de conjunto”. (COUX et al, 
2006, p.14). 

 

 

 Como já descrito anteriormente, temos como ajudas naturais, aquelas que 

estão em contato permanente com o cavalo, sendo elas: As pernas, o peso do corpo 

e as mãos. 

 Para um cavalo executar um dado movimento, faz-se necessário que o 

cavaleiro, dê meios a ele que lhe permitam ou facilitem que se realize determinado 

movimento. É por meio das ajudas que se dá ao cavalo a posição e a ação. 

(MONTE, 2011). 
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3.2.1.1 Pernas 

 

Qualquer ação da mão deve ser precedida de uma ação da perna. 
Sempre que o cavalo resiste, devemos confirmar a posição académica, ou 
seja, recuar o tronco, fechar momentaneamente os dedos depois de uma 
ação das pernas. A ação das pernas deve vir sempre em primeiro lugar, se 
não, o cavalo levanta a frente e afunda o rim, em vez de fazer entrar os 
posteriores para debaixo da massa. Também nas “ações de conjunto” a 
ação das pernas precede ligeiramente a ação das mãos. (COUX et al, 2006, 
p.16, grifo nosso). 

 

 Segundo Cerqueira (2009), as pernas são responsáveis por produzir manter 

ou acelerar o movimento para frente e também por produzir o movimento das ancas. 

Decarpentry (1973) corrobora Cerqueira (2009) dizendo que: “A produção e a 

conservação da impulsão constituem o papel essencial das pernas”. 

(DECARPENTRY, 1973, p. 28). 

 As pernas podem regular o movimento de três maneiras distintas para com o 

seu cavalo: Atuando, resistindo e cedendo.  

 De acordo com Monte (2011) as pernas atuam por batimentos e por pressão 

atrás da cilha/barrigueira. A ação simultânea das pernas por batimento das duas 

pernas ou dos calcanhares, com ou sem espora, promovem ou mantêm o 

movimento para frente.  

Cerqueira (2009) complementa que as pernas devem atuar quando 

desejamos tomar uma andadura inferior, seja do galope para o trote, do trote para o 

passo ou do galope para o passo; quando se deseja modificar a velocidade da 

andadura; quando se deseja aumentar a impulsão ou quando se é desejável 

modificar a posição dos posteriores, através da perna isolada. 

 

Segundo Decarpentry (1973): 

 

A ação impulsiva das pernas deve exercer-se sempre sob a forma de 
contatos breves com o corpo do cavalo. Qualquer prolongamento deste 
contato, qualquer apoio das pernas, com ou sem aumento de sua pressão, 
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é desfavorável à produção ou ao aumento da impulsão. (DECARPENTRY, 
1973, p. 29). 

 

Ainda sobre a atuação das pernas, podemos dividir o estudo dessa parte em 

duas vertentes, as pernas atuando de formas simultâneas ou isoladamente. 

De acordo com Cerqueira (2009), as pernas podem atuar simultaneamente: 

um pouco atrás da cilha; de trás para frente; por pressão ou batidas da batata da 

perna/panturrilha e por pressões ou batidas dos calcanhares. De forma isolada 

podem atuar deslizando da frente para trás e exercendo pressão. Coux et al (2006) 

complementa que quando se atua com apenas uma das pernas, é necessário que a 

outra perna não permaneça colada ao cavalo, deve permanecer independente do 

que a outra perna faça. 

Cerqueira (2009) diz ainda que o cavaleiro deve resistir com as pernas 

quando é necessário se opor a um determinado deslocamento das ancas. O 

cavaleiro deverá, por pressão, formar uma barreira, agindo com as pernas de forma 

isolada ou simultânea. 

Segundo Cerqueira (2009), o cavaleiro deve ceder para o cavalo: parando de 

atuar ou de resistir; relaxando as pernas sem perder o contato com a superfície do 

cavalo. Coux et al (2006), diz que que o segredo é saber o momento certo de resistir 

e de ceder, lembrando que ceder não é abandonar, é somente, deixar de agir. “É 

fácil ceder, o difícil é voltar a resistir depois de uma cedência” (COUX et al, 2006, 

p.29). 

Coux et al (2006) complementa ainda que deve-se ceder quando o cavalo 

cede, e que devemos sentir até que ponto devemos ceder, uma vez que se não 

cedemos o suficiente, o cavalo resiste. Se cedermos demais, ele descai sobre as 

espáduas. 

De acordo com Cerqueira (2009), os efeitos causados pela ação simultânea 

das pernas são: o cavalo que, parado, se lança a frente e o cavalo que, em 

movimento, aumenta sua velocidade ou passa a uma andadura superior. Os efeitos 

causados pela ação isolada das pernas são: na altura da cilha: manter a impulsão, 
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engajando o posterior correspondente (perna que encurva); atrás da cilha: produz o 

deslocamento das ancas (perna que desvia). 

 

3.2.1.2 Peso do Corpo 

 

 Segundo Cerqueira (2009), temos que a ação do peso do corpo pode facilitar 

a execução de um movimento, modificando o equilíbrio do conjunto. Para 

explicarmos melhor como essa ajuda pode vir a ajudar ou atrapalhar a execução de 

um determinado movimento, utilizaremos uma situação hipotética de partida ao 

galope pelo talão direto no pé direito. 

 Temos incialmente que as ajudas para a tomada do galope no pé direito 

iniciam-se com a rédea direita ao pedirmos o pli (indicação) à direita, em um 

segundo momento, deslocaremos o peso do nosso corpo para a esquerda, com a 

intenção de aliviarmos toda a lateral direita do cavalo, liberando o peso de sua 

espádua direita, deixando-a livre para a tomada do galope no pé direito, após isso, a 

rédea esquerda, deverá estar um pouco mais tensa com finalidade de limitar a 

encurvatura do pescoço. Com relação as ajudas de perna, a perna esquerda atua 

como perna isolada, limitando para que o cavalo não saia de garupa a esquerda, ao 

passo que a perna direita, atua na altura da cilha, impulsionando o cavalo para o 

movimento para a frente. Ao mesmo tempo em que utilizamos as ajudas de perna, 

devemos ter nas mãos, na rédea direita, dedos cerrados e a mesma com uma 

pequena elevação. (CERQUEIRA, 2009). 

 O objetivo deste item não é esmiuçar ou explicar de forma pormenorizada a 

partida ao galope, mas fez-se necessário tal abordagem para entendermos como a 

utilização do peso do corpo influencia na execução de um movimento. Se 

observarmos novamente o parágrafo anterior poderemos perceber que se 

deslocássemos o peso do corpo para a direita, daríamos a indicação para o cavalo, 

considerando apenas a ajuda peso do corpo, de que tomaríamos um galope no pé 

esquerdo. Sendo assim, cresce de importância, a observância em pedirmos as 

ajudas sempre da forma correta e mais clara possível. 
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 É importante lembrar ainda que a direção do olhar tem efeito característico no 

peso do corpo, ao olharmos para a frente, abrindo a linha dos ombros, garantiremos 

não estarmos influenciando o equilíbrio do cavalo, ao passo que, ao olharmos para o 

chão, principalmente em uma abordagem de obstáculo, por exemplo, a nossa linha 

de ombros estará um pouco arqueada para a frente e por consequência o nosso 

busto também, afetando assim, o equilíbrio do cavalo para a frente, desequilibrando 

o mesmo. 

 Decarpentry (1973) diz ainda sobre o desequilíbrio provocado pelo cavaleiro 

que:  

Quando ele conserva seu busto inclinado para frente, por exemplo, leva 
igualmente este centro de gravidade para frente. Elevando as coxas, eleva-
o. A instabilidade do cavalo é aumentada nos dois casos; de trás para frente 
no primeiro, em todos os sentidos no segundo. (DECARPENTRY, 1973, 
p.35) 

 

 “A posição deve preceder a ação”. (CERQUEIRA, 2009, p.20). Uma boa 

posição a cavalo deve ser aquela em que o cavaleiro não atrapalhe o cavalo. 

 

3.2.1.3 Mãos 

  

 Nunca agir com as mãos sem antes agir com as pernas: todas as 
ações com as mãos devem ser precedidas de uma ação com as pernas. 
(COUX et al, 2006, p. 25) 

 

 Segundo Cerqueira (2009), as mãos atuam como reguladoras e 

canalizadoras do movimento para frente, e são responsáveis ainda por direcionar o 

caminho pelo qual o cavalo deve percorrer, dando a ele a direção.  

 As mãos podem provocar os seguintes efeitos: “Tomar uma andadura inferior; 

Desacelerar na mesma andadura; Recuar; Modificar o equilíbrio e Assegurar a 

direção”. (CERQUEIRA, 2009, p.18) 

 As mãos podem regular o movimento de três formas distintas: Atuando, 

resistindo e cedendo. Para atuarmos, devemos apenas cerrar os dedos, sem 
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exercer qualquer tração. O cavaleiro deve resistir quando for necessário ou 

desejável que se combata uma iniciativa do cavalo que não cedeu a uma ação do 

cavaleiro, ou se defendeu de uma situação específica. Tal atuação faz-se possível 

através da fixação das mãos no mesmo lugar, sem subir ou tracionar, apenas 

mantendo os dedos cerrados, até que se consiga que o cavalo obedeça. Ao se obter 

o efeito desejado, o cavaleiro deve ceder. Podendo fazê-lo abaixando ou avançando 

os punhos, desarredondando os punhos ou descerrando os dedos sobre as rédeas, 

excetuando-se polegares e indicadores. (CERQUEIRA, 2009). 

 Segundo Cerqueira (2009), temos que ter em mente que a ação simultânea e 

igual das duas rédeas faz com que o cavalo reduza a sua velocidade e também que 

o cavalo passe para uma andadura inferior, ao passo que, ao atuarmos com as 

rédeas isoladamente, permitimos que o cavalo execute mudanças de direção e 

exercícios de flexionamento. 

 Coux et al (2006), complementa que o ato de ceder serve para recompensar 

o animal, aliviar o contato, manter o rassembler (entrada mais acentuada dos 

posteriores para além de sua posição) sem um contato forte em demasia. 

 Coux et al (2006) diz ainda que, quanto mais um determinado cavaleiro utiliza 

as mãos de maneira forte, mais o cavalo terá uma tendência a sentir vontade de 

brigar com o cavaleiro, em contrapartida, ao descontrair as mãos, o cavalo se sentirá 

menos pressionado, e deixará de brigar. Quando o cavalo ceder, o cavaleiro 

também deve ceder, do contrário, o cavalo irá brigar com o cavaleiro a maior parte 

do tempo. 

 Coux et al (2006), reforça que tensão nas rédeas não deve significar peso, e 

também que não devemos surpreender a boca do cavalo, precisamos de uma mão 

que acompanhe o tronco, quando for necessário, fechar os dedos, mas nunca recuar 

a mão. 
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3.2.1.4 Concordância das ajudas 

 

 Segundo Cerqueira (2009), a concordância das ajudas é a cooperação obtida 

entre as pernas, mãos e o peso do corpo. Essa cooperação irá permitir, facilitar e 

apressar a execução correta dos movimentos a cavalo. Dessa forma é de grande 

valia que associamos as ajudas para a obtenção de um objetivo comum, procurando 

evitar o emprego de ajudas que se contrapõem. 

De acordo com Coux et al (2006), a ação conjunta, é uma ação de mãos e 

pernas em conjunto, onde as pernas enviam o movimento para as mãos que o 

controlam, mas de forma suave. O tronco também tem um papel importante, ao 

endireitar-se, e o quadril ao avançar na direção da mão. Dessa forma vemos perna, 

assento e mão atuando de forma conjunta para um determinado objetivo comum. 

“Qualquer ação da mão deve ser precedida de uma ação de perna” (COUX et 

al, 2006, p.16), tal afirmação diz respeito a sempre termos em mente de que ao 

atuar, ceder ou resistir, a decisão que tivermos de tomar, será iniciada sempre pelas 

pernas. Se um cavalo resiste, por exemplo, devemos recuar o tronco, e fechar 

momentaneamente os dedos após uma ação de pernas. A ação de pernas sempre 

deverá vir em primeiro lugar, uma vez que não desejamos que o cavalo levante sua 

frente. Ao empregarmos em um primeiro momento a ação das pernas, iremos 

obrigar o animal a lançar seus posteriores embaixo da massa. Quando da atuação 

das pernas, as mãos não devem se opor ao movimento, e sim ficarem vigilantes, 

atentas, não é porque elas não devem ficar atentas que devemos considerar que as 

mesmas devam estar de forma displicente. 

 

3.2.2 As Ajudas Artificiais 

 

 Como já vimos anteriormente, as ajudas artificiais ou secundárias, são 

aquelas destinadas a reforçar as ajudas naturais, sejam de forma a complementar 

uma ajuda de perna, assento ou mão ou corrigir quando uma dessas ajudas se 

mostra ineficiente. 
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3.2.2.1 Poder da Mente 

 

 Conceito indicado por Monte (2011), como sendo um dos primeiros critérios 

para as ajudas secundárias, uma vez que como o próprio autor nos diz, pode ser 

considerada como uma das ajudas mais importantes para a execução dos trabalhos, 

onde o cavaleiro deve imaginar exatamente o que irá fazer antes de necessitar as 

ajudas, devemos sempre lembrar de não surpreender o cavalo e sim, convidá-lo a 

fazer algo, deve ser sempre de forma sutil e agradável para o animal. 

 Podemos citar como exemplo, o ato de virar a esquerda dentro do picadeiro 

em C, antes de chegarmos em C, já devemos estar pensando que em C iremos virar 

a esquerda, dessa forma daremos as ajudas necessárias para antes de chegarmos 

em C, o animal já sentir o que iremos fazer. Tal ajuda pode ser evidenciada no salto 

sobre obstáculos também, uma vez que em um determinado salto, no tempo de 

salto do planar, ao procurarmos o próximo obstáculo com os olhos, naturalmente já 

daremos as ajudas corretas para aquela direção, e não iremos surpreender o cavalo 

na recepção. Transpondo este conceito para outros exercícios, perceberemos o 

quanto o simples ato de pensar antes de agir irá facilitar o cavalo a entender as 

ajudas. 

 

3.2.2.2 Chicote 

 

 Definida por Monte (2011) como a principal ajuda para o cavalo compreender 

os sinais das pernas, deve ser utilizado sempre atrás da bota quando a ideia for 

reforçar uma ação de pernas, através de pequenos toques. Podendo ser utilizado 

também como forma de correção. Ao utilizarmos com essa finalidade devemos ter 

em mente que não podemos utilizar com ira, raiva, e tão somente, para corrigir algo 

que não foi compreendido de forma suave pelo cavalo. 

 Cerqueira (2009) diz ainda que além de poder ser utilizado como elemento de 

correção, o chicote deve ser utilizado para fazer o cavalo ir à frente. Decarpentry 

(1973) complementa que:  
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[...] O chicote é um agente de impulsão suplementar. Permite, também, por 
meio de sua aplicação em determinadas partes do corpo, aumentar a 
atividade de certos grupos de músculos e, em consequência, modificar o 
jogo de conjunto do aparelho locomotor. (DECARPENTRY, 1973, p. 28). 

 

 

3.2.2.3 Voz 

 

 Segundo Cerqueira (2009), o cavalo deve conhecer a voz de seu dono, mas 

sem exageros. Podemos utilizar a voz para acalmarmos nosso animal face alguma 

adversidade, como por exemplo, um cavalo solto na pista, sozinho, dando corcoves, 

ao utilizarmos a voz de forma suave, sob os dizeres de “olá, olá” passamos ao 

cavalo a ideia de que ele pode se acalmar que tudo ficará bem, da mesma forma 

que podemos ao trabalharmos na guia, utilizarmos entonações de voz diferentes 

para fazermos os cavalos trabalhar nas três andaduras: passo, trote e galope.  

Após as lições bem executadas na guia podemos transportar esses 

ensinamentos para o trabalho montado, onde uma ajuda natural bem executada, 

associada a um comando de voz, por mais sutil que seja será associado pelo cavalo. 

Poderemos utilizar a voz também, de uma forma mais enérgica como efeito de 

correção. A cavalo ao executar alguma reação que não lhe foi pedida, poderemos 

nos valer na expressão: Não! Esta expressão em alto e bom som irá fazer o cavalo 

perceber que fez algo errado. 

 Decarpentry (1973) afirma que a voz permite ao cavaleiro agir sobre o moral 

do cavalo para excitá-lo ou acalmá-lo, censurá-lo, corrigi-lo ou recompensá-lo. 

Monte (2011) complementa que a voz terá sempre um valor considerável de 

comunicação com o animal, se utilizada de forma regular e com as mesmas 

palavras, mesmo tom. 

 

 O uso de estalo de língua como agente impulsivo é extremamente 
cômodo tanto no adestramento como na equitação, porque chega 
diretamente ao cavalo sem o intermédio de toques de qualquer espécie, 
sempre suscetíveis de provocar, além de seus efeitos impulsivos, outras 
reações menos úteis. Pelo exercício progressivo, os estalos de língua de 
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intensidade tão reduzida que ficam imperceptíveis aos mais próximos 
vizinhos do cavaleiro, são perfeitamente ouvidos pelo cavalo, que deve ser 
adestrado para obedecer-lhe imediatamente. (Decarpentry, 1973, p. 39). 

 

 Coux et al (2006) nos diz que a voz é de suma importância principalmente na 

educação de cavalos novos, uma vez que segundo ele, os cavalos reconhecem as 

vozes muito tempo depois de terem aprendido. 

 

3.2.2.4 Pingalim 

 

 Segundo Cerqueira (2009) o pingalim constitui um meio artificial fundamental 

para o reforço da ajuda natural das pernas, uma vez que, se utilizado nos flancos 

vem a estimular o movimento para a frente, se utilizado na garupa, tem como função 

provocar o engajamento dos posteriores, obrigando o cavalo a jogar os mesmos 

embaixo da massa, engajando-se de uma melhor forma, se utilizado nas espáduas 

estimulam um cavalo preguiçoso. Pode ser utilizado também como forma de 

correção, sem no entanto, ser utilizado por raiva ou no ímpeto da cólera. 

 

3.2.2.5 Esporas 

 

 Como dito anteriormente com a explicação das ajudas de chicote e pingalim, 

a espora serve também como forma de reforçar uma ação de pernas. Monte (2011) 

diz que as esporas devem ser utilizadas com delicadeza por cavaleiros experientes, 

como um meio de comunicação mais efetivo do que as pernas, nunca utilizadas 

como forma de punição. Temos que ter em mente que é uma ajuda fundamental 

para a produção e complementação de uma melhor impulsão. 

 Cerqueira (2009) complementa que as esporas devem ser utilizadas sobre a 

forma de pequenos ataques, não devem permanecer em contato contínuo com o 

cavalo, do contrário teremos um cavalo insensível as ajudas de perna e por 

consequência as ajudas das esporas. 
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 Coux et al (2006) afirma também que o uso contínuo das esporas faz com 

que o cavalo adormeça ou fique nervoso, uma espora sempre colada ao cavalo irá 

fazer com que o mesmo, ao invés de impulsionar-se e deslocar-se para a frente, fará 

com que o mesmo se acomode, habitue-se e se detenha ir para a frente. Devemos 

sempre ter em mente também que assim como o uso de qualquer outra ajuda, esta 

deve ser utilizada de forma suave e progressiva, não podemos surpreender o cavalo 

e assustá-lo, e sim agirmos de forma delicada e no momento certo. 

 

3.2.2.6 Afago 

 

 O afago é um meio de adestramento de importância capital. Todos 
os cavalos são-lhe, naturalmente, mais ou menos sensíveis e sua 
sensibilidade pode ser aumentada consideravelmente quando o cavaleiro 
toma o cuidado de, durante muito tempo, no início do adestramento, 
acompanhar o afago de recompensas imediatas ainda mais vivas, tais como 
gulodices, apear, volta à cocheira, etc... Esta primeira “associação de 
sensações” reforça muito o poder do afago como ceio de adestramento. É 
preciso não negligenciá-lo. (Decarpentry, 1973, p. 37). 

 

 Ajuda artificial que deve ser associada a uma forma de recompensa para o 

cavalo, associada sempre como reforço de uma atitude positiva. Deve ser utilizada 

com cuidado, para não criar associações indesejáveis. Poderá ser reforçado com 

guloseimas, como cenouras, torrões de açúcar, dentre outros. 

 Monte (2001) complementa que o afago também pode ser associado com a 

voz, através de palavras que reforcem uma ação positiva do cavalo. Não que a voz 

seja uma forma de afago, mas ao utilizarmos deste artifício com batidas no pescoço, 

por exemplo, reforçamos para o cavalo a ideia de recompensa, que é o objetivo 

primário do afago, a recompensa do cavalo. 

 

 Assim, para ensinar o que quer que seja ao cavalo, o cavaleiro nunca 
dispõe senão de um meio: colocar seu aluno num conjunto de condições tal 
que a reação de seu instinto consista precisamente no que o cavaleiro quer 
obter. Ora, qualquer que seja a habilidade do adestrador, é quase 
impossível que o conjunto de condições que ele tenha realizado determine 
uma única reação. O cavalo, quase sempre, tenta várias, mais ou menos 
diferentes, e o adestrador “espreita” o aparecimento da que deseja para 
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“recompensá-la” o mais rapidamente possível, pelo afago, particularmente. 
O cavalo, por sua vez, leva tempo, ás vezes muito tempo, antes de discernir 
exatamente qual é, no conjunto de reações que tentou, a que lhe dispensa 
satisfações. É somente pela repetição dos “pedidos” do cavaleiro, no curso 
dos quais os tateamentos do cavalo se reduzem pouco a pouco, que chega 
a fixar-se na compreensão deste último a associação: tal ato = afago. 
(Decarpentry, 1973, p. 37). 

 

Coux et al (2006) observa que “festas” são bem-vindas, e devem ser feitas no 

momento exato e não de forma constante.  

 

3.3 GINÁSTICAS DE SALTO 

 

A equitação consiste em 70% cavalo e 30% cavaleiro, mas esses 30% tem 
que ser perfeitos, não 29%, e sim 30%... (SEVERO, 2013, p.2 citado por 
RODRIGO PESSOA [19--?]). 

 

 O cavalo serviu durante milhões de anos a humanidade como caça 

inicialmente, em um segundo momento, já com o advento da roda, serviu como um 

melhoramento ao meio de transporte em tempos de guerra e de paz. Quando o 

homem percebeu que podia extrair mais do cavalo, a nível de ter um maior controle 

do animal, deu-se inicio, ainda que de forma bem rudimentar, vamos assim colocar, 

o adestramento do animal. Tal adestramento foi o estopim para que chegássemos 

ao grau de adestramento que possuímos atualmente. 

 O grego Xenofonte, por volta do ano 370 A.C deu indicações sobre o salto 

sobre buracos, muros e outros obstáculos. Desde então, muitos relatos foram 

surgindo sobre o salto de obstáculos naturais a cavalo. (MUÑOZ, 2012, tradução 

nossa). 

 Muñoz (2012, tradução nossa) diz ainda que ao final dos anos 20, do século 

passado, os instrutores da Escola de Cavalaria de Hanover (Alemanha), 

encontraram uma conexão entre os seus regulamentos militares de instrução com o 

adestramento de cavalos de salto desenvolvido pelo italiano Caprilli. 
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 Como dito anteriormente, a equitação corresponde a 70% de esforço do 

cavalo, tendo em vista que compete a este passar por obstáculos de forma 

sucessiva, seja em uma ginástica ou em um percurso, obstáculos estes com os mais 

variados graus de dificuldade, o que lhe irá exigir uma boa técnica de salto, a qual 

abordaremos mais adiante, uma grande capacidade de reação e concentração, seja 

para as mudanças de direções durante um exercício ou durante uma prova, aliadas 

a essas mudanças, acrescentamos um grau de obediência para entender as ajudas 

dadas pelo cavaleiro, e são nestas ajudas, que se encontram os 30% que competem 

ao cavaleiro, saber o momento certo de apertar a perna, ceder a mão, descontrair, 

empurrar, voltar entre outros “comandos” que competem ao cavaleiro ajudar o 

cavalo a estar exatamente em condições de executar os seus 70%. 

A ginástica de salto consiste em um desenvolvimento da força e da técnica de 

salto mediante o trabalho sobre cavaletes, obstáculos, obstáculos com referências 

atrás ou a frente dos mesmos, combinações (duplos ou triplos, por exemplo) e 

ginásticas propriamente ditas (MUÑOZ, 2012, tradução nossa). 

A ginástica de salto executada de forma metódica e competente é parte 

indispensável das fases iniciais e avançadas de treinamento. Tem um efeito positivo 

e duradouro sobre o desenvolvimento do movimento de salto do cavalo. Com a 

ginástica de salto fortalecemos os músculos, tendões e ligamentos do animal e 

também o desenvolvimento de seus movimentos. (MUÑOZ, 2012, tradução nossa). 

A ginástica deve ser utilizada para familiarizar o cavalo de maneira 

sistemática com a técnica. A partir disso, promove-se a harmonia e o 

desenvolvimento do salto (aproximação, batida, elevação e passagem dos 

anteriores, planar, descida e recepção) e se ganha influência sobre o 

desenvolvimento e a técnica do salto. (MUÑOZ, 2012, tradução nossa). 

 

3.3.1 Objetivos do trabalho de domínio de obstáculos (cavaletes) e os problemas 

advindos deste trabalho 
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 Segundo o Caderno de Instrução de Salto da EEE (2003), os objetivos do 

trabalho de cavaletes são os seguintes: Desenvolver a ginástica de salto; acalmar o 

cavalo, cadenciar e regularizar a andadura na frente da barreira e arredondar a 

trajetória do salto. 

 O Caderno de Instrução de Salto da EEE (2003) diz ainda que cumprindo os 

objetivos do trabalho, exigimos do animal uma andadura calma, regular e 

cadenciada, obriga ainda que o cavalo se engaje mais arredondando o dorso-rim e 

liberando as espáduas; consegue-se ainda com o trabalho de domínio de obstáculos 

uma grande concentração muscular (que pode vir a suprir uma falta de velocidade). 

Tem uma grande utilidade para cavalos que saltam rasante, como veremos adiante 

no decorrer do nosso trabalho. 

 Este trabalho é desfavorável aos cavalos que se cuidam demais dos 

obstáculos, seja se retendo ou perdendo a impulsão. Não devemos confundir, no 

entanto, o cavalo que se retém (aquele que sempre necessitamos convidá-lo a dar 

um lance a mais, seja utilizando a voz, perna, ou ajudas artificiais) com o cavalo 

que se ajeita antes do salto. Devemos ter em mente que ambos encurtam lances 

que precedem o salto, sendo que o cavalo que se retém perde parte da impulsão e o 

cavalo que se ajeita ele conserva sua impulsão de forma integral. (CADERNO DE 

INSTRUÇÃO DE SALTO DA EEE, 2003). 

 

3.3.2 Trabalho de domínio de obstáculos 

 

 Em um primeiro momento devemos separar o material que utilizaremos em 

nosso trabalho, para isso, o Caderno de Instrução de Salto da EEE (2003) diz que 

para um trabalho de domínio de obstáculos o ideal é que tenhamos 06 cavaletes 

(com comprimento entre 3 a 4 metros e que possuam de 15 a 20 centímetros de 

altura) espessos e firmes, que sejam fáceis de transportar. Devemos ter em mente 

ainda que em caso de utilizarmos os cavaletes de trote no chão, devemos utilizar os 

“toquinhos” (pedaços de madeira que impedem que o a vara a ser utilizada de 

cavalete esteja em contato direto com o solo). 
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 As ginásticas de salto compreendem vários elementos colocados um atrás do 

outro em linha reta ou curva (“linha quebrada”) com as distâncias correspondentes 

ao quique ou a distância de um ou dois lances de galope entre eles. (MUÑOZ, 2012, 

tradução nossa). 

 Abaixo ilustraremos um exercício idealizado no Caderno de Instrução de Salto 

da EEE (2003) e faremos algumas considerações sobre ele. Temos que os 

cavaletes de trote devem ser colocados a uma distância de 1,30 a 1,50 m entre si e 

a cerca de 4,50 m do obstáculo (1 lance de galope). 

 

         Figura 06: Ginástica com cavaletes de trote a 1,45 m. 

 

                            Fonte: SEVERO (2013), adaptada. 

 

 Dispomos quatro cavaletes de trote a 1,45 m entre eles (distância dentro do 

aceitável, de acordo com o parágrafo anterior), após isso um lance de galope e por 

último a transposição de um obstáculo vertical, que inicialmente podemos começar 

com um “x”, e podemos ir aprimorando conforme o desempenho do cavalo, 60, 80 

cm, não devendo passar de 1,0 m. 

 Considerações a respeito desta ginástica, no tangente a andadura: Temos 

que para cavalos com andaduras amplas ou árdegos, iniciam com distâncias 

maiores; ao passo que cavalos com andaduras curtas, iniciam com distâncias 

menores. (CADERNO DE INSTRUÇÃO DE SALTO DA EEE, 2003). 

 Caderno de Instrução de Salto da EEE (2003) explicita ainda as condições 

em que o trabalho deve ser iniciado, em um primeiro momento o cavalo deve estar 
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ao trote “lento” e cadenciado; calmo; apoiado; com o pescoço levemente estendido e 

com uma andadura franca e regular. 

 Temos que a passagem dos cavaletes propicia ao animal, elevar as 

andaduras; arredondar o dorso-rim; facilita o engajamento dos posteriores; propicia 

a elevação da base do pescoço; liberdade das espáduas; o apoio e por fim a 

extensão do pescoço. (CADERNO DE INSTRUÇÃO DE SALTO DA EEE, 2003). 

 Em um aspecto geral podemos concluir neste item que a ginástica de 

cavaletes propicia dar as condições ideais para que o conjunto cavalo-cavaleiro 

execute um bom salto. 

 

3.3.3 Análise do trabalho de ginásticas iniciais 

 

Wofford (2012), diz que os exercícios devem ser abordados com calma, em 

uma andadura equilibrada e uniforme, fazendo-se valer do uso de rédeas longas ou 

possivelmente até perdendo um pouco o contato. Mantendo dessa forma a tensão 

suave nas rédeas. O objetivo será de procurar fazer com que o animal se mantenha 

ritmado, equilibrado e com regularidade ao transpor obstáculos. 

 O Caderno de Instrução de Salto da EEE (2003) nos mostra uma simples 

ginástica que pode ser utilizada em trabalhos iniciais e que deve ser realizada ao 

trote, utilizando-se pelo menos 4 (quatro) cavaletes, com distâncias variáveis de 1,30 

a 1,50 m, e com uma altura de 15 a 20 cm do solo. 

 

                    Figura 07: Ginástica com cavaletes de trote a 1,30 m. 

 

        Fonte: SEVERO (2013), adaptada. 
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 Cabe ressaltar que a respeito da ginástica acima é importante que não nos 

esqueçamos de obedecer às proporções entre as distâncias dos cavaletes (1,30 m, 

no exemplo acima), com a distância entre o último cavalete e o obstáculo 

propriamente dito (2,60 m, no exemplo acima). Caso utilizássemos uma distância de 

1,40 m entre os cavaletes, teríamos que a distância entre o último cavalete e o 

obstáculo seria de 2,80 m. 

 Abaixo abordaremos uma ginástica a ser executada ao galope. A distância 

entre os cavaletes como não poderia ser diferente será maior que a do cavalete ao 

trote, devendo variar entre 3 a 3,5 m entre os cavaletes e a distância entre o último 

cavalete e o obstáculo propriamente dito pode variar de 6 a 7 m, devendo esse 

obstáculo estar a uma altura de no máximo 1,20 m. Devendo os cavaletes de galope 

estar a no mínimo 0,50 m do cão. (CADERNO DE INSTRUÇÃO DE SALTO DA EEE, 

2003). 

                                             Figura 08: Ginástica com cavaletes de galope a 3,0 m. 

 

       

 

 

 

                   Fonte: SEVERO (2013), adaptada. 

 

 O Caderno de Instrução de Salto da EEE (2003) divide que o trabalho deva 

ser executado em fases progressivas, onde na 1ª fase, deve-se focar apenas em 

passar nos cavaletes. Nessa primeira etapa da 1ª fase busca-se a calma, a extensão 

do pescoço, o apoio, a confirmação de uma andadura franca e cadenciada e o 

cavaleiro na posição avançada. Na 2ª fase, devemos associar o obstáculo e dar ao 

cavalo condições de saltar, através de um trote calmo, apoiado, pescoço estendido e 

em uma andadura franca e cadenciada. 

 Ramires (2019) diz ainda que em casos de o cavalo não atender as 

solicitações, devemos ter em mente algumas correções a serem feitas. Se o cavalo 
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se precipita, devemos executar um alto a frente da barreira e retornar o exercício. Se 

o cavalo perturba no salto, devemos fazer um alto após o salto. Se o cavalo se 

retém, devemos colocá-lo para frente e após o obstáculo devemos avançar de 30 a 

40 m. 

  A 3ª fase diz respeito às combinações e as passagens por obstáculos duplos. 

Inicialmente devemos após consolidadas a 1ª e 2ª fase, começarmos com um salto 

isolado. Após o conjunto estar adaptado ao salto isolado, poderemos passar a 

sistemática dos obstáculos duplos, na gradação descendente de 2 lances, 1 lance e 

1 batida. 

 Segundo o Caderno de Instrução de Salto da EEE (2003) a progressividade 

ao treinarmos os duplos deve ser semelhante a 1ª e 2ª fase, inicialmente 

passaremos apenas nos cavaletes, posteriormente passaremos nos cavaletes e 1º 

elemento; cavaletes e 2º elementos; cavaletes e o duplo. Se o cavalo executar algo 

de forma incorreta, devemos seguir o que já foi abordado anteriormente neste item, 

devendo acrescentar a descontração. 

 A 4ª fase consiste na iniciação aos triplos, onde o mecanismo segue o mesmo 

esquema que a fase anterior. Inicialmente os cavaletes; cavaletes e 1º elemento; 

cavaletes e 2º elemento; cavaletes e o 1º e 2º elemento; por fim a ginástica de forma 

completa. 

 A 5ª e última fase, segundo o Caderno de Instrução de Salto da EEE (2003), 

introduz as mudanças de direção, série de cavaletes com obstáculos e ao fim da 

ginástica da fase anterior executar algumas mudanças de direções visando outros 

obstáculos externos a ginástica inicial. 

 Temos que a finalidade de se fazer exercícios com ginásticas de cavalete 

são: Obrigar o cavalo a saltar diversos obstáculos, fazendo com que se assemelhe 

para ele algo próximo do que ele encontrará em um percurso; saltar com o melhor 

gesto possível; calma e assegurar ao cavaleiro um maior domínio do cavalo. 

Devemos ter em mente sempre a progressividade dos exercícios e nunca devemos 

esquecer que esse tipo de trabalho apresenta como desvantagem o fato de não 

ensinar o cavalo a calcular a batida. ´ 
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 Em contra partida, temos como vantagens para o cavalo, uma maior atenção 

a barreira; um cavalo apoiado; extensão do pescoço; arredondamento do dorso-rim; 

um maior flexionamento; desenvolver à ginástica de salto; calma; cadência e 

regularidade da andadura; arredondamento da trajetória, que abordaremos no 

próximo item. (CADERNO DE INSTRUÇÃO DE SALTO DA EEE, 2003). 

 O Caderno de Instrução de Salto da EEE (2003), diz ainda que o trabalho de 

ginásticas em cavaletes constitui um ótimo exercício para animais que:  

 

[...] disparam para a barreira; esmagam as espáduas no salto; saltam com o 
rim cavado; não empregam o pescoço; não defendem os posteriores e 
saltam rasante em extensão. (CADERNO DE INSTRUÇÃO DE SALTO DA 
EEE, 2003, p. 34). 

 

 No tocante as vantagens e desvantagens de se trabalhar ginásticas em 

cavaletes, temos como vantagens das ginásticas de trote: acalmar o cavalo; 

elevação das espáduas; arredondamento do dorso-rim e báscula do pescoço e a 

capacidade para ajustar-se em uma batida muito justa. Como desvantagem do 

trabalho ao trote temos a perda de impulsão e o fato de a ginástica não ensinar o 

cavalo a calcular a batida para o salto. (CADERNO DE INSTRUÇÃO DE SALTO DA 

EEE, 2003). 

 Em contrapartida a ginástica de cavalete ao galope é indicada para se 

aprender a calcular a batida e para combater a falta de impulsão. Como 

desvantagens temos: A utilização da impulsão para o salto, tendendo a fazer uma 

trajetória rasante e cuidar menos do obstáculo e não ensina o cavalo a elevar as 

espáduas. (CADERNO DE INSTRUÇÃO DE SALTO DA EEE, 2003). 

 

3.3.4 Técnica de salto 

 

[...] Se você vai começar a ensinar o seu cavalo a saltar, é importante que 
você saiba como os cavalos saltam. Tanto a partir do trote, como do galope, 
o seu cavalo começa o seu movimento de salto com seu quarto anterior. Ele 
abaixa levemente a sua cabeça e seu pescoço, assenta ambas as patas da 
frente no solo, então traz de volta sua cabeça e seu pescoço e começa seu 
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movimento de salto para cima, quando o quarto anterior deixa o solo, o seu 
quarto traseiro deve avançar para a frente, para baixo do seu corpo e 
impeli-lo ao longo da trajetória em arco que o seu quarto anterior tinha 
começado a descrever. (WOFFORD, 2012, p.38). 

 

3.3.4.1 Analisar o gesto e os tempos de salto 

 

Segundo o Caderno de Instrução de Salto da EEE (2003), temos que durante 

o salto o cavalo realiza quatro movimentos rápidos e inversos com pescoço. 1º 

Movimento é conhecido como Elevação: batida; 2º Movimento denomina-se 

Abaixamento: passagem dos anteriores; 3º Movimento é chamado de Elevação: 

passagem dos anteriores e o 4º Movimento é conhecido como Abaixamento: retorno 

ao solo, onde após isso o cavalo já ira se preparar para uma nova partida. 

Em um primeiro momento, ao analisarmos o 1º Movimento: Elevação: batida, 

temos que a batida é o local exato de onde o cavalo irá retirar os seus posteriores do 

solo em direção ao obstáculo. É onde ocorre o máximo recolhimento do cavalo, 

onde ele empurra os seus posteriores para debaixo da massa, para que distenda os 

mesmo depois, funcionando como uma mola, para impulsionar o seu corpo para 

frente e para cima. 

 Em um segundo momento, ao analisarmos o 2º Movimento: Abaixamento: 

passagem dos anteriores tem-se que o cavalo lança o seu pescoço na direção da 

trajetória do salto; posteriores que distenderam no movimento anterior impelem a 

massa do cavalo para a direção do obstáculo e o abaixamento do pescoço irá 

provocar um movimento ascendente do antemão e irá favorecer a solicitação dos 

posteriores (flexionamento do dorso-rim e dos ligamentos). (CADERNO DE 

INSTRUÇÃO DE SALTO DA EEE, 2003) 

 O 3º Movimento, Elevação: passagem dos anteriores diz respeito a báscula 

que o cavalo produz sobre o obstáculo, culminando com a descida dos anteriores. 

 O 4º Movimento, Abaixamento: retorno ao solo, é o momento no qual ocorre o 

amortecimento da retomada do contato com o solo, e, acelera o engajamento dos 

posteriores, é a fase mais crítica do salto devido a instabilidade do equilíbrio. 

(CADERNO DE INSTRUÇÃO DE SALTO DA EEE, 2003). 
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3.3.4.2 Analisar o salto 

 

 O Caderno de Instrução de Salto da EEE (2003) diz que o salto propriamente 

dito do cavalo pode ser dividido em seis fases: A primeira denomina-se 

Aproximação ou abordagem, que nada mais é que o ato de o cavalo aproximar-se 

do obstáculo para o salto; a segunda fase denomina-se Batida, ponto no qual o 

cavalo deixa o solo em direção ao obstáculo, para transpô-lo; a terceira fase 

denomina-se Elevação e passagem dos anteriores, ato de transpor o obstáculo 

propriamente dito com os anteriores; a quarta fase denomina-se Planar, 

complementação da fase anterior, seria o momento exato onde os anteriores já 

passaram pelo obstáculo e os posteriores estão por passar, como se o cavalo 

estivesse parado em cima do obstáculo; a quinta fase denomina-se Descida, ato no 

qual o cavalo após passar anteriores e posteriores, está pronto para chegar ao solo; 

a sexta e última fase denomina-se Recepção, quando o cavalo novamente toca o 

solo com os anteriores, se organiza e já sai para o próximo obstáculo. 

 Abaixo podemos observar uma figura que ilustra bem a posição dos 

anteriores e dos posteriores do cavalo em cada fase do salto, bem como a posição 

do cavaleiro. 

 

 Figura 09 – Analise do salto. 

 

 

 

 

 

 Fonte: Caderno de instrução de salto da EEE (2003). 
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Percebe-se pela figura acima que a aproximação como é o ato de aproximar-

se simplesmente para o obstáculo não está representada na figura. A fase 

conhecida como batida pode ser observada pelo Nr 1, para os anteriores e Nr 2 

para os posteriores. A fase denominada como Elevação e passagem dos 

anteriores está representada pelos Nr 2, para os anteriores e Nr 3 para os 

posteriores. A fase conhecida como Planar está representada pelos Nr 4 e 5 para os 

anteriores e Nr 6 e 7 para os posteriores. A fase denominada Descida está 

representada pelos Nr 6,7 e 8 para os anteriores e Nr 7,8 e 9 para os posteriores. A 

última fase, conhecida como Recepção, esta representada pelo Nr 9 para os 

anteriores e pelo Nr 11 para os posteriores. 

 Durante a 1ª Fase, aproximação, a interferência do cavaleiro deve ser a 

mínima possível, a fim de não interferir na atenção e no equilíbrio do cavalo. O 

cavalo deve estender o seu pescoço, engajar melhor os seus posteriores embaixo 

da massa e olhar com atenção a referência do obstáculo, medindo assim o seu 

ponto para a batida. Se percebermos que o nosso cavalo vem de forma displicente 

para o obstáculo, deveremos chamar a sua atenção para que o mesmo encare o 

obstáculo com atenção. 

 

                   Figura 10 – Aproximação para o salto. 

 

                  Fonte: MUÑOZ (2012). 
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A 2ª Fase, batida, o cavaleiro não deve resistir aos efeitos da inércia, ou seja, 

não deve se opor ao movimento, deve acompanhar o salto, mas do que se ligar ao 

cavalo, deve se ligar ao movimento descrito por este. Joelhos e bacia deslizam a 

frente, no entanto, esse avanço varia de acordo com o tipo de obstáculo, a 

velocidade com a qual se aborda o obstáculo e o grau de impulsão do cavalo. 

(CADERNO DE INSTRUÇÃO DE SALTO DA EEE, 2003). 

 

         Figura 11 – Batida para o salto. 

.  

       Fonte: MUÑOZ (2012) 

 

A 3ª Fase, elevação e passagem dos anteriores, diz respeito ao fato de 

durante a elevação, o cavaleiro deve sair um pouco da sela, visando retirar um 

pouco do peso do dorso-rim do cavalo, de modo que facilite que o cavalo o projete, 

elevando os dois por cima do obstáculo. As mãos devem ceder, na direção do 

pescoço, de modo a acompanhar o movimento. 
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                        Figura 12 – Elevação e passagem dos anteriores. 

 

                       Fonte: MUÑOZ (2012). 

 

A 4ª Fase, planar, consiste para o cavalo em um alongamento da coluna 

vertebral para frente, a passagem propriamente dita por cima do obstáculo e 

movimento do pescoço para baixo e para frente, para o cavaleiro influi em mais 

alguns aspectos como: cotovelos elásticos, mãos cedendo, mas mantendo o apoio; 

olhar para frente ou para a direção do próximo obstáculo a ser saltado. 

 

                        Figura 13 – Planar. 

 

                       Fonte: ALLEN (2007). 

 

 A 5ª Fase, descida, o cavaleiro deve se preparar para a recepção, onde bacia 

e joelhos são impelidos para frente e para baixo. 
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                  Figura 14 – Descida. 

 

                  Fonte: MUÑOZ (2012). 

 

 A 6ª Fase, recepção, momento no qual cavalo e cavaleiro se recebem no 

solo, do outro lado do obstáculo, tendo o cavaleiro absorvido as reações do 

movimento nos joelhos e principalmente nos tornozelos. O cavaleiro deve ainda 

terminar o salto em suspensão flexível (o que irá facilitar a partida do cavalo para o 

novo galope e aliviará o mesmo nessa fase crítica do salto) e continuar olhando para 

frente, para conservar o equilíbrio. É o movimento mais importante do salto 

(CADERNO DE INSTRUÇÃO DE SALTO DA EEE, 2003). 
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                      Figura 15 – Recepção. 

 

                      Fonte: WOFFORD (2012). 

 

3.3.5 Citar os processos de correção da trajetória 

 

 Antes de abordarmos a correção de uma trajetória, cabe salientar o que vem 

a ser uma trajetória propriamente dita. Segundo o Caderno de Instrução de Salto da 

EEE (2003) trajetória seria o arco, a parábola, na qual o corpo do cavalo descreve 

ao saltar um obstáculo. Imaginemos um cavalo saltando; ao lançar seu pescoço à 

frente para um determinado salto, o corpo do cavalo distendido, prolongado, 

descreve uma parábola na qual ficará contido o obstáculo. 
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 Devemos entender ainda que o ponto mais alto dessa parábola, não será o 

mesmo em todos os tipos de obstáculos. Veremos a seguir algumas considerações 

sobre a relação existente entre o ponto mais alto da parábola (vértice) e os tipos de 

obstáculos mais comuns: Vertical, Oxer e Tríplice. 

 Muñoz (2012, tradução nossa) diz que uma boa trajetória de salto é aquela 

em que o cavaleiro prepara uma boa aproximação, chega com uma distância 

adequada e culmina com a batida no local correto. A continuação é a parábola do 

salto propriamente dita (fase de suspensão/planar), a fase de aterrissagem ou 

descida e a saída ou recepção. A curvatura a ser descrita pelo cavalo irá depender 

do local onde o mesmo irá dar a batida, do impulso no momento da elevação e 

passagem dos anteriores e do comportamento do cavaleiro nas fases do salto.  

 Tratando-se de obstáculos verticais, a encurvadura descrita pelo cavalo 

assemelha-se a uma parábola, cujo ponto mais alto deve coincidir com o plano do 

obstáculo perpendicular ao solo. Tratando-se de obstáculos tipo oxer, o ponto mais 

alto da parábola encontra-se no centro do obstáculo. Em caso de obstáculos tipo 

tríplice, o ponto mais alto será acima do elemento mais alto. (MUÑOZ 2012, 

tradução nossa). 

 

3.3.6 Citar as variações da distância da batida e suas consequências 

 

 Ao tratarmos das distâncias da batida, temos que esclarecer o que se 

entende por distância da batida, a distância em que o cavalo sai para o obstáculo 

tomando-se por base o momento em que ele pisa pela ultima vez no solo antes de 

passar por um obstáculo. Podemos ter três hipóteses possíveis para a batida: O 

salto justo; o salto curto e o salto do longo. 

 O Caderno de Instrução de Salto da EEE (2003) diz que o salto do justo, é 

aquele em que o cavalo encontra-se com a batida correta em relação ao obstáculo a 

ser saltado. O animal executa menos esforço para passar esse mesmo obstáculo. 

Entende-se por salto curto aquele em que a batida para o obstáculo ficou muito 

próxima do mesmo, a espádua acaba por ter uma elevação muito rápida; o pescoço 
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sofre um forte arqueamento; a garupa é atirada para o alto, e o salto sai muito 

arredondado, há muita báscula, por consequência a recepção torna-se mais 

próxima. Por fim temos o salto do longo, aquele na qual a batida é muito distante 

do obstáculo, a espádua tem uma elevação mais lenta, o pescoço sofre um 

alongamento exagerado, o que requer do animal boa impulsão e bastante energia, 

tendo uma recepção mais distante. 

 Segundo Wofford (2012, p.39), se o cavalo estiver “saindo do longo”, deve-se 

abordar o obstáculo em um ritmo menor, com menos velocidade. Caso o cavalo 

esteja “saindo do curto”, o cavaleiro deve abordar o obstáculo com um ritmo maior, o 

que ira demandar mais velocidade, e apertar as pernas com mais força no ponto em 

que o cavalo deve deixar o solo para saltar. 

 Muñoz (2012, tradução nossa) acrescenta que no tocante a batida, em um 

obstáculo vertical, a relação existente entre a batida e a recepção é que a distância 

da recepção para o obstáculo é, geralmente, maior que a distância da batida para o 

obstáculo, como pode ser observado abaixo, onde A e L representam as distâncias 

da batida e recepção par o obstáculo, respectivamente. 

 

                            Figura 16: Desenvolvimento de uma parábola de salto – Obstáculo vertical. 

 

                                           Fonte: MUÑOZ (2012). 
 

 Em obstáculos do tipo oxer, obstáculos de largura, Muñoz (2012, tradução 

nossa) e o Caderno de Instrução de Salto da EEE (2003) dizem que, a distância 

entre a batida e a recepção são iguais, sendo que esta distância é igual a altura do 

último elemento menos a diferença da largura com essa altura. Temos que a 

distancia da batida e da recepção aumenta de forma diretamente proporcional à 
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altura do obstáculo. A distância será maior à medida que o obstáculo for mais alto, 

da mesma forma que as distâncias diminuem a medida que os obstáculos tenham 

sua largura aumentada. 

 

     Figura 17: Desenvolvimento de uma parábola de salto – Obstáculo oxer. 

 

                            Fonte: MUÑOZ (2012). 
 
 

 Em obstáculos tipo rio, o ponto de batida deve estar o mais próximo possível 

da borda do obstáculo (rio), caso contrário a largura do rio iria aumentar 

consideravelmente.  

 

          Figura 18: Desenvolvimento de uma parábola de salto – Obstáculo rio. 

 

                     Fonte: MUÑOZ (2012). 
 
 

Em obstáculos tipo tríplice, como o ponto de batida é mais próximo ao 

obstáculo, temos que o ponto mais alto da parábola encontrar-se-á em cima do 
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elemento mais alto, e por consequência a distância da recepção para o obstáculo 

(L), será maior que a distância da batida para o obstáculo (A). (MUÑOZ, 2012, 

tradução nossa). 

 

                              Figura 19: Desenvolvimento de uma parábola de salto – Obstáculo tríplice. 

 

                  Fonte: MUÑOZ (2012). 
 
 

Percebe-se através das figuras desse item, as parábolas ideias para cada tipo 

de salto, porém, alguns cavalos podem cometer erros e não executarem as 

parábolas como descrito anteriormente. Nesse caso, é de fundamental importância 

que saibamos como agir em face de algum determinado problema. 

O Caderno de Instrução de Salto da EEE (2003) diz que para cavalos que se 

repetem o ideal a ser feito é colocarmos uma vara de referência antes do salto 

(cerca de 50 cm do obstáculo), caso o problema persista, podemos ir deslocando a 

referência para trás, para mais longe do obstáculo. 

 

                  Figura 20: Cavalos que se repetem 01. 

 

                  Fonte: Caderno de Instrução de Salto da EEE (2003, adaptada). 
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                Figura 21: Cavalos que se repetem 02 

 
               Fonte: Caderno de Instrução de Salto da EEE (2003, adaptada). 

 
 

Wofford (2012) complementa que essa vara de referência ela pode ser 

colocada após o obstáculo também. Se colocada antes do obstáculo, esta referência 

deverá estar a uma distância mínima igual a altura do obstáculo; e no lado de trás 

deverá estar a uma distância igual a altura do obstáculo mais 15 cm (podendo 

chegar até a 30 cm). Tal exercício irá obrigar o cavalo a avançar mais com suas 

espáduas na recepção, facilitando, desta maneira, um lance longo na fase de 

recuperação. 

    

                     Figura 22: Cavalos que se repetem 03. 

 

        Fonte: Caderno de Instrução de Salto da EEE (2003, adaptada). 
 

 

O Caderno de Instrução de Salto da EEE (2003) acrescenta que quando 

temos como problema uma trajetória alta (figura 23), como representado abaixo, 

devemos procurar para solucionar este problema saltando um oxer de arrepio, 



62 

 

  

saltando oxer e paralelas enviesados. Devemos ter na saída do oxer de arrepio uma 

vara de referência na recepção distando até 30 cm do obstáculo. 

 

                              Figura 23: Trajetória alta 01 

 

                              Fonte: Caderno de Instrução de Salto da EEE (2003, adaptada). 
 
 

Pode-se observar em um primeiro momento observando a figura acima que 

como primeira medida, deve ser afastada a referência do obstáculo, ficando a 

mesma um pouco mais longe, o que vai obrigar o cavalo a se empregar mais e ir 

buscar a recepção após a vara de referência, como pode ser observado na figura 

abaixo. 

                   Figura 24: Trajetória alta 02 

 

              Fonte: Caderno de Instrução de Salto da EEE (2003, adaptada). 
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Observa-se através da figura acima (figura 24), que já houve uma mudança 

considerável na trajetória, se compararmos com a figura 23, no entanto a trajetória 

do salto ainda não se encontra correta, como a figura acima é um oxer, o vértice da 

parábola ou ponto mais alto da mesma deveria estar em cima da vara de saída do 

oxer. Em um próximo passo, visando corrigir e melhorar o traçado da trajetória seria 

saltar este mesmo exercício ao contrário, onde teríamos um salto de arrepio no oxer, 

como pode ser observado na figura abaixo. Percebemos que ao realizar esse 

exercício algumas vezes já poderemos observar resultados semelhantes aos da 

figura abaixo, com uma trajetória melhor desenhada, vamos assim dizer. 

 

         Figura 25: Trajetória alta 03 

 

        Fonte: Caderno de Instrução de Salto da EEE (2013, adaptada). 
 
 

 

Conclui-se que além de saltar oxers de arrepio, saltar oxers e paralelas 

enviesadas faz com que o cavalo se empregue de uma forma melhor, utilizando 

mais força, empregando mais o pescoço e melhorando o seu engajamento. 

 

3.3.7 Ginasticas de salto para corrigir erros de conjunto 

 

[...] ninguém aprende tudo o que sabe sobre cavalos a partir de uma única 
fonte de informação. (WOFFORD, 2012, p.9) 
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Cabe orientar ao leitor que este item e os subitens que virão abaixo não têm a 

pretensão de abordar temáticas novas ou revolucionárias acerca dos erros de 

conjuntos existentes. Buscaremos nesse item dar subsídios ao leitor para que o 

mesmo observe o posicionamento de algumas fontes acerca do assunto. Como dito 

no início deste trabalho, carecemos hoje de fontes de consultas nacionais sobre o 

tema, o que ficará mais evidente ao decorrer deste item, no qual utilizaremos como 

base de fundamentação teórica os seguintes autores: Wofford (2012), Muñoz (2012), 

ALLEN (2007). 

Allen (2007, tradução nossa) diz que sempre que nos depararmos com um 

problema é muito importante identificar exatamente o que estamos fazendo, o que 

nosso cavalo está fazendo e o porquê. A correção deve ser apropriada. Utilizar-se 

de chicote ou esporas para castigar um cavalo que desviou não é uma correção 

adequada, assim como puxar bruscamente as rédeas castigando a boca do cavalo 

depois de um refugo. 

 

3.3.7.1 Cavalos que desviam de obstáculos 

 

 Escolhemos esse item como primário, uma vez que desvios são um dos 

problemas mais recorrentes e comuns que costumam ocorrer durante o salto e 

poderão ocorrer também durante trabalhos de ginásticas ou em percursos. 

 Começaremos a abordar esse tema do problema mais simples para o mais 

complexo. Inicialmente poderemos ter um cavalo que continuamente desvia para a 

esquerda, em um primeiro momento a correção mais simples, seria colocar uma 

vara a esquerda com uma das pontas apoiada no solo e a outra ponta apoiada no 

paraflanco esquerdo, de acordo com a figura abaixo. (WOFFORD, 2012). 
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Figura 26: Vara posicionada a esquerda inibe o cavalo a desviar para a esquerda. 

 

Fonte: Wofford (2012). 
 
 

 Caso o cavalo desvie para a direita, podemos realizar o mesmo processo 

acima, mudando apenas o lado da vara que está apoiada. Em caso de desvio para a 

direita, a vara deve estar apoiada do lado direito (paraflanco direito), o que irá inibir 

que o cavalo desvie para a direita. 

 Wofford (2012) diz ainda que em casos de cavalos que desviam 

violentamente do obstáculo devemos aumentar a carga de trabalhos de 

adestramento, a fim de melhorar a sensibilidade às ajudas do cavaleiro, 

principalmente no lado que ocorre o problema. 

 Muñoz (2012, tradução nossa) acrescenta que problemas de desvios podem 

ter diferentes causas, e consequentemente diferentes formas de correção. Apesar 

de já possuir certa experiência os cavalos jovens podem demonstrar certos receios a 

obstáculos novos, o que pode ocasionar em desvios ou refugos. Se os problemas 

forem devidos a uma insegurança do cavalo, não devemos castigá-lo. Antes de 

qualquer coisa deve-se reduzir a altura do obstáculo; deve-se apresentar o 

obstáculo ao animal para que ele possa perder o medo. Após isso, deve-se passar 

pelos obstáculos várias vezes a uma velocidade tranquila e recompensar o cavalo 

de forma repetida. 

 Muñoz (2012, tradução nossa) diz ainda que tratando-se de cavalos adultos, 

deve-se inicialmente excluir os problemas de saúde e verificar se os problemas não 

são causados pelo cavaleiro. Cavalos adultos podem cometer desvios devido a uma 
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má aproximação do obstáculo, devendo neste caso o cavaleiro melhorar o seu jeito 

de montar, procurando que o cavalo aceite as ajudas para avançar e que avance 

uniformemente. Deve-se manter o contato franco e continuo não devendo o 

cavaleiro “abandonar as rédeas” durante o salto. 

 

3.3.7.2 Cavalos que desviam durante o salto 

  

 Segundo Wofford (2012) diz-se que um cavalo desvia durante o salto, quando 

ao saltar, o mesmo desvia sua trajetória ao passar sobre o obstáculo, recebendo-se 

segundo uma linha diferente da qual vinha seguindo até o momento de deixar o solo. 

Isso acontece com o cavalo que no momento da batida empurra a sua massa com 

intensidades diferentes dos posteriores, ou seja, um posterior empurra mais que o 

outro, vindo a receber a maior parte de seu peso em apenas uma das espáduas. Se 

o cavalo salta desviando para a esquerda, deve-se enfatizar as ações para deslocar 

a espádua esquerda para dentro, de forma a corrigir o possível desiquilíbrio.  

 Wofford (2012) diz ainda que podemos colocar uma vara cruzada acima e 

atrás de uma vertical, conforme a figura “27” a seguir. Deve-se colocar uma vara 

cruzada atrás da vertical, tendo o cuidado de deixar um espaço igual ao diâmetro de 

uma vara entre o obstáculo e a vara cruzada, uma vez que se houver um contato na 

vara que se encontra cruzada, ela possa cair. 

 

      Figura 27: Vara posicionada parcialmente cruzada inibe o cavalo a desviar durante o salto 

 

       Fonte: Wofford (2012). 
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 Segundo Wofford (2012) ainda, outros meios de correção para este problema 

seriam: colocar uma vara no solo antes e depois do obstáculo e também realizar 

salto em círculos, procurando sempre realizar as curvas para o lado oposto ao que 

apresenta o problema. Sendo assim, se o cavalo apresenta problemas sempre 

desviando para a direita, devemos estar saltando em círculo à esquerda. 

 

3.3.7.3 Cavalos que refugam 

 

 Segundo Allen (2007, tradução nossa) entende-se por refugo o ato de um 

cavalo avançar para o obstáculo e na hora de realizar o salto, o mesmo se nega a 

saltar. Os refugos se sucedem de duas formas diferentes: A primeira diz respeito ao 

cavalo que começa a chegar ao obstáculo devagar, com dúvidas e quando chega, 

carece de impulsão, forca e vontade de saltar; a segunda diz respeito ao cavalo que 

mantém um ar normal durante a aproximação, porém freia quando chega ao 

obstáculo. 

 No primeiro caso, é fundamental que o cavalo consiga responder as nossas 

ajudas sem reagir as mesmas. Teremos de repetir uma série de transições 

ascendentes no trabalho de adestramento, reforçando nossas ajudas com o chicote 

se necessário; devemos montar com mais impulsão ao abordar o obstáculo. Se 

montarmos com uma maior atenção poderemos sentir com mais facilidade o 

momento em que o cavalo começa a ter dúvidas, e é neste momento que devemos 

corrigir de forma mais enérgica o cavalo. (ALLEN, 2007, tradução nossa). 

 Em casos de refugos de última hora, ou seja, na batida ou próximo do 

obstáculo, teremos de refletir sobre o que aconteceu exatamente para 

determinarmos a causa principal do refugo. Devemos sempre ter em mente onde 

está o nosso foco e qual é a posição do nosso tronco, o simples ato de abaixar 

nossas vistas pode deslocar nossos ombros para frente, desequilibrando o cavalo e 

impelindo mais pesos as suas espáduas. Para o cavalo que já busca um motivo para 

refugar, esta mudança no equilíbrio, ainda que sutil, será suficiente para fazê-lo 

parar. (ALLEN, 2007, tradução nossa). 
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 Temos que verificar se estamos chegando com impulsão suficiente na 

aproximação. É importante sentir se o cavalo está impulsionado. Montar um cavalo 

que tenha aprendido a refugar exigirá que sejamos capazes de gerar uma grande 

quantidade de impulsão isenta de velocidade. A velocidade só iria contribuir para 

uma parada no último segundo. O cavalo não deve se sentir intimidado e nem 

ultrapassado pelo obstáculo. Se o que lhe falta é confiança, o problema de refugo só 

iria piorar. (ALLEN, 2007, tradução nossa). 

 Se nosso cavalo é daqueles que creem que não devem saltar, temos que 

aprender a montar com mais determinação. Usaremos as ajudas de formas mais 

enérgicas, com mãos mais firmes, porém, sem estarem rígidas. Buscaremos uma 

melhor aproximação ao obstáculo, com o cavalo mais impulsionado, estando entre a 

mão e a perna. Devemos conter a energia gerada até o momento da batida, do 

contrário, se cedermos antes do tempo, o cavalo terá uma oportunidade de refugar. 

Conhecemos esse ato de ceder antes do tempo de “abandonar na batida”. 

 

3.3.7.4 Cavalos que disparam para a barreira  

 

 Wofford (2012) diz que a falha mais comum que se pode observar ao treinar 

um cavalo para o salto é de que o animal começa a se precipitar e a correr para a 

barreira. Entende-se por disparar, a ação do cavalo de aumentar de maneira 

significativa a sua velocidade ao chegar próximo ao obstáculo. Há diversas maneiras 

de se tentar corrigir esse problema. Temos que ter em mente que devemos treinar o 

nosso cavalo, impondo-lhe um ritmo controlado, uniforme na aproximação, pois 

estando o ritmo sob controle, o equilíbrio estará da mesma forma. 

 Segundo Wofford (2012), um bom exercício para cavalos que disparam para 

a barreira pode ser confeccionado da seguinte maneira: Imagine um quadrado com 

24 m de lado (equivalente a seis lances de galope) e arme oito pequenos obstáculos 

nos cantos deste quadrado, deixando vazio o seu interior, como mostra a figura a 

seguir. Inicialmente deve-se aquecer o cavalo, saltando sobre alguns obstáculos 

individuais e depois galope com ele em um círculo dentro do quadrado (ver figura 
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28). Em qualquer sentido em que o círculo estiver sendo executado, o cavaleiro terá 

a sua disposição quatro obstáculos a serem saltados. Não se deve saltar nenhum 

dos obstáculos até que o cavalo se apresente tranquilo e calmo. Com o cavalo 

calmo, deixe o círculo e salte os obstáculos. Faça alto assim que terminar o salto; 

isso contribui para corrigir cavalos que correm para o obstáculo. 

 O trabalho pode ser executado também de fora para dentro, retomando o 

círculo, até que o cavalo demonstre estar calmo. Trabalhe nos dois sentidos, de 

forma que salte os oito obstáculos da “caixa”. Esse exercício demanda algum tempo 

para ser executado, no entanto, é bastante efetivo, desde que haja dedicação em se 

reestabelecer o equilíbrio e a disciplina mental do cavalo após cada obstáculo 

saltado e antes de continuar a saltar. A vantagem deste exercício é o cavalo estar 

galopando no círculo, sempre próximo aos oito obstáculos sem saber quando irá 

saltá-los, e sem saber qual dos oito será saltado, sendo obrigado a aguardar o 

comando do cavaleiro para executar a abordagem e por consequência o salto, que 

só deverá ocorrer quando o mesmo estiver calmo e equilibrado. A repetição deste 

exercício irá permitir que o cavalo se acostume a saltar corretamente. (WOFFORD, 

2012). 

 
 Figura 28: Ginástica de salto para cavalos que disparam em direção à barreira 

 

                             Fonte: Wofford (2012). 
 
 
 

3.3.7.5 Cavalos que são preguiçosos 
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 Um cavalo tranquilo com uma atitude confiável e benevolente pode facilmente 

apresentar-se um pouco preguiçoso para o salto, ou para qualquer outro tipo de 

trabalho. É responsabilidade do cavaleiro manter o cavalo atento e com vivacidade 

através de sessões de flexionamento. Devemos realizar com este cavalo uma série 

de trabalhos variados, para que o mesmo não perca o interesse na instrução. 

  Devemos introduzir uma série de obstáculos verticais e de larguras, de forma 

a exigir do nosso cavalo de tempos em tempos. Nunca devemos nos conformar com 

uma resposta inferior a proporção das nossas ajudas, nem no trabalho de 

flexionamento e nem nos trabalhos de saltos. (ALLEN, 2007, tradução nossa). 

 Devemos sempre avaliar também o motivo de o cavalo ser “preguiçoso”, se o 

principal problema dele é que ele toca o obstáculo, fazendo faltas, em primeiro lugar 

devemos nos assegurar de que essas faltas não são resultados de uma técnica ruim 

de abordagem do obstáculo ou uma incapacidade de se ajustar o lance de galope 

para a batida. 

 Abaixo poderemos ver um tipo de exercício a ser executado para resolver 

esse tipo de problema. Inicialmente começaremos passando ao galope pela vara 

“A”, colocaremos ao trote e passaremos pelas varas “B” e “C”, tomaremos a 

esquerda e voltaremos ao galope passando por “C”, colocaremos ao trote e 

passaremos pela barra “B”. Entre “B” e “A” colocaremos ao galope e passaremos por 

“A” ao galope. Finalizando o exercício, deveremos ter executado todas as variações 

possíveis de trote e galope entre as varas: passar “A” ao galope, por “B”  ao trote e 

por “C”,  ao galope; passar por “A”  ao trote, por “B”  ao galope e por “C”,  ao trote; 

passar “A”  e “B”  ao galope e por “C”,  ao trote, etc. A distância entre as varas deve 

ser no mínimo de 21, 30 m. (ALLEN, 2007, tradução nossa). 

     Figura 29: Ginástica de salto para cavalos preguiçosos 

 

     Autor: Allen (2007, adaptado). 
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3.3.7.6 Cavalos com um temperamento forte e enérgico 

 

 Segundo Muñoz (2012, tradução nossa) cavalos com temperamento forte e 

enérgico são aqueles que antes ou depois do salto apresentam reações muito 

impetuosas, seja por terem tido más experiências no salto ou por terem tido um 

treinamento básico insuficiente. Nestes casos é indispensável que se melhore os 

trabalhos de base e da escala de treinamento, devendo o cavalo voltar a estar 

seguro com as ajudas do cavaleiro e devendo aceitar ser impulsionado pelo mesmo. 

Os trabalhos de flexionamento e submissão devem ser executados todos os dias em 

uma pista de salto, de maneira que o cavalo enfrente os obstáculos sem ter medo de 

saltá-los. 

 Uma vez feito progresso no comportamento do cavalo, o cavaleiro poderá 

voltar a saltar. Primeiro deverá saltar ao trote, visando que o cavalo chegue tranquilo 

para a aproximação da barreira. Se o cavalo se mantém relaxado poderá ser feito 

saltos a galope. O ideal é que o cavalo se mantenha impulsionado, atento e pronto 

para as ajudas do cavaleiro. MUÑOZ (2012, tradução nossa). 

 Segundo Allen (2007, tradução nossa), para esse tipo de problema 

poderemos realizar um exercício onde colocaremos dois obstáculos paralelos na 

diagonal da pista e escolheremos em um dos cantos da pista o local para ser 

realizado um círculo de 20 m. A ideia do exercício é que executemos a ginástica ao 

galope, cuidando para não diminuir a andadura após passar sobre o obstáculo Nr 2, 

conforme figura 30. O exercício inicia-se no círculo, e após o cavalo encontrar-se 

calmo e na mão do cavaleiro, devemos abordar os obstáculos Nr 1 e 2, 

respectivamente e após isso, retornarmos para o círculo. No início do exercício 

talvez seja necessário uma grande quantidade de voltas no círculo, mas a tendência 

é que o cavalo entenda o exercício e as voltas diminuam com as passagens que 

serão executadas. 
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Figura 30: Ginástica de salto para cavalos com temperamento forte e enérgico. 
 

                                        

 

 

                                

                                                                                           

 

 

Fonte: Produzido pelo autor. 
 
 
 

3.3.7.7 Cavalos que não abordam o obstáculo no centro do mesmo 

 

 Alguns cavalos têm a tendência a somente saltar em dos lados do obstáculo. 

Não abordam o mesmo no centro. Normalmente se trata de um mau hábito do 

cavalo ou do cavaleiro. Pode ser que inicialmente não nos pareça ser um problema 

importante, mas dependendo da ginástica que estivermos realizando ou do 

percurso, isso pode vir a prejudicar o bom andamento do trabalho. 

 A preferência de um cavalo a saltar em um dos lados de um obstáculo pode 

ser um sinal sutil de algum problema físico. Antes de revermos a escala de 

treinamento, devemos comprovar que não existe nenhum dano nos anteriores, nos 

jarretes ou algum musculo rígido do dorso-rim. Devemos estar atento a estes 

detalhes. (ALLEN, 2007, tradução nossa). 

 Segundo Allen (2007, tradução nossa) um exercício bom para tentar 

consertar esse tipo de problema seria colocarmos uma vertical não muito alta, 

acrescentadas de duas varas ao chão no lado da recepção, formando um “V” 

invertido, como pode ser observado na figura a seguir. Inicialmente deixaremos uma 

distância aproximada de 2 metros entre os extremos de ambas as barras. A medida 

que nosso cavalo sinta-se cômodo, podemos ir reduzindo esta distância. Entraremos 
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ao trote ou ao galope repetidas vezes até que o cavalo salte o obstáculo e passe 

entre as varas que estarão no solo com total retidão. 

 Se o cavalo ainda não está suficientemente atento às varas de referências, 

poderemos colocar as mesmas com uma de suas pontas sob paraflancos de modo a 

chamarmos a atenção do cavalo. Deveremos usar pouca mão, uma vez que 

queremos que nosso cavalo corrija este hábito por si mesmo. 

 
 

Figura 31: Ginástica de salto para cavalos que não abordam o obstáculo  
no centro. 

 

                 Fonte: Allen (2007). 

 

3.3.7.8 Cavalos que derrubam obstáculos com os anteriores  

 

 Wofford (2012) diz acerca deste item que cavalos que deixam as pernas 

dianteiras penduradas, são difíceis de serem treinados, no entanto podem ser 

melhorados. É possível iniciar a correção desses problemas através de salto em 

oxers baixos e largos e de saltar distâncias largas. É possível ensinar o cavalo a 

puxar suas espáduas para cima e para frente. Primeiro devemos trabalhar com 

distâncias largas para procurar esticar as costas do cavalo. Em um segundo 

momento deve-se trabalhar as costas do cavalo com distâncias cada vez menores, 

em obstáculos progressivamente mais altos. 
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 “O fato de o seu cavalo ter problema para suspender os joelhos ocorre porque 

ele não flexionou o seu dorso sobre o seu quarto traseiro”. (WOFFORD, 2012, 

p.170). Abaixo mostraremos duas figuras, “A” e “B”, onde “A” representará um cavalo 

com o posterior sem estar engajado, que por consequência encontra mais 

dificuldade para executar um salto limpo. Em contrapartida, na figura “B”, um cavalo 

que flexiona o dorso engaja melhor os posteriores e encontrará mais facilidade para 

saltar, e ao fazê-lo consegue elevar bem os seus joelhos. (WOFFORD, 2012). 

 

                  Figura 32: “A” cavalo que não engaja os posteriores; “B” cavalo que engaja os posteriores. 

 

                   Fonte: Wofford (2012, adaptado). 
 
 
 

3.3.7.9 Cavalos que derrubam obstáculos com os posteriores  

 

 Wofford (2012) diz que naturalmente em algum momento poderemos nos 

deparar com um cavalo que apresente problemas com posteriores letárgicos. Para 

cavalos que fazem bastante faltas com os posteriores é indicado que realizemos um 
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tipo de trabalho composto por três oxers montados de modo que o cavalo dê apenas 

um quique entre eles. Os oxers devem ser baixos, no máximo 0,90 m de altura por 

0,90 m de largura, e devem estar separados um do outro por uma distância de 3,6 

m, tal como a figura abaixo. Este exercício irá obrigar o cavalo a empregar melhor os 

seus posteriores. 

 

Figura 33: Ginástica para cavalos que derrubam obstáculos com os posteriores. 
 

 

                         Fonte: Produzido pelo autor. 
 
 

 Outra forma de corrigir problemas de cavalos que fazem falta com posteriores 

é montarmos uma “cauda de andorinha”, como mostra a figura 34. Deve ser 

montado um obstáculo vertical de tamanho médio e colocado sobre ele duas varas 

adicionais, de modo que uma das extremidades das varas fique em cima da última 

vara da vertical e a outra extremidade das varas esteja apoiada no chão (conforme a 

figura abaixo). O exercício consiste em saltar ao galope a vertical, abordando a 

mesma no meio, onde também estará o encontro das varas adicionais. De forma 

gradativa pode-se movimentar o ponto de encontro das varas em cima da vertical 

mais para trás, o que obrigará o cavalo a realizar um esforço maior para não bater 

nas varas adicionais. (WOFFORD, 2012). 
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            Figura 34: “Cauda de andorinha”. 

 

            Fonte: Wofford (2012).  

 

3.3.7.10 Cavalos que se recebem na mão incorreta 

 

 Um dos problemas mais comuns com cavalos, principalmente cavalos novos, 

é o fato de o cavalo não receber na mão correta após um salto. Seja porque o 

cavaleiro encontra-se desiquilibrado ou porque estamos nos comunicando com o 

cavalo através das ajudas incorretas, ou não estamos indicando antes com qual mão 

ele deve se receber, acaba que o cavalo decide com qual mão irá se receber. 

 Segundo Allen (2007, tradução nossa), se um cavalo se acostuma a receber 

sempre em uma mesma mão, podemos mudar esse hábito com muita prática, desde 

que isso não seja consequência de um problema físico. 

 Abaixo, poderemos observar um esquema que Allen (2007) nos mostra para 

corrigir problemas de cavalos que se recebem na mão incorreta.  
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     Figura 35: Ginástica de salto para cavalos que se recebem na mão incorreta. 

 

     Fonte: Allen (2007, adaptado). 

 

Percebe-se pela figura acima que estão dispostos cinco obstáculos pequenos 

em uma pista ou picadeiro e realizaremos um exercício conhecido como “oito de 

contas”. O exercício constitui-se de dois aspectos, o primeiro que denominamos 

como Modelo 1 (traçado contínuo) e o Modelo 2(linha tracejada). 

Segundo Allen (2007, tradução nossa), a didática deste exercício consiste em 

passarmos inicialmente ao trote, pelo obstáculo central (obstáculo Nr 1). Após isso 

seguiremos o traçado do Modelo 1 (contínuo) e escolheremos o obstáculo Nr 4 ou 5 

para saltarmos. Deve-se praticar esta aproximação a cada um dos obstáculos 

dispostos na pista. Inicialmente devemos procurar que o cavalo se receba na mão 

que ele tem mais dificuldade; quando o cavalo começar a se receber na mão correta 

poderemos realizar o traçado denominado como Modelo 2, mantendo o galope em 

todo o exercício. O “percurso” deverá ter início no obstáculo Nr 2, passando a seguir 

nos obstáculos Nr 1,5,3,1 e 4 respectivamente. Devemos nos preocupar em abordar 

os obstáculos exatamente no centro dos mesmos e executar as ajudas corretas de 

acordo com o próximo obstáculo a ser saltado, de forma que estejamos na mão 

correta ao abordar o obstáculo seguinte. 
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4 METODOLOGIA 

 

 Ao confeccionar este trabalho, estabeleceu-se o estudo bibliográfico como 

metodologia a ser aplicada para a produção científica, na qual através de autores 

renomados nacionais e internacionais, procurou-se em cadernos de ginásticas, 

livros, artigos publicados e instruções ministradas no Curso de Instrutor de 

Equitação do ano de 2019, confrontar e concatenar ideias para que se conseguisse 

atingir o objetivo geral desse trabalho. 

 Segundo Prodanov e Freitas (2013), temos que método é a forma de pensar 

para chegarmos à natureza de determinado problema, quer seja para estudá-lo ou 

explicá-lo. Em nosso trabalho procurou-se estudar os diversos tipos de ginásticas 

mais comuns para sanarmos alguns problemas de conjunto cavalo-cavaleiro. 

 Segundo Lakatos e Marconi (2003), ao abordar sobre pesquisa bibliográfica, 

ressalta que esta se trata de um levantamento de toda a biografia que houver sido 

publicada em forma de livros, revistas, publicações avulsas, endereços eletrônicos 

entre outros. 

 No tocante ao método empregado, utilizou-se o dedutivo, uma vez que a 

pesquisa parte de uma abordagem geral, mais ampla (que seria os principais 

problemas de conjunto cavalo-cavaleiro e as diversas ginásticas para se tentar 

conseguir resolver o problema em questão), para o específico (comprovar ou não se 

um mesmo exercício de correção de atitude, se uma mesma ginástica de salto pode 

ser utilizada para o mesmo problema em conjuntos diferentes, especificamente 

tratando-se dos problemas dos cavalos do Regimento de Cavalaria Alferes 

Tiradentes) mediante construções teóricas acerca dos objetivos específicos, visando 

resolver o problema proposto pelo objetivo geral. 

 Quanto à forma de abordagem utilizada, optou-se pela qualitativa, buscando-

se através da coleta de dados, interpretar fenômenos e atribuir significados. 

Procurou-se através da coleta de dados, reunir em apenas um lugar os mais 

variados tipos de problemas apresentado por um cavalo e suas possíveis correções. 

As interpretações aqui descritas, em um primeiro momento foram os resultados que 
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são esperados para a correção de um determinado problema de conjunto, mas que 

se tratando de um animal irracional, pode não ser uma verdade universal, ou seja, 

em alguns exercícios possa ser que as correções não deem certo para alguns 

conjuntos.  

 No que concerne ao método científico, o escolhido foi o hipotético-dedutivo, 

uma vez que se buscou analisar os aspectos que possam vir a influenciar os “erros 

de um conjunto” vamos assim dizer, os problemas não podem e não devem ser 

estudados isoladamente, formulamos hipóteses para expressar as dificuldades do 

problema, de onde deduziremos consequências que serão testadas e comprovadas 

ou não. (PRODANOV E FREITAS, 2013). 

 Quanto ao tipo e a técnica utilizada, optou-se em parte pela indireta, devido a 

não realização de pesquisa de campo incialmente, utilizando-se somente de 

pesquisas doutrinárias. A parte direta, diz respeito ao fato de, mesmo não ter sido 

feito pesquisa de campo com outros cavaleiros, fundamentou-se a conclusão citando 

pesquisas de campo realizadas através das análises dos cavalos do RCAT, 

explicitando seus problemas e as ginásticas que puderam ser realizadas com eles. 

Foi realizada ainda uma revisão bibliográfica a partir das literaturas existentes na 

área de estudo, buscando dessa forma analisar o conhecimento disponível, e 

ratificar as informações que possuíamos a respeito do assunto. 

 No que diz respeito à metodologia empregada, o trabalho foi produzido a 

partir de uma abordagem qualitativo-interpretativa, levando-se como ponto de 

partida, a pesquisa nos referenciais teóricos sobre os exercícios de ginásticas 

existentes nas literaturas consultadas, objetivando concatenar as ideias para 

responder a questão se de fato exercícios iguais de correção, ou seja, ginásticas 

iguais para cavalos que apresentem um mesmo problema, produzirão os mesmos 

resultados. 

 Na realização deste trabalho, buscou-se inicialmente analisar única e 

exclusivamente a posição do cavaleiro, esmiuçando a mesma de baixo para cima, 

desde a posição dos pés do cavaleiro no estribo até a direção de seu olhar, 

buscando explicar a posição ideal que o cavaleiro deveria assumir para não 

prejudicar o equilíbrio do cavalo; em um segundo momento tratou-se apenas das 
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ajudas que o cavaleiro emprega para com o cavalo, sejam elas as naturais ou 

artificiais, buscando elucidar as formas corretas de novamente auxiliar o animal, e 

não confundi-lo ou vir a atrapalhar o mesmo. Por fim, foram abordadas as ginásticas 

de salto propriamente dita, expondo alguns exercícios iniciais para se executar com 

o animal, e também alguns exercícios de correção face a alguns problemas 

apresentados. 

 As obras e os autores utilizados na bibliografia foram de suma importância 

para a conclusão deste trabalho, apesar de duas fontes serem de literatura 

estrangeira, todas serviram de fomento a busca do conteúdo e também ao 

cruzamento de dados, no qual por diversas vezes pode-se ratificar uma informação 

através de diferentes autores. Cabe ressaltar ainda, a importância de se 

compreender uma língua estrangeira, no nosso caso em questão, o idioma 

espanhol, uma vez que sem a compreensão deste, o trabalho seria inviável, 

tamanho foi o enriquecimento oriundo das literaturas de Muñoz (2012) e Allen 

(2007). 

 Pretende-se com a conclusão deste trabalho, expor exercícios de ginásticas 

para alguns dos problemas mais comuns que acometem cavalo e cavaleiro, e 

também analisar se um mesmo exercício de ginástica aplicado em conjuntos 

diferentes produz os mesmos resultados. Expomos através do Cap. 3 inúmeros 

problemas que cavalo e cavaleiro podem enfrentar em uma ginástica ou percurso, e 

expomos também o que deve ser feito face ao problema que se apresentar. Em 

nossa conclusão analisaremos os problemas encontrados no piquete dos cavalos do 

Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes, e se as correções que foram expostas 

neste trabalho foram uteis para os conjuntos do RCAT. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho teve como objetivo geral analisar alguns exercícios de 

ginásticas que possam vir a contribuir para o amadurecimento do conjunto cavalo-

cavaleiro. 

 Dentro da proposição que se apresentou, observou-se que os objetivos 

específicos foram satisfatoriamente alcançados, uma vez que este trabalho não 

tinha a pretensão de esgotar o tema, até porque se tem ciência de que existem 

inúmeras ginásticas de salto, ginásticas de controle que visam corrigir possíveis 

problemas de conjunto. 

 Inicialmente, foi realizado um estudo bibliográfico com o principal objetivo de 

coletar materiais que pudessem dar subsídio a análise que precisava ser feita, tais 

como manuais, livros, polígrafos e literaturas estrangeiras voltadas para o emprego 

do exercício de ginásticas para corrigir deficiências que pudessem ser encontradas 

em ginásticas ou percursos. 

 As limitações encontradas foram relativas ao pouco material científico 

encontrado em português, encontramos a tradução do livro de Wofford (2012), 

Ginástica: Treinamento sistemático para cavalos de salto, um polígrafo de 

Adestramento da EsEqEx, e duas literaturas estrangeiras que serviram de base para 

a estruturação da presente monografia, o livro de Allen (2007), 101 Ejercicios de 

Salto para el caballo y el jinete e o livro de Muñoz (2012), Técnicas avanzadas de 

equitación: Manual oficial de instrucción de la Federación Ecuestre Alemana. 

 No que tange a estruturação do presente trabalho, procurou-se em um 

primeiro momento situar o leitor nos aspectos mais importantes e mais relevantes da 

posição do cavaleiro, descrevendo de que formas ela pode vir a auxiliar ou 

atrapalhar o cavalo, descrever as características de uma boa posição, explicar as 

diferenças existentes entre contato e apoio, definir o conceito de impulsão. 

 Em um segundo momento, procurou-se ambientar o leitor com relação aos 

efeitos dos empregos das ajudas, descrever as ajudas naturais e artificiais, 
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descrevendo de que formas elas atuam no cavalo, definir os conceitos de ajudas 

naturais e artificiais, definir o conceito de concordância das ajudas. 

 Ao se analisar o terceiro capítulo, que abordava em seu subitem 3.3 sobre 

ginásticas de salto propriamente ditas procurou-se expor alguns exercícios de 

ginásticas que abordassem alguns dos problemas mais comuns de erros de 

conjunto. Quando abordamos a temática como erros de conjunto, levamos em conta 

que possa ser um erro do cavaleiro, através de alguma ajuda deficiente, do cavalo, 

através de alguma deficiência ou o somatório de ambas as proposições. 

 Destaco que a partir deste item, pude fazer uma comparação com alguns 

erros de conjunto que eram perceptíveis no meu piquete durante a realização do 

Curso de Instrutor de Equitação, especificamente os meus cavalos de salto, 

Ventania RCM, e a minha égua de CCE, Xakira RCM.  

 Iniciando o estudo de caso pelo cavalo Ventania RCM, temos que este cavalo 

é um equino experiente em se tratando de realização de cursos de equitação. No 

ano de 2017, realizou o Curso de Monitor, no ano de 2018, o Curso de Instrutor e no 

ano de 2019 encontrava-se no seu terceiro curso, dessa vez, realizando o Curso de 

Instrutor de Equitação. Em todos os cursos citados o equídeo foi empregado na 

disciplina de salto. Apesar de ser um cavalo experiente como já dito anteriormente, 

não era um cavalo de fácil condução, uma vez que era um cavalo quente, às vezes 

árdego e costumava disparar para os obstáculos. 

 O trabalho realizado com o cavalo Ventania RCM está descrito no subitem 

3.3.7.4 – Cavalos que disparam para o obstáculo. Pude comprovar que de fato ao 

realizar a execução do exercício de correção o cavalo melhorava seu temperamento 

e se apresentava mais calmo. Não descreverei aqui todo o subitem em questão, 

mas basicamente consistia em um grande retângulo, com obstáculos nos cantos, em 

um total de oito obstáculos, onde deveria ser feito vários círculos ao galope no 

interior deste retângulo e com o cavalo mais calmo, deveríamos abordar qualquer 

um dos oito obstáculos, como pode ser observado pela figura a seguir. 
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    Figura 36: Ginástica de salto para cavalos que disparam em direção à barreira 

 

    Fonte: Wofford (2012). 

 

 Ao ser realizada esta ginástica pude perceber que de fato o cavalo ao abordar 

os obstáculos das extremidades do circulo, o mesmo abordava de uma forma mais 

tranquila. A ideia central do exercício consiste em permanecer no círculo até que o 

cavalos e acalme. Em algumas instruções por não dispor da ginástica acima 

montada, priorizei a sua ideia central de permanecer em círculos até que o cavalo se 

acalmasse, o que funcionou quando precisei. Convém ressaltar que este trabalho foi 

acompanhado até o meio da segunda fase do curso, quando o cavalo apresentou 

um problema (conforme descrito no Anexo A) e teve que retornar para o 

Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes. 

 O trabalho realizado com a égua Xakira RCM está descrito no subitem 3.3.7.1 

Cavalos que desviam de obstáculos, égua também experiente, que realizou o 

curso esse ano na disciplina de CCE e que apresentou como problemas desvios 

para a direita, e uma tendência a querer estar sempre próxima a outros cavalos. Seu 

temperamento mudava quando era uma das últimas a realizar as ginásticas. A 

mesma disparava para a barreira, mas não por disparar simplesmente de não 

respeitar o obstáculo e sim por querer realizar o exercício e deslocar-se para 

próximo dos outros equinos. 
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 Como forma de realizar a correção deste problema, a ginástica mais indicada 

é aquela em que colocamos uma vara suspensa, apoiada com uma de suas 

extremidades no paraflanco que o equino desvia e a outra extremidade no chão, 

como pode ser visto através da figura abaixo. 

 

Figura 37: Ginástica de salto para cavalos que desviam 

 

                      Fonte: Wofford (2012). 

 

Percebe-se através da figura acima que o esquema nos mostra uma ginástica 

armada para inibir que um cavalo que desvia para a esquerda. No caso da égua em 

questão, a mesma apresentava desvios para a direita, sendo assim podemos utilizar 

a ginástica em questão trocando apenas a vara do paraflanco esquerdo para o 

direito. Dessa forma passaremos a inibir que a égua desvie para a direita, que foi a 

ginástica realizada em questão. 

Outra ginástica que poderia ter sido feita, mas de forma adaptada do que foi 

apresentada neste trabalho seria a “cauda de andorinha”, porem não da forma que 

colocamos quando queremos que o cavalo levante os anteriores. Devemos colocar 

de uma forma que o cavalo apenas tenha seu movimento canalizado para o centro 

do obstáculo, de modo que depois que o cavalo chegue próximo ao obstáculo ele 

não consiga mais se desviar para os lados. 

 Concluí- se o presente trabalho com a certeza de que a hipótese que norteou 

esta pesquisa foi parcialmente confirmada. Um mesmo exercício de ginástica 

aplicado em cavalos diferentes, visando um mesmo resultado pode vir a produzir os 
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mesmos efeitos. No caso do nosso estudo em questão deu certo, os problemas que 

os dois cavalos apresentaram foi “solucionado” com as ginásticas que constavam 

nas literaturas utilizadas neste trabalho. 

Conclui-se ainda que por tratar-se de um conjunto, onde devemos avaliar o 

cavalo e o cavaleiro, o resultado poderia ter sido diferente do esperado, uma vez 

que equitação não é uma ciência exata, ou seja, não necessariamente um 

determinado problema poderá ser resolvido com apenas uma solução. No nosso 

caso em questão dos cavalos Ventania RCM e Xakira RCM se as ginásticas não 

tivessem sido efetivas, deveríamos procurar outros meios de solucionar o nosso 

problema. Desde retroceder na escala de treinamento, até a troca de cavaleiros, 

devendo-se sempre excluir que tal deficiência do conjunto não seja por um motivo 

de saúde do equino em questão. 
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