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RESUMO 

 

Este estudo tem como escopo apresentar a experiência da tropa montada da Polícia 

Militar do Distrito Federal – PMDF no contexto das grandes manifestações 

demonstrando qual relevância há na aplicação de uma tropa hipomóvel 

especializada no controle de distúrbios. Para isso, apresentaremos as diferentes 

formas de aplicação da tropa montada, os treinamentos e atributos necessários que 

devem existir no âmbito de um regimento de choque montado. Discorreremos sobre 

os benefícios trazidos aos gestores da corporação na aplicabilidade desta 

ferramenta, no que diz respeito a particularidade de nossa missão. Por meio da 

metodologia bibliográfica, e análise da estrutura administrativa e operacional da 

corporação frente às grandes manifestações, assim como o andamento do serviço 

ordinário, apresentaremos de forma geral o funcionamento das seções e subseções 

do Comando de Policiamento Montado no que diz respeito às informações 

necessárias ao comando na tomada de decisões e planejamento estratégico para a 

manutenção da lei e da ordem nas mais variadas manifestações ou distúrbios civis 

ocorridos no Distrito Federal. Como resultado verificamos o quanto é essencial a 

existência da tropa montada, por sua forma de atuação excepcional nos mais 

variados terrenos e diante os mais variados públicos conflitantes.   

 

Palavras-Chave: Controle de Distúrbios. Polícia Militar. Garantia da Lei e da Ordem. 

Tropa montada. 

 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to present the experience of the assembled troops of the 

Military Police of the Federal District - PMDF in the context of large demonstrations 

demonstrating the relevance of applying a hypo tropa specialized in the control of 

disorders. For this, we will present the different forms of application of the assembled 

troop, the necessary trainings and attributes that must exist within a mounted shock 

regiment. We will discuss the benefits brought to the managers of the corporation in 

the applicability of this tool, regarding the particularity of our mission. Through the 

bibliographic methodology and analysis of the administrative and operational 

structure of the corporation in view of the large manifestations, as well as the 

progress of the ordinary service, we will present in general the operation of the 

sections and subsections of the Mounted Policing Command with respect to the 

necessary information to command in the making of decisions and strategic planning 

for the maintenance of law and order in the most varied manifestations or civil 

disturbances occurred in the Federal District. As a result, we verified how essential 

the existence of the assembled troops is, because of their exceptional performance 

in the most varied terrains and in the face of the most varied conflicting publics 

. 

 

Keywords: Control of Disorders. Military police. Guarantee of Law and Order. Tropa 

mounted.. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O tema desse trabalho, A experiência da tropa montada da Polícia Militar do 

Distrito Federal no contexto das grandes manifestações, se insere na linha de 

pesquisa de estratégica contemporânea de segurança pública. 

No atual sistema democrático de direito é necessária uma polícia militar que 

faça valer os direitos humanos e proteja a liberdade das pessoas, mantendo a paz e 

preservando a ordem pública, executando a atividade de Segurança Pública com o 

máximo de eficiência, buscando os meios necessários para a melhoria de sua 

atividade. 

Esta atividade executada pela polícia militar está ligada à segurança pública, 

ordem pública, policiamento ostensivo e preventivo e, se necessário, coerção 

imediata aos atos contrários ao Estado Democrático de Direito. Atribuição esta 

elencada na Constituição Federal: “Às policias militares cabem à polícia ostensiva e 

a preservação da ordem pública (...)”. (art. 144, §§ 5º e 6º). 

E cabe a nós gestores desta corporação buscar as ferramentas e estratégias 

necessárias para cumprir este papel de suma importância em nossa sociedade. Seja 

na aquisição de equipamentos necessários para execução da atividade fim, seja na 

aplicação do policiamento em suas diversas modalidades, seja no planejamento de 

operações ou qualquer outra atividade para coibir a criminalidade ou qualquer 

comportamento que atente contra ordem pública.  

Funções essas que asseguram ao Estado uma estabilidade para 

desenvolver suas atividades e a garantia aos Poderes Constituintes, além de 

preservar a paz social, ou seja, não há Estado sem polícia de preservação da 

ordem. Muitas vezes as garantias previstas na Constituição Federal – CF são mal 

interpretadas por alguns públicos que acabam gerando o caos e infringindo a lei. Se 

fazendo necessário uma atuação repressiva por parte dos órgãos de segurança 

pública  

Os diversos, departamentos, diretorias, comandos de policiamento, centro 

regionais de policiamento, batalhões com suas seções e subseções, constantemente 
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se deparam com manifestações lícitas de cidadãos em busca de seus diretos, e todo 

aparato de policiamento deve ser empregado para oferecer a segurança necessária 

para garantir o direito a manifestação pacífica e ordeira.  

Mas também deve haver uma preocupação por parte da Polícia Militar de 

possuir uma pronta resposta aos atos infracionais que possam surgir deturpando 

uma manifestação legal com fins sociais por interesses particulares ou criminosos.  

A linha de pesquisa deste trabalho se enquadra  na aplicabilidade da tropa 

montada no controle de distúrbios. O trabalho consistirá de uma análise da 

experiência da tropa montada da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF no 

contexto das grandes manifestações, e também abordará a importância desta 

modalidade de policiamento para a sociedade e o Estado. O assunto demonstra a  

importância de uma tropa cavalariana e serve para nortear as formas de atuação e 

aplicação das técnicas para manutenção da lei e da ordem.  O assunto também é 

relevante para o Exército Brasileiro, pois será possível avaliar as possíveis formas 

de aplicação de sua tropa montada em situações de manifestação.  

 

A utilização da Cavalaria para garantir a lei e a ordem é sempre questionada, 

e no atual sistema democrático de direito é necessário que as forças militares 

justifiquem sua forma de atuação sempre dentro da legalidade e faça valer os 

direitos humanos e proteja a liberdade dos cidadãos, mantendo a paz e preservando 

a ordem pública, executando a atividade de Segurança Pública com o máximo de 

eficiência, buscando os meios necessários para a melhoria de sua atividade. 

 

O objetivo geral do trabalho é explorar o conhecimento adquirido pela PMDF, 

ao longo dos anos, como principal força de segurança pública atuante nas grandes 

manifestações ocorridas na capital federal, analisando minuciosamente os principais 

pontos positivos e negativos nas atuações da tropa montada.  

 

A pesquisa terá como objetivo principal concluir sobre a eficiência da tropa 

montada no controle de distúrbios civis. Sendo possível traçar com esses objetivos 

os principais aspectos e características existentes no universo de uma unidade de 

cavalaria, para que de fato obtenha sucesso no cumprimento de suas missões.  
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Assim apresentaremos um breve relato da história da Polícia Militar do 

Distrito Federal, o significado de polícia, sua relação com a sociedade, e também o 

propósito da existência do Comando de Policiamento Montado. A evolução das 

técnicas de policiamento montado. Além disso as características da atividade policial 

militar fazendo uma analogia com a atividade do Exército Brasileiro, para uma 

possível aplicação nas grandes manifestações dentro da legalidade, e objetivos que 

os gestores buscam alcançar com uma arma de cavalaria, e as principais 

necessidades dos comandantes na aplicação da tropa montada. 

Tendo o cavalo como principal meio para realização desta modalidade de 

policiamento o tema não poderia deixar de despertar grande interesse de qualquer 

admirador da arte equestre. E como policial militar de cavalaria, pertencente ao 

Regimento de Choque Montado General Egêo não poderia deixar de oferecer total 

dedicação para execução da pesquisa e demonstrar a grande importância de seu 

emprego.  

Percebe-se que, além da necessidade de tal ferramenta, uma tropa montada 

qualificada, se faz necessário uma melhor sintonia com a atuação da tropa a pé e os 

demais órgãos de segurança pública. Por isso, veremos uma análise superficial dos 

benefícios desta atuação conjunta no cenário de ação.   

Assim esse trabalho se justifica pela importância de se encontrar 

mecanismos que aumentem a eficiência da tropa montada não apenas no âmbito da 

Polícia Militar do Distrito Federal, mas como trabalho norteador para outras 

corporações que estão inseridas na missão de manutenção da segurança pública. 

Além de oferecer experiências que facilitem o processo gerencial, e consequente 

mais segurança na aplicação da tropa hipo – Hipomível, além de meios de trabalho 

para o policial que exerce a atividade fim. 

Foram por esses motivos que esse tema foi escolhido para ajudar a dirimir 

dúvidas e chamar a atenção para uma melhor utilização da cavalaria  em situações 

próximas às apresentadas neste trabalho. Tudo isso para concluir a relevância da 

aplicação da tropa montada do Comando de Policiamento Montado - CPMON da 

Polícia Militar do Distrito Federal.  
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2. A POLÍCIA MILITAR 

2.1 ETIMOLOGIA 

A palavra “polícia” é derivada do vocábulo grego “polis” (cidade) e exprime o 

conjunto de pessoas que se congregam para manter a tranquilidade pública. 

O que é polícia – originariamente polícia era conjunto de funções 

necessárias ao funcionamento e à conservação da cidade-estado (polis 

grega, daí a etimologia de polícia e civita romana, daí civil, isto é, inerente à 

civita). Civil era, pois, derivação de cidade (conceito político e não 

urbanístico) e logo Direito Civil (o Direito dos nascidos na civita romana) e 

cidadão – aquele a quem é dado o direito de influir na gestão da coisa 

pública, da civita (daí república: res (coisa)+publica). Militar era (e é) 

antítese conceitual de civil, no sentido primitivo os que se domiciliavam na 

cidade (os civis) e os que estavam fixados fora da civita (os militares). 

Assim, os corpos militares (as legiões romanas) eram sediadas fora dos 

limites da cidade para defendê-la dos invasores (os bárbaros) e não podiam 

adentrá-la sem permissão do governo. Dentro das civitas, só bem depois (já 

final do império romano) é que vai ocorrer o fenômeno do pretorianismo, 

militarização transitória de determinadas funções estatais ligadas à 

segurança pública (cessada a excepcionalidade retornava-se à normalidade 

civil) e amiúde usados como instrumento de conquista, manutenção e 

exercício forçado do poder (que já perdera muito de sua força sobrenatural 

que tanto fortaleceu as cidades-estados). Isto vem de explicar o fenômeno 

político, já histórico, denominado militarismo (degeneração profissional que 

culmina com o controle da vida civil pelos especialistas da defesa externa (e 

hoje, também, interna, mas neste caso apenas por exceção e requisição do 

supremo magistrado civil). Assim na essência policiar é civilizar, porquanto a 

vida civilizada (vida na civita, em comunidade) implicava e implica em 

refreamentos do que não é civilizado, do que não é urbanidade (civita e urb, 

são raízes latinas para a idéia de virtude, a Arete dos gregos clássicos). É 

muito significativo o distanciamento, quase esquecimento, em nossos dias, 

dessa função precípua e eterna da instituição. (OTÁVIO – 2002, p.18) 

A evolução humana esta diretamente ligada ao convívio em grupos, desde a 

formação das primeiras comunidades, foram criados direitos e deveres que devem 

ser seguidos pelos membros daquela sociedade para uma convivência pacífica. 

Todavia, se verifica que sempre houve pessoas com ambições desmedidas, que vão 
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de encontro à paz social. Por isso surgiu a necessidade de criação de um órgão de 

segurança pública que harmonizasse os interesses em conflito e assegurasse a 

ordem na comunidade. 

O direito à segurança pública sempre esteve presente na história da 

humanidade, tanto nas fases de tribos, cidades, impérios, reinos e 

sociedades como no Estado moderno, pelo fornecimento de proteção ao 

povo para a garantia da paz e tranquilidade da convivência social, 

especialmente o direito de propriedade e da incolumidade pessoal, por meio 

da atuação da polícia ou guarda similar. (SANTIN, 2004, p.39) 

 

      2.2 HISTÓRIA ABREVIADA DA PMDF 

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) tem sua origem do Corpo de 

Quadriláteros, organização policial criada por D. João VI, século XIX, com a vinda da 

corte portuguesa para o Brasil, devido ao bloqueio continental e pela invasão de 

Napoleão Bonaparte a Portugal. Após várias nomenclaturas, a Polícia Militar do 

Distrito Federal foi transferida do Rio de Janeiro, com a mudança da Capital Federal 

para o Planalto Central, para Brasília.  

Foi em 05 de agosto de 1965, o Diretor do Departamento Federal de 

Segurança Pública, através da portaria n.º 120, baixava normas no sentido de que o 

Comandante Geral da Corporação, então sediada no Estado da Guanabara, 

instalasse na nova Capital da República, uma Unidade Administrativa com um 

efetivo orgânico de uma Companhia de Polícia Militar, destinada a executar o serviço 

de trânsito do Distrito Federal. Porém a Polícia Militar do distrito Federal teve sua 

instalação concretizada para a atual capital somente em 1966, com profissionais 

oriundos da PM do Rio de Janeiro, oficiais do Exército Brasileiro, antigos policiais da 

extinta Guarda Especial de Brasília e mais alguns remanejados de outras instituições 

de segurança pública.   

A PMDF dedica-se à segurança pública da capital federal para a 

preservação da ordem e manutenção da paz social, e atualmente procura servir e 

proteger a sociedade brasiliense em diversas modalidades de policiamento e 

atividades que busquem uma maior aproximação entre sociedade e corporação. 
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Através do policiamento comunitário e atividades lúdicas de prevenção por meio de 

teatro e ensino com o Proerd – Programa Educacional de Resistência às Drogas, 

sempre com o lema: “Polícia Militar do Distrito Federal – muito mais que segurança”.  

2.3 PECULIARIDADES DA ATIVIDADE DA POLÍCIA MILITAR 

Levando em consideração especificamente a atividade do policial militar, 

entende-se que seja um trabalhador que desenvolve um processo de trabalho 

peculiar, que deve oferecer ao seu público um serviço de qualidade . Concebe-se, 

também, que o exercício de sua atividade caracteriza uma profissão, conforme 

defendem autores como Poncioni (2003, p. 69), que pesquisou a construção da 

identidade profissional do policial militar no Estado do Rio de Janeiro. Para esta 

autora, a polícia é uma profissão, na medida em que: 

[…] a atividade policial é exercida por um grupo social específico, que 

compartilha um sentimento de pertencimento e identificação com sua 

atividade, partilhando ideias, valores e crenças comuns baseados numa 

concepção do que é ser policial. Considera-se, ainda, a polícia como 

“profissão’’ pelos conhecimentos produzidos por este grupo ocupacional 

sobre o trabalho policial- o conjunto de atividades atribuídas pelo Estado à 

organização policial para a aplicação da lei e a manutenção da ordem 

pública, como também os meios utilizados por este grupo ocupacional para 

validar o trabalho da polícia como “profissão”. (PONCIONI, 2003, p) 

Então fazendo essa consideração, da polícia como profissão, como uma 

especialização na divisão sociotécnica do trabalho, destaca-se que o policial é um 

sujeito que desenvolve um processo de trabalho, onde deve atender as 

necessidades, as demandas, de seu cliente, usando meios para melhor atendê-lo. O 

trabalho do policial na sociedade produz um valor de uso (o serviço de segurança 

pública oferecido à sociedade) e um valor de troca (preço pago pelo seu 

empregador, o Estado, pelo seu serviço). 

Refletindo sobre o papel da polícia, Monjardet (2003, p.15) sugere que esta 

trata de problemas humanos, quando sua solução necessita ou passa necessitar do 

emprego da força e: “na medida em que isso ocorra, no lugar e momento em que 

tais problemas surgem. É isso que dá homogeneidade a atividades tão variadas 

[…]”.  
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Sendo assim, para que o policial possa realizar o seu trabalho com 

eficiência, aplicando as ferramentas disponíveis para oferecimento de um trabalho 

de qualidade, é fundamental que aprenda a intervir nos mais distintos espaços, de 

modo  que exerça sua autoridade como profissional dentro das prerrogativas que lhe 

conferem o poder de polícia, mas sem abusar desse poder, de maneira arbitrária ou 

autoritária. 

Após discorrer, por meio de exemplos concretos, sobre os elementos que 

compõem o processo de trabalho do policial militar, faz-se necessário abordar as 

peculiaridades do seu trabalho.  

O policial militar (PM) assim como o brigadiano (designação dada somente 

no Estado do Rio Grande do Sul para os profissionais que exercem a atividade de 

policial militar) é o militar estadual (ME), o profissional responsável pela execução da 

política de segurança pública, funcionário público estatal (logo, tem o Estado como 

empregador) e é o único profissional que é julgado por duas justiças distintas (a civil 

e a militar), podendo ser submetido a punições por atos que não redundam em 

nenhum tipo de pena para o cidadão civil.  

O policiamento ostensivo é a atividade-fim que é exercida pelo policial 

fardado, em locais públicos, com caráter preventivo, pela observação e fiscalização, 

com a atitude de vigilância, tentando coibir a ação de infratores e evitar a ocorrência 

de atos delituosos, tal atividade é a principal forma de policiamento oferecido pelo 

estado na tentativa de oferecer a sociedade uma maior sensação de segurança. E 

uma melhoria nos processos decisórios influenciam diretamente na aplicação desta 

modalidade de policiamento de suma importância social. 

De acordo com o Manual Básico de Policiamento Ostensivo (1999, p. 10), os 

serviços de policiamento são compostos de diversas variáveis que identificam os 

seus aspectos, como ilustra o quadro a seguir: 

 

VARIÁVEIS              ASPECTOS 

Processo              a pé, motorizado, embarcação, de bicicleta, aéreo, montado; 
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Modalidade         Patrulhamento, permanência, diligência, escolta; 

Circunstância       ordinário, especial, extraordinário; 

Lugar                     urbano, rural; 

Desempenho        atividade de linha, atividade de linha; 

Duração                 turnos, jornadas;  

 Efetivo                  individual, dupla, trio, grupamento, pelotão, companhia ou   

                               esquadrão, batalhão  ou regimento; 

Forma                  desdobramento, escalonamento;                                        

Tipo                     rodoviário, trânsito, geral, ambiental, de guardas, comunitário,   

                            Operações especiais ou outros; 

Suplementação      cães, rádios transceptores, armamentos e equipamentos 

peculiares ou outros meios; 

Quadro 1: Variáveis e aspectos do policiamento ostensivo exercido pelos policiais 

militares. 

Fonte: Adaptado do Manual Básico de Policiamento Ostensivo da Brigada Militar, 

1999. 

A diversidade de serviços prestados pelos militares estaduais e do Distrito 

Federal já foi descrita por Mariante:  

Na rua - no serviço de policiamento ostensivo: no trânsito, nos colégios, nos 

bancos, nos serviços exercidos pelos bombeiros (nos casos de 

salvamento), nas rodovias, abas-largas – combatendo o abigeato e os 

abigeatários, na guarda dos presídios, escoltas e diligências, nas grandes 

reuniões de pessoas, nas greves, nas estações viárias, nas praias – como 

salva-vidas, flora e fauna, postos ficais, nas comunicações, nas 

calamidades, guarda consular, nos dias festivos, além de outras 
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colaborações, tais como: guardar a imediações, das mesas eleitorais, 

guarnecer o transporte das urnas para os locais de apuração e assim segue 

uma longa lista de serviços que a Brigada Militar presta à sociedade. 

(MARIANTE, 1972, p.32) 

O cumprimento do trabalho dos policias militares é caracterizada por 

atividades repetitivas e incertas que se mesclam de maneira paradoxal no cotidiano 

de policiamento ostensivo, pela constante visibilidade da farda. Repetitivas por 

seguirem uma rotina de permanência de horas seguidas em pé, muitas vezes no 

mesmo lugar, atentos ao executar um trabalho como o policiamento ostensivo, que 

consiste num compromisso diário e ininterrupto, numa intervenção direta nos 

acontecimentos tidos como “anormais” no espaço público. Essa rotina também se 

mescla pela incerteza diante do constante suspense de perigo, ingrediente 

fundamental no policiamento ostensivo, além da utilização de formas de atuação 

modernas e antigas para cumprimento de suas funções. Um exemplo disso é a 

utilização da cavalaria em conflitos que é uma prática muito antiga, mas com 

importante papel ainda nos dias atuais. 

Nesses parâmetros, o trabalho dos policiais militares reveste-se de 

características muito peculiares: não possuem horários predeterminados, 

principalmente para o término do serviço, seja pelo atendimento de ocorrências 

complicadas, seja pela burocracia nas delegacias ou seja por operações com 

grandes públicos com ânimos exaltados que demandam muito tempo para uma 

resolução. 

Além disso, depois que escala de serviço acaba, os policiais militares estão 

sujeitos, ainda, ao atendimento de ocorrências. Significa dizer que eles têm de estar 

à disposição do Estado, ou melhor, da segurança da sociedade, por imposição legal, 

nas 24 horas do seu dia, conforme é estabelecido no artigo 31 do Estatuto dos 

Servidores Militares (1980) e no artigo 28 do Estatuto da Polícia Militar do Distrito 

Federal (1984) que versam sobre o compromisso dos policias militares, abrangendo 

todos os níveis hierárquicos, determinando suas condutas a uma dedicação 

exclusiva para a manutenção da ordem pública e segurança da comunidade, mesmo 

estando sujeito ao sacrifício da própria vida: 

Art. 28. São manifestações essenciais do valor Policial-Militar: 
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I – o patriotismo, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever 

policial militar e pelo solene juramento de fidelidade à pátria, até com o 

sacrifício da própria vida; 

II – o civismo e o culto das tradições históricas; 

III – a fé na missão elevada da Polícia Militar; 

IV – o amor à profissão e o entusiasmo com que a exerce 

V – o aprimoramento técnico-profissional; 

VI – o espírito de corpo e o orgulho pela Corporação; e 

VII – a dedicação na defesa da sociedade. (ESTATUTO PMDF – lei 

7.289/84) 

 

Dessa forma, ao assumir o compromisso da profissão, o policial não pode se 

omitir diante de fatos que exijam sua intervenção, precisa estar sempre preparado 

para servir a comunidade. Daí seu caráter de dedicação exclusiva: uma exigência 

permanente de continuidade da função para além do horário de serviço esteja 

usando farda ou não. 

Conforme afirma Pinto (2000), em nenhum outro trabalho o profissional se 

dedica tão intensamente como o faz o policial militar. 

Nesse contexto está inserido o policial militar que não pode se trancar atrás 

de grades de proteção ou altos muros, mas tem o dever de enfrentar todas essas 

mazelas como se fosse o policial constituído de uma matéria diferente dos demais 

mortais. Com a missão principal de manter a ordem pública. 

      2.3.1 Organizações básica da Polícia Militar do Distrito Federal  

O decreto 7.165, de 29 de abril de 2010, estabelece a organização básica da 

Polícia Militar do Distrito Federal e compreende o Comando-Geral e os órgãos de 

direção-geral e de direção setorial da Corporação. 

Art. 2o  O Comando-Geral da Corporação compreende: 

I - o Comandante-Geral; 

II - o Subcomandante-Geral; 

III - órgão de planejamento estratégico: Estado-Maior; 

IV - órgãos de direção geral: departamentos; 

V - órgãos de direção setorial: diretorias; 



21 

 

 

VI - comissões; e 

VII - assessorias.  

Parágrafo único.  Os cargos de comando, direção-geral, direção setorial, 

assessoramento, definidos como cargos em comissão, estabelecem a 

precedência funcional na organização e os vínculos hierárquicos.  

 

Estabelecendo as responsabilidades e competências de cada comandante, 

Estado Maior, departamentos, diretorias, seções, etc. 

Na seção IV do referido decreto, é elencado nos artigos a seguir, as 

nomenclaturas das seções gerenciais da PMDF, que representa de um modo geral a 

estrutura administrativa de toda corporação, com as devidas adequações de 

nomenclaturas. Os antigos conceitos de P1, P2, P3, P4 e P5, se tornaram seções e 

subseções, mas que desempenham praticamente as mesmas funções anteriores. E 

esta é a estrutura de todos batalhões da Polícia Militar do Distrito Federal. 

Art. 9o  À Seção de Planejamento de Pessoal compete formular diretrizes de 

pessoal e estabelecer políticas de saúde e bem-estar aos seus integrantes.  

Art. 10.  À Seção de Inteligência Estratégica, Ciência e Tecnologia compete 

coordenar o processo de planejamento estratégico da Corporação, 

sugerindo ações que visem orientar o cumprimento das metas e objetivos 

institucionais estabelecidos.  

Art. 11.  À Seção de Operações e Doutrina Operacional compete estudar e 

propor medidas relativas ao planejamento operacional, visando a 

desenvolver e consolidar doutrinas de emprego da polícia ostensiva e de 

preservação da ordem pública, com foco na prevenção e controle dos 

fenômenos de criminalidade.  

Art. 12.  À Seção de Logística compete avaliar, especificar e indicar 

material, equipamento e armamento para o adequado emprego nas missões 

inerentes à atividade policial.  

Art. 13.  À Seção de Assuntos Institucionais e Comunicação Social compete 

desenvolver e propor políticas de relacionamento da Corporação com os 

seus profissionais, com os órgãos e entidades públicas e privadas e com a 

população.  
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Art. 14.  À Seção de Orçamento compete planejar e propor medidas a 

serem implantadas nos programas plurianuais e nas leis orçamentárias 

anuais, bem como desenvolver ações para captação de recursos 

orçamentários, visando ao atendimento das demandas da Corporação.  

Art. 15.  À Seção de Projetos compete elaborar, modelar e especificar os 

projetos de interesse de todas as áreas da Corporação.  

Art. 16.  À Seção de Análise Criminal compete estudar os dados estatísticos 

e ambientes criminais com vistas ao delineamento do fenômeno criminal, a 

fim de nortear o emprego operacional de efetivo, em consonância com o 

disposto no art. 18. 

 Art. 17.  À Seção de Legislação compete avaliar, elaborar e controlar os 

atos normativos atinentes à Corporação, propondo alterações de acordo 

com as necessidades institucionais.  

Art. 18.  À Seção de Gestão da Qualidade compete propor diretrizes para 

gestão da qualidade dos sistemas da Corporação, bem como elaborar a 

estatística referente à administração policial militar, em consonância com o 

disposto no art. 16.  (DECRETO Nº 7.165, DE 29 DE ABRIL DE 2010) 

Estas diferentes seções e subseções no âmbito dos batalhões possuem 

diferentes responsabilidades, e cada uma é uma engrenagem no processo de 

gestão da corporação. E para o comandante do batalhão, ou o comandante geral se 

tratando da gestão em caráter geral, é perceptível uma grande deficiência no que diz 

respeito a troca de informação entre estas diferentes seções e na acessibilidade 

destas informações por parte do alto comando.  

Na tentativa de melhor atender os cidadãos e devido à rápida evolução da 

sociedade, diversas formas de gestão são aplicadas, modificadas, ou até excluídas.  

Numa tentativa de mudança para uma melhor eficácia no cumprimento da missão da 

PMDF, nesse sentido toda a corporação passou por um processo de reestruturação 

organizacional administrativa em 2016, através do decreto distrital 37,321, de 06 de 

maio de 2016, na tentativa de melhorar a eficiência na gestão de toda a corporação 

e seguindo esta tendência foi criado o Comando de Policiamento Montado comando 

este responsável pela aplicação da tropa montada no âmbito dos 1º e 2º Regimento 

de Polícia Montada do Distrito Federal. 
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2.4 BREVE HISTÓRICO DO REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA E 

COMANDO DE POLICIAMENTO MONTADO 

No ano de 1979, o comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal da 

época, o coronel Francisco Leite Rabelo Neto coronel de cavalaria do Exército, 

idealizou a criação do Regimento de Polícia Montada (RPMon) na PMDF, mas 

infelizmente veio a falecer antes de concretizar seu sonho. Seu sucessor no 

Comando geral da PMDF, coronel Egeo, por meio da portaria de 10 de julho de 

1980, criou o núcleo de Regimento de Polícia Montada como parte do 2º Batalhão 

de Polícia Militar criando um esquadrão de cavalaria. Porém só a partir de 1982, 

através do decreto nº6828 de 23 de junho assinado pelo governador do Distrito 

Federal, Sr Aimé Alcibíades Silveira Lamaison foi criado oficialmente o Regimento 

de Polícia Montada. 

O RPMOn passou a se chamar Regimento de Polícia Montada Coronel 

Rabelo em homenagem ao seu idealizador e alguns anos depois passou a ocupar 

as áreas no Riacho Fundo I atuando em reforço ao policiamento em todas as 

regiões administrativas do Distrito Federal. Sempre com objetivo de promover a 

segurança da sociedade. Se destacando por sua ostensividade, comandamento, 

força e altivez que é muito bem representado no policiamento montado 

Por vários anos Regimento de Polícia Montada se manteve vinculado ao 

Comando de Missões Especiais, e possuía sua estrutura organizacional com dois 

Esquadrões sendo o 1º Esquadrão responsável pelo policiamento ostensivo 

montado e o 2º Esquadão responsável pelo Policiamecpmonnto Montado de choque. 

Com a criação do Comando de Policiamento Montado - CPMON, o então Regimento 

Coronel Rabelo passou a ser o primeiro Regimento de Policiamento Montado – 1º 

RPMon e foi criado também o 2º Regimento de Policiamento Montado – 2º RPMon 

que passou a ter a denominação de Regimento General Egeo. 

Atualmente o CPMON  possui sua estrutura administrativa funcionando junto 

ao Regimento Coronel Rabelo no Riacho Fundo I assumindo todas demandas 

administrativas dos dois regimentos além da gestão dos projetos sociais. Com isso o 

1º RPMon passou a atuar e concentrar seus esforços no policiamento preventivo nas 

diversas cidades do Distrito Federal. Já o 2º RPMon destina suas ações ao controle 
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de distúrbios civis e controle de manifestações, sendo localizado na área central de 

Brasília, no Parque da Cidade Sarah Kubitschek, local estratégico para uma rápida 

intervenção na Esplanada dos Ministérios e Congresso Nacional. 

O RPMon já atuou em diversas situações importantes da história Distrito 

Federal, como por exemplo, na Copa das Confederações, na Copa do Mundo, 

Olimpíadas e também nos manifestos sociais que tiveram repercussão em todo o 

país, sendo responsável, com os demais unidades da Polícia Militar, pela 

preservação da ordem pública e da paz social. 

Atualmente, o 1º RPMon é composto por mais de 120 policiais e todo o Comando de 

Policiamento Montando por cerca de 300 policiais, incluindo o 1º e 2º Regimento e o 

Centro Médico Veterinário (CMV). 

 

3 TROPA MONTADA  

 A especificidade do policiamento montado lhe proporciona singular 

caracteristica no cenário do planejamento e da execução da atividade fim da Polícia 

Militar, o Policiamento Ostensivo. O cavalo potencializa a ação policial, dando ao 

conjunto, homem cavalo, grande destaque em áreas urbanas populacionalmente 

densas, com grande ostensividade e efeito psicológico incalculável, seja no controle 

de distúrbios ou no fascínio que exerce nas pessoas. Ao longo de toda história o 

cavalo foi utilizado em diversas batalhas, sendo uma arma responsável pela vitória 

em guerras, 

 Essa necessidade do homem de procurar vantagem no combate deu origem a 

Cavalaria. 

Desde os tempos imemoráveis, no processo de evolução da guerra, o 

homem, procurando combater em vantagem de posição, dando origem à 

Cavalaria, do sânscrito AKVA, passou a lutar montado em animais ou sobre 

plataformas, o que lhe conferiu grande comandamento e mobilidade no 

campo de batalha. Esses fundamentos até hoje perduram, contudo, 

adequados às necessidades da segurança pública. (MAJ ABADIO, Manual 

de Policiamento Ostensivo Montado, 2017, P.85) 
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 A ação policial exclusiva dos Policiais Militares é o policiamento ostensivo. O 

principal objetivo dessa modalidade de policiamento e a rápida e fácil identificação 

do emprego do homem ou a fração de tropa engajados na função policial, por parte 

da sociedade, quer pela farda quer pelo equipamento, ou viatura, gerando uma 

sensação de segurança e mantendo a ordem pública. Tem-se no policiamento 

montado a maior representação desse conceito, pois, um policial a cavalo em um 

grande centro urbano será facilmente visto por todos, garantindo a tranquilidade 

pública no local.  

 

 3.1 POLICIAMENTO MONTADO OSTENSIVO    

 

 O emprego do processo de policiamento montado no Distrito Federal visa 

complementar as ações precípuas da Polícia Militar apontadas na Constituição 

Federal de 1988, cabendo a ela a polícia ostensiva e a preservação da ordem 

pública.  

 De acordo com o Manunal de Policiamento Ostensivo Montado - 2017 da 

Polícia Militar do Distrito Federal o policiamento montado ostensivo tem as seguintes 

missões: 

1 - Geral 

 De maneira geral, o processo de policiamento ostensivo montado visa à 

preservação da ordem pública em todo o Distrito Federal, atuando sistematicamente 

e permanentemente na preservação do patrimônio público, privado e na defesa da 

integridade do indivíduo, a fim de garantir o cumprimento dos dispositivos legais que 

regulam a vida em comunidade.  

 

2 - Particular  

 Executar o policiamento ostensivo montado em todo o Distrito Federal. 

 Atuar de forma repressiva como tropa de choque para controle de distúrbios. 

 Executar policiamento de guarda em seu aquartelamento e na parte externa 

de estabelecimento prisional, quando, em razão de perturbação da ordem 

interna, a situação assim o exigir. 

 Atuar, excepcionalmente, como Policiamento de Trânsito e Ambiental.  
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 Executar escolta de autoridades, desfiles, guardas fúnebres, alas de honra, 

competições hípicas e ações sociais.   

 

 O Patrulhamento é a modalidade mais utilizada e exigida no policiamento 

montado, especialmente do tipo Policiamento Ostensivo Geral - POG. Atuando por 

vezes em permanência (mantendo-se uma posição estratégica) para aproveitar o 

comandamento que o cavalo empresta ao policial, que fica com o campo de visão 

aumentado em razão da altura do animal.  

 O emprego ordinário do processo montado é realizado por meio das Rondas 

Ostensivas Montadas (ROMon). Estas rondas consistem no patrilhamento montado 

com objetivo de pomover a segurança nos mais variados locais do Distrito Federal. 

O objetivo principal do ROMon é o policiamento preventivo. Utilizando da figura do 

cavalo para previnir o crime.  

 Na maioria das missões e operações cumpridas pelo Regimento, a tropa é 

empregada no meio Urbano. Levando em consideração a evolução dos trabalhos de 

análise criminal. Com resultado dessa análise em mãos o comando emprega sua 

tropa com o foco na redução dos índices de criminalidade, em especial para os 

crimes de roubo e furto a residências, furto de e em veículos, tráfico e consumo de 

drogas, roubo em ônibus de transporte coletivo, porte de ilegal de arma de fogo e 

homicídio. 

 O emprego do policiamento ostensivo montado deve se concentrar nos locais 

urbanos de grande circulação, tais como, áreas comerciais, praças, estações de 

metrô, locais de risco previamente plotados, bares e botequins em locais de risco, 

propiciando uma atuação eminentemente ostensiva e, por vezes, repressiva com a 

realização de abordagens a pessoas e veículos voltadas para a apreensão de armas 

de fogo ilegais e consequente prisão do autor. 

 Pela grande ostensividade proporcionada pelo polical a cavalo, ocorrências 

com situação de flagrante são dificilmente atendidas pela tropa cavalariana. Em 

razão disso o ROMon, grupamento que realiza as Rondas Ostensivas Montado vem 

se especializando em abordagens na tentativa de localizar drogas em posse de 

suspeitos ao realizar a busca pessoal e de localizar foragidos da justiça. 

 Para que haja efetividade no policiamento montado é necessário uma fração 

mínima, composta por um trio de policiais, para que numa abordagem um exerça a 

função de guarda cavalos, um realize a busca pessoal e o terceiro faça a segurança 
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da equipe. Contudo, essa divisão deve observar a condição operacional da missão 

em que a tropa estiver escalada. Conforme é previsto no Manual de Policimento 

Ostensivo Montado 2017: 

 

Se o emprego ocorrer em locais de médio ou baixo risco, utiliza-se a fração 

mínima, trio, visto que as abordagens não serão tão constantes e seus 

desdobramentos menos complexos, prevalecendo o caráter ostensivo, 

podendo até mesmo, haver a atuação do trio com seus componentes 

patrulhando de forma isolado, guardando-se uma distância que favoreça à 

comunicação e rápida aglutinação da fração, o que pode ser potencializado 

com a utilização de rádios transceptores. O objetivo disso é tão somente 

aumentar o caráter ostensivo e a sensação de segurança por parte da 

comunidade. Entretanto, se o emprego ocorrer em locais de alto risco, em 

que o foco for a repressão, as guarnições podem ser organizadas em 

quartetos, quintetos ou sextetos, conforme a necessidade de segurança 

para atuação dos policiais. Contudo, independente no número de conjuntos 

(policial e cavalo) em uma guarnição, nos casos de abordagem, sempre 

haverá policiais para as seguintes funções: guarda cavalos, segurança e 

abordagem. Daí a definição de um trio como fração mínima. A depender do 

número de policiais na guarnição e de pessoas a serem abordadas, a 

quantidade de policiais que exercerão essas funções varia conforme a 

conduta exigida. (ABADIO, Manual de Policiamento Ostensivo Montado, 

2017, p.87) 

 

 A eficácia na aplicação do policiamento montado é perceptível na 

caracterização dos importantes e exclusivos fundamentos que o cavalo disponibiliza 

à atividade fim exercida pela Polícia Militar. E independente dos avanços 

tecnológicos, grandes e modernas cidades ao longo de todo o mundo continuam 

utilizando o cavalo como uma ferramente para promover a segurança pública. 

 

 

 O Manual de Policimento Ostensivo Montado 2017 da PMDF expõe alguns 

desses fundamentos: 

 

1) Grande ação de presença  

 O incremento que o cavalo dá à ostensividade é ponto fundamental no 

processo de policiamento montado, dando à comunidade uma acentuada sensação 
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de segurança. O homem a cavalo pode ser facilmente notado nos locais em que ele 

estiver empregado. Soma-se a isso o barulho inconfundível das ferraduras tocando o 

asfalto, sendo mais um componente característico do processo montado.  

  

2) Comandamento  

 É o domínio que o policial exerce sobre o terreno onde atua em razão de estar 

situado em um plano mais elevado, permitindo ao policial maior capacidade de 

fiscalização e observação.  

  

3) Efeito psicológico da presença do animal  

 Fator de grande eficácia na ação preventiva do policiamento ostensivo 

montado. O cavalo, por seu porte, infundi atenção e respeito, principalmente às 

pessoas menos acostumadas com o seu convívio. Esse impacto deve ser conhecido 

pelo policial e explorado de maneira adequada, em que, nas atuações preventivas e 

repressivas o medo que o cavalo transmite aos opositores da lei é motivo de 

sucesso nas ações, muitas vezes inibindo e/ou desencorajando os ânimos mais 

exaltados e/ou transgressores. Já no contato com a comunidade, o fascínio exercido 

nas pessoas, especialmente crianças, é indiscutível, o que aproxima a Polícia Militar 

da comunidade.  

  

4) Grande mobilidade  

 A utilização do cavalo em determinada área de atuação permite, mesmo ao 

passo, percorrer com certa rapidez toda a área de policiamento. Caso necessário, 

pode-se adotar as andaduras trotee, excepcionalmente, galope, quando o terreno e 

as circunstâncias permitirem. Especialmente nas ações de controle de distúrbios, 

pode-se destacar a rapidez e o desembaraço com que a tropa montada se desloca 

no teatro de operações, podendo acompanhar os grupos opositores em quaisquer 

investidas, o que muitas vezes não é possível nos outros processos de policiamento.  

  

5) Economia de efetivo  

 Com a combinação dos fundamentos acima expostos, tem-se a possibilidade 

de se economizar o efetivo a ser empregado nas ações policiais, o que atualmente é 

fator imprescindível no âmbito da administração pública, “fazendo-se mais com 

menos”.  
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6) Flexibilidade  

 É a capacidade de se alterar a forma de emprego da tropa, passando, de 

imediato, de um tipo de policiamento ao outro, sem perder suas características 

básicas, especialmente, do Policiamento Ostensivo Geral ao de Choque. O mesmo 

efetivo que esteja atuando em um policiamento ordinário em um grande centro, pode 

passar a atuar na dissuasão de uma manifestação ou distúrbios que porventura 

ocorra, podendo agir com total sucesso. 

 

7) Atuação em terrenos inacessíveis a outras tropas  

 É a capacidade de ação em terrenos variados, não 

dependendo,praticamente,de vias de acessos para se deslocar. Daí a sua vantagem 

de emprego em regiões não urbanizadas ou naquelas onde os acessos são 

deficientes, dificultando o deslocamento de viaturas ou mesmo do homem a pé. 

 Além desses fundamentos vale destacar a possibilidade de atuação da tropa 

montada nos mais variados cenários onde o cavalo consegue acesso e as demais 

viatras da corporação teriam dificuldade. Nesse sentido, convém ressaltar a 

capacidade do cavalo de transpor acidentes do terreno e obstáculos naturais ou 

instalados pelo homem para impedir o avanço da força policial, tais como, valas, 

taludes, aclives, declives, troncos de árvore, pneus ou outros objetos. 

 Dessa maneira surge a necessidade de se manter uma tropa qualificada com 

treinamento constante dos policiais e cavalos mantendo-os sempre preparados para 

atuarem frente às mais diversas situações e necessidades que o trabalho policial 

exige. Nesse sentido o policial, para fazer parte da tropa montada e exercer o 

trabalho de policiamento montado, deve possuir a hablitação necessária. No âbito da 

Polícia Militar do Distrito Federal, é exigido ao policial a conclusão no Curso de 

Policiamento Montado. Curso esse que dá ao militar o conhecimento essencial para 

a abordagem a cavalo e uma equitação segura para poder exercer com qualidade 

sua missão. 

 

 3.2 PRÁTICA DESPORTIVA   

 

 A equitação é questão fundamental, para qualquer unidade de polícia 

montada, e na PMDF isso não é diferente.  A prática de uma boa equitação nos 
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regimentos de cavalaria é um dos pilares para a manutenção do seu funcionamento 

e processo de continuidade no cumprimento da atividade fim. Num futuro próximo as 

unidades de polícia montada que negligenciarem o ensino e a prática da equitação, 

fatalmente, estarão fadadas ao fracasso, sob o risco de sua extinção, pois, com a 

modernização do meios e processos logísticos, a atividade equestre passou a ser 

vista como antiquada e prescindível.  

 Soma-se a isso a necessidade da maioria das pessoas em obter resultados 

rápidos, indo de encontro ao processo de ensino e aprendizagem no que diz 

respeito ao montar a cavalo, sendo necessário um empenho diário e dedicação 

extremada para o alcance de um bom nível de equitação. 

 Neste sentido o Comando de Policiamento Montado estimula seus policiais à 

prática desportiva equestre. Nas mais variadas modalidades, mas pricipalmente no 

Salto, Adestramento, CCE - Concurso Completo de Equitação e Enduro. O policial 

que está diariamente treinando para atingir seus objetivos no esporte, está 

melhorando sua equitação. Está trabalhando com mais dedicação os cavalos da 

corporação melhorando seu condicionamento físico e consequentemente está 

capacitando-se ainda mais para exercer sua atividade fim. 

 Isso reforça a principal finalidade da prática da equitação, numa instrução em 

uma unidade de polícia montada, que é formar cavaleiros capazes de conduzir seus 

cavalos em quaisquer circunstâncias e terrenos. 

 Além da melhora do policial quanto a sua equitação há um melhoramento da 

capacidade física do animal. A habilitação física do cavalo de policiamento tem como 

foco preparar o animal para as exigências do serviço de rua, com jornadas que, às 

vezes, ultrapassam as 12 horas de serviço, com escassez de água e alimento. 

Assim, quanto melhor for o condicionamento dos cavalos, menor será o sofrimento 

nas situações extenuante e a prática desportiva contribui muito para isso. Nesse 

sentido, a prática do salto dá ao cavalo coragem e confiança no cavaleiro para 

vencer os obstáculos, o adestramente disciplina o cavalo a executar os movimentos 

de acordo com a vontade do cavaleiro, o enduro com o trabalho no exterior se 

mostra como uma das principais ferramentas, dando ao cavalo a habilitação física 

sumária. O desenvolvimento desses trabalhos faz com que os cavalos estejam mais 

bem preparados fisicamente e, também, moralmente, pois, o trabalho sistemático 

disciplina e condiciona o cavalo para quaisquer situações a serem apresentadas no 

policiamento montado.  
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3.2.1 Representações da Polícia Militar Distrito Federal  

Além dos benefícios técnicos e físicos adquiridos pelo policial e cavalo na 

prática desportiva, que acabam refletindo positivamente na atividade fim, a 

participação dos cavaleiros pertencentes à corporação em torneios, sejam civis ou 

militares ajudam na divulgação e representação da PMDF nos mais variados 

cenários esportistas do país.  Além de contribuir para uma aproximação da polícia 

com a sociedade, um dos objetivos primordiais no policiamento comunitário.  

No âmbito civil, uma boa representação dos policiais com animais da 

corporação só reforça a qualidade trabalho que é executado pela Polícia Militar. 

Ligando o nome da corporação a fatos positivos. Além de criar vínculos com 

entidades, clubes, associações, hípicas, pessoas envolvidas com cavalo, que podem 

de alguma colaborar para um melhoramento da qualidade dos animais, ou transferir 

conhecimentos equestres que possam ser úteis na melhoria da equitação do policial. 

 

FOTOGRAFIA 1 - Participação de Civis no Concurso de Salto Coronel 
Rabelo - 2019 

Fonte: De própria autoria, 2017. 

Já no meio militar, as atividades desportivas aproximam as unidades de 

cavalaria de todo Brasil, seja das polícias militares ou do Exército Brasileiro. Essa 
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aproximação só reforça a cultura e tradições cavalarianas, além de proporcionar 

uma troca de experiências que com certeza influenciam positivamente na busca de 

recursos para aumento da qualidade do serviço prestado a sociedade.  

 

FOTOGRAFIA 2: Concurso de Salto Coronel Rabelo 2019 com a participação do 

Exércio Brasileiro  polícias de vários estados.  

Fonte: De própria autoria, 2017. 

3.3 PROJETOS SOCIAIS  

O Comando de Policiamento Montado da PMDF também conta em sua 

estrutura organizacional da Seção de Equitação Social. Nela funciona a 

administração dos projetos sociais desenvolvidos na cavalaria (Equoterapia, 

Escolinha de Equitação e Grupo de Escoterios). Este trabalho além de gerar um 

enorme benefício aos seus usuários e familiares, também repercute muito bem nos 

mais variados meios de comunicação, dando visibilidade e credibilidade não só para 

os Regimentos de Cavalaria como para toda corporação.  

O trabalho também se insere em uma modalidade de policiamento, o 

Policiamento Preventivo. Onde é possível trabalhar na raiz do problema, pois a 

proximidade da comunidade com a polícia através dos projetos permite a realização 

de um trabalho educativo e de formação de caráter. O Aluno da Escolinha de 

Equitação ou o Praticante da Equoterapia, por exemplo, passam a ter uma visão 

com admiração e respeito pelo policial. 
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Soma-me a isso a questão do regimento atrair apoio político e social. O que 

facilita no desenvolvimento de projetos de compra me material, cavalos ou 

equipamentos que são necessários para uma boa continuidade das ações sociais.  

 

FOTOGRAFIA 3: Visita do Presidente da República Jair Messias Bolsonaro ao 
Regimento Coronel Rabelo para conhecer os projetos sociais 

Fonte: Foto retirada pela Seção de Comunicação Social do CPMON, 2019. 

3.3.1 Escolinha de Equitação 

 A Escolinha de Equitação da PMDF oferece à comunidade a 

oportunidade da prática de equitação, sendo um importante elo de aproximação 

entre a Corporação e a sociedade. As atividades são desenvolvidas no 1º Regimento 

de Polícia Montada, localizado na cidade do Riacho Fundo I para o público geral, 

com turmas de equitação nos níveis iniciante, intermediário e avançado. Já no 2º 

Regimento localizado no Parque da Cidade Sarah Kubitschek, o público atendido 

são os alunos do Colégio Militar Tiradentes. As instruções são ministradas por 

policiais militares com qualificação técnica na área e tem como objetivos, além da 

formação de cavaleiros e amazonas, a realização de uma atividade que traz o 

desenvolvimento físico e mental por meio do cavalo, animal de incomparável beleza 

e capacidade que encanta e fascina a todos. O ingresso de alunos na escolinha 

ocorre com a inclusão em lista de espera, sendo aberto a todos os interessados com 

idade mínima de 08 (oito) anos. 
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O objetivo principal do Comando de Policiamento Montado manter a aplicar 

recursos humanos e financeiros do quartel para o projeto é oferecer com a prática da 

Equitação a prevenção primária, onde crianças jovens e adultos de diversas cidades 

do Distrito Federal e Entorno são atendidas, evitando desta forma que fiquem 

ociosas e afastando-as do envolvimento em ações criminosas ou ao uso de drogas. 

Durante as instruções de equitação, ministradas por policiais militares, estes alunos 

recebem noções de cidadania e respeito às normas vigentes, auxiliando assim na 

formação do cidadão do futuro, aprimorando também, através da equitação, o 

desenvolvimento dos atributos da área afetiva, tais como a coragem, a liderança, a 

tomada de decisão, inteligência,  etc. Além disso, como objetivo secundário, insere 

os alunos na pratica de uma atividade física, apresentando-os ao mundo do esporte 

equestre, através do hipismo clássico, modalidade na qual a Escolinha de Equitação 

se baseia.  

O trabalho promove melhorias físicas, psicológicas, educacionais e sociais 

aos alunos além de uma maior proximidade entre a sociedade e a Polícia Militar do 

Distrito Federal. Dentro do atual quadro social se faz necessário uma atuação 

preventiva por parte dos órgãos de segurança pública, buscando a preparação de 

nossa infância e adolescência para que seja evitado a atuação repressiva no futuro. 

E o fascínio que o cavalo promove aguça o interesse do aluno pela aprendizagem, 

facilitando para o instrutor a inserção de valores essenciais na formação do caráter. 

Além de desenvolver nos alunos habilidades hípicas. 

3.3.2  Centro de Equoterapia de Polícia Militar do Distrito Federal 

O Centro de Equoterapia da PMDF - CEPM/DF teve seu início em 1992, 

sendo regulamentado como programa da Corporação em 2006 por meio da Portaria 

PMDF nº 510. O CEPM realiza o atendimento a praticantes da comunidade em 

geral, dependentes de policiais milites e alunos especiais da Secretaria de Educação 

do DF. Os atendimentos são realizados por policiais militares especializados na 

atividade e profissionais da Secretaria de Educação, cedidos por meio de parceria 

formal entre a PMDF e SEEDF. O ingresso de praticantes na atividade terapêutica 

ocorre com a inclusão em lista de espera, sendo aberto a todos os interessados que 

tenha indicação médica. Hoje o centro atende mensalmente cerca de 130 

praticantes, e possui grande repercussão social.  
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O objetivo no Centro de Equoterapia da PMDF além dos já citados é oferecer 

a prática da Equoterapia aos indivíduos que possuem diagnóstico de doenças 

genéticas, neurológicas, ortopédicas, musculares, clínico-metabólicas, sequelas de 

traumas e cirurgias, doenças mentais, distúrbios psicológicos e comportamentais, 

distúrbios de aprendizagem e linguagem, dentre outros. 

A Equoterapia  é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma 

abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o 

desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou com 

necessidades especiais. É um método reconhecido pelo Conselho Federal de 

Medicina e pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.  

A Equoterapia emprega o cavalo como agente promotor de ganhos a nível 

físico e psíquico. Esta atividade exige a participação do corpo inteiro, contribuindo, 

assim, para o desenvolvimento da força muscular, relaxamento, conscientização do 

próprio corpo e aperfeiçoamento da coordenação motora e do equilíbrio. 

Para iniciar o atendimento é necessário que ocorra avaliação médica com 

especificações do quadro clínico e indicação médica. Assim como, avaliação 

fisioterápica e psicológica para atendimento mais qualificado ao praticante. O 

CEPM/DF atende aos dependentes de policiais militares, aos alunos da Secretaria 

de Educação do Distrito Federal e a comunidade em geral.  

As atividades equoterápicas devem ser desenvolvidas por equipe 

multiprofissional com atuação interdisciplinar, que envolva o maior número possível 

de áreas profissionais nos campos da saúde, educação e equitação. Atualmente, o 

CEPM/DF conta com os seguintes profissionais: professores, psicólogos, 

pedagogos, equitadores, educadores físicos e fisioterapeutas. De modo geral, os 

atendimentos são realizados individualmente, mas, por vezes, acontece em grupo, 

embora sempre há o acompanhamento individualizado e elaboração de 

planejamento individual.  

Esse projeto vem promovendo melhorias físicas, psicológicas, educacionais e 

sociais as pessoas com quaisquer tipos de deficiências ou necessidades especiais. 

A partir de pesquisas na área da Equoterapia, esse método de tratamento tem se 

tornado cada vez mais científico e uma ciência cada vez mais consagrada. Com as 
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melhorias não somente relatadas pelos praticantes e pelas famílias, mas, medidas 

por instrumentos apropriados para acompanhar a evolução dos praticantes com o 

decorrer do tratamento equoterápico. Melhorias essas observadas não somente no 

âmbito equoterápico, mas, em diversos contextos ambientais (ex: ambiente escolar). 

  

3.4 CHOQUE MONTADO      

 

 O policiamento ostensivo montado de choque conhecido como "Choque 

Montado" é aquele que utiliza a tropa montada em situações que seja necessário o 

restabelecimento da ordem pública e também, como é previsto no Manual de 

Policiamento Ostensivo Montado – 2017: “para suplementar as ações do 

policiamento ostensivo voltadas para manutenção da ordem, diante do controle ético 

de multidões, do combate ao crime de maior potencial ofensivo e diante de 

calamidades públicas em apoio à Defesa Civil”.  

Está tropa é usada em circunstâncias extraordinárias, e somente depois de 

esgotados todos recursos disponíveis de utilização de tropa. Sendo considerado o 

último recurso para restituir-se a ordem.  

No Distrito Federal seu emprego será realizado somente mediante ordem 

expressa do escalão superior ou do comandante da operação em que a Cavalaria 

estiver atuando, devendo a tropa possuir total condição técnica-profissional 

correspondente às expectativas de sua ação. Respondendo às perturbações da lei e 

da Ordem com energia e profissionalismo.  

Esses conhecimentos técnicos englobam desde o conhecimento da doutrina, 

uma equitação condizente com as necessidades do serviço, até o papel de cada 

componente do grupamento nas diversas e variadas situações emprego da tropa, ou 

seja, em situações reais que exijam uma pronta intervenção.  

Partindo-se desse pressuposto, é exposto no Manual de Policiamento 

Ostensivo Montado da PMDF  a doutrina de operações de choque da PMDF, matéria 

comum para as tropas a pé e montada e que deve-se buscar uma sintonia entre 

essas duas tropas, replicando-se na íntegra os conceitos e definições do Manual de 

Operações de Choque para uma entrosada ação conjunta.  

Na Polícia Militar do Distrito Federal a unidade responsável pela realização 

deste policiamento de choque montado é o 2º Regimento de Policamento Montado 
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General Egêo, que está localizado no centro urbano da capital federal, em ponto 

estratégico de rápido acesso aos principais pontos de manifestações do Distrito 

Federal. Possuindo um efetivo de aproximadamento 50 policias habilitados para a 

realização das operações de choque montado. E um efetivo de equinos proximo a 

este número treinados e adaptados às mais variadas situações de perturbação da 

ordem.  

O Manual de Policiamento Ostensivo Montado da PMDF - 2017 estabelece as 

finalidades de aplicação da tropa de choque montado:  

(1) Dispersão: Visa dispersar os oponentes da ordem, de forma a restabelecer a 

ordem pública, utilizando instrumentos de menor potencial ofensivo, equipamentos 

de proteção individual, veículos especiais de controle de distúrbios e armamentos 

especiais.  

(2) Proteção: Visa evitar a invasão ou depredação de bens públicos ou particulares e 

proteger pessoas ou coisas, tutelados pelo interesse público, por ordem judicial ou 

por intermédio de convênios ou instrumentos análogos.  

(3) Contenção: Visa separar grupos de torcedores em eventos desportivos com o 

escopo de evitar tumultos ou garantir a fluidez e segurança dos deslocamentos de 

massa pelos acessos do local do evento; conter o deslocamento de grupos de 

oponentes à ordem visando facilitar o processo de prisão ou apreensão de pessoas 

que cometerem crimes ou atos infracionais e reforçar o policiamento ostensivo de 

controle de massas no isolamento de áreas que o público não pode acessar, diante 

de eventos afetados pela segurança nacional ou que envolvam um grande público.  

(4) Busca e captura: Visa identificar e prender, ou apreender, os agressores da 

sociedade que cometerem infrações penais ou atos infracionários.  

(5) Resgate: Visa resgatar do domínio dos oponentes da ordem pública as pessoas 

ou coisas que forem tomadas, cercadas e/ou agredidas, durante a manutenção ou 

restabelecimento da ordem pública.  

(6) Invasão: Visa adentrar em locais públicos ou privados, abertos ou fechados, 

urbanos ou rurais, com o escopo de ocupar e restabelecer a ordem pública.  

(7) Retomada de pontos de interesse: Visa retomar pontos de interesse para a 

segurança pública ou nacional que estiverem sob o domínio dos oponentes à ordem 

pública.  
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(8) Apoio à Defesa Civil: Visa auxiliar na execução do trabalho dos Órgãos que 

atuam sob a coordenação da Defesa Civil, com o escopo de evitar distúrbios e 

infrações penais, facilitar o trabalho de resgate e de apoio à população civil.  

(9) Combate ao crime de maior potencial ofensivo: Visa combater os crimes de maior 

potencial ofensivo, decorrentes de organizações criminosas, que comercializam 

ilegalmente produtos ou serviços, recorrendo ao uso de violência, potencializada 

pelo emprego de armas de fogo, com o escopo de apoiar as Unidades de 

policiamento de área na redução desses índices de criminalidade, e garantir a 

eficácia e eficiência do seu policiamento em cenários onde a população se mostre 

hostil a presença da força policial.  

 

3.4.1 Atributos da tropa de choque montado     

 

 O policial militar pertencente a uma tropa de choque montado deve possuir 

alguns atributos essenciais para fazer parte deste seleto grupo. "Deve ser possuidor 

de uma atitude mental e de estabilidade emocional adequada para enfrentar no 

exercício de suas funções, situações de emergências". (Manual de Policiamento 

Ostensivo Montado - 2017). Isso quer dizer  que deve estar condicionado 

fisicamente, preparado psicologicamente e emocionalmente para vencer todos os 

obstáculos impostos pela atividade, a fim de aumentar a possibilidade de êxito no 

cumprimento de sua missão.  

O Manual de Policiamento Ostensivo Montado - 2017 elenca os atributos que 

devem possuir o policial operador de choque montado com as seguintes definições: 

Coragem  

Ser detentor de uma energia moral ante o perigo, a fim de combater a 

ousadia dos oponentes à ordem pública. Saber impor-se diante de 

obstáculo enquanto um ser humano normal já teria recuado. O operador de 

choque não teme o perigo porque acredita na técnica policial que norteia a 

atividade em si. Nutre também a chamada coragem moral para fazer o certo 

e se posicionar segundo a doutrina de choque e, acima de tudo, segundo a 

legislação vigente em nosso país. 

Força de vontade  

Ser condutor de uma bravura e persuasão latente, diante da necessidade 

imperiosa do cumprimento da missão. Conservar-se firme e constante em 

suas missões, tendo como objetivo a demonstração da ação de impacto, 

não cedendo às dificuldades e nem desistindo da missão. 
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Astúcia  

Ser sutil e sagaz ante as ações praticadas pelos oponentes à ordem 

pública. Habilidade de despistá-los buscando soluções mais afáveis do que 

o próprio confronto. Desenvolver a habilidade de estar um passo a frente 

das ações dos oponentes à ordem pública. 

Vigor físico  

Manter-se preparado fisicamente para o cumprimento da missão de forma a 

ter condições de operar conduzindo os equipamentos de proteção 

individual, armamentos e munições específicos. 

Vivacidade  

Demonstrar conhecimento técnico-profissional em razão da sua mobilidade 

no terreno, observada na execução dos comandos e cumprimento de 

ordens.  

Zelo  

Cuidar de todo material sob sua responsabilidade de forma que ele esteja 

pronto para o uso em missão. 

Dedicação  

Estar focado e voltado ao interesse da Corporação, em prol da causa 

pública. Buscar novos conhecimentos visando aprimorar a atuação 

individual e coletiva. 

Iniciativa  

Ser consciente, condensador de ideias e estar apto a empregá-las no 

decorrer da missão, de acordo com seu entendimento técnico, baseado nas 

instruções ministradas.  

Criatividade  

Demonstrar versatilidade e alto grau de inteligência em seus atos, tornando-

o um elemento diferente do grupo. 

Rusticidade  

Demonstrar a capacidade de manter-se em condições de operar mesmo 

diante de cenários de desgaste físico ou submetidos a intempéries. 

Equilíbrio emocional  

Comportamento positivo e equilibrado demonstrado pelo operador de 

choque diante de situações críticas, que asseguram a sua capacidade de 

tomada de decisão e de adoção de medidas necessárias para fazer frente a 

qualquer ofensa à ordem pública. (PMDF, Manual de Policiamento 

Ostensivo Montado, 2017, p.158-159) 

 

É de suma importância levarmos em consideração estes atributos pois   o 

policial militar tem uma rotina complexa, enfrentando riscos diários e constantes. 

Contudo, depreendem-se por grande parte da sociedade, talvez seduzida pela 
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mídia, pensamentos equivocados de que todo policial é arbitrário e violento, 

irresponsável e ineficiente, corrupto e corruptível, covarde e delinquente, se 

comparando até ao seu próprio opositor, o bandido. E se o policial não for possuidor 

destes atributos fatalmente terá suas ações na tropa montada influenciada por 

sentimentos de vingança, falta de reconhecimento, emoção, impunidade, etc.  

O serviço prestado pelo policial e potencializado por uma tropa de choque 

montado coloca em cheque o nome da corporação, pois o valor de uma Instituição é 

mensurado pelo trabalho e comportamento de seus integrantes. Embasados nos 

valores e princípios da tropa de choque.  

 

3.4.2 Preparação da Tropa de Choque Montado       

 

 Para que o policial militar faça parte da tropa de choque montado, é 

necessário que este conclua o Curso de Operações de Choque Montado. Tornando-

se e um operador de Choque Montado. "Operador de choque montado: É o policial 

militar especializado em de operações de choque montado ou outro similar realizado 

por alguma instituição policial ou militar." (Manual de Policiamento Ostensivo 

Montado - PMDF - 2017). 

 Já no curso o policial é testado avaliado para que seja verificado ele ser ou 

não possuidor dos atributos necessários ao operador de choque montado. Os alunos 

são submetidos às mais variadas situações que reproduzem a realidade que eles 

enfrentarão após a conclusão do curso.   

 O Manual de Policiamento Ostensivo Montado - PMDF - 2017 chama a 

atenção para o treinamento quando coloca que:  

"O preparo técnico-profissional das tropas de choque envolve uma série de 

quesitos imprescindíveis a sua atuação, em que, o bom cumprimento da 

missão, alcançando-se os resultados esperados, está proporcionalmente 

ligado à assimilação dos procedimentos a serem adotados. Esses englobam 

desde o conhecimento da doutrina, até o papel de cada componente do 

grupamento nas circunstâncias efetivas de emprego, ou seja, em situações 

reais que exijam uma pronta intervenção" (ABADIO, Manual de 

Policiamento Ostensivo Montado, 2017, p.141) 

  

 Após o curso é exigido uma continuidade de preparo e ampliação do 

conhecimento técnico dos operadores de choque montado. Além de treinamentos 
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periódicos que condicionam os policiais e a tropa hipo às formações e situações de 

emprego que serão exigidas nas operações.  

 A simulação de exercícios que forneçam aos cavalos a possibilidade de terem 

contado com bandeiras, fumaça, público, sons, bombas, dão ao cavalo a condição 

de se comportarem como esperado em ações reais.  

 

FOTOGRAFIA 4: Treinamento realizado em 2016 no Regimento Coronel Rabelo com 

militares do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas do Exército Brasileiro 

Fonte: De própria autoria, 2018.  

 

 Assim como a transposição de obstáculos desenvolve atributos de coragem, e 

confiança do conjunto. Em situações reais é muito comum manifestantes montarem 

barreiras com pneus ou objetos com intuito de dificultar o trabalho da polícia. Há 

situações que as viaturas e o policiamento a pé ficam inutilizados pela complexidade 

do bloqueio e se faz necessário vencer tal entrave saltando o empecilho com os 

cavalos.  
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FOTOGRAFIA 5: Treinamento realizado quase que diariamente no 2º RPMon  

Fonte: Disponível em:  <https://www.instagram.com/choque.montadopmdf/>. Acesso 

em: 29 set. 2019. 

  

 Quando a tropa de choque não está atuando em alguma operação a tropa 

permanece aquartelada. Isso dá condição ao comandante do pelotão executar 

treinamentos frequentes estimulando o reforço dos valores que a tropa deve possuir, 

e que estão preconizados no Manual de Policiamento Montado 2017, que são eles: 

a) Camaradagem: Ser solidário e entender-se com seus companheiros de OPM, 

estando pronto para auxiliá-los.  

b) Disciplina: Ser ordeiro, metódico, cumpridor de ordens e respeitador dos 

regulamentos. Respeitar integralmente o princípio constitucional da disciplina, 

entendida como obediência às funções que se deve desempenhar, que é 

fundamental para o desenvolvimento regular das atividades. 

c)  Hierarquia: Acatar integralmente o princípio constitucional da hierarquia, 

entendida como ordenação progressiva de autoridade, que é necessária para 

fixar funções e responsabilidades. 

d) Honestidade: Possuir decoro, decência, probidade, dentro e fora da caserna. 

e) Lealdade: Ser sincero, franco e não trair a confiança dos seus superiores, 

pares e subordinados.  

f) Patriotismo: Ter um verdadeiro amor a sua pátria, aos seus símbolos 

nacionais, ao seu povo e a tudo que represente seu País.  

https://www.instagram.com/choque.montadopmdf/
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g) Voluntariado: Atuar sem qualquer tipo de constrangimento ou coação, pois 

sua permanência nas fileiras de choque é espontânea.  

h) Profissionalismo: Atuar empregando as técnicas e táticas específicas para as 

operações de choque e não adotar posturas fora do conhecimento ofertado 

na especialização.  

i) Respeito ao próximo: Agir para com seu semelhante com respeito à dignidade 

da pessoa humana, dentro dos preceitos que regem os direitos humanos 

internacionais.  

j) Comprometimento: Desenvolver um sentimento de responsabilidade para com 

a missão da OPM, para com a doutrina de choque, para com seus 

companheiros de farda e para com o futuro da Corporação.  

  

 As formações aplicadas pelo policiamento de choque montado, tem 

importante papel na eficácia do emprego da tropa. Seja pelas condições do terreno 

ou disposição do público, as diversas formações podem determinar o sucesso da 

operação, e há situações onde a alteração das formações passa aos manifestantes 

uma  demonstração de força, sendo muitos vezes suficiente para a dispersão do 

público. Por isso o adestramento da tropa montada, através do treinamento continuo,  

em ações de controle de distúrbios é fator imprescindível no fiel cumprimento da 

missão.  

 Tal afirmação está presente no Manual de Policiamento Ostensivo Montado 

da PMDF:  

"Para tanto, os dois elementos que formam o binômio homem-cavalo devem 

estar devidamente condicionados às possibilidades de cenário a serem 

encontradas nas ocasiões dos distúrbios. Com isso, na oportunidade do 

treinamento, se faz necessário que sejam reproduzidos os quadros que 

serão enfrentados pelo policial e seu cavalo. A grande quantidade de 

pessoas, o movimento de carros, bandeiras, explosões, membros da turba 

se dirigindo contra a tropa são elementos adversos que contribuem para o 

insucesso. Tudo isso visto por um policial e cavalo despreparados 

demonstra que a tropa não foi devidamente adestrada, o que será 

rapidamente percebido pelos componentes de uma turba. Munidos desse 

conhecimento, aumenta- se a probabilidade de confronto direto, o que, com 

certeza, trará uma série de desdobramentos negativos para a tropa e força 

adversa." (PMDF, Manual de Policiamento Ostensivo Montado, 2017, p.161) 
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FOTOGRAFIA 6: Tropa posicionada na formação em linha no treinamento de ordem 

unida 

Fonte: Disponível em: https://www.metropoles.com/distrito-federal/seguranca-

df/manifestantes-comecam-a-chegar-ao-df-em-meio-a-reforco-na-seguranca/amp 

Acesso em 21 set. 2019. 

 

 Reforçando importância do treinamento de ordem unida a cavalo, foi 

desenvolvido uma gama de procedimentos que somam em muito para o 

condicionamento da tropa montada, capacitando a tropa para que em momentos de 

real emprego, demonstrará a preparação do grupamento e sua força de ação, fator 

esse que influi diretamente na intenção da turba de dar ou não continuidade a seus 

atos delituosos.  

 Outro aspecto importante nos treinamentos é a comunhão de ações com 

diferentes processos de policiamento nos eventos de controle de distúrbios, uma vez 

que variadas tropas são empregadas no terreno e todas buscam um objetivo 

comum.  Nada adianta cada tropa atuar de uma forma, isso só dificultará o trabalho 

e provavelmente vai resultar em uma situação de descontrole.  

 

https://www.metropoles.com/distrito-federal/seguranca-df/manifestantes-comecam-a-chegar-ao-df-em-meio-a-reforco-na-seguranca/amp
https://www.metropoles.com/distrito-federal/seguranca-df/manifestantes-comecam-a-chegar-ao-df-em-meio-a-reforco-na-seguranca/amp
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FOTOGRAFIA 7: Atuações isoladas do BPCHOQUE e Choque Montado em 2015, 

onde a tropa a pé usou armamento químico no momento que a Tropa Montada se 

posicionava para atuar. 

Fonte: Disponível em:  < https://www.metropoles.com/distrito-federal/seguranca-

df/manifestantes-comecam-a-chegar-ao-df-em-meio-a-reforco-na-seguranca/amp>. 

Acesso em: 27 set. 2019. 

 

 Em situações como a da imagem fica evidente a falta de treinamento de forma 

conjunta entre as tropas. O trabalho isolado dos grupamentos dificultou as ações de 

controle de distúrbio.  A tropa a pé lançou gás lacrimogêneo na mesma direção da 

tropa montada causando um caos. Ações como esta são inaceitáveis e  por isso a 

corporação hoje da ênfase e incentiva treinamentos periódicos entre as tropas. 

 Instruções e treinamentos com intuito de entrosar a atuação das tropas, 

principalmente o choque a pé e o choque montado são essenciais, pois, cada tropa 

possui seus pontos fortes e fracos no emprego em si. Com isso, essa união de 

forças somente vem a somar para que a Corporação cumpra com as suas 

responsabilidades.  

 A tropa montada é o último recurso nas operações de garantia da lei e da 

ordem, com a atuação repressiva com uso do animal completa as ações que devem 

ser desenvolvidas nas operações de controle de distúrbios.  

 Isso significa observar, ainda, que após seguir-se a gradação na utilização 

dos meios de força existentes, a Cavalaria se encontra no último degrau, sendo o 

https://www.metropoles.com/distrito-federal/seguranca-df/manifestantes-comecam-a-chegar-ao-df-em-meio-a-reforco-na-seguranca/amp
https://www.metropoles.com/distrito-federal/seguranca-df/manifestantes-comecam-a-chegar-ao-df-em-meio-a-reforco-na-seguranca/amp
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derradeiro trunfo a ser lançado no cenário de conflito, pois, a necessidade de se 

empregá-la significa que os outros recursos táticos já cessaram. Contudo, o trabalho 

conjunto surge como um elemento de conexão com o intuito de se evitar um 

agravamento do quadro instalado.  

 O Manual de Policiamento Ostensivo Montado 2017 exemplifica algumas 

formas de atuação conjunta como por exemplo:  

"Durante a atuação da tropa de choque a pé, a montada pode desempenhar 

as funções de guarnecer os flancos e reforçar a retaguarda do avanço, 

evitando-se que integrantes da força adversa escapem à ação da polícia. 

Pode, ainda, acompanhar os grupos de busca e captura na ocasião de 

ações isoladas, permitindo, assim, uma capacidade de infiltração pela força 

no seio das manifestações. Permite, também, uma maior visualização 

devido ao fato dos policiais montados estarem em um patamar acima 

daqueles que estão a pé, podendo prestar informações importantes para a 

operação." (PMDF, Manual de Policiamento Ostensivo Montado, 2017, 

p.162) 

 

 Isso quer dizer que a tropa montada atuando como reforço, principalmente à 

retaguarda, influi positivamente no contexto da atuação da tropa a pé, estando estes 

conscientes que terão um nível de proteção e força elevado, o que lhes permite 

agirem com maior segurança e eficácia. Já ao contrário, ou seja, o reforço dado pela 

tropa a pé durante a atuação da montada, proporciona bons resultados, pois, o 

policial a cavalo encontra empecilhos no que diz respeito, principalmente, a prisão 

de infratores, visto que não se faz possível apear no decorrer de uma ação para que 

se efetue esse procedimento.  

"No tocante a isso, a tropa a pé viria à retaguarda cobrindo essa falta, 

podendo, também, proceder na coleta de provas e captura de elementos 

chaves no desenvolvimento das turbas. Com a abordagem desses pontos, 

visa-se, tão somente, enumerar uma gama de fatores positivos 

concernentes ao trabalho conjunto das tropas montada e a pé, o que irá 

influir no resultado final da missão, ou seja, cumprir com todos os quesitos 

previamente estabelecidos para que se restaure a ordem pública atingida." 

(PMDF, Manual de Policiamento Ostensivo Montado, 2017, p.162) 

 

 Concluindo, fica evidente que o treinamento continuado com instruções 

técnicas que possibilitem ao policial um melhor conjunto de procedimentos eficientes 
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de atuação, só favorecem para o bom cumprimento das missões desempenhadas 

pela Policia Militar do Distrito Federal.   

 

3.4.3 Cenários Propícios às Operações de Choque   

 

 A tropa de choque montado pode ser usada nos mais variados cenários e em 

diversas situações. As missões mais comuns para esta tropa são as de garantia da 

lei e da ordem, principalmente em manifestações, reintegrações de posse de áreas 

públicas, controle de distúrbios, grandes eventos desportivos, entre outros. Mas isso 

não significa dizer que este grupamento não execute serviços de policiamento 

ostensivo. Na PMDF muitas são as situações onde o policiamento montado de 

choque é lançado no terreno para cumprir o policiamento ostensivo geral. Isso 

geralmente ocorre quando o público do evento é teoricamente pacifico, mas existe 

uma preocupação do comando da polícia militar de uma possível evolução nos 

ânimos daquele público. Então a tropa de choque assumi o policiamento ostensivo 

geral, mas em condições de assumir a postura de tropa de choque caso a situação 

seja alterada.  

 É previsto no Manual de Policiamento Ostensivo Montado - 2017 da PMDF os 

possíveis cenários de atuação do choque montado que englobam a grande 

diversidade de situações que está tropa e qualificada e pode ser empregada, que 

são elas: 

a. Manutenção da ordem pública  

1) Eventos desportivos  

Cenário onde existe grande convergência e aglomeração de público e por 

isso, enseja o controle de áreas e acessos, a proteção de delegações e 

arbitragem, evitando a ocorrência de tumultos ou turbas decorrentes de falta 

de organização do evento desportivo ou de fatores outros ligados ao resultado 

do espetáculo desportivo.  

2) Eventos religiosos, culturais ou datas comemorativas  

Cenário onde existe grande quantidade de público e por isso, enseja o 

controle de setores ou subsetores, evitando que aglomerações de pessoas 

possam ser alvo de ações de agressores da sociedade e com isso gerar uma 

oportunidade propícia a ocorrência de tumultos ou turbas.  

3) Eventos com autoridades públicas ou personalidades  
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Cenário onde existe grande quantidade de público e se faz necessário manter 

uma força de choque para uma ação rápida em caso de ruptura da ordem, 

uma vez que eventos dessa ordem costumam trazer prejuízos à circulação de 

pessoas e veículos, tornando a aproximação da tropa ao local dificultosa e 

lenta.  

4) Revista a estabelecimentos prisionais ou de internação de crianças e 

adolescentes.  

Cenário onde existe a possibilidade de ocorrer rebeliões ou que se pretenda 

encontrar objetos, armas, drogas ou locais propícios para realizar fugas de 

presos/internos.  

5) Combate a crimes de maior potencial ofensivo  

Cenário onde existe a necessidade de impor um efetivo especializado, que 

atue sob o princípio da unidade de comando, com a capacidade de realizar a 

ocupação de áreas conflitadas e de dar a resposta repressiva a crimes de 

maior potencial ofensivo, decorrentes de organizações criminosas, que 

comercializam ilegalmente produtos ou serviços, recorrendo ao uso de 

violência, potencializada pelo emprego de armas de fogo e de garantir a 

eficácia e eficiência do policiamento ostensivo geral de área em cenários 

onde a população se mostre hostil à presença da força policial.  

6) Escolta de valores, bens e pessoas  

Cenário onde exista a necessidade de efetuar a escolta de valores, bens ou 

de pessoas, diante de um nível de risco elevado, afim de coibir a prática de 

crimes de maior potencial ofensivo e garantindo o alcance dos objetivos 

delineados pela ação.  

7) Diligências determinadas pelo Comando da Corporação  

Cenário onde exista uma ordem judicial ou administrativa, que enseje o 

emprego de inteligência policial e do policiamento velado, com o escopo de 

realizar a prisão de foragidos da Justiça e a busca e apreensão de pessoas e 

coisas.  

8) Permanência ou ocupação de áreas  

Cenário onde exista a necessidade de se ocupar áreas, subáreas, setores ou 

subsetores, considerados críticos, visando controlar o acesso de pessoas e 

coisas e de evitar perturbações da ordem púbica, por meio de patrulhamentos 

e diligências policiais.  
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b. Perturbação da ordem pública  

1) Decorrente de resistência passiva  

Cenário caracterizado pela presença e permanência de pessoas não 

colaborativas/cooperativas praticando ações comissivas/omissivas não 

violentas e, algumas vezes chegando à desobediência, como por exemplo, 

pessoas deitadas ou sentadas ao chão, ou em pé com os braços 

entrelaçados, ou utilizando algum artefato para manter seus membros unidos, 

com a finalidade de chamar a atenção para a causa defendida, mas que em 

razão dos seus atos praticados prejudicam o livre gozo dos direitos 

fundamentais por outrem.  

2) Decorrente de crises em estabelecimentos prisionais ou de internação de 

jovens  

Cenários caracterizados pelos atos de violência praticados pelos detentos ou 

internos, contra pessoas ou bens patrimoniais, que ensejam a atuação 

coordenada dos Órgãos da Segurança Pública visando salvaguardar vidas e 

aplicar a lei.  

3) Decorrente de interdição de via pública  

Cenário onde a atuação dos oponentes à ordem pública visa obstruir as vias, 

valendo-se de atos violentos contra terceiros ou propriedades 

públicas/privadas, usando materiais diversos com ou sem o uso de fogo.  

4) Decorrente de reintegração de posse  

Cenário onde os invasores demonstram resistência à ordem judicial, por meio 

de ações, violentas ou não, com ou sem montagem de estruturas capazes de 

atrapalhar o trabalho dos Órgãos envolvidos, mas que representem risco à 

integridade física dos partícipes da operação e/ou ao patrimônio 

público/privado, ou que por sua natureza, ou dimensão, enseje apoio de força 

policial para segurança daqueles que cumprirão a ordem judicial.  

5) Decorrente de conflitos agrários  

Cenário caracterizado por ações praticadas por grupos organizados que 

invadem propriedades públicas ou privadas, urbanas ou rurais, para 

assentarem famílias ou para chamarem atenção à causa, que costuma causar 

deteriorações ao patrimônio considerado.  

6) Em apoio à Defesa Civil diante de calamidades públicas  
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Cenário onde existe a possibilidade de ocorrer saques a estabelecimentos 

comerciais ou furtos/roubos a propriedades privadas e públicas, além de 

crimes contra a vida e os sexuais em razão da falência dos órgãos do Estado 

causados pela calamidade pública.  

7) Decorrente de distúrbios internos  

Cenários onde ocorrem atos de violência ou desordem, prejudicial à 

manutenção da lei e da ordem, que podem provir da ação de uma turba ou 

iniciar-se de um tumulto.  

 

c. Grave perturbação ou subversão da ordem  

1) Subversão  

É o conjunto de ações, de âmbito local, de cunho tático e de caráter 

predominantemente psicológico que buscam de maneira lenta, progressiva, 

insidiosa e, pelo menos inicialmente, clandestina e sem violência, a conquista 

física e espiritual da população sobre a qual são desencadeadas, através da 

destruição das bases fundamentais da comunidade que integra, na 

decadência e perda da consciência moral, por falta de fé em seus dirigentes e 

de desprezo às instituições vigentes, levando-a a aspirar uma forma de 

comunidade totalmente diferente, pela qual se dispõe ao sacrifício. Conceito 

usado nos casos onde for decretado o Estado de Defesa ou Sítio.  

2) Insurreição  

É a guerra interna que obedece a processos geralmente empíricos, em que 

uma parte da população auxiliada e reforçada, ou não, do exterior, mas sem 

estar apoiada em uma ideologia, empenha-se contra a autoridade (de direito 

ou de fato) que detém o poder, com o objetivo de destituí-la ou, pelo menos, 

forçá-la a aceitar as condições que lhe forem impostas. Conceito usado nos 

casos onde for decretado o Estado de Defesa ou Sítio. 

3) Guerrilha urbana  

É a forma de operação ou de luta, que obedece a princípios definidos e a 

processos empíricos ou circunstanciais, empreendida por forças irregulares 

em centros urbanos. Conceito usado nos casos onde for decretado o Estado 

de Defesa ou Sítio.  
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4) Contraguerrilha urbana  

É o conjunto de ações, em um centro urbano, empreendida pelo Governo e 

pelas forças legais, a fim de neutralizar as forças irregulares do oponente e 

reconquistar a população, afetando ao mínimo a vida normal da cidade. 

Conceito usado nos casos onde for decretado o Estado de Defesa ou Sítio.  

5) Calamidades públicas  

São desastres de grandes proporções ou sinistros. Resultam da manifestação 

de fenômenos naturais em grau excessivo e incontrolável, como, por 

exemplo, inundações, incêndios em florestas, terremotos, tufões, furacões, de 

acidentes como explosões, colisão de trens etc., ou da disseminação de 

substâncias letais, que poderão ser de natureza química, radioativa ou 

biológica. São ocasiões onde o Órgão de Defesa Civil necessita de apoio 

policial para conter a crise, providenciar a resposta adequada e garantir a 

segurança dos partícipes da operação, até restaurar a tranquilidade pública 

no local.  

  

 Se o emprego ocorrer em uma operação de controle de distúrbios, a tropa 

deve estar sempre formada de pelo menos em pelotão (fração de três esquadras 

mais seu comandante. Cada esquadra possui seis conjuntos, ou seja um pelotão é 

formado por dezoito policiais montados). Mas conforme a grandiosidade da força 

adversa será necessária mais de um pelotão. Mesmo em situações em que a tropa 

está aplicada na área de atuação separada em frações menores, se surgir uma 

necessidade de atuação como tropa de choque o grupamento deve reunir-se até que 

se forme o pelotão.  

 

4 ATUAÇÃO DA TROPA MONTADA EM GRANDES MANIFESTAÇÕES 

 

 Na Polícia Militar do Distrito Federal, como em outras unidades que possuem 

uma cavalaria pelo país, surgem questionamentos sobre a necessidade de se 

manter uma tropa hipomóvel. É sabido que uma tropa equestre é muito onerosa para 

o estado, e que possuem uma aplicação muito especifica. Se compararmos a área 

de atuação de uma viatura motorizada, que exige pelo menos dois policiais, com a 

de uma equipe montada, que deve ser de no mínimo três conjuntos (cavalo 

cavaleiro), fora a necessidade de deslocamento por caminhão dependendo da 
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distância, além de outros profissionais indiretos envolvidos para que um trio seja 

empregado, seria perfeitamente aceitável concordar com esse questionamento.  

 Porém é nas atuações em grandes manifestações que a cavalaria demonstra 

o seu valor. Não há nenhuma outra tropa especializada ou ordinária dentro da 

corporação que seja mais eficiente no controle de distúrbio. Depois de esgotados 

todos os recursos da tropa a pé ou motorizada, a força que resolve uma situação de 

total descontrole da lei e da ordem é o choque montado. O que também é 

confirmado no Manual de Polícia Montada da Polícia Militar do Rio de Janeiro do ano 

de 1991. 

 E é por esta especificidade que só a tropa montada possui, pelo 

empoderamento do policial pelo cavalo que a arma de cavalaria continua com sua 

força e tradição sendo necessária de forma incontestada nos grande centros 

urbanos. 

  

 

 4.1 MANIFESTAÇÕES   

 

 4.1.1 Fora Dilma     

 

 Foi o conjunto de manifestações proporcionada pelo movimento de 

impeachment da presidente Dilma Rousseff. Foram um total de seis grandes  

manifestações ao longo do mês de março de 2016. Nessa situação o movimento de 

impeachment que já estava ganhando força, foi ainda mais impulsionado pela 

nomeação do ex presidente da república Luís Inácio Lula da Silva na função de 

Ministro de Estado. Isso fez com que as manifestações tomassem grandes 

proporções. 

 As manifestações deram início no dia 13 de março de 2016. Em várias 

cidades por todo país ocorreu neste mesmo dia manifestações contra o governo e 

suas decisões. Em Brasília a estimativa da Polícia Militar era de um público de 

aproximadamente 50.000 pessoas, mas a quantidade real ultrapassou os 100.000. 

Isso já gerou para as forças de segurança um problema de gestão. Os recursos 

empregados não eram suficientes, mas mesmo assim a manifestação ocorreu de 

forma pacífica e não houve nenhum tipo de confronto significativo.  
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 Porém nos dias seguintes quase que diariamente ocorriam manifestações no 

Distrito Federal, algumas sem prévio comunicado, o que deixou PMDF em alerta 

máximo. As seções de inteligência dos órgãos de segurança pública do Distrito 

Federal passaram a ter um papel crucial nesta situação. Onde as informações 

levantadas serviam de base para que o comando tomasse suas decisões quanto ao 

emprego do efetivo e quais seriam as unidades que deveriam estar de prontidão. 

 Os batalhões especializados praticamente passaram a trabalhar com seu 

efetivo máximo diariamente. Se mantendo em prontidão nos quarteis assim como 

nos Regimentos de Policiamento Montado. Desta forma assim que era deflagrado 

alguma manifestação mais volumosa estas tropas eram acionadas.  

 No dia 17 de março daquele ano um grupo de manifestantes que defendiam o 

atual governo, se juntaram próximo ao Museu Nacional e depois deslocaram até a 

frente do Palácio da Alvorada. Havia uma previsão de 5.000 pessoas, mas este 

número passou de 10.000. Este grupo a favor da permanência da presidente Dilma 

que realizavam seu direito de se manifestar de forma pacífica. Porém a medida que 

esse grupo se manifestava, outro grupo passou a se formar próximo ao Congresso 

Nacional de pessoas contra o governo. Com pouco menos de duas horas o grupo 

contra Dilma era maior que o grupo pró Dilma.  

 

 

FOTOGRAFIA 8: Grupo de Manifestantes que apoiavam o governo Dilma 

posicionados na Praça dos Três Poderes  
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Fonte: Disponível em:  < https://noticias.r7.com/brasil/cerca-de-200-manifestantes-

fazem-ato-de-apoio-a-dilma-em-frente-ao-planalto-12052016>. Acesso em: 20 set. 

2019. 

 

 A tropa de policiamento montada teve que se posicionar entre os dois grupos 

com o objetivo de conter os ânimos. Porém os grupos divergentes trocavam ofensas 

e cada vez mais se aproximavam.  

 Os manifestantes contra Dilma cresciam exponencialmente e passaram a 

ocupar toda área lateral do congresso, no eixo N, o policiamento a pé não conseguia 

conter a multidão, e o Batalhão de Choque não estava posicionado no centro do 

conflito e pela proximidade dos grupos, tendo entre eles atropa montada e a pé, 

ficava inviável o uso de munição química para dispersão.  

 Então a tropa de choque montado teve que atuar para afastar os públicos 

contrários para evitar uma briga generalizada com consequências desastrosas.  

 O choque montado efetuava uma carga na direção dos manifestantes contra 

Dilma, mas na medida que dispersava este grupo o outro avançava na reta guarda. 

Então a tropa se virada contra o manifestantes pró Dilma e tinha que efetuar outra 

carga, porém o mesmo acontecia. O grupo oposto voltava a ocupar o espaço que se 

abria. E este foi um grande problema para os operadores de choque. O comandante 

da tropa decidiu fazer uso de todo policiamento montado possível, deslocando para 

o Congresso Nacional todo efetivo ordinário, administrativo, 2º pelotão de choque 

que estava sobreaviso, policiamento do Serviço Voluntário Gratificado e inclusive os 

alunos do V Curso de Operações de Choque Montado que se encontravam na última 

fase do curso e já tinham condições de atuar. E na medida que esse reforço ia 

chegando era possível efetuar a dispersão, e ocupar a área com estas tropas.  

 

https://noticias.r7.com/brasil/cerca-de-200-manifestantes-fazem-ato-de-apoio-a-dilma-em-frente-ao-planalto-12052016
https://noticias.r7.com/brasil/cerca-de-200-manifestantes-fazem-ato-de-apoio-a-dilma-em-frente-ao-planalto-12052016
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FOTOGRAFIA 9: Tropa de Choque Montado com alunos do V COCM, frente aos 

manifestantes contra Dilma 

Fonte: De própria autoria, 2016. 

  

 Tal atuação levou mais de quatro horas. Quando os ânimos estavam mais 

calmos, os manifestantes começaram a usar os espelhos d'agua para passar pelos 

bloqueios ficando muito próximo dos cavalos. Assim foi evidenciada a importância de 

um bom treinamento, se os cavalos não estivessem bem condicionados a aquela 

situação provavelmente o distúrbio seria muito maior e não seria controlado. 

 Com o novo cenário a tropa teve que fazer uso dos bastões e dos próprios 

cavalos para poder conter estas pessoas e votar a ter uma distância segura e que 

permitisse a formação com os cavalos.  
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FOTOGRAFIA 10: Momento em que a multidão ultrapassou o bloqueio 

Fonte: Disponível em:  <https://www.instagram.com/choque.montadopmdf/>. Acesso 

em: 29 set. 2019. 

  

 Mais uma vez a cavalaria impôs o seu valor e conseguiu controlar a 

situação. Com os públicos conflitantes separados foi possível que a tropa 

convencional ocupasse a região central do conflito estabelecendo limites e 

permitindo a dispersão do público em sentidos contrários de forma tranquila. Mas 

mesmo assim foi necessário manter sempre um pelotão montado posicionado nesta 

região, estabelecendo um sistema de revezamento para que os cavalos e cavaleiros 

pudessem descansar e se alimentar em um ponto de apoio que teve que ser criado 

próximo desta região.  

 O público que defendia a até então presidente Dilma, se dispersou por 

completo e o cenário ficou mais favorável para as operações de controle de 

distúrbios. Passou-se então a ser executado um trabalho de identificação dos líderes 

para possível negociação e daqueles que estavam incitando a violência ou atos 

https://www.instagram.com/choque.montadopmdf/


57 

 

 

contra lei e a ordem. Assim que identificados, estes infratores eram retirados do 

meio do grupo e isso fazia com que a turba fosse perdendo força.  

 Os policiais montados, por possuírem visão privilegiada, apontavam os 

causadores de tumulto ao policiamento destinado a entrar na multidão e capturar 

estes infratores, mais uma vez ressaltando a importância do uso do cavalo no 

policiamento.  

 No dia seguinte devido à grande repercussão do acontecido, milhares de 

pessoas que eram a favor do impeachment, através das redes sócias, começaram a 

marcar um novo ato de manifestação. Mais uma vez os órgãos de segurança tiveram 

que trabalhar rápido e redobrar os recursos a serem empregados, para que não 

houvessem possibilidade de conflito entre grupos divergentes e para que a polícia 

não estivesse com o efetivo aquém do necessário para a situação. Antes das 16h00 

daquele dia o gramado do Congresso Nacional já estava tomado por manifestantes, 

que até então manifestavam-se de forma pacífica. 

 

 

FOTOGRAFIA 11: Manifestantes contra governo Dilma se posicionando no gramado 

do Congresso Nacional 

Fonte: De própria autoria, 2016. 

 

 Cerca de 3.000 policiais foram empregados na manifestação, com as mais 

variadas modalidades de policiamento e as unidades de área e especializadas 

tiveram boa parte de seus efetivos concentrados na Esplanada dos Ministérios. 
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Mesmo com todo esse aparato a manifestação ocorreu com desordem e depredação 

de patrimônio público. Porém a resposta da Polícia Militar contra os grupos que 

queriam perturbar a ordem foi rápida, mas não muito eficiente. Como o público era 

muito grande, cerca de 50.000 pessoas, estes grupos que não queriam exercer seu 

direito de manifestar-se e sim promover a desordem se aproveitavam da grande 

quantidade de pessoas para se esconderem e incitavam os manifestantes a 

confrontar os policiais. 

 Houve confronto e mais uma vez a cavalaria teve que agir. Dois pelotões 

foram posicionados nas laterais do congresso atrás dos espelhos d'agua conforme 

foto 11, e quando foi necessário se posicionou a frente da tropa a pé no gramado 

formando uma linha. Porém com a movimentação da cavalaria os manifestantes 

prevendo a ação do choque montado, correram para as pistas laterais do congresso. 

Isso fez com que a tropa montada também executasse uma manobra rápida para 

não ter o público a sua retaguarda. Um dos pelotões subiu o aclive lateral com os 

cavalos ficando novamente de frente coma turba. 

 

FOTOGRAFIA 12: Manobra do pelotão de choque montado para dispersar a turba 

na direção desejada. 

Fonte: Disponível em:  <https://www.instagram.com/choque.montadopmdf/>. Acesso 

em: 29 set. 2019. 

https://www.instagram.com/choque.montadopmdf/
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 Esta movimentação rápida por um terreno de difícil acesso reforça a questão 

da grande mobilidade que os cavalos proporcionam. Sendo possível vencer 

obstáculos que não seriam vencidos com outros meios. 

 Esta rápida resposta à movimentação da massa permitiu uma dispersão na 

direção desejada sem maiores conflitos.  

 Outros eventos ocorreram ao longo daquele mês sem que houvessem 

situações imprevistas. Houveram conflitos, mas a Polícia Militar estava preparada e 

passou a atuar com mais propriedade e segurança nas demais manifestações até 

que o impeachment fosse efetivado. Por várias vezes a tropa montada teve que 

demonstrar a sua força, nas mais variadas situações, mas com uma tropa bem 

treinada, com cavalos condicionados às mais variadas situações de controle de 

distúrbio e com um bom comando, as chances de sucesso nas missões de 

preservação da lei e da ordem são favoráveis. 

 

 FOTOGRAFIA 13: Público contra e pro governo dividido na Esplanada dos 

Ministérios 

Fonte: Disponível em:  < https://noticias.r7.com/prisma/r7-planalto/esplanada-voltara-

a-ser-dividida-por-cerca-nesta-quarta-26042019>. Acesso em: 25 set. 2019. 

 

4.1.2 Ato contra Temer       

 

 O "Ato contra Temer", como ficou conhecida, foi uma grande manifestação 

ocorrida no Distrito Federal do dia 24 de maio de 2017. A manifestação foi promovida 

pela CUT e pela Força Sindical. A organização do evento fez o comunicado aos 

https://noticias.r7.com/prisma/r7-planalto/esplanada-voltara-a-ser-dividida-por-cerca-nesta-quarta-26042019
https://noticias.r7.com/prisma/r7-planalto/esplanada-voltara-a-ser-dividida-por-cerca-nesta-quarta-26042019
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órgãos de segurança pública conforme é estabelecido, porém o número de 

manifestantes ultrapassou o previsto e os objetivos do grupo não eram de 

manifestação pacífica.  

 Os manifestantes pediam a saída do presidente Temer e eram contrárias as 

reformas trabalhistas e da Previdência. Porém o protesto terminou em vandalismo. 

Ficou claro que grande parte do grupo queria chamar a atenção pra sua causa 

promovendo a desordem e confrontando os policiais.  

 A manifestação começou com uma caminhada do Estádio Mané Garrincha 

em direção ao Congresso. O protesto organizado e pago pelas centrais sindicais 

parou o trânsito da cidade. Já quebrando o acordo feito anteriormente com os 

órgãos de segurança de que seria uma manifestação organizada sem ações de 

vandalismo. A Polícia Militar e o Detran tiveram que fazer mudanças no trânsito para 

que não houvessem maiores transtornos. Um efetivo motorizado e a pé 

acompanharam o público tentando controlar a multidão para houvesse depredação 

de patrimônio alheio. 

 Foi montado um bloqueio no início da Esplanada dos Ministérios onde os 

manifestantes passariam por uma revista, uma vez que haviam informações que 

parte do grupo estavam de posse armas brancas, coquetel molotov, pedras, entre 

outros objetos que poderiam ser lançados contra a força policial. Foi neste momento 

que os confrontos começaram.  

 Os manifestantes tentaram furar o bloqueio fazendo uso da força e os 

policiais reagiram com spray de pimenta, golpes de cassetete e bombas de gás 

lacrimogênio  

 Mascarados atacaram com bombas caseiras, com pedaços de pau e pedra, 

alguns possuíam até escudo. Ficando claro neste momento que boa parte do grupo 

manifestante estava pronto pro combate. Vândalos arrastaram banheiros químicos 

para ser usado como escudo. O público começou a se dividir e em outro local na 

esplanada começaram a atear fogo em bicicletas de uso coletivo e destruíam o que 

estava em seu caminho. 
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FOTOGRAFIA 14: Imagens da manifestação durante o trajeto até o Congresso. 

Fonte: Disponível em:  < http://jenisandrade.blogspot.com/2017/05/ministerios-sao-

incendiados-em-brasilia.html>. Acesso em: 21 set. 2019. 

 

 

 A polícia militar tentou impedir que os manifestantes chegassem ao gramado 

do congresso nacional, mas as barreiras de metal que foram montadas, não foram 

capazes de impedir o avanço da turba.  

 Além de monumentos como o Museu da República e a Catedral Metropolitana, 

ao menos seis ministérios foram alvos de depredação: Turismo, Fazenda, Planejamento, 

Minas e Energia, Cultura e o Ministério da Agricultura. O auditório foi incendiado. A 

fumaça proveniente da queima de objetos, lixeiras, banheiros químicos, etc. Tomavam 

conta da área central de Brasília. E pelo grande público e tumulto, os bombeiros tiveram 

dificuldade para entrar na Esplanada para combater os incêndios. 

 Apesar das inúmeras tentativas de contenção da massa, os manifestantes 

conseguiram chegar ao gramado central dos ministérios de frente com o congresso 

e o que se viu foi um verdadeiro cenário de distúrbio civil.  

 

http://jenisandrade.blogspot.com/2017/05/ministerios-sao-incendiados-em-brasilia.html
http://jenisandrade.blogspot.com/2017/05/ministerios-sao-incendiados-em-brasilia.html
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FOTOGRAFIA 15: Manifestantes ocupando gramado central de frente com o 

Congresso. 

Fonte:  POZZEBOM, Publicada Jornal Grande Bahia, 2018. 

 

 A tropa de choque montada que se encontrava em prontidão próximo da 

Praça dos Três Poderes se deslocou para a área de conflito para fazer frente aos 

manifestantes. E esta foi a realidade encontrada pelo pelotão: 

 



63 

 

 

FOTOGRAFIA 16: Tropa Montada frente a manifestação a frente das demais tropas 

da PMDF. 

Fonte: Disponível em:  < 

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTNge

AnRGt-uQNavpZ-SMI9NsiOKg%3A1572795462767&sa=1&ei=RvS-XYvGLqC-

5OUPzJ2fiAs&q=manifesta%C3%A7%C3%A3o+24+de+maio+de+2017+cavalaria&o

q=manifesta%C3%A7%C3%A3o+24+de+maio+de+2017+cavalaria&gs_l=img.3...67

4240.677323..678080...0.0..0.491.2014.0j7j1j0j2......0....1..gws-wiz-

img.oj6PHLFIFWM&ved=0ahUKEwiLgfPWr87lAhUgH7kGHczOB7EQ4dUDCAc&uac

t=5#imgrc=DAwQakwK4pOz_M:>. Acesso em: 03 de nov. 2019. 

 

 Os organizadores da manifestação haviam omitido sobre a quantidade real 

de manifestantes, e não assumiram a responsabilidade sobre boa parte do grupo 

que estavam com intuito de gerar o caos. Por essa falta de informações e pela 

rápida descida dos manifestantes até o congresso apenas um pelotão de choque 

montado estava em condições de atuar e apesar dos esforços do Comando de 

Policiamento Montado o transito estava uma desordem não permitindo que os 

caminhões chegassem.   

 O pelotão de dezoito cavaleiros com suas respectivas montadas, mais seu 

comandante, teve que atuar frente a um público hostil de aproximadamente 35.000 

pessoas. E devido ao preparo dos manifestantes para o conflito tiveram que usar de 

toda destreza para contornar aquela situação. A tropa montada teve que atuar por 

frações para que não perdesse seu impacto visual e força, avançando contra 

pequenos grupos de cada vez. Mas a turba tentava cercar o pelotão e atacavam 

com bombas, garrafas de coquetel molotov, queimavam os banheiros químicos com 

intuito de assustar os cavalos.  

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTNgeAnRGt-uQNavpZ-SMI9NsiOKg%3A1572795462767&sa=1&ei=RvS-XYvGLqC-5OUPzJ2fiAs&q=manifesta%C3%A7%C3%A3o+24+de+maio+de+2017+cavalaria&oq=manifesta%C3%A7%C3%A3o+24+de+maio+de+2017+cavalaria&gs_l=img.3...674240.677323..678080...0.0..0.491.2014.0j7j1j0j2......0....1..gws-wiz-img.oj6PHLFIFWM&ved=0ahUKEwiLgfPWr87lAhUgH7kGHczOB7EQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=DAwQakwK4pOz_M:
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTNgeAnRGt-uQNavpZ-SMI9NsiOKg%3A1572795462767&sa=1&ei=RvS-XYvGLqC-5OUPzJ2fiAs&q=manifesta%C3%A7%C3%A3o+24+de+maio+de+2017+cavalaria&oq=manifesta%C3%A7%C3%A3o+24+de+maio+de+2017+cavalaria&gs_l=img.3...674240.677323..678080...0.0..0.491.2014.0j7j1j0j2......0....1..gws-wiz-img.oj6PHLFIFWM&ved=0ahUKEwiLgfPWr87lAhUgH7kGHczOB7EQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=DAwQakwK4pOz_M:
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTNgeAnRGt-uQNavpZ-SMI9NsiOKg%3A1572795462767&sa=1&ei=RvS-XYvGLqC-5OUPzJ2fiAs&q=manifesta%C3%A7%C3%A3o+24+de+maio+de+2017+cavalaria&oq=manifesta%C3%A7%C3%A3o+24+de+maio+de+2017+cavalaria&gs_l=img.3...674240.677323..678080...0.0..0.491.2014.0j7j1j0j2......0....1..gws-wiz-img.oj6PHLFIFWM&ved=0ahUKEwiLgfPWr87lAhUgH7kGHczOB7EQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=DAwQakwK4pOz_M:
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTNgeAnRGt-uQNavpZ-SMI9NsiOKg%3A1572795462767&sa=1&ei=RvS-XYvGLqC-5OUPzJ2fiAs&q=manifesta%C3%A7%C3%A3o+24+de+maio+de+2017+cavalaria&oq=manifesta%C3%A7%C3%A3o+24+de+maio+de+2017+cavalaria&gs_l=img.3...674240.677323..678080...0.0..0.491.2014.0j7j1j0j2......0....1..gws-wiz-img.oj6PHLFIFWM&ved=0ahUKEwiLgfPWr87lAhUgH7kGHczOB7EQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=DAwQakwK4pOz_M:
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTNgeAnRGt-uQNavpZ-SMI9NsiOKg%3A1572795462767&sa=1&ei=RvS-XYvGLqC-5OUPzJ2fiAs&q=manifesta%C3%A7%C3%A3o+24+de+maio+de+2017+cavalaria&oq=manifesta%C3%A7%C3%A3o+24+de+maio+de+2017+cavalaria&gs_l=img.3...674240.677323..678080...0.0..0.491.2014.0j7j1j0j2......0....1..gws-wiz-img.oj6PHLFIFWM&ved=0ahUKEwiLgfPWr87lAhUgH7kGHczOB7EQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=DAwQakwK4pOz_M:
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTNgeAnRGt-uQNavpZ-SMI9NsiOKg%3A1572795462767&sa=1&ei=RvS-XYvGLqC-5OUPzJ2fiAs&q=manifesta%C3%A7%C3%A3o+24+de+maio+de+2017+cavalaria&oq=manifesta%C3%A7%C3%A3o+24+de+maio+de+2017+cavalaria&gs_l=img.3...674240.677323..678080...0.0..0.491.2014.0j7j1j0j2......0....1..gws-wiz-img.oj6PHLFIFWM&ved=0ahUKEwiLgfPWr87lAhUgH7kGHczOB7EQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=DAwQakwK4pOz_M:
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTNgeAnRGt-uQNavpZ-SMI9NsiOKg%3A1572795462767&sa=1&ei=RvS-XYvGLqC-5OUPzJ2fiAs&q=manifesta%C3%A7%C3%A3o+24+de+maio+de+2017+cavalaria&oq=manifesta%C3%A7%C3%A3o+24+de+maio+de+2017+cavalaria&gs_l=img.3...674240.677323..678080...0.0..0.491.2014.0j7j1j0j2......0....1..gws-wiz-img.oj6PHLFIFWM&ved=0ahUKEwiLgfPWr87lAhUgH7kGHczOB7EQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=DAwQakwK4pOz_M:
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FOTOGRAFIA 17: 1º Pelotão de Choque Montado ao meio de fumaça e fogo na 

manifestação "Ato ontra Temer" 

Fonte: Disponível em:  <https://www.instagram.com/choque.montadopmdf/>. Acesso 

em: 29 set. 2019. 

 

  

 No meio à confusão a tropa montada teve que fazer atuações sem muita 

preparação. Abrindo mão do fator surpresa ou de um posicionamento adequado. Por 

muitas vezes cercada pelos manifestantes sendo alvo de pedras, objetos, e até 

bombas. Em uma destas situações um cavalo foi acertado na cabeça por uma pedra 

e num extinto de fuga se levantou e tentou sair correndo. Neste movimento o 

cavaleiro que o montava veio ao chão e o cavalo ficou sem cavaleiro no meio 

daquela confusão. 

https://www.instagram.com/choque.montadopmdf/
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FOTOGRAFIA 18: Tropa montada meio a confusão após queda do cavaleiro. 

(Cavalo da Esquerda sozinho) 

Fonte: Disponível em:  < https://www.ocafezinho.com/2017/05/31/governo-temer-e-

denunciado-na-onu-por-violar-direitos-humanos/>. Acesso em: 03 out. 2019. 

 

 Neste momento mesmo sem seu cavaleiro o equino em questão mesmo 

com medo se manteve próximo aos demais animais e atropa teve papel fundamental 

para que o policial que estava no chão meio aos manifestantes enfurecidos não 

viesse a ser linchado. A tropa permaneceu próximo ao policial afastando possível 

agressores tentando manter a calma dentro do possível. Isso deu tempo ao policial 

alcançar sua montada montando-a e reintegrando o grupo.   

 Se nesta ocasião o policial acidentado fosse deixado para trás, poderiam 

haver consequências terríveis. Mas graças a percepção dos operadores de choque 

montado e pelo espírito de corpo a tropa se manteve unida e forte mesmo abatida 

com o golpe. 

 Um segundo pelotão de choque montado que se encontrava preso no 

trânsito desembarcou sua equipe próximo da Torre de TV, e desceu ao galope até a 

região do conflito, passando entre os veículos, pessoas e obstáculos que estivessem 

pelo caminho. Mais uma vez demonstrando o poder de deslocamento da tropa 

https://www.ocafezinho.com/2017/05/31/governo-temer-e-denunciado-na-onu-por-violar-direitos-humanos/
https://www.ocafezinho.com/2017/05/31/governo-temer-e-denunciado-na-onu-por-violar-direitos-humanos/
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hipomóvel. Com a chegada do segundo pelotão as ações passaram a surgir mais 

efeito, e com trabalho conjunto com o BPChoque (Batalhão de Policiamento de 

Choque a pé) e do policiamento de área e cavalaria, os manifestantes começaram a 

se retrair.  

 A atuação consistia em a tropa montada efetuar uma carga contra os 

manifestantes. O BPChoque avançava a retaguarda da cavalaria com sua linha de 

homens e escudos. Quando a tropa montada retornava, era lançado uma carga de 

gás lacrimogênio, e em seguida a tropa montada se posicionava pra um novo 

avanço com seus cavalos. Enquanto isso a tropa convencional vinha ocupando o 

terreno.  

 Com emprego da tropa deste desta forma os manifestantes fugiram e o 

policiamento da área tentou efetuar o máximo de prisões daqueles atentaram contra 

a lei.  

 Foi demonstrado na ocasião um grande preparo por parte dos batalhões 

responsáveis pelo controle de distúrbios civis da PMDF. Além de uma melhor 

sintonia na atuação conjunta dos diferentes meios de emprego da tropa policial, 

tendo uma repercussão positiva tanto na corporação como pela mídia.  

 

4.1.3 Uber vs Taxistas    

 

 No dia 31 de outubro de 2017 foi marcado no Senado Federal a votação 

para regularização ou não dos aplicativos de motoristas executivos no Brasil. Isso 

fez com que milhares de taxistas, que eram contra a aprovação da regulamentação 

dos aplicativos fossem até a esplanada se manifestarem. Do outro lado haviam os 

profissionais que defendiam a aprovação.  

 Na ordem de serviço divulgada anteriormente pela Diretoria Operacional da 

PMDF havia uma previsão de aproximadamente 10.000 motoristas dos aplicativos e 

mais 10.000 taxistas no mesmo local, com seus respectivos veículos.  

 Com posse dessas informações os órgãos de trânsito do Distrito Federal 

agiram no sentido de minimizar os impactos que seriam provocados pela grande 

quantidade dos veículos nas vias S1 e N1. Colocaram opções de desvio e 

demarcaram os locais que os manifestantes estacionariam seus automóveis.  

 Dá surgiu-se outra preocupação dos órgãos de segurança pública, com 

relação a possibilidade dos grupos depredarem os veículos do grupo rival, e um 
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aparato policial foi escalado para promover a segurança patrimonial dos 

manifestantes. 

 Como havia a possibilidade real de confronto foi montada uma estrutura no 

gramado central dos ministérios, com grades e barricadas de metal, e foi 

determinado os lados do eixo N, para os motoristas e manifestantes dos aplicativos 

e o eixo S para os taxistas. Além disso a Polícia Militar empregou cerca de 1500 

homens na operação e BPChoque e Choque Montado, estavam de prontidão no 

local desde a madrugada deste dia.  

 

 

FOTOGRAFIA 19: Montagem da estrutura para separação dos públicos. 

Fonte: Disponível em:  < http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2016/08/gdf-

fecha-esplanada-para-fase-final-do-impeachment-de-dilma.html>. Acesso em: 03 

nov. 2019. 

 

 Todos os preparativos para que se evitasse confrontos ou situações de 

distúrbio indesejadas foram tomadas anteriormente, e no dia da manifestação tudo 

parecia estar caminhando dentro do previsto.  

 O público real foi inferior ao previsto. Segundo contagem da Polícia Militar 

haviam cerca de 4.000 manifestantes que defendiam a utilização dos aplicativos da 

http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2016/08/gdf-fecha-esplanada-para-fase-final-do-impeachment-de-dilma.html
http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2016/08/gdf-fecha-esplanada-para-fase-final-do-impeachment-de-dilma.html
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forma como era feita, e 2.000 taxistas que reivindicavam regras para os aplicativos e 

profissionais deste ramo. E tudo estava correndo dentro do previsto.  

 Porém conforme relatório do BPTRAN - Batalhão de Policiamento de 

Trânsito, por volta das 14h00, como o público presente era menor que o estimado, a 

via N1 teve duas faixas de rolagem de veículos liberada para o trânsito normal, para 

que se evitassem maiores transtornos com o congestionamento que estava se 

formando no desvio pela via N2. 

 Passado alguns minutos de circulação normal dos veículos, os motoristas de 

aplicativo e defensores da causa resolveram parar o trânsito. Foi solicitado aos 

líderes do movimento que deixassem o trânsito fluir normalmente, mas os pedidos 

foram ignorados pelos manifestantes. Então a Polícia Militar fez uso da força 

necessária para tentar retirar o grupo de pessoas que estavam causando a 

confusão, sendo necessário o uso de gás de pimenta e tonfas.  

 Os cidadãos que circulavam com seus carros que naquele momento e 

tiveram seu direito de ir e vir violado pelos manifestantes começaram a buzinar, 

xingar, e tentar avançar com seus carros contra o público que fechava a via. Em 

contra partida os manifestantes começaram a ameaçar lançar pedras ou objetos nos 

veículos. O pelotão de choque foi acionado antes que algo mais grave ocorresse, e 

lançou bombas de gás lacrimogênio contra o grupo que estava causando o distúrbio, 

e rapidamente ocuparam a via com o pelotão e formação e conseguiram dispersar 

os manifestantes para o gramado central.  

 Com isso foi possível reestabelecer a circulação dos veículos. Contudo o 

grupo contrário dos taxistas, começaram criticar a atitude do grupo rival. Então gritos 

de ofensas e provocações começaram a tomar força e instigados pelos insultos os 

dois grupos se ajuntaram próximo as cercas trocando ameaças.  

 Como a tropa de choque ainda estava posicionada na via N1, contendo 

parte do grupo que ainda ameaçava voltar para a via e parar o trânsito novamente, a 

tropa de Choque Montado se posicionou próximo ao tumulto central.  

 No entanto foi percebido que as grades de proteção que estavam sendo 

usadas para separar os grupos, também eram um empecilho para a tropa montada, 

pois não havia nenhuma passagem ou abertura que permitisse ao pelotão 

posicionar-se no gramado. Além do corredor central entre as grades ter o espaço 

suficiente para que fosse realizado uma carga. 
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 Os manifestantes estavam tão incitados que conseguiram derrubar a 

barricada. E a cerca também não foi capaz de detê-los, tornando o gramado central 

um palco de uma batalha entre os grupos. Tentativas da tropa a pé de separar a 

turba foram em vão. Gás de pimenta ou outros meios usados só incentivavam ainda 

mais as agressões mútuas.  

 O comandante da tropa montada conseguiu romper uma barreira com seu 

cavalo e a tropa o seguiu passando em coluna por este local. Como o objetivo era 

dispersar dois grupos em direções distintas, a tropa de choque montada aplicou uma 

formação e cunha, onde um cavalo posicionado na parte central da linha avança, 

seguido pelos demais de forma diagonal para os dois lados. Como pode-se verificar 

na imagem:  

 

FOTOGRAFIA 20: Tropa de Choque Montado da PMGO na formação em cunha em 

treinamento de CDC 

Fonte: Disponível em:  <https://www.instagram.com/choque.montadopmdf/>. Acesso 

em: 29 set. 2019. 

 

 

https://www.instagram.com/choque.montadopmdf/
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 Com esta formação a cavalaria avançou contra a turba, fazendo com que os 

grupos se dividissem para não serem atropelados pelos cavalos. Uma passagem foi 

suficiente, para que os grupos corressem em direções contrárias. A eficiência da 

ação se deu pelo trabalho de ordem unidade ter sio executado com maestria durante 

os treinamentos, e a tropa estar entrosada com os comandamentos.  

 A ação superou as expectativas dos comandantes que ali estavam, e diante 

do cenário que estava formado, muitos imaginavam que haveriam consequências 

catastróficas com a aplicação do choque montado, e que o resultado após confronto 

entre os manifestantes seria de muitas vítimas. Todavia a Tropa Hipo demonstrou 

tana força, que não houve necessidade de emprego de nenhum outro meio para 

controlar o distúrbio civil que estava formado.  

 Após a carga a tropa montada permaneceu ao centro do gramado em linha. 

Este não é um procedimento correto segundo a doutrina do choque montado. Pois 

deixa a tropa exposta a ataques e perde-se a referência do ponto de retorno pós 

carga, ou dificulta uma ação de retomada ao galope para um ponto onde seja 

possível restabelecer a formação pra uma nova carga. Além de dar a oportunidade 

do cavalo entrar em pânico.  

 

FOTOGRAFIA 21: Tropa de Choque Montado entre grupos rivais  

Fonte: Disponível em:  <https://www.instagram.com/choque.montadopmdf/>. Acesso 

em: 29 set. 2019. 

 

https://www.instagram.com/choque.montadopmdf/
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 De acordo com a doutrina aplicada no Curso de Operações de Choque 

Montado - PMDF, e também pelas características do animal e conforme os princípios 

do treinamento elencados no Manual de Policiamento Ostensivo Montado,  foi 

possível chegar a conclusão que quando os cavalos partem em grupo de um ponto 

seguro para uma carga que necessitam vencer um obstáculo ou uma situação que 

gere medo ao animal, eles estando agrupados em contato uns com outros, 

incentivados por seus cavaleiros, aumenta-se a probabilidade do cavalo vencer seu 

medo mantando-se unidos, o que facilita na manutenção correta da formação 

durante o movimento. O cavalo por ser um animal gregário tenta se manter em 

grupo para não se tornar uma presa fácil.  

 Porém quando permanecemos com o cavalo numa região conflituosa, ele 

começa a se sentir ameaçado e pode começar a reagir contra as ordens do 

cavaleiro. E da mesma forma que um cavalo encoraja o outro, em caso de pânico a 

influência é a mesma. Mas naquela situação era necessário se fazer presente no 

centro do turbilhão, pois a respeito que os cavalos tiveram teve que ser usado a 

favor da Polícia Militar até que as barreiras fossem reconstituídas e para que fosse 

cessado as provocações.  

 A ação foi de grande sucesso que até os manifestantes aplaudiram a 

atuação da cavalaria. 

 Aproveitando do impacto causado pela tropa montada, foi dado a ordem pelo 

comandante da operação que dispersasse por vez os manifestantes para que fosse 

dado fim a manifestação que tinha perdido seu propósito. 

 Mais uma vez a tropa montada foi essencial nesse processo. Apenas 

realizando mudanças de formação a tropa montada fazia com que as pessoas 

fossem tomando seus destinos por pensarem que o pelotão estava se preparando 

para mais uma carga. A movimentação do grupamento de choque montado de forma 

adestrada com uma boa unidade de comando demonstra uma força que não é pode 

ser desafiada. E muitas vezes essa movimentação através d mudanças de formação 

ou movimentos de ordem unida são suficientes para conter os ânimos de um grupo 

de pessoas hostis ou para se evitar uma ameaça de enfrentamento.  

 Com uma brilhante atuação da cavalaria, esta manifestação que ficou 

conhecida como "Uber X Taxistas" teve um desfecho satisfatório no quesito, atuação 

dos meios de controle de distúrbios civis. Apesar de ter havido vítimas com lesões 

leves, seja pelo confronto entre os grupos rivais eu pelo uso legítimo da força por 
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parte da polícia, estes números foram irrisórios diante da realidade que se formou 

durante o protesto, e se os operadores de choque montado não tivessem atuado 

com tamanha destreza e coragem os resultados seriam extremamente 

desagradáveis.  

 De acordo com opinião do Tenente Coronel Fábio Augusto, Subcomandante 

do Comando de Policiamento Montado, que fazia parte do comando da operação na 

ocasião, relatou que a tropa montada foi essencial para o desfecho satisfatório no 

controle de multidões nesta manifestação, reforçando a importância da tropa 

hipomóvel no cenário de controle de distúrbios.  

 

 4.1.4 Estudantes da UNB protestam no Ministério da Educação  

     

 No dia 26 de abril de 2018 estava programado uma manifestação indígena 

na Esplanada dos Ministérios. Várias tribos foram a Brasília para reivindicarem a 

demarcação das terras indígenas. Um grupo de aproximadamente três mil índios 

estavam acampados no Eixo Monumental no gramado da Praça do Buriti. Os líderes 

do movimento haviam passado todas as informações e feito o pedido junto aos 

órgãos de segurança para realização do protesto.  

 A manifestação fazia parte da semana da mobilização indígena, que 

pretendia chamar a atenção do governo e autoridades, para questões sensíveis a 

comunidade.  

 E conforme estabelecido entre os líderes do movimento e Polícia Militar a 

marcha deu início às dez horas da manhã. Os índios iniciaram sua marcha na via S1 

ocupando duas faixas de trânsito e deslocaram até o congresso nacional. A Polícia 

Militar mobilizou cerca de 500 policiais nesta manifestação pelo histórico de 

confrontos em manifestação deste tipo, porém a manifestação em questão correu 

sem ocorrências de confronto ou cometimento de crimes. Apesar do transtorno 

causado no trânsito a manifestação foi pacífica. Os índios tiveram seu direito de 

manifestar-se preservado e puderam expor suas reivindicações. 
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FOTOGRAFIA 22: Marcha indígena pela demarcação de terras. 

Fonte: Disponível em:  <https://www.istoeindependente.com.br/>. Acesso em: 15 set. 

2019. 

 

 Mesmo de forma pacífica as tropas de choque permaneceram nas 

proximidades do Congresso Nacional em prontidão. Pois apesar da tranquilidade 

muitos índios estavam com flechas, lanças dentre outros objetos que poderiam ser 

usadas como arma em um possível confronto e a tropa teve que se manter em 

alerta.  

 Por volta de onze horas a inteligência da Policia Militar passou a informação 

que um grupo de estudantes que estavam acampados na Universidade Federal de 

Brasília, protestando pelo corte de verbas destinados a aquela universidade, haviam 

iniciado deslocamento para o Ministério da Educação na Esplanada dos Ministérios. 

E existia uma grande hipótese de quererem se juntar ao grupo indígena para 

confrontarem os policiais. Essa possibilidade foi levantada pelo fato de alguns dias 

antes este mesmo grupo ter realizado um protesto no Ministério da Educação e 

Cultura -MEC com depredação de patrimônio público e atos de vandalismo.  
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FOTOGRAFIA 23: Estudantes da UnB se manifestando na frente do MEC no dia 

10/04/2018. Após montarem barricada na via N1 depredaram e picharam o 

ministério. 

Fonte: Disponível em:  < https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/estudantes-e-

servidores-da-unb-fazem-manifestacao-contra-corte-de-verbas.ghtml/>. Acesso em: 

28 set. 2019. 

 

  Além do histórico recente de vandalismo por este grupo, os policiais de 

inteligência da PMDF informaram que muitos destes estudantes estavam portando 

escudos e estilingues, o que caracteriza uma intenção de confronto.  

 Os manifestantes se reuniram próximo da Catedral de Brasília, e antes das 

doze horas já haviam cerca de 500 estudantes. O comando da Polícia Militar tentou 

negociar com os manifestantes informando que não havia previsão de realização 

daquele movimento e que nenhum ato de vandalismo seria aceito. O grupo foi 

irredutível e de acordo com os relatórios da operação e seus líderes informaram que 

apenas iriam deslocar-se até o MEC para reincidirem contra o corte de verbas da 

UnB.  

 As informações passadas pela inteligência quanto ao uso de escudos e 

objetos que poderiam ser usados para vandalismo foram confirmadas, além da 

presença de estudantes com seus rostos tampados e até com máscaras de gás 

lacrimogêneo.  

https://www.instagram.com/choque.montadopmdf/
https://www.instagram.com/choque.montadopmdf/
https://www.instagram.com/choque.montadopmdf/
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 Como era evidente a intenção do grupo de estudantes, o Comando da 

operação decidiu empregar parte do policiamento que estava destinado ao protesto 

indígena a deslocar-se até as proximidades da catedral. Fazendo um cordão de 

isolamento para evitar que o grupo de estudantes se juntasse aos índios que 

estavam pacíficos. O Comando de Policiamento Montado prevendo a possibilidade 

de confronto deslocou a tropa de choque montado para o Ministério da Educação e 

Cultura, e reuniu a tropa montada nas proximidades do congresso para continuarem 

a realizar o policiamento ostensivo na manifestação indígena.  

 Tal manobra exaltou os ânimos dos índios que acharam que a tropa estava 

se posicionando para um possível confronto. Mas graças à atuação dos 

negociadores da PMDF rapidamente esta situação foi esclarecida e nenhum 

incidente ocorreu sendo reestabelecido a tranquilidade na manifestação. 

 

 

FOTOGRAFIA 24: Início de confusão no protesto pela demarcação das terras 

indígenas.  

Fonte: Disponível em:  <https://www.instagram.com/choque.montadopmdf/>. Acesso 

em: 29 set. 2019. 

 

  

https://www.instagram.com/choque.montadopmdf/
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 Toda movimentação da tropa montada transparece uma demonstração de 

força pela Polícia Militar, o que geralmente causa ao público um certo temor e 

respeito. Existe uma mística que quando a tropa de choque se posiciona é porque o 

confronto está iminente. E essa manobra muitas vezes é usada para desmotivar 

grupos de manifestantes ou desarticular movimentações de possíveis resistências.  

 Muitas vezes movimentos de Ordem Unida são realizados a fim de 

desestabilizar os manifestantes sendo uma ferramenta muito eficaz. Porém quando 

há um grupo de pessoas que possuem o objetivo de confronto, essa movimentação 

pode incitar a violência. Assim como em situações onde o grupo de pessoas está se 

sentindo injustiçada, esta manobra pode desencadear numa reação de luta pelos 

seus direitos, pois se sentem oprimidos pelo Estado. Isso também se aplica à grupos 

que estão colaborativos e podem enxergar numa  conduta da polícia uma ameaça a 

seu direito como foi o caso na ocasião.  

 Porém, neste caso, a situação foi rapidamente esclarecida não passando de 

um mal-entendido. Graças à equipe de negociadores que esclareceram a situação, 

explicando que a tropa estava se posicionando para proteger os índios contra um 

outro de grupo vândalos que queria entrar na passeata indígena podendo atrapalhar 

o ato de protesto legitimo que eles realizavam. Isso fez com que os ânimos se 

acalmassem e novamente a manifestação transcorreu sem complicações.  

 Então a tropa de choque montada chegou ao Ministério da Educação e 

Cultura - MEC sendo a primeira tropa especializada e se fazer persente, pouco 

depois uma equipe do PATAMO - Patrulhamento Tático Móvel da PMDF, chegou ao 

local com oito policiais. Eles tinham condição de emprego de armamento menos que 

letal químico mas não tinham efetivo para fazer uma linha de escudos. Além deste 

grupamento havia cerca de doze policiais do batalhão de área que estavam 

realizando a segurança do MEC e se posicionaram na entrada principal. A tropa 

montada então se posicionando em linha na pista de acesso ao ministério e 

permaneceu em prontidão aguardando os estudantes. Como na imagem abaixo: 
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FOTOGRAFIA 25: Dispositivo das tropas a frente do MEC. 

Fonte: Disponível em:  < https://www.metropoles.com/distrito-federal/crise-na-unb-

pm-usa-bombas-de-efeito-moral-e-dispersa-estudantes>. Acesso em: 25 set. 2019. 

 

 Com pouco mais de dez minutos o grupo de manifestantes chegou ao 

ministério e posicionando para o confronto, com rostos tampados, máscaras de gás, 

escudos, pedras em mãos dentre outras armas brancas, e se posicionaram em 

frente com a tropa montada fazendo ameaças de depredação como haviam feito 

antes, bem como ameaçando os policiais e pessoas que ali estavam.  

 

https://www.metropoles.com/distrito-federal/crise-na-unb-pm-usa-bombas-de-efeito-moral-e-dispersa-estudantes
https://www.metropoles.com/distrito-federal/crise-na-unb-pm-usa-bombas-de-efeito-moral-e-dispersa-estudantes
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FOTOGRAFIA 26: Grupo de estudantes se ameaçando depredar o ministério caso 

não tivessem suas reivindicações atendidas 

Fonte: Disponível em:  < https://www.metropoles.com/distrito-federal/crise-na-unb-

pm-usa-bombas-de-efeito-moral-e-dispersa-estudantes>. Acesso em: 25 set. 2019.  

 

 Como já havia ocorrido um confronto recente com este mesmo grupo a dias 

atrás com a destruição do MEC, o comandante da operação deu livre autonomia de 

resposta ao comandante do pelotão do choque montado, diante da mínima ação de 

ato de vandalismo.  

 Mesmo com o objetivo claro dos manifestantes em confrontar a força policial, 

ainda houve tentativas de negociação de solução de forma pacífica do empasse, 

porém os estudantes permaneceram irredutíveis. Foi então estipulado um limite para 

o público e que caso fosse desrespeitado a polícia teria que fazer uso da força para 

conter os estudantes.  

 

 

FOTOGRAFIA 27: Tropa de Choque Montado sendo pressionada por grupo de 

alunos da UnB 

Fonte: De própria autoria, 2018. 

 

https://www.metropoles.com/distrito-federal/crise-na-unb-pm-usa-bombas-de-efeito-moral-e-dispersa-estudantes
https://www.metropoles.com/distrito-federal/crise-na-unb-pm-usa-bombas-de-efeito-moral-e-dispersa-estudantes
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 Na foto acima é possível verificar que a turba de manifestantes já está bem 

próxima da tropa montada, o que prejudica a atuação. Pois os cavalos se sentem 

acuados com a proximidade do público com escudos e bandeiras, além de não 

haver uma distância ideal para avanço contra os manifestantes caso necessário.  

 O limite pré-estabelecido já havia sido violado mas ainda sim a tropa se 

manteve posicionada. Contudo uma pedra lançada pelos manifestantes em direção 

aos policiais foi o ponto de ignição de uma série de respostas aos atos hostis dos 

alunos.  

 O PATAMO lançou bombas de efeito moral e gás lacrimogênio contra a 

turba, seguido de imediato por uma carga da tropa de choquem montado para cima 

dos manifestantes que fugiram para a via N1. Antes mesmo que os protestantes se 

reunissem a tropa montada efetuou uma manobra posicionando a tropa para mais 

uma nova carga, dispersando o grupo para várias direções. E assim se seguiu a 

atuação da tropa hipomóvel até que não houvesse nenhum grupo que oferecesse 

resistência nas proximidades do MEC.  

 

 

FOGRAFIA 28: Tropa montada dispersando estudantes na via N1 

Fonte: Disponível em:  < http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-

news/videos/v/pela-segunda-vez-no-mes-alunos-da-unb-e-policiais-se-enfrentam-

em-frente-ao-mec/6692849/>. Acesso em: 30 set. 2019. 

 

http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/v/pela-segunda-vez-no-mes-alunos-da-unb-e-policiais-se-enfrentam-em-frente-ao-mec/6692849/
http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/v/pela-segunda-vez-no-mes-alunos-da-unb-e-policiais-se-enfrentam-em-frente-ao-mec/6692849/
http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/v/pela-segunda-vez-no-mes-alunos-da-unb-e-policiais-se-enfrentam-em-frente-ao-mec/6692849/
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 Com a dispersão em massa dos estudantes para todas as direções da 

Esplanada dos Ministérios os grupamentos operacionais puderam atuar de forma 

isolada nos pequenos grupos, realizando abordagens, apreensão de objetos, 

condução de suspeitos e prisões por desacato, desobediência e incitação a 

violência.  

 Isso desmotivou grande parte do grupo e na primeira tentativa de 

resistência, a tropa de choque montada mais uma vez fez uso de sua força 

dispersando os manifestantes remanescentes até a altura do Teatro Nacional.  

 Diante de como os fatos se deram o comando da operação tinha as 

expectativas negativas quanto aos resultados finais da ação, principalmente pela 

grande quantidade de atuações da cavalaria, e esperavam número desastrosos com 

relação a feridos nas cargas, bem como de uma grande destruição de patrimônio. E 

já esperava uma grande repercussão negativa desta manifestação.  

 Porém, de acordo com os relatórios, os resultados foram extremamente 

satisfatórios. Sendo registrado a prisão de cinco pessoas, por desacato, 

desobediência, resistência à prisão e incitação à violência. Com relação às vítimas, 

não houve nenhuma além de um ferido por ocasião da resistência a prisão que foi 

conduzida ao Hospital de Base. Não houve nenhum registro de ocorrência de 

depredação de patrimônio público, e nenhum policial ou animal foram feridos durante 

o emprego.  

 Toda a manifestação e ação policial foram repercutidas nos mais variados 

meios de comunicação, tendo inclusive transmissão ao vivo das atuações policiais 

principalmente da cavalaria. E apesar da grande exposição, não houve nenhuma 

ação passível de críticas negativas, e atuação da PMDF foi elogiada por toda mídia. 

 E isso foi graças a brilhante atuação da cavalaria, seja pela percepção do 

cenário posicionando sua tropa com antecedência nas proximidades do MEC, seja 

pela resposta as injustas agressões do grupo de baderneiros que só queriam atentar 

contra a ordem. E graças ao profissionalismo e uma boa preparação dos operadores 

de choque montado, a sociedade, o governo, os meios de comunicação e a 

corporação reconheceram, a importância e preparo na atuação do Regimento de 

Choque Montado o que rendeu ao grupamento inúmeros elogios. 
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3. CONCLUSÃO  

De acordo com os capítulos anteriores foi atingido o objetivo presente na 

pesquisa que era de apresentar a experiência da tropa montada da Polícia Militar do 

Distrito Federal no contexto das grandes manifestações, e verificar os pontos 

positivos e negativos da utilização desta força. Para isso se fez necessário 

apresentar todo o contexto em que os Regimentos de Cavalaria da PMDF estão 

inseridos, quais suas peculiaridades e formas de atuação, além de demonstrar de 

forma sucinta como é feita a preparação do cavalo de choque bem como a formação 

do policial para exercer a função de operador de choque montado.   

Nesse aspecto foram apresentadas as modalidades de policiamento 

montado e as atividades exercidas dentro da cavalaria da PMDF que somam às 

tradições cavalarianas dando mais credibilidade as ações do Choque Montado. 

Também foram apresentados os atributos que uma tropa montada que exerce a 

função de garantia da lei e da ordem deve possuir, e os reflexos de um bom 

treinamento diante das operações. Fazendo uma justificativa dos princípios que 

regem uma tropa hipo principalmente no que diz respeito ao uso desse grupamento 

para o controle de distúrbios civis.   

E com isso foi possível apresentar um pouco da experiência da tropa 

montada em algumas manifestações de grande repercussão onde a atuação da 

cavalaria foi importante para o desfecho das missões.    

Apesar da PMDF contar com um grande número de batalhões, diretorias, 

departamentos, diversas estruturas da corporação, que trabalham de forma 

integrada nos processos de gestão e preparação de uma operação de grande porte 

relacionada a uma manifestação, a única tropa que possui uma atuação totalmente 

diferenciada das demais, sendo a última ratio (última força de resposta) em 

situações de distúrbio é a tropa montada. E por isso tem voz ativa nos comandos de 

missões. 

A importância e a especificidade da tropa montada são tão grandes que a 

Policia Militar do Distrito Federal criou um grande comando próprio para administrar 

os assuntos da cavalaria, o Comando de Policiamento Montado, tirando os 
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regimentos de policiamento montado da administração do Comando de Missões 

Especiais que já é um comando que exerce a gestão de unidades especializadas.  

Ao longo da história esta tropa provou o seu valor nas grandes 

manifestações do Distrito Federal, conquistando o reconhecimento nacional. Muitas 

policias de vários estados mandam seus policiais para Brasília com o objetivo de 

adquirirem um pouco da doutrina desenvolvida ao longo dos anos e retransmitir este 

conhecimento a suas unidades de origem.   

Na pesquisa foi demonstrado parte do preparativo oculto por trás das 

manifestações, as previsões do comando da PMDF como as possíveis respostas. 

Além de procedimentos padrões que devem ser adotados pra casos específicos, 

com a utilização das mais variadas unidades da corporação, mas em especifico as 

formas de atuação do Batalhão de Choque a pé e o Regimento de Choque Montado. 

Porém a escolha das manifestações apresentadas no trabalho, buscaram 

não apenas demonstrar atuações livres de imprevistos e de falta de planejamento. 

Mas também atuações que apresentaram situações imprevistas. Elas evidenciaram 

possíveis problemas que podem surgir na prática do enfrentamento de grupos que 

querem atentar contra a lei e a ordem. No entanto o trabalho apresentou também as 

soluções tomadas pelos comandantes diante de uma situação real acalorada pelo 

distúrbio que foram eficazes. 

É importante ressaltar que a tropa de choque montada também atua no 

policiamento montado ordinário, em grandes eventos passíveis de confusão e em 

operações de reintegração de posse, situações teoricamente mais tranquilas mas 

que por muitas vezes acabam evoluindo para uma operação de controle de distúrbio 

civil. Um policiamento ordinário num jogo de futebol pode facilmente se complicar 

sendo necessário a atuação da tropa montada como tropa de choque. Como em 

uma reintegração de posse, as pessoas que estão sendo retiradas podem oferecer 

resistência e estabelecer o caos, dependendo da quantidade de pessoas. Então é 

possível concluir que a tropa de choque montada deve estar sempre pronta para 

exercer as funções de tropa de choque para a Garantia da Lei e da Ordem – GLO.  
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Merece registro o fato que uma ação da cavalaria mal sucedida impacta 

muito mais que as ações positivas. Erros no emprego da tropa podem gerar 

consequências drásticas, com vítimas desnecessárias ou destruição de patrimônio. 

Além disso, colocar os próprios militares em risco gerando uma repercussão 

negativa para o comando e imagem da corporação. Por isso deve ser levado muito a 

sério, principalmente para o comandante do pelotão de operadores de choque 

montado, tendo consciência e conhecimento das consequências de seus atos e 

comandos.  

Nesse sentido para sociedade e o governo a aplicação da tropa montada 

deve ser sempre justificada, e deve ficar evidente que todas tentativas de resolução 

de forma pacífica foram esgotadas, não restando outra alternativa a não ser a 

utilização da cavalaria de forma repressiva. E vale lembrar que o objetivo principal 

da corporação é atender tanto os seus objetivos quanto os do estado como os 

desejos de uma sensação de segurança para a sociedade, com qualidade e de 

forma inteligente, utilizando de todos os recursos existentes para oferecer a 

população de um modo geral um policiamento eficiente. 

O que se propõe à corporação, e fica como orientação para outras forças, é 

um contínuo treinamento e reciclagem dos cavaleiros operadores de choque 

montado para o exercício de suas atividades, dando um foco no uso dos cavalos 

como uma força que agrega valor ao trabalho, e não apenas como um diferencial, 

buscando sempre melhorar os processos de utilização desta tropa. 

Este trabalho pode ser desenvolvido através de instruções, palestras, cursos 

de qualificação, seminários ou até mesmo em manuais explicativos, com 

acompanhamento de um operador de choque montado experiente, sendo possível 

quando for necessário esclarecimento de dúvidas. 

Mesmo com o limitado número de pesquisas existente sobre o tema, foi 

possível concluir que não existe uma fórmula de atuação eficaz nas mais variadas 

manifestações. Mas o entendimento geral, é que a maior quantidade de instruções 

sistemáticas buscando aproximação com as possíveis realidades existentes nas 

operações qualificam a tropa montada a atuarem sempre com uma grande 
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probabilidade de êxito. Seja pelos policiais bem treinados ou seja pelos animais bem 

condicionados as adversidades.  

Diante do exposto se confirma a hipótese completamente levantada no trabalho 

no que diz respeito ao importante papel da tropa montada no controle de multidões. 

Conclui-se que a tropa montada foi, é, e continuará sendo a força de resposta ao 

distúrbio de multidões mais eficiente da Polícia Milita do Distrito Federal. E, para que 

a corporação continue exercendo sua missão de proteção da sociedade nos mais 

variados cenários, a cavalaria deve-se manter sempre atuante no policiamento, 

principalmente nas manifestações ou operações de controle de massa. A PMDFl 

preocupada em oferecer a sociedade um serviço de segurança pública cada vez 

mais eficaz não pode deixar de lado buscar recursos para melhorias, manutenção e 

renovação da tropa montada, bem como sempre procurar inovações quanto a sua 

atuação, estando à frente de qualquer força de resistência. 
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