
ESCOLA DE EQUITAÇÃO DO EXÉRCITO  

 

 

 

 

MARCOS VINÍCIUS CASTILHO MAGALHÃES 

 

 

 

 

 

 

ATUALIZAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO DA ESCOLA DE EQUITAÇÃO DO 

EXÉRCITO RELATIVO A MATÉRIA ADESTRAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO  

2020



ESCOLA DE EQUITAÇÃO DO EXÉRCITO  

 

 

 

 

MARCOS VINÍCIUS CASTILHO MAGALHÃES 

 

 

 

 

ATUALIZAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO DA ESCOLA DE EQUITAÇÃO DO 

EXÉRCITO RELATIVO A MATÉRIA ADESTRAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO 

2020

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Escola de 

Equitação do Exército, como 

parte dos requisitos para a 

Conclusão do Curso de Instrutor 

de Equitação, sob a orientação do 

1º Ten Matheus Sêda Camilo. 



 3  

MARCOS VINÍCIUS CASTILHO MAGALHÃES 

 

 

 

ATUALIZAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO DA ESCOLA DE EQUITAÇÃO DO 

EXÉRCITO RELATIVO A MATÉRIA ADESTRAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISSÃO AVALIADORA 

 

 

__________________________________ 

Matheus Sêda Camilo – 1º Ten 

Orientador 

 

 

__________________________________ 

 

Avaliador 

 

__________________________________ 

 

Avaliador  

 

 

 

RIO DE JANEIRO 

2020 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Escola de 

Equitação do Exército como 

parte dos requisitos para a 

Conclusão do Curso de Instrutor 

de Equitação, sob a orientação do 

1º Ten Matheus Sêda Camilo. 
 



 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Dedico este trabalho, primeiramente, aos meus padrinhos e grandes incentivadores 

da prática da equitação, Major Brandão, Capitão Ribeiro e Capitão Lemos, que sempre me 

transmitiram conhecimentos e palavras de incentivo para me aperfeiçoar na arte equestre. Ao 

meu instrutor e amigo pessoal, Ten Camilo, pela amizade, pela excepcional forma de conduzir 

as instruções e pela fundamental orientação nas atividades relacionadas a este trabalho. Dedico 

também este trabalho a minha família, que proveram apoio indispensável em todos os 

momentos de minha vida e, em particular, na preparação e realização deste curso. E a última 

dedicatória vai ao nosso senhor Deus, que me guiou até aqui com suas benção e proteção, 

auxiliando na conquista de mais um objetivo na caminhada da minha vida profissional. 



 5  

 

AGRADECIMENTOS 

  

                  Agradeço, primeiramente, à Deus por ter me dado a oportunidade de realizar e 

concluir o Curso de Instrutor de Equitação do Exército em 2020 e por ter me dado força para 

que eu não desistisse perante as dificuldades e pela proteção da minha saúde e integridade física, 

podendo, assim, concluir esse curso.  

                  Agradeço também a minha família e amigos, principalmente meus pais, por estarem 

sempre ao meu lado, me apoiando em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins. Suas 

palavras de apoio nos momentos difíceis deram forças para que eu sempre seguisse em frente 

com alegria. Jamais irei esquecer esse apoio fundamental.  

                    Ao meu orientador, por todo o conhecimento transmitido durante as instruções e pela 

dedicação no auxílio da confecção deste trabalho, retribuindo de maneira consubstancial para este 

trabalho e para minha formação como instrutor de equitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6  

RESUMO 

 

ATUALIZAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO DA ESCOLA DE EQUITAÇÃO DO 

EXÉRCITO RELATIVO A MATÉRIA ADESTRAMENTO 

 

AUTOR: Marcos Vinícius Castilho Magalhães 

ORIENTADOR: Matheus Sêda Camilo 

  

                  A EsEqEx tem como missão principal a formação equestre de instrutores e 

monitores de equitação oriundo não somente do Exército Brasileiro, mas também das Polícias 

Militares e de Nações Amigas, compartilhando e difundindo conhecimentos da equitação. Essa 

difusão do conhecimento equestre é feita através de instruções teóricas e práticas diariamente 

ministradas por instrutores altamente capacitados e especializados. Como suporte e 

embasamento técnico, as diversas matéria estudadas durante a execução do curso (Salto, 

Concurso Completo de Equitação, Adestramento, Iniciação, Carrieri, Saltadores, Hipologia e 

Polo) são embasadas em manuais e materiais didáticos próprios da EsEqEx e que contém todo 

o conteúdo teórico da carga horária do curso. Para que a formação dos instrutores e monitores 

de equitação seja a melhor possível o material didático teórico usado deve ser sempre o mais 

atualizado nos diversos assuntos equestres, assim como também deve ser bem organizado e 

claro, não só para que os conhecimentos sejam bem ministrados e compreendidos, mas também 

para que as diversas matérias sejam de fácil localização por parte do leitor. O objetivo desse 

trabalho é avaliar como está o material didático atual da matéria Adestramento e atualizá-lo 

caso haja algum assunto que necessite. Para isso, primeiramente foi feita uma comparação entre 

o do Plano de Disciplina (PLADIS) da matéria Adestramento com o material didático da 

referida matéria com o objetivo de verificar se os conteúdos, cargas horárias, assuntos e 

objetivos estão correspondentes. Após essa comparação foi feita uma análise crítica do material 

didático com relação a sua estrutura organizacional, verificando se o material está de acordo 

com o previsto no Programa Nacional do Livro Didático, sendo feitas as possíveis sugestões de 

atualização. Em um terceiro momento, foi feita uma revisão sumária dos conteúdos existentes 

no material didático da escola e, baseados nas fontes de consultas a materiais didáticos mais 

atualizados no assunto adestramento, sugerido as possíveis atualizações.  

  

Palavras-chave: Material didático. Adestramento. Revisão. Atualização.   
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ABSTRACT 

  

UPDATING OF THE TEACHING MATERIAL OF THE ARMY RIDING SCHOOL 

RELATING TO DRESSING MATTERS 

 

AUTHOR: Marcos Vinícius Castilho Magalhães 

ADVISOR: Matheus Sêda Camilo 

 

                  EsEqEx's main mission is to provide equestrian training for instructors and riding 

instructors from not only the Brazilian Army, but also the Military Police forces and Officers 

of Friendly Nations, sharing and spreading knowledge of riding. This diffusion of equestrian 

knowledge is done through theoretical and practical instructions daily given by highly trained 

and specialized instructors. As support and technical basis, the various subjects studied during 

the course execution (Salto, Complete Riding Competition, Dressage, Initiation, Carrieri, 

Jumpers, Hippology and Pole) are based on EsEqEx's own manuals and teaching materials and 

which contains all the theoretical content of the course load. For the training of instructors and 

riding instructors to be the best possible, the theoretical teaching material used must always be 

the most up-to-date in the various equestrian subjects, as well as also be well organized and 

clear, not only so that knowledge is well taught and understood, but also so that the various 

materials are easily located by the reader. The objective of this work was to evaluate how the 

current teaching material of Dressage is and to update it if there is any subject that needs 

updating. For this, first a comparison was made between the Discipline Plan (PLADIS) of the 

Dressage subject with the didactic material of the referred subject in order to verify if the 

contents, workloads, subjects and objectives are corresponding. After this comparison, a critical 

analysis of the didactic material was made in relation to its organizational structure, checking 

if the material is in accordance with the provisions of the National Textbook Program, with 

possible suggestions for updating. In a third step, a summary review of the existing contents of 

the school didactic material was made and, based on the most up-to-date sources of 

consultations on didactic materials on the subject of training, possible updates were suggested. 

 

 

Keywords: Teaching Material. Dressage. Review. Update..  
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1 INTRODUÇÃO 

 

       Por definição, o Adestramento (em francês Dressage como é chamado 

internacionalmente), é uma das disciplinas do hipismo e uma modalidade olímpica que tem por 

objetivo o desenvolvimento e melhoria da capacidade do cavalo de executar seus movimentos 

naturais através de diversos exercícios, que são ministrados de maneira progressiva e natural, 

proporcionando ao animal maior flexibilidade, calma, descontração, obediência e atenção ao 

cavaleiro. Sendo o cavalo o sujeito principal no adestramento e não apenas um instrumento, 

busca-se, nessa modalidade, que ele execute com perfeição as figuras nos três diferentes tipos 

de andaduras (passo, trote e galope), transmitindo a quem estiver assistindo a imagem de um 

cavalo impulsionado, confiante e atento, realizando os movimentos aparentemente sem 

esforços, de maneira rápida e intuitiva.  

       Historicamente, a Equitação Clássica surgiu através do General grego Xenofonte 

(430 – 355 a.C.), que conseguiu compreender, dentre outras disciplinas, o adestramento, fato 

registrado através da obra “Manual de Cavalaria” (400 a.C.). A partir desse fato, surgiram vários 

personagens que são considerados Mestres da Equitação, como Frederico Grisone (Itália – Sec 

XVI), Giambatista Pignatelli (Itália – Sec XVI), Antoine Pluvinel de la Baume (França – Sec 

XVI/XVII), François Robichon De La Guéniriére (França – Sec XVIII), François Baucher 

(França – Sec XVIII/XIX), Frederico Caprilli ( Sec XIX/XX) e Gen Decarpentry (França – Sec 

XX) e, com o passar dos séculos, a arte equestre foi aperfeiçoada e beneficiada, fazendo com 

que surgissem pela Europa, diversas escolas e academias que fundamentaram princípios, 

conceitos e doutrinas já existentes. Foram escolas como a Escola Napolitana de Equitação, 

Escola de Versalhes, Escola Espanhola de Viena, Real Escola Andaluza da Arte Equestre, 

Escola Portuguesa da Arte Equestre e a Escola de Saumur, a qual foi mais importante para a 

equitação do Exército Brasileiro, pois foram militares franceses oriundos dessa escola que, em 

1922, criaram a Escola de Equitação do Exército e influenciaram, através de sua doutrina, 

introduzida através da Missão Militar Francesa (1919 – 1940), a Equitação Militar até os dias 

atuais. 

       Diante dessa contextualização histórica e observando a constante evolução da 

equitação no que tange a doutrina, técnicas e métodos, foi vista a necessidade de uma revisão, 

adequação e, até mesmo, uma atualização dos manuais e materiais didáticos existentes na 

Escola de Equitação do Exército (EsEqEx), verificando a compatibilidade do conteúdo do 

material existente com o que há previsto no PLADIS, principalmente no que tange o conteúdo 
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ministrado. Para essa atualização se faz necessário utilizar o que há de mais atual na literatura 

equestre no que diz respeito a disciplina Adestramento com a finalidade de deixar o material 

didático desta escola o mais atual, assim como também deixar o seu manuseio o mais prático 

possível.  

 

1.1 OBJETIVOS   

1.1.1 Objetivo Geral  

 

                  Revisar e propor as atualizações do material didático da Escola de Equitação do 

Exército relativo a matéria Adestramento. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos    

 

      Comparar o conteúdo, assuntos e objetivos previstos e existente no Plano de 

Disciplina (PLADIS) com o conteúdo ordenado do mateira didático da EsEqEx do material de 

Adestramento, verificar e sugerir correções, caso seja necessário, a respeito da estrutura 

organizacional do material didático da matéria Adestramento existente, assim como identificar 

dentro de literaturas atualizadas sobre essa disciplina citada o que pode ser usado e 

possivelmente modificado no material didático da Escola de Equitação do Exército, tudo com 

a finalidade tornar o manual didático desta Escola o mais atual nas técnicas, doutrinas e métodos 

de ensino/aprendizagem, não buscando somente em materiais oriundos do território nacional, 

mas também internacional, buscando localidades que hoje são referência no adestramento. 

      Tal busca em diferentes literaturas de locais diferentes, que sejam referência na 

disciplina adestramento, é motivado pela constante evolução das técnicas equestres e na busca 

das informações mais adequadas para facilitar, favorecer e fortalecer o ensino nesta Escola na 

referida disciplina. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Disciplina 2 – Manual de Adestramento da EsEqEx 

  

 

Figura 1 – Manual de Adestramento da EsEqEx 

Fonte: Manual da Escola de Equitação do Exército 

 

      Este manual citado compõe o material teórico didático usado para embasar os 

fundamentos teóricos dos conhecimentos transmitidos durante as instruções. A primeira versão 

deste polígrafo foi idealizada e confeccionada em 1995 pelo Capitão Monteiro de Castro e pelo 

Tenente Migon, com assuntos sendo inseridos posteriormente. A última atualização que se teve 

deste material foi em 10 de maio de 2009, atualização realizada pelo Major Cerqueira.  
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      Para essa atualização realizada em 2009, o próprio autor cita que usou orientações 

de militares do corpo docente, anotações e outros tipos de subsídios importantes. 

      Com o objetivo de tornar o material o mais compreensível possível e de fácil 

manuseio, em uma primeira análise verificou-se a necessidade da inclusão de um sumário logo 

no início do manual. 

 

[...] Também chamado de índice, o sumário consiste em uma lista na qual constam os 

números das páginas onde estão registrados os assuntos abordados em um trabalho. 

Essa lista é um item obrigatório em todos os trabalhos acadêmicos e de conclusão de 

curso. (Carla Muniz, professora licenciada em letras)  

  

                  Segundo o Programa Nacional do Livro Didático (PNDE) e do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, existem alguns critérios obrigatórios para a escolha e utilização 

de materiais didáticos em estabelecimentos de ensino. Esses critérios eliminatórios comuns 

estão elencados no Guia do Livro Didático do PNDE, e dentre esses critérios existe a 

necessidade de o material didático ter adequação da estrutura editorial e do projeto gráfico, 

entrando, nesse quesito, a existência e boa elaboração de um sumário.  

                  O sumário, por definição, pode se referir a um resumo dos principais aspectos de 

uma produção literária, ou então pela organização hierarquizada dos assuntos abordados em 

uma obra. Para este trabalho, usaremos o sumário como a “enumeração das principais divisões, 

seções e outras partes de um documento, na mesma ordem em que a matéria nele se sucede” 

(ABNT – NBR 6027).  

                  Nesse sentido, o primeiro aspecto verificado que pode ser atualizado e acrescentado 

no material didático da matéria Adestramento da EsEqEx é um sumário bem elaborado e de 

fácil compreensão. Este sumário será importante, principalmente, no sentido de facilitar seu 

manuseio por parte de instrutores no momento em que tiverem que pesquisar alguma matéria 

para dar instrução ou identificar em que ponto está a instrução e para o aluno que poderá 

encontrar com mais facilidade os assuntos ministrados. Outro argumento positivo verificado 

para corroborar com a inclusão de um sumário no referido material didático é que, caso haja a 

chegada de um novo instrutor ou a necessidade de uma substituição, o substituto poderá 

identificar com mais facilidade em que matéria a instrução parou e, a partir deste ponto, verificar 

quais são os conhecimentos previstos a serem transmitidos, otimizando seu tempo sem ter que 

precisar folear desnecessariamente o manual em busca de um determino assunto. 
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                  Como sugestão de um sumário, segue a elaboração de um com as subdivisões de 

capítulos e outras seções que facilitarão a busca das diversas matérias relativas ao adestramento: 

SUMÁRIO 

 

1 - Histórico da Equitação Acadêmica 

 

2 - Princípios da Equitação Acadêmica 

 

3 - Aquecimento 

 

4 - Posição do cavaleiro, contato e apoio 

 

5 - As ajudas e os efeitos de rédea 

    5.1 - Posição do cavaleiro 

    5.2 - Ajudas de peso 

    5.3 - Ajudas de perna  

    5.4 - Ajudas de mão 

    5.5 - Efeito de rédea  

    5.6 - Forma correta de segurar o freio-bridão 

 

6 - Escala de Treinamento 

 

7 - Meia Parada  

 

8 -  Alto 

 

9 - Atitude de Conjunto 

     9.1 - Invertido 

     9.2 - Encapotado 

     9.3 - Posto na Mão 

     9.4 - Descontração do maxilar 

     9.5 - Ramener 

     9.6 - Rassembler  

 

10 - Extensão do Pescoço  

      10.1 - Elevação da base do pescoço 

 

11 - Andaduras 

 

12 - Transições 

      12.1 - Conceito 

      12.2 - Partidas ao Galope 

      12.3 - Exercícios 

      12.3.1 - Passo-alto 

      12.3.2 - Trote-passo 

      12.3.3 - Galope-trote 

      12.3.4 - Galope-passo 
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13 - Flexionamento Lateral do Dorso 

 

14 - Movimentos Laterais 

      14.1 – Ensino da perna isolada 

      14.2 – Ceder à perna 

      14.3 – Travers 

      14.4 – Ranvers 

      14.5 – Apoiar 

      14.6 – Espádua a dentro 

      14.7 – Exercícios de treinamento 

 

15 - Passagem de Canto 

 

16 - Recuar 

 

17 - Contra Galope 

 

18 – Piruetas ao passo 

19 – Piruetas ao Galope 

 

20 – Mudança de pé 

 

21 – Passo escola 

 

22 – Piaffe e Passage 

  

ANEXOS 

 

23 – Enredeamentos Especiais 

 

24 – Trabalho em Cavaletes 

 

25 – Organização de Concursos 

 

24 – Utilização do picadeiro e Figuras 
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2.2 Plano de Disciplina (PLADIS) 

                  O Plano de Disciplina é um planejamento em forma de documento existente em 

instituições de ensino que tem o objetivo de nortear e sistematizar a forma como o instrutor irá 

abordar e transmitir os assuntos previstos para ensino. A sua finalidade é atingir determinados 

objetivos gerais e específicos, que são claramente expostos nesse documento, seguindo uma 

determinada carga horária por assunto, que também é exposta no referido documento. 

                  Segundo a definição existente no site do Portal da Educação, “...Plano de Disciplina 

é a ferramenta que melhor traduz a ação didática – pedagógica do professor, sua prática docente. 

É por meio desse documento que se traça o caminho para que os objetivos da aprendizagem de 

fato aconteçam”. Ainda segundo a definição do Portal da Educação, o Plano de Disciplina deve 

contemplar, além dos principais objetivos de aprendizagem, presciência dos conhecimentos e 

conteúdo, procedimentos e técnicas de ensino, recursos e mídias utilizadas e critérios de 

avaliação. 

                  É de suma importância que, para que haja sucesso na transmissão dos 

conhecimentos e que os objetivos sejam atingidos, o PLADIS esteja devidamente alinhado com 

o material didático usado para embasar o conhecimento, devendo um derivar do outro. 

                  Nesse sentido, foi feita uma revisão para verificar se há esse alinhamento de ideias 

e conteúdos entre o material de Adestramento da EsEqEx e o PLADIS da referida matéria, 

chegando-se ao seguinte resultado: 

- A abordagem histórica a respeito da matéria Adestramento está presente no material didático, 

mas não está inserido no PLADIS; 

- O assunto relativo a Princípios da Equitação Acadêmica está presente no material didático, 

mas não está previsto no PLADIS; 

- O assunto relativo ao Trabalho em Cavaletes é abordado no material didático, mas não está 

previsto no PLADIS; 

- O assunto relativo a Enredeamentos Especiais é abordado no material didático, mas não está 

previsto no PLADIS; 

 

2.3 Conteúdo do Material Didático 

                  Seguindo a proposta deste trabalho, foi feita a análise do conteúdo existente no 

material didático da matéria Adestramento. Dentro dessa análise viu-se a possibilidade de 

reorganizar o material, da maneira como foi proposta anteriormente na inclusão do sumário, e 

inclusão de alguns assuntos, que são importantes e pertinentes para a didática de aplicação e 
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compreensão dos conteúdos da matéria, ou atualização de outros assuntos já existentes, visando 

melhorar e facilitar o ensinamento.   

 

2.3.1 Introdução de um capítulo de Aquecimento 

                  Uma atividade prática inicial feita diariamente como preparação do cavalo para que 

ele esteja apto a realizar todos os movimentos solicitados e aceitá-los de forma mais fácil é a 

realização de um aquecimento. Essa atividade, que é normal para qualquer atleta de qualquer 

esporte, além de preparar o cavalo como foi dito anteriormente, tem a importância de prevenir 

ou minimizar a probabilidade de ocorrência de uma lesão.  

                  É de suma importância que durante a fase de aquecimento se siga uma 

progressividade nas atividades que serão realizadas. Primeiramente deve-se levar em conta que 

é possível dividir a atividade de aquecimento em duas fases:  a primeira fase consiste em realizar 

um trabalho antes de montar o cavalo, denominado Trabalho de Baixo, e a segunda fase é 

relativo ao trabalho de aquecimento montado.                                            

      A segunda fase, relativo ao trabalho montado, deve ser feito de forma progressiva 

seguindo alguns exercícios que, juntamente com o Trabalho de Baixo, irão facilitar a 

descontração do maxilar e o relaxamento da musculatura do animal. Inicialmente deve-se andar 

ao passo, com as rédeas livre, no mínimo, por 10 minutos, para que o animal possa relaxar, 

acordar, acostumar com o peso do cavaleiro e estabelecer o equilíbrio sendo montado. 

Segundo Adriana Santoro, ex-diretora da Federação Paulista de Hipismo e Professora de 

equitação por 33 anos, (2017, artigo de Roberta Prescott retirado do site 

https://adestramentobrasil.com), “ Em primeiro lugar, o mais importante é caminhar ao passo 

por, no mínimo, 10 minutos – o ideal são 20 minutos. Os cavalos gostam de rotina. Ele precisa 

ter o tempo dele para, dependendo de cada cavalo, relaxar ou acordar. ”. Esse período, assim 

como todas as atividades realizadas a cavalo, deve ser feito para ambos lados, para que o cavalo 

use seus músculos como um todo de maneira equilibrada.  

                  Depois de realizar esse trabalho inicial de passo livre, o cavaleiro deve estabelecer 

um contato leve com o cavalo por intermédio das rédeas e realizar transições nas diferentes 

andaduras de passo, trote e galope, preferencialmente, em um círculo de 20 metros. Isso fara 

com que o cavalo relaxe e flexione com mais facilidade, ficando menos rígido. O livro 

“Dressage in Harmony - From basic to grand prix” faz as seguintes considerações quanto ao 

aquecimento do cavalo: 

 

https://adestramentobrasil.com/
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Após a caminhada livre, o cavaleiro encurta as rédeas, fazendo contato leve e 

inicia o trote de trabalho subindo em um ritmo bom e enérgico. O ritmo deve 

ser exatamente adequado para o cavalo. Um cavalo requer um ritmo mais 

acelerado; o outro menos acelerado. Com os cavalos mais fortes, o cavaleiro 

precisará ficar mais tempo em um círculo de 20 metros. O cavalo mais 

preguiçoso cavalga melhor sempre à frente. O cavaleiro deve mudar de mão 

com frequência e fazer várias transições para o galope de trabalho a partir do 

trote. Este trabalho de trote e galope levará aproximadamente de quinze a vinte 

minutos, dependendo das necessidades do cavalo. O tempo necessário para 

relaxar e flexionar o cavalo e começar a amolecer e aliviar o lado tenso e 

pesado depende de cada animal. Cavalos jovens e cavalos mais pesados 

precisam de um pouco mais de tempo. O cavaleiro não deve trabalhar um 

cavalo preguiçoso por muito tempo e círculo. É melhor montar exercícios mais 

breves e linhas mais retas com esses cavalos. (ZETTL, WALTER, p. 45 – 

tradução do autor) 

 

                    Conforme o que foi exposto, fica evidente a necessidade de se acrescentar no 

material didático de Adestramento um capítulo referente ao aquecimento do cavalo para as 

atividades práticas, com a finalidade de dar recursos de consulta ao executante. 

 

2.3.2 Complementação do assunto Ajudas e Efeitos de Rédea 

 

                  Após ter sido feita uma análise comparativa do conteúdo existente no material 

didático e do conteúdo passado em sala de aula por meio de apresentação de slides, conteúdo 

que foi complementado pelo atual instrutor da matéria e adquirido por ele de outras fontes de 

estudo, verificou-se que há uma diferença entre os dois. Para alinhar os assuntos existentes no 

material didático com os assuntos ministrados em sala e também para complementação de 

assuntos considerados importantes, viu-se a necessidade de complementar o que existe na 

apostila didática, na introdução e no desenvolvimento do referido capítulo e nos assuntos 

“Ajuda de mão” e “Ajuda de Peso”, com os seguintes tópicos: 

1) INTRODUÇÃO: 

- Um assento correto e independente é o primeiro passo para o uso eficiente e efetivo das ajudas.  

               Assento independente: 

a) Sentar livremente na sela com todos os músculos relaxados sem agarrar e sem tensão. 

b) Manter o centro de gravidade o mais próximo e alinhado com o do cavalo. 
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c) Seguir o movimento do cavalo em qualquer andadura. 

- Um cavaleiro relaxado conseguirá sentar-se na sela bem equilibrado e a partir daí é que 

poderemos começar a refinar a posição do cavaleiro 

2) DESENVOLVIMENTO: 

- As ajudas de peso são as que mais influenciam e também devem ser as mais sutis e 

imperceptíveis. Ajudas de perna só criarão a impulsão necessária quando bem suportadas pela 

ajuda de peso 

- As ajudas impulsoras de peso e de pernas são sempre mais importantes do que as ajudas de 

mãos. Elas devem ser aplicadas sempre da forma mais sutil e, caso seja necessário, aí sim aplicar 

ajudas mais fortes, retornando imediatamente para ajudas mais brandas para manter sempre o 

cavalo SENSÍVEL às ajudas. 

- Com o avanço do treinamento, o cavaleiro deve ser capaz de aplicar suas ajudas de forma 

menos notável até que pareça que ele controla seu cavalo somente com o pensamento. 

3) AJUDA DE MÃO: 

- É importante que cada uma das mãos permaneça em seu lado, ou seja, sem cruzar a linha da 

crineira. Isso altera a distribuição de peso e também causa uma ajuda de rédea incorreta. As 

ações das mãos, principalmente para regular o movimento são usadas sempre em conjunto com 

o peso do corpo e pernas, e devem iniciar sempre dirigindo e impulsionando o cavalo até elas 

e nunca o contrário. 

4) AJUDA DE PESO: 

- O efeito do peso do corpo é muito influenciado pela posição das pernas e do tronco. Portanto, 

não se deve inclinar nem para frente nem para trás. E as pernas devem ser mantidas na posição 

alongadas. 

- As mudanças de peso devem ser imperceptíveis e sutis. 

- Utilizar a ajuda deturpando a posição do tronco com inclinação acentuada, “quebrando na 

cintura” e mexendo demais os quadris, é um uso exagerado e incorreto do peso e pode atrapalhar 

em vez de ajudar o equilíbrio do cavalo. 

- Toda a musculatura e postura correta da parte inferior das costas e todo o core são importantes 

para a transmissão da ajuda de peso, que é feita mais precisamente pelos ossos do assento, que 

estão em contato direto com a sela. 
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                        Figura 2                                                                          Figura 3 

             Ação de peso para reunir                                        Ação de peso para impulsionar 

 Fonte: Escola de Equitação do Exército                       Fonte: Escola de Equitação do Exército 

 

- Em conjunto com ajudas impulsoras de pernas, essa ajuda de peso fará com que os posteriores 

trabalhem mais ativos e levando-os para baixo da massa.  

                  Ainda dentro do capítulo Ajudas e Efeitos de Rédeas observou-se há a necessidade 

de ser acrescentado um subcapítulo que aborde a respeito da forma correta de se segurar o freio-

bridão.  

                  O freio-bridão é uma embocadura que é considerada extremamente forte e, às 

vezes, até muito agressiva a boca do cavalo, e, por isso, deve ser usada prezando a fineza nas 

ajudas. É formada por duas peças, o freio e o bridão, o que faz necessário que sejam usadas 

quatro rédeas, duas no bridão e duas no freio. Não deve ser usada para “cortar caminho” nos 

treinamentos. Sendo assim todos os cavalos devem ser capazes de ser montados no bridão 

normal e executar todo tipo de movimento com a embocadura simples. 

                  Ainda há o uso de uma parte que compõe o freio que é a barbela (corrente que vai 

ajustada às argolas superiores do freio). De acordo com a definição sobre o referente assunto, 

existente no site www.hipismoeco.com.br, “A maneira correta de se usar as quatro rédeas do 

freio-bridão é segurar as rédeas do bridão por fora e as do freio mais soltas que as do bridão e 

por dentro”.  

                  O momento correto para iniciar o cavalo no uso do freio-bridão seria: 

 Para o cavaleiro: quando este estiver confirmado em suas ajudas e com uma excelente 

independência das ajudas, devido a ser uma embocadura de difícil utilização correta e ser 

severa podendo até causar danos ao cavalo se utilizada de forma errada. 

 Para o cavalo: quando este estiver trabalhando corretamente com o bridão simples, sem 

resistências a mão, sem se enrijecer. Quando estiver aceitando e entendendo as ajudas 

http://www.hipismoeco.com.br/
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do bridão, ou seja, executando facilmente todas as curvas, diminuindo e alongando as 

andaduras, executando bem o alto. Este já estiver atingido um bom grau de 

permeabilidade nas ajudas, o que torna ele completamente descontraído através das 

ajudas e o cavaleiro já está sentindo um apoio igual do cavalo em ambas as rédeas. 

- Importante é o cavaleiro não se enganar por colocar seu cavalo posto na mão através do 

freio-bridão e achar que ele entra na “atitude” melhor com essa embocadura. Se ele não 

consegue o efeito de descontraí-lo e colocar posto na mão através do bridão simples, deve 

permanecer até conseguir e somente então seguir para o freio-bridão 

- Devido a ser uma embocadura forte pode iludir o cavaleiro, principalmente se faltar 

independência de ajudas e este estiver se equilibrando ainda através de suas mãos. Sendo 

assim o cavaleiro não terá o sentimento correto de seu cavalo estar realmente posto na mão, 

descontraído e flexível, com um bom apoio. 

- Um cavalo que já é montado no freio-bridão pode e deve por vezes voltar a embocadura do 

bridão simples. Alterna-se o uso, mantendo o freio-bridão alguns dias da semana para que o 

cavalo se mantenha acostumado a essa embocadura 

                  A figura 4 ilustra a maneira correta do cavaleiro empunhar as quatro rédeas 

componentes do freio-bridão: 

 

Figura 4 

Fonte: http://www.hipismoeco.com.br 

 

                  Segundo Monte (2011, p.55), no Manual de Equitação da Federação Paulista de 

Hipismo, “quando a embocadura é de freio e bridão, as quatro rédeas podem ser usadas 

separadas ou juntas em qual quer mão. Quando separadas distribuem-se da seguinte forma: 
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 Nas mãos a rédea do bridão, por fora, entra por baixo do dedo mínimo e a 

do freio, por dentro, entra entre o dedo mínimo e o anular, saindo ambas 

por cima entre o polegar e o indicador.  

 Pode-se também segurar as rédeas do mesmo modo, porém saindo a do 

bridão entre o polegar e indicador e a do freio entre o indicador e o médio. 

                                   

                             Figura 5                                                                     Figura 6 

                                    Fonte: Manual de Equitação da Federação Paulista 

 

2.3.3 Atualização do capítulo de assunto Escala de Treinamento 

                  Tendo sido feita uma análise comparativa do conteúdo existente no material didático 

referente ao assunto Escala de Treinamento, e usando como referência a nota de aula 

confeccionada pelo atual instrutor da matéria na EsEqEx, 1º Ten Camilo, nota essa que tem 

confeccionada baseada em informações do artigo Rediscovering the Pyramid de J. Ashton 

Moore, observou-se a necessidade de atualizar os conteúdos, definições e imagens do referido 

assunto, podendo ser aproveitados os itens que versam sobre os problemas que são comuns em 

cada degrau da escala de treinamento. São os seguintes os assuntos a serem atualizados: 

- A importância da Pirâmide é dada devido a ser um direcionamento, tanto para o treinamento 

dos cavalos quanto para o direcionamento dos juízes e instrutores. 

- RITMO (CADÊNCIA/REGULARIDADE): O primeiro degrau se refere a regularidade das 

andaduras. Quando falamos de andadura regular estamos nos referindo ao cavalo que está em 

um ritmo correto (ordem do pousar dos membros) e também mantendo uma cadência constante 

e consistente. Não se pode esquecer nesse primeiro degrau da energia das andaduras, ou seja, a 

vontade do cavalo de andar para frente. Ou seja, o cavalo deve ser regular e enérgico. Além de 

tudo mantendo seu equilíbrio (relativo ou seu nível de treinamento). 

- DESCONTRAÇÃO (FLEXIBILIDADE/FLUÊNCIA): O segundo degrau se refere ao 

relaxamento do cavalo. Esse relaxamento se refere a um estado físico e mental do cavalo, ou 

seja, sem tensões musculares, tranquilo, calmo e sem ansiedades. Esse estado de relaxamento 
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permitirá ao cavalo desenvolver sua descontração a medida que o cavalo aprender a aceitar as 

influências de seu cavaleiro, sem reações ou tensões. A descontração em si, não é um estado, 

como o relaxamento, mas uma condição do corpo, determinada pela mobilidade das juntas, ou 

seja, o estado dos músculos, tendões e ligamentos e como eles trabalham para produzir os 

movimentos. (Imagine uma junta enferrujada com pouco movimento e depois essa mesma junta 

depois de lubrificada). Portanto a descontração não pode ser alcançada em um treinamento, 

como o Relaxamento, mas deve ser buscada e desenvolvida durante várias sessões. Quanto mais 

relaxado, melhor o desenvolvimento da tonicidade e elasticidade muscular, fazendo com que o 

cavalo se mova mais descontraído, evidenciado por um dorso macio e flexível e também que 

se permite ser encurvado lateralmente para os dois lados e longitudinalmente, alongando e 

encurtando sua moldura 

       Esse degrau é muito importante para os próximos tendo em vista que prepara o 

cavalo mentalmente e fisicamente para todos os trabalhos que irão se desenvolver. Um cavalo 

que não está relaxado para o trabalho terá dificuldades pois apresentará tensões que impedirão 

seus movimentos. Um cavalo relaxado se submete voluntariamente às ajudas do cavaleiro e se 

move com um dorso mais descontraído. Esse cavalo irá demonstrar elasticidade nas andaduras 

por meio das transições encurtando e alongando as passadas. A elasticidade é fundamental para 

o relaxamento e quanto maior ela for, maior será a resposta do cavalo às ajudas, ou seja, o 

cavalo deve obedecer essas transições com facilidade, alongando e encurtando, sem perder a 

cadencia e o ritmo. É nessa fase da Escala que se inicia o desenvolvimento de sua Impulsão. 

Com o desenvolvimento do animal em seu treinamento as transições passam a ficar mais 

difíceis e o cavalo deverá mostrar altos graus de elasticidade em exercício de reunião como 

transições de piaffe para passage, trote reunido para trote alongado, etc. Lembrando que um 

grau de relaxamento, descontração e elasticidade não se desenvolve em uma única sessão, é um 

processo longo e se torna perceptível nos treinamentos quando o cavalo parece relaxar mais 

rápido e adquirir a descontração lateral e longitudinal em menos tempo do que demorava antes. 

Ou seja, o cavalo está se tornando mais elástico e descontraído. Isso em decorrência do 

desenvolvimento muscular de força e flexibilidade. Portanto essa busca é um processo 

constante de melhora e manutenção. 

- CONTATO (CONEXÃO): O terceiro grau referente ao Apoio é muito mais do que o simples 

ajuste de rédeas e busca do apoio do cavalo às rédeas ajustadas. Nesse terceiro degrau da Escala 

o cavalo já deve possuir boa aceitação das ajudas, ou seja, a energia gerada nos posteriores deve 

percorrer o cavalo através de seu dorso até sua boca e retornar para o cavaleiro através de um 

contato elástico. O cavalo deve aceitar bem o bocado, sem brigar, mantendo um contato bem 
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estável com as mãos do cavaleiro, mascando maciamente o bridão, tendo assim já confirmado 

um bom apoio. Para se testar a boa conexão, abandona o contato por alguns segundos e se 

observa se o cavalo se mantém autossustentado alguns segundos. (Essa fase já permite um 

cavalo perfeitamente posto na mão e bem equilibrado) 

- IMPULSÃO: O quarto grau se refere a impulsão. A impulsão nada tem a ver com 

velocidade e sim com suspensão. A impulsão vem da força e desenvolvimento dos posteriores 

e é associada a fase de suspensão, portanto pode-se perceber a impulsão ao trote e ao galope e 

não ao passo. Vamos dizer que a andadura do cavalo pode ser mais para frente, ou ela pode 

ser mais para cima do que para frente. Tomando isso por base, quanto mais para cima ele vai 

no lugar de ir para frente, mais seu posterior está engajado, ou seja, ele está se carregando 

mais e sua andadura se torna mais suspensa e assim ele perde em amplitude. Para as 

andaduras médias em diante, a impulsão se torna um fator fundamental. 

 

                                           

                                                                Figura 7  

                      Flexão das juntas necessário ao desenvolvimento da impulsão 

Fonte: Escola de Equitação do Exército 
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                                                                Figura 8 

                           Perde-se em amplitude o que se ganha em suspensão 

Fonte: Escola de Equitação do Exército 

 

- RETIDÃO: O quinto e penúltimo degrau se refere a retidão. O cavalo deve estar cobrindo os 

mesmos passos que cobre os anteriores com seus posteriores, tanto na reta como nas linhas 

curvas. O placer deve estar correto e alinhado com as figuras a que o cavaleiro se propõe a 

descrever. Todo cavalo tem por natureza um lado côncavo e um lado convexo, o que por 

consequência causa movimentos assimétricos de um lado e de outro e também contatos de rédea 

desiguais. Deve-se igualar os dois lados por meio dos flexionamentos e assim permitir ao cavalo 

engajar seus posteriores por igual e prepará-lo para reunião. Tanto o equilíbrio lateral como o 

longitudinal são melhorados e assim o cavalo estará preparado para o nível final da Escala de 

Treinamento. 

- REUNIÃO: Último degrau da Escala a Reunião é demonstrada com o abaixamento da garupa 

e extremo engajamento dos posteriores, encurtando as bases e obtendo assim a leveza no 

antemão. Devido a transferência de peso para o post mão, ganhasse mobilidade e elevação à 

frente e o cavalo está no grau máximo do Uphill. Toda parte superior está alongada, com o 

pescoço harmoniosamente arqueado. Todas essas características são devido a elevação relativa 

do pescoço, ou seja, elevação devido ao abaixamento da garupa e engajamento dos posteriores. 

A elevação absoluta do pescoço, ou seja, sem deslocar o centro de massa para trás, é uma 

maneira incorreta de treinamento e pode levar a danos no cavalo. Um cavalo em alto grau de 

reunião pode ser montado praticamente só com o peso do corpo e pernas, tornando as ajudas de 

mãos bastante leves. 
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                                                                     Figura 9 

                                Pirâmide de treinamento da Escala de Treinamento 

Fonte: Escola de Equitação do Exército 

 

2.3.4 Introdução de um capítulo de Meia-Parada e Alto 

                  Durante a revisão dos assuntos presentes no material didático, foi observada a 

necessidade de se ter uma ênfase para dois movimentos que são bastante executados na 

atividade de adestramento e que são pouco mencionados no referido material. São eles a Meia 

Parada e o Alto. 

- MEIA-PARADA: 

                  De acordo com Ingrid Borghoff Trokyo, no capítulo 10 do Manual de Equitação 

Fundamental, a “meia-parada” é uma ação quase invisível, simultânea em coordenação com o 

assento, pernas e mãos do cavaleiro, tendo como objetivo aumentar a atenção e equilíbrio do 

cavalo antes de executar algum movimento, ou de reunir, ou de preparar uma mudança de 

direção ou de andadura. A referida autora ainda tem, em seu manual, as definições descritas a 

seguir, que corroboram com a importância da introdução deste assunto no material didático da 

EsEqEx. 

                  O centro de gravidade e o peso do cavaleiro é levado mais para os posteriores, com 

engajamento dos mesmos, facilitando o equilíbrio e beneficiando a leveza dos anteriores. 

                  A meia-parada não é um puxar ou encurtar de rédeas, mas sentir qual é o contato 

correto e se ele está equilibrado nos dois lados da embocadura. 

                  Os passos para realização da meia-parada são: 

1) Alongar o tronco sem elevar os ombros (que ficam um pouco mais para trás trazendo o 

centro de gravidade para os posteriores); 
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2) Contrair os músculos da região lombar (da cintura); 

3) Esticar as pernas para baixo, aprofundando o assento (o osso do púbis e os dois da 

bacia); 

4) Fechar (pressionar) as pernas em torno do cavalo, empurrando este movimento para 

dentro das mãos que resistem passivamente; 

5) Fechar os dedos em torno das rédeas, resistindo passivamente. 

                  Após a meia-parada o cavaleiro deve lembrar de abrir levemente os dedos das mãos 

e aliviar sua ação de assento para o movimento fluir novamente para frente.  

Esta ação é dada corretamente no instante antes que o posterior interno inicie o seu movimento 

para frente (saindo do chão), isto tanto no trote como no galope – por isso é imprescindível que 

o cavaleiro saiba em que momento os membros do cavalo estão em que posição).  

                  A intensidade da mesma depende de cada cavalo, cada estágio ou em cada situação, 

e esta sutileza depende da sensibilidade do cavaleiro. 

                  O cavalo aceitará a meia-parada quando já tiver: colocação na mão, o dorso 

descontraído e atendendo relativamente as ajudas do cavaleiro – de outra maneira, ele não terá 

preparação suficiente para aceita-la e apresentará resistência principalmente nas costas. 

Portanto, para um cavalo iniciante, ainda sem dorso feito, o seu uso “demasiado” é prejudicial. 

                  A meia-parada seria definida como se fosse: 

 Uma vírgula; 

 Uma breve pausa; 

 Um reequilíbrio, uma reorganização; 

 Um aviso que algo vai acontecer, ou novas ajudas virão. 

                  É importante lembrar que na meia-parada o cavalo não deve perder sua impulsão, 

nem encurtar sua andadura ou embutir seu pescoço. 

Em síntese: todo o cavalo deve aprender a manter “por ele mesmo” o ritmo que seu cavaleiro 

determinou. 

                  Quando usar a meia-parada: 

 Nas transições (como preparação para um alto); 

 Quando há preda de ritmo (o cavalo “morre”); 

 Quando ele joga o peso sobre os anteriores; 

 Quando se prepara um movimento novo 

 Quando se quer reunir a andadura (depois de um alongamento ou depois de um salto). 

- ALTO: 
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                  A realização do alto parece ser uma atividade fácil de ser realizada, mas para ser 

bem executada, em termos de avaliação do nível de adestramento do cavalo e do cavaleiro, deve 

ser bem ensinado e bem treinado nas ajudas que devem ser usadas. 

Como o nome indica, uma parada completa leva nosso cavalo a realizar um alto a partir de 

qualquer uma das três andadas. É executado após a preparação com uma ou mais meias-paradas, 

dependendo do estágio de treinamento do cavalo. A rédea do cavaleiro deve ser acompanhada 

por ajudas de direção para a frente, de modo que o cavalo seja conduzido da anca para a frente 

até o contato das mãos do cavaleiro. Deve-se “montar” (afundar o assento) o cavalo na 

transição. Assim que o cavalo pare, as mãos do cavaleiro devem aliviar através do relaxamento 

dos ombros do cavaleiro. A conexão entre a mão do cavaleiro e a boca do cavalo deve ser 

mantida com grande sensibilidade, principalmente no momento em que o cavaleiro suaviza este 

contato. Caso contrário, se o momento for perdido, o cavalo pode dar um passo para trás ou 

para o lado.  

      Em uma parada correta, o cavalo fica absolutamente imóvel com o mesmo peso nas 

quatro patas. As ajudas devem ser tão invisíveis quanto possível. Quanto menos óbvias as 

ajudas, melhor treinado o cavalo e melhor o cavaleiro. Então você tem adestramento clássico. 

Ler esta descrição dos altos completas parece simples e lógico, mas devo garantir que o caminho 

para realizar um alto completo e bem feito é longo e difícil. (ZETTL, WALTER, Dressage in 

Harmony, 2016, p. 64 – tradução do autor). 

      Nesse contexto, temos então que os altos devem sempre ser preparados e  podem ser 

realizados a partir de qualquer andadura, sendo adquirido através de meias-paradas, com 

concordância no uso das ajudas de pernas e mãos, fazendo com que o cavalo vá das ancas para 

frente de encontro com a embocadura, buscando o contato com cavaleiro para responder as 

ajudas de mão, que deve ser com um bom nível de sensibilidade, além de afundar o assento 

para que o cavalo entenda que deve ser reduzida a andadura, até que haja a parada. No momento 

alto completo deve-se suavizar as ajudas de mão abrindo levemente os dedos. 

 

Os altos completos são adquiridos através de uma série de meias-paradas. Isso 

faz o cavalo parar de andar. Ao parar de um ritmo rápido, o alto deve ser bem 

preparada por meias-paradas. Os altos são aplicadas apenas em linhas retas. 

Depois que o cavalo parar, as mãos do cavaleiro devem relaxar sem perder o 

contato. Enquanto estiver parado, o cavaleiro deve continuar a aplicar as 

ajudas da perna de condução à frente, mas levemente. Isso evita que o cavalo 

dê um passo para trás na parada e garante que ele ficará em posição reta e 
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engajado. (The Principle of Riding – The oficial instruction handbook of the 

German National Equestrian Federation,1990, p. 88 -  tradução do autor) 

 

2.3.5 Introdução de um subcapítulo de Cavalo Invertido  

                  Tomando por base as anotações do atual instrutor da matéria e as instruções teóricas 

do referido instrutor, observou-se a necessidade de se introduzir um subcapítulo que verse sobre 

as características de um cavalo invertido, que é uma falha na atitude de conjunto.  

                  De acordo com as anotações e com a instrução dada diariamente, quando o cavalo 

apresenta uma resistência de baixo para cima e eleva o seu pescoço, seu chanfro e focinho, diz-

se que ele está acima da vertical, acima da mão ou invertido. (A figura 10 representa a posição 

descrita anteriormente de um cavalo invertido) 

 

 

Figura 10 

Fonte: Escola de Equitação do Exército 

 

2.3.6 Introdução de um subcapítulo de Cavalo encapotado 

                  Da mesma forma como anteriormente, foi tomado por base anotações do atual 

instrutor da matéria e as instruções teóricas que são ministradas nas aulas, e concluiu-se que há 

necessidade de introduzir um subcapítulo que verse sobre as características de um cavalo 

encapotado, que é uma falha na atitude de conjunto. 

De acordo com as anotações e com a instrução dada diariamente, quando o ramener ultrapassa 

a vertical, colocando atrás dela, o cavalo não está mais no ramaner, e sim encapotado. 

                  O encapotamento pode ser apresentado por uma defesa do cavalo, quando ele se 

coloca atrás da vertical e foge ao contato ou pelas ajudas do cavaleiro através da hiperflexão 

(Rollkur). A figura 11 exemplifica a posição do cavalo encapotado: 
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Figura 11 

Fonte: Escola de Equitação do Exército 

 

2.3.7 Atualização do subcapítulo de assunto Posto na Mão 

                  O Posto na Mão é uma posição geral em que se coloca o corpo cavalo como um 

todo, através da descontração e dos exercícios de flexionamento, para que ele possa aceitar e 

realizar os movimentos que são solicitados pelo cavaleiro. Verificou-se que é de suma 

importância que seja implementado ao material didático um assunto que verse sobre o Posto na 

Mão, cujo conteúdo será apresentado a seguir. 

      O posto na mão é uma atitude que se busca no trabalho do cavalo, onde ele não vai 

estar invertido e nem encapotado. Seu chanfro deve estar na vertical, com a nuca sendo o 

ponto mais alto do cavalo. O posto na mão deve ser obtido através das Flexões, as quais darão 

a descontração do maxilar, ganacha e nuca do animal e consequente controle da parte anterior 

do animal, mas também não se pode esquecer da impulsão e engajamento de posteriores, que 

farão com que o cavaleiro consiga conectar a parte posterior com a parte anterior do cavalo, 

através de um dorso arqueado e descontraído. Sendo assim, o posto na mão é obtido sendo 

impulsionado de trás para a frente até um contato suave com as mãos do cavaleiro. Ele se 

caracteriza não só pela posição arqueada do pescoço com o chanfro na vertical (ramener), 

mas também pela forma como seus posteriores estão trabalhando e permitindo que o ciclo de 

energia comece a fluir através do dorso e pescoço arqueados, nuca, boca e de volta para o 

cavaleiro, nunca esquecendo que o dorso é a ponte que transmite toda energia gerada nos 

posteriores. (1º Ten Camilo, 2020) 

      Importante: O cavaleiro não deve colocar seu cavalo posto na mão puxando as 

rédeas, ou manipulando demais, como por exemplo uma divisão de apoio. Isso fatalmente irá 

cria um posto na mão instável e incorreto, podendo causar sérios problemas como o 
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encapotamento. Quanto mais o cavaleiro brigar e puxar com as mãos, mais o cavalo irá brigar 

e fazer mais força, travando mais a nuca. (1º Ten Camilo, 2020) 

      Um dos principais pontos do posto na mão é fazer o cavalo ceder e descontrair sua 

nuca. Se o cavalo não cede é por que sua musculatura do pescoço não está trabalhando da 

maneira adequada, ou seja, alongando os inversores e flexionando os flexores, mas sim os 

dois se enrijecendo ao mesmo tempo, proporcionando um contato incorreto e resistente contra 

as mãos do cavaleiro. (1º Ten Camilo, 2020)  

      Para a obtenção do Posto da Mão tem-se um processo indicado pelo atual instrutor 

da matéria em uma de suas notas de aula: 

 

PROCESSO: 

Antes de mais nada, o cavalo deve estar bem relaxado, não se deve apressar 

em iniciar o trabalho já exigindo e forçando a posição assim que chegar na pista. A 

musculatura deve estar solta e relaxada permitindo sempre que o cavalo se estique 
antes de “se fechar”.  

Geralmente o processo de se colocar o cavalo posto na mão é mais fácil em 

movimento devido a energia que é gerada. As mãos do cavaleiro devem permanecer 

estáveis para que o cavalo tenha confiança em apoiar no seu contato. A posição não 

deve ser forçada pela ação das mãos, pois não é possível forçar o relaxamento. O 

cavalo deve ser “montado” até o contato franco das mãos. A perna interna tem papel 

principal em impulsionar e a rédea interna deve permanecer levemente mais alta e 

tensionada (nunca puxando), o que irá gerar uma ação na comissura. O cavaleiro 

cerrando e abrindo os dedos dessa mão, realizará o processo de descontração até o 

cavalo ceder a nuca. Assim que ele ceder, o cavaleiro deve imediatamente ceder a 

rédea interna, permanecendo com a rédea externa bem ajustada e mantendo o controle 
da curvatura. Caso o cavalo enrijeça a nuca novamente, inicia-se o processo outra vez. 

A cessão do cavaleiro funcionará como recompensa e vai ajudar a consolidar o 

processo e entendimento do animal. 

Nesse processo é preciso de paciência do cavaleiro, para esperar até o cavalo 

ceder e resistir a tentação de manipular ou forçar o cavalo na posição. O tato para 

exercer somente a tensão necessária na comissura do animal (Nem mais, nem menos) 

e o feeling para ceder no momento correto, ou seja, no momento em que o cavalo 

ceder, são de extrema importância e vão ser adquiridos na prática constante. Um 

cavaleiro mais experiente pode sentir o momento em que o cavalo vai ceder e dessa 

forma, ceder um pouco antes. (1º Ten Camilo, 2019) 

 

2.3.8 Complementação do subcapítulo de assunto Descontração do Maxilar 

                  Como já foi referenciado anteriormente no assunto Aquecimento, no início do 

trabalho com o cavalo deve-se seguir uma progressividade nas atividades visando evitar lesões 

no animal e para que ele possa realizar os movimentos solicitados da melhor forma possível. 

Dentro desse contexto e visando a melhor preparação do cavalo viu-se a necessidade de se 

acrescentar um subcapítulo que verse sobre uma atividade denominada trabalho das “Flexões” 

no trabalho de baixo. O 1º Ten Camilo, em suas observações nas notas de aula, faz as seguintes 

colocações a respeito do assunto que devem ser colocadas como conteúdo do referido assunto: 
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- Uma das maneiras de preparar o cavalo e descontraí-lo é através do trabalho das 

“Flexões” no trabalho de baixo. 

- Maneira correta de empunhar a embocadura: Os dedos polegares devem segurar as 

argolas do bridão ou o cavaleiro pode empunhar diretamente nas extremidades do bocado, para 

ter uma sensibilidade mais apurada da boca do cavalo. 

- Posição do cavaleiro: O cavaleiro deve se posicionar voltado de frente para o cavalo, 

tomando sempre o cuidado com as reações do animal, que pode acertar o cavaleiro com um 

movimento brusco de cabeça. 

 - O Objetivo do trabalho é ensinar ao cavalo a cessão do maxilar quando o cavaleiro 

tomar contato com as rédeas. 

 - Uma das primeiras coisas a se fazer é verificar se o cavalo consegue sustentar seu 

pescoço em uma altura que o possibilite a leveza do antemão. Para isso, utilizasse o Demi Arret 

(Em francês, meia-parada) 

- Demi Arret: Consiste em uma ação para cima de uma ou das duas mãos nas 

comissuras. Essa ação deve partir de um contato já estabelecido e não como um tranco. Pode 

ser na forma de repetidas vibrações. O Objetivo dela é fazer com que o cavalo posicione sua 

cabeça mais alta. Essa ação não deve durar mais de um segundo e serve também para combater 

um peso excessivo do cavalo nas mãos do cavaleiro (figuras 12 e 13). 

 

 

Figura 12 

Fonte: Escola de Equitação do Exército 
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Figura 13 

Fonte: Escola de Equitação do Exército 

 

- Descente de main (do francês, descida de mãos): Consiste do alívio imediato de uma 

ação do cavaleiro, como no caso anterior, após executar o Demi Arret. Ou seja, assim que o 

cavaleiro executou a ação e o cavalo colocou seu pescoço mais alto, imediatamente, alivia e 

cessa a ação para cima, tornando-se o contato leve.  

- O objetivo é que o cavalo associe a ação de descida de mãos como uma recompensa e 

permaneça por si só, carregando o pescoço naquela posição que foi estabelecida e não com o 

cavaleiro carregando. 

- Essa ação irá abrir o ângulo da nuca. 

-As primeiras flexões: 

      Flexão lateral de 90°: O cavaleiro com as mãos nas duas argolas do bridão, convida 

o cavalo a flexionar seu pescoço lateralmente em um ângulo de 90°. Importante, sempre, manter 

seu chanfro perpendicular ao solo, pois é comum o cavalo torcer a nuca, evidenciando falta de 

flexibilidade e descontração naquele ponto. O pescoço do cavalo também deve se manter na 

mesma altura que foi estabelecida através das meias paradas. 

      Outra maneira de executar a flexão lateral de 90° é segurando o bridão com o 

indicador de uma das mãos e a rédea de fora com a outra mão, convidando o cavalo a flexionar 

seu pescoço 90°. É o mesmo efeito da flexão anterior, porém, tomando o contato de forma 

diferente. 

                  As figuras 14, 15, 16 e 17 ilustram o trabalho de “flexões” no trabalho de baixo para 

descontração do maxilar      
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                    Figura 14                                                                               Figura 15 

        Fonte: Acervo pessoal                                                          Fonte: Acervo pessoal 

 

                                           

                    Figura 16                                                                            Figura 17 

         Fonte: Acervo pessoal                                                        Fonte: Acervo pessoal 

 

                  As figuras 18 e 19 ilustram com mais precisão as atividades para o alongamento da 

musculatura do pescoço: 
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                    Figura 18                                                                                  Figura 19 

         Fonte: Acervo pessoal                                                             Fonte: Acervo pessoal 

 

                  As flexões laterais de pescoço ajudarão a alongar a musculatura externa favorecendo 

também o encaixe das vertebras da parte cervical, ajudando também no relaxamento e na 

descontração. 

- Obtendo a cessão de Nuca e descontração de maxilar: Essa ação é executada com uma das 

rédeas permanecendo tensa e na outra o cavaleiro executa movimentos de abrir e fechar as 

mãos, procurando mobilizar o maxilar do cavalo e fazendo com que ele feche o ângulo da nuca, 

sendo está sempre o ponto mais alto. Toda ação é executada na comissura labial, portanto, o 

movimento deve ser sempre de baixo para cima, com as mãos altas, para o bridão entrar em 

contato com o ponto certo da boca do cavalo.  

- Todos esses exercícios visam dar ao cavalo maior flexibilidade em sua extremidade anterior 

e proporcionar ao cavaleiro um melhor contato com o mesmo. Ensinando o cavalo a carregar o 

pescoço em uma altura adequada para se obter a leveza, proporcionando flexibilidade lateral ao 

seu pescoço e fazendo com que flexione a nuca através da descontração do maxilar, tornará o 

animal leve, flexível e submisso.  

- Importante lembrar que não se pode forçar a descontração. Ela deve ser ensinada e obtida aos 

poucos. Uma tensão na boca do cavalo pode refletir para seu corpo todo, sendo assim, não 

devemos nunca utilizar a força para obter a flexão da nuca, pois como efeito, pode provocar 

uma tensão ainda maior do cavalo contra as mãos do cavaleiro, enrijecendo todo o seu conjunto 

até os anteriores. 
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2.3.9 Complementação do assunto Princípios da Equitação 

      De acordo com o Princípio da Equitação Acadêmica, no Adestramento se busca 

desenvolver as atitudes e movimentos naturais do cavalo que ele faz em liberdade obedecendo 

as solicitações do cavaleiro. Para tanto, o capítulo relativo a este assunto que está presente no 

material didático ao qual se refere este trabalho possui importante informações que elucidam 

de sobremaneira esta matéria. No entanto, observou-se que, para melhorar o conhecimento 

sobre a referida matéria, pode ser acrescentado no material o seguinte: Devemos lembrar da 

importância de sempre buscar desenvolver o movimento para frente, pois a natureza básica da 

equitação é a progressão para frente. O movimento para frente é como um balanço nas costas e 

uma elasticidade que vêm de cavalgar energicamente para frente, energia que é gerada pelo 

movimento e engajamento dos membros posteriores. Mas o cavaleiro deve tomar cuidado para 

não cortar o movimento do cavalo, o que requer uma mão leveza nas mãos para manter a 

conexão com a boca do cavalo. O livro “Dressage in Harmony - From basic to grand prix” faz 

as seguintes considerações sobre o Princípio da Equitação: 

 

Na pista de corrida, na pista de cross country ou nos saltos de estádios, muitas vezes 

não esquecemos a importância do movimento para frente, mas dentro dos limites da 

arena de adestramento, às vezes é mais difícil lembrar que a arte de adestramento 

também é uma expressão de movimento. A natureza básica da equitação é a 

progressão para a frente e, ao longo do treinamento, devemos nos lembrar dessa 

proposta fundamental. Ele não está colocado de forma estática e não podemos 

transformar os movimentos do cavalo em belas imagens sem movimento. 

Frequentemente, os cavaleiros podem ser vistos tentando segurar seus cavalos em 

círculos ou inibindo o desejo de seus cavalos de seguir em frente. Isso geralmente vem 

de aprender imitando ou “entortando” o cavalo (um cavalo redondo, anguloso e 

flexível). 

Em alemão, usamos a palavra Schwung para descrever o movimento adequado do 

cavalo para a frente. É como um balanço que se projeta para a frente. O conceito inclui 

balanço nas costas e uma elasticidade potente dos degraus. Este balanço e elasticidade 

só podem vir de cavalgar energicamente para a frente, mas se perdem quando o cavalo 

corre. Requer uma mão macia e generosa que mantenha a conexão com a boca. 

Falaremos muito sobre a necessidade de energia gerada pelos membros anteriores. É 

a fonte fundamental de toda força para o movimento do cavalo. Mas a força dos 

anteriores deve ser uma força de "sustentação", não uma força de "empurrar". Se você 

quiser se sentar em uma carroça pesada atrás de um cavalo, vai querer que ele empurre 

com as patas traseiras. Se você quiser se sentar por cima, precisará dos anteriores para 

levá-lo para a frente. 
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O comando aparentemente simples de "endireitá-lo" esconde um mundo de equilíbrio, 

obediência, controle, sutileza e observação cuidadosa, e a admoestação "monte seu 

cavalo calmo ..." significa que nada pode ser ganho pela força, e que o cavalo deve 

permanecer em equilíbrio e ritmo, com relaxamento. (ZETTL, p. 11 – tradução do 

autor) 

 

2.3.10 Introdução de um capítulo que aborde sobre o assunto Transições 

                  As transições são as mudanças executadas pelo cavalo, quando solicitadas pelo 

cavaleiro que o monta, entre as três andaduras naturais do animal (passo, trote e galope). 

Observando o trabalho diário e de acordo com as orientações e anotações do atual instrutor de 

adestramento da EsEqEx, viu-se a necessidade de se introduzir um capítulo que verse sobre o 

assunto mencionado acima, falando sobre definição, a qual já foi colocada no início deste 

parágrafo, e exercícios através dos quais s poderá treinar para realização de uma boa transição. 

Em suas notas, o 1º Ten Camilo (EsEqEx – 2019) faz as seguintes considerações a respeito do 

assunto Transições: 

- Ao fazer transições nunca se deve perder o contato completamente. 

- Não se deve executar transições puxando as rédeas 

- O uso incorreto das rédeas para executar as transições é um dos erros mais comuns. O uso 

incorreto acaba por deixar o cavalo muitas vezes nervoso, insensível e incerto sobre o que o 

cavaleiro deseja. 

 - Os pedidos para o cavalo devem ser bastante claros. Cavalos são muito sensitivos, e uma boa 

execução requer um pedido quase que por pensamento. Com independência das ajudas e ligação 

ao movimento do cavalo, produzimos alguns sinais prévios quase que imperceptíveis ao olho e 

que o cavalo consegue sentir. Isso é o que leva a perfeição das execuções. Pelo contrário, se 

estamos prestes a executar algum movimento, porém não estamos tão certos e preparados para 

ele inconscientemente daremos sinais não tão claros e até contraditórios, por exemplo: em uma 

partida do trote ao galope na situação descrita acima, com certa desconfiança e despreparo é 

possível que o cavaleiro puxe demais nas rédeas e ao mesmo tempo atue de forma brusca com 

as pernas. Isso deixará uma mensagem contraditória ao cavalo e a transição provavelmente não 

sairá da maneira que se espera 

- Antes de qualquer transição deve-se preparar o cavalo para o que está por vir. Uma boa 

maneira é executar uma meia parada. O simples fato de cerrar as pernas e cerrar um pouco os 

dedos já servirá como um bom sinal. Dessa forma teremos a atenção do cavalo para executar a 

transição seguinte. Se nosso cavalo não estiver nos escutando, ou seja, não estiver permeável 

às ajudas, ele não entenderá o pedido para a transição. 
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- Após preparar bem o cavalo, é só dar as indicações corretas para a execução. Indicações claras 

e consistentes levam a boas execuções 

- Para transições para cima usa-se as duas pernas na cilha para aumentar a impulsão, pode-se 

usar também a voz para facilitar. O movimento de assento deve estar bem sincronizado, como 

se levasse o cavalo a executar a transição ao se mover. Para cavalos que não respondem bem as 

leves indicações, utiliza-se um pouco mais de intensidade. Se o “pedido” não foi correspondido, 

deve-se “exigir” do cavalo o que queremos. Se necessário for, usamos um toque seco ou de 

preferência alguns toques em sequência com o chicote em coordenação com a perna. Assim 

que obtivermos a resposta voltamos as ajudas mais sutis. 

- Para as transições para baixo, a grande questão é evitar que o cavalo faça a transição no 

antemão, para isso temos que ajudá-lo a se manter equilibrado. Para isso, não se deve puxar as 

rédeas para diminuir a velocidade e executar a transição. O peso na vertical também é 

importante e nunca deve se inclinar para trás, o que também é uma pratica comum. A ajuda de 

mãos é a última na sequência e deve ser usada como um ajuste fino. Um cavalo bem adestrado 

nesse tipo de transições geralmente irá parar ou executar as transições para baixo antes mesmo 

da ajuda de mãos acontecer. 

- Não existe um número certo de transições para um treino, quanto mais melhor! 

- Quanto mais for aperfeiçoado as ajudas e indicações para as transições, mais deve se praticar 

e assim o cavalo ficará cada vez mais sensível às ajudas e responderá melhor. Ficará mais forte 

e melhor engajado, fortalecendo também seu dorso. 

- Transições feitas no círculo ajudam a equilibrar e colocar mais peso nos posteriores. 

- Transições na mesma andadura, como alongar e encurtar o trote por exemplo no círculo, nos 

evidenciam se nosso cavalo está equilibrado e descontraído. Se ele não estiver, provavelmente 

irá se endurecer e reagir ao pedir a transição. 

- O que é errado nas transições: Inclinar para trás, tencionar os ombros, empurrar os pés para 

frente 

- O que é certo: Ombros alinhados acima da pelve e os pés embaixo, em uma mesma linha 

vertical. Usar a pelve como uma base suporte para aplicar a ajuda de peso.  

- Tanto para as transições para cima como para baixo devem ter uma preparação. Deve-se 

colocar o cavalo atento e no limiar de executar a transição, ou seja, em plenas condições e 

pronto para assim que o cavaleiro pedir a transição seja executada sem reações ou de forma 

brusca. 
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- Tanto para cima quanto para baixo a respiração é muito importante no preparo. A inspiração 

traz a ideia de transição para cima, puxar o ar significa circular energia, mais combustível. E 

expirar traz a ideia de transição para baixo, relaxamento, menos energia. 

- O inspirar abre a linha dos ombros e com isso toda a parte frontal do cavaleiro, incentivando 

maior movimento do quadril. 

- O expirar faz relaxar e facilita a parte frontal do cavaleiro a diminuir o movimento, dizendo 

para o cavalo para diminuir também. 

- As meias paradas são de suma importância para trazer a devida atenção e preparo do cavalo 

para a próxima execução. Para isso, são utilizadas ações de perna e peso, para ativar os 

posteriores, cerrando levemente os dedos, fazendo o cavalo mais equilibrado e atento. 

- No momento de fazer as transições esteja preparado para acompanhar o movimento do cavalo 

com seu assento. O core deve estar preparado para atuar como suporte, ajudando no equilíbrio 

e prevenindo ajudas abruptas de rédeas.  

- Quando a transição é para cima existe mais energia e exige uma maior amplitude do assento, 

e quando a transição é para baixo a energia diminui e também a amplitude do movimento do 

cavaleiro. É a musculatura do core pelo assento do cavaleiro a maior responsável por controlar 

essa amplitude de movimentos e mudança de energia, para que as transições ocorram de da 

forma mais fluente possível.  

- Exemplo: Em uma transição do trote para o passo, o trote contém mais energia. O assento que 

está acompanhando o ritmo do trote, deve agora acompanhar o ritmo do passo, que por sua vez 

é uma andadura com menos energia. Portanto, com um bom suporte do core, para manter o 

tronco equilibrado, o assento vai mudar seu movimento de acompanhamento do trote para o 

ritmo do passo, os músculos do core estabilizam a pelve. O cavalo deve entender a mensagem 

de “não vá muito para frente”, através dessa estabilidade corporal. 

- No início demora um pouco, mas com o tempo o cavalo vai entendendo melhor as ajudas. É 

importante não esquecer da ação de pernas acompanhada pela ação do assento, para manter o 

cavalo engajado em todas as transições. E a ajuda de mãos que nunca deve puxar para executar 

uma transição. A boa estabilidade corporal ajuda a não precisarmos recorrer a ajuda brusca de 

mãos. Deve-se suavizar as ajudas imediatamente após o cavalo fizer a transição, para que não 

se perca energia demais. 

- Exercícios para ensinar ou treinar as transições: 

a) Transição passo-alto: 

                  O movimento do cavalo é acompanhado pelos braços, pernas e quadril do cavaleiro. 

Deve-se inspirar o ar e ao realizar a expiração, firmar os músculos do core para estabilizar a 
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pelve e transmitir pelo quadril a solicitação da parada, que será complementada pelas mãos 

resistindo paradas (não precisa puxar, fazendo uma parada de qualquer jeito somente por essa 

ação). 

                  Pode-se realizar o exercício inicialmente nas laterais do picadeiro usando elas como 

meio que auxiliará a manter o cavalo sem se mexer para as laterais ao parar.  

b) Transição trote-passo: 

                  O foco deve ser colocado na mudança do ritmo que ocorre quando é feita a transição. 

Assim como nas outras transições, deve-se usar a respiração no momento da expiração para que 

seja passada para o cavalo a mensagem de “não vá muito para frente”, usando a estabilidade 

corporal da pelve usando os músculos do core, seguindo o fluxo de ajudas pernas-assento-mãos, 

nessa ordem, para mudar o ritmo de trote para o ritmo de passo. 

                  Pode-se realizar o exercício onde se estabelece um trote ativo, sentado ou elevado, 

e ir diminuindo o movimento corporal sem puxar as rédeas, diminuindo o ritmo e a cadência 

das elevações em caso de trote elevado. Usar a respiração para ativar os músculos do core e 

engajar mantendo a estabilidade e integridade de seu corpo para que o cavalo entenda a 

mudança de ritmo para baixo. Gradualmente diminui-se o ritmo até que o cavalo venha ao 

passo, devendo manter o movimento para frente mesmo. 

c) Transição galope-trote 

                  Existe uma mudança de ritmo e pouca mudança de energia. Deve-se também usar a 

respiração para preparar a mudança, assim como usar a meia parada. Deve-se fechar os dedos 

da mão que empunha a rédea reguladora (rédea “de fora”) por um instante, expirar e estabilizar 

o corpo preparando para o ritmo de trote. Importante focar na mudança de ritmo, para que fique 

claro para o cavalo o que vai acontecer. Puxar as rédeas irá resultar em “diminuir” o galope e 

na perda da impulsão, fazendo o cavalo “cair” em um trote desequilibrado. 

d) Transição galope-passo 

                  A transição deve ser solicitada quando os posteriores estão indo para baixo da massa 

para que seja mais fácil e possível que o cavalo se equilibre nos posteriores durante a diminuição 

da andadura, diminuindo também o movimento para frente. 

                  Pode-se realizar o exercício usando círculos de 10 a 15 metros em um canto do 

picadeiro, pede-se o galope e, quando o cavalo estiver passando pela lateral e chegando no 

canto, prepare e peça a transição para o passo. Dessa forma a parede do picadeiro ajudará o 

cavalo, tendo em vista que ele não irá querer bater no muro. 

                  Outro exercício é fazer uma espiral ao galope iniciando no círculo de 20 metros. Ao 

galope diminuir o tamanho do círculo para 10 metros e peça a transição ao passo e continue a 
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encurtar o círculo até 6 metros. Peça o galope novamente nesse círculo pequeno e faça a espiral 

ampliando o círculo até 20 metros novamente. 

 

2.3.11 Introdução de um capítulo que aborde sobre o assunto Flexionamento Lateral do 

Dorso 

                  É natural do cavalo nascer com um lado mais flexível que o outro. Esse fato tem 

relação direta com a curvatura do cavalo e com o nível de desenvolvimento das musculaturas 

de cada lado. Para questões de nomenclatura, o lado de musculatura menos desenvolvida é 

chamado de convexo, já o lado de musculatura mais desenvolvida e denominado côncavo, isso 

é explicitado na nota de aula do atual instrutor da matéria: 

 

Dizemos que um cavalo é côncavo ou convexo. O lado convexo é o lado mais fraco e 

o lado côncavo o mais forte. O lado côncavo seria o lado com a musculatura mais 

alongada e o lado convexo o mais contraído. (1º Ten Camilo, 2019) 

 

                  Sendo assim, viu-se a necessidade de se acrescentar um capítulo que aborde este 

tema, para que se entenda essa situação e se possa ter ferramentas para trabalhar e “endireitar” 

os cavalos. Para tanto, o 1º Ten Camilo elaborou notas sobre o referido assunto compilando 

informações de diversas fontes de consulta, as quais serão colocadas a seguir para integrar o 

capítulo sugerido. 

- Um cavalo côncavo no lado esquerdo e convexo no direito irá cair para dentro no círculo à 

mão esquerda e para fora no círculo à mão direita. O cavaleiro sentirá um peso maior na rédea 

esquerda e maiores dificuldades para virar e encurvar o cavalo para esse lado. 

- Um cavalo sem retidão é um cavalo desequilibrado. E um cavalo desequilibrado vai mostrar 

tensão e resistência 

- Para se tentar entender melhor o que acontece com os dois lados é o seguinte: vamos 

considerar que os posteriores funcionam de duas maneiras: empurrando o cavalo para frente, 

ou seja estão mais próximos ou atrás da vertical. Ou funcionam carregando e suportando mais 

o peso, ou seja, estão antes da vertical, ou seja, mais engajados. Levando isso para os dois lados 

do cavalo: O posterior do lado côncavo empurra mais do que carrega, ele não tem tanta 

capacidade de engajar em baixo da massa. Por conta disso as espáduas do mesmo lado acabam 

por não ser carregadas adequadamente, de forma que o cavalo coloca muito peso no anterior do 

mesmo lado e acaba pesando demais nessa rédea desse mesmo lado. Já no lado convexo o 
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posterior carrega mais, ou está mais engajado do que empurrando, porém, ele está desalinhado 

com as espáduas. Ou seja, não está carregando o peso que deveria carregar. 

- Outro fato importante acontece nos quadris do animal. Nesse caso, a parte direita do quadril 

está posicionada mais para direita e para a frente em relação a parte esquerda. O que também 

ajuda a interferir na posição das espáduas, que estão caindo para a esquerda. 

- Em termos práticos, quando está trabalhando um cavalo côncavo na esquerda na mão 

esquerda, ele terá tendência de olhar sempre para fora (direita) e cair para dentro (esquerda). O 

cavalo está desequilibrado e estará sobrecarregando o anterior esquerdo, sendo sentido pelo 

cavaleiro um contato mais forte na rédea esquerda. Naturalmente para compensar, o cavalo 

acaba tirando o posterior direito para fora. Uma ação natural para balancear o equilíbrio. O 

dever do cavaleiro é não prejudicar ainda mais esse equilíbrio ruim e sim melhorar a forma com 

que o cavalo carrega seu peso. 

- Como saber para qual lado meu cavalo é côncavo ou convexo? Vamos tomar por base um 

cavalo côncavo no lado esquerdo e convexo no direito: ele irá pesar mais na sua espádua direita 

por isso dará uma passada um pouco mais curta com o anterior desse lado e por consequência 

disso ele tomará um passo mais curto com o posterior desse mesmo lado também. 

- O equilíbrio do cavalo estará prejudicado e ele estará carregando seu peso na diagonal em 

direção à espadua direita, por consequência o cavalo irá ter a tendência de carregar sua cabeça 

e pescoço para o lado esquerdo para contrabalancear esse peso, ou seja, mais concavidade para 

o lado esquerdo. 

- Em um círculo para esquerda a tendência do cavalo será alargar esse círculo e para a direita a 

tendência será cair para dentro do círculo. 

- Terá mais dificuldade de galopar para o lado convexo. 

- Provavelmente fará o alto com o posterior do lado convexo para trás da massa. 

- Basicamente o que se deve fazer para consertar e ajustar o cavalo é fazer o posterior esquerdo 

carregar mais peso, ou seja, engajar mais. E colocar o posterior direito mais alinhado para 

dentro, atrás das espáduas, fazendo com que ele carregue mais as espáduas (isso será feito 

colocando as espaduas à frente do posterior sempre). 

- Se estamos realizando movimentos nos quais nosso cavalo está desconfortável, ou está sendo 

forçado naquela posição, provavelmente estamos criando maior resistência e não a descontração 

e força que queremos com o exercício. Por exemplo, ao executar um círculo para o lado ruim 

do cavalo (côncavo) deve executá-lo em um diâmetro tão grande for necessário para fazê-lo o 

mais equilibrado, mais suave e mais bem desenhado possível, que trará maiores benefícios do 

que um círculo menor, porém feito “à força”. 
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- Com o tempo a musculatura do cavalo estará mais preparada e o cavalo estará mais apto a 

realizar figuras menores e mais difíceis. Sua musculatura naturalmente apresentará menos 

resistência e ele estará mais descontraído. Apresentando uma confiança natural para realizar 

exercícios mais difíceis. 

- A primeira coisa a se fazer para se consertar a retidão é consertar a própria retidão. É 

impossível consertar um cavalo com um cavaleiro torto na sela. 

- O cavaleiro deve sentar-se corretamente na sela (perfeitamente alinhado) independente de 

como o cavalo esteja. 

- A ideia é fazer o cavalo modificar a posição dele em favor da nossa boa e correta posição e 

não ele nos fazer modificar a nossa posição e nos adaptarmos a posição dele.  

- A maioria dos problemas na frente ocorre devido a problemas atrás do cavalo, ou seja, nos 

posteriores, portanto deve-se dar enfoque e conseguir melhor controle dos posteriores para 

corrigir esses problemas. Peso na frente, mais pesado em uma mão do que outro, cavalo batendo 

cabeça são apenas sintomas de um problema maior. Deve-se ir atrás da solução do problema. 

- Os problemas causados pela falta de retidão como por exemplo, o cavalo que galopa 

atravessado com a garupa para dentro, devem ser corrigidos tomando por base sempre a 

colocação das espáduas à frente da garupa 

  

2.3.12 Complementação do capítulo de assunto Movimentos Laterais 

                  Após ter sido feita uma análise da forma como o referido assunto é abordado no 

material didático, viu-se a necessidade de se acrescentar algumas informações, como conceitos 

e exercícios que podem ser usados nos movimentos laterais, que foram obtidas através de notas 

do 1º Ten Camilo, que irá tornar a abordagem do assunto mais didático na prática e mais fácil 

de ser visualizado na teoria: 

a) Ceder à Perna: 

             Acrescentar em Particularidades: 

- É um movimento básico e fundamental e deve ser ensinado cedo (3 a 4 anos). 

- É o primeiro movimento ensinado, e o mais simples. 

- Progressão do trabalho sempre deve ser respeitada (“recompensar muito e se contentar com 

pouco”). 

- Consolidar o exercício ao passo antes de evoluir. 
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                  Exercícios: 

- Realizar um quadrado (área do picadeiro, por exemplo) e nos cantos realizar uma curva sobre 

as espáduas com o cruzamento dos posteriores. Após a curva, a perna de fora e as rédeas 

endireitam o cavalo para que ele siga reto 

- Realizar um trabalho nos cavaletes (passo e trote): ceder à perna, passar por um cavalete 

isolado e realizar um ceder à perna para o lado oposto ao que foi feito, entrando em uma nova 

linha de cavaletes ao final. A figura 20 exemplifica o dispositivo a ser montado para a execução 

do exercício citado: 

 

                                                                                                        

 

 

Figura 20 

Fonte: Acervo pessoal 

 

- Realizar um círculo de 10 a 20 metros e, em um dado momento, abandonar o círculo no 

ceder á perna aproveitando a curvatura do cavalo e as ajudas que o cavaleiro está usando. 

- Realizar um ceder à perna para a lateral do picadeiro e quando chegar na curva partir ao 

galope. 

- Realizar uma meia volta sobre as espáduas na parede do picadeiro. 

- Realizar um círculo de 20 metros e ir fechando os círculos aos poucos utilizando as ajudas 

de fora, em seguida abrir o círculo novamente com as ajudas de dentro. 

b) Travers: 

                  Acrescentar um tópico com o título Progressão, com o seguinte conteúdo: 

- Começar exectuando o pedido do exercício ao passo, com andadura sempre ativa e fluente 

com o cavalo relaxado (finalidade de não perder o ritmo e a andadura não ser prejudicada 

quando o movimento iniciar). 

- Realizar no canto do picadeiro (por poucos lances e depois endireitar o cavalo). 

- Realizar no círculo. 

- Realizar ao trote. 

- Realizar sem o apoio do muro. 
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                  A figura 21 ilustra a forma como se deve usar o círculo e o canto do picadeiro para 

a realização do travers: 

 

Figura 21 

Fonte: Escola de Equitação do Exército 

 

c) Ranvers: 

                  Acrescentar um tópico com o título Exercício, com o seguinte conteúdo: 

- Realizar um círculo com as ancas para fora e, no momento do retorno a pista, convidar o 

antemão a marchar na pista interna, e seguir utilizando as ajudas para manter os posteriores na 

pista externa. A figura 22 ilustra a forma de se executar o exercício citado: 

 

Figura 22 

Fonte: Escola de Equitação do Exército 

 

d) Apoiar: 

                  Acrescentar um tópico com o título Progressão, com o seguinte conteúdo: 

- Iniciar a partir da execução de uma meia volta no picadeiro, retornando para a pista. 
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- No início começar com pouco ângulo, de modo a não forçar tanto o cruzamento dos anteriores. 

- Cuidado para os anteriores não passarem demais os posteriores, pois isso pode atrapalhar e 

afetar o cruzamento dos posteriores. 

- Procurar não encurvar demais. 

- A curvatura usada nesse movimento é a mesma de uma volta. 

                  Acrescentar um tópico com o título Exercício, com o seguinte conteúdo: 

- Um bom exercício é fazer o apoiar até a linha de quarto, colocar o cavalo direito e depois 

apoiar novamente até a linha central e colocar direito novamente (prosseguindo nos passos 

descritos).  

- Quando já estiver executando bem, pode-se evoluir inserindo alongar e reunir as andaduras 

quando o cavalo estiver direito. 

                  Além de acrescentar esse conteúdo citado anteriormente, foi observado que, no atual 

material didático (página 101) é feita uma abordagem do movimento de Apoiar ao Galope, e 

viu-se a possibilidade de colocá-lo como tópico no assunto Movimentos Laterais. 

e) Espádua a dentro: 

                  Acrescentar as seguintes imagens (figura 23 e 24) com a finalidade de ilustrar o 

movimento correto e o incorreto: 

 

 

                          3 pistas (correto)                   4 pistas (correto)           Exagerada curvatura    

                                                                                                                       (incorreto) 

Figura 23 

Fonte: Escola de Equitação do Exército 
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                        Muito ângulo e sem           Virando a cabeça           Muito encurvado no 

                        Curvatura (incorreto).        porém sem curvatura     pescoço e pouco ao 

                                                                   Ao longo do dorso.        longo do dorso. 

Figura 24 

Fonte: Escola de Equitação do Exército 

 

                  Na página 91 do material didático de Adestramento há uma figura que se propõe a 

substituição por não ser tão esclarecedora, mas é importante para elucidar e diferenciar os 

movimentos laterais estudados. A figura 25 a seguir está mais didática e compreensiva: 

 

                          A = Ceder á perna na diagonal;  B = Ceder á perna no muro 

                          C = Espádua a dentro;                 D = Travers 

                          E =  Ranvers;                               F =Apoiar 

Figura 25 

Fonte: Escola de Equitação do Exército 
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2.3.13 Complementação do capítulo de assunto Recuar 

                  Após ter sido feita uma análise da forma como o referido assunto é abordado no 

material didático, viu-se a necessidade de se acrescentar algumas informações, como conceitos 

e exercícios que podem ser usados nos movimentos laterais, que foram obtidas através de notas 

do 1º Ten Camilo, que irá tornar a abordagem do assunto mais didático na prática e mais fácil 

de ser visualizado na teoria: 

- Introdução ao recuar de baixo: 

                  Lembrar que para facilitar o entendimento do animal, iniciamos o ensino do recuar 

de baixo. Após estar executando bem, o cavaleiro passa a montar, porém utilizando ainda a 

ajuda de um instrutor de baixo, até que ocorra a associação das ajudas montado e o instrutor do 

chão não seja mais necessário. 

- Como realizar a introdução do recuar de baixo: 

 Pinçar o músculo branquiocefálico (entre o pescoço e a espádua) e a outra mão no 

chanfro ou no bocado, sem tracionar, exercendo uma leve pressão.  

 Empurrar levemente o seu peito e convidá-lo a recuar passo após passo 

 A utilização de um chicote nos anteriores do animal também pode ocorrer caso 

necessário 

 Não esquecer a recompensa 

 

2.3.14 Complementação do capítulo de assunto Mudança de pé ao Galope 

                  Esse é um movimento que se caracteriza por ser natural do cavalo, e por isso deve 

ser feito de maneira fácil, leve e instantânea. Para melhorar o conteúdo relativo ao processo de 

ensino do movimento supracitado, foi verificado a possibilidade de serem acrescentadas 

informações, que foram adquiridas em nota de aula formulada pelo 1º Ten Camilo, antes da 

parte que fala sobre Processos de Obtenção, para complementar o conteúdo da referida matéria, 

por meio do seguinte conteúdo exposto a seguir: 

ALGUMAS PREMISSAS PARA O ENSINO: 

- Começar a ensinar o pé que o cavalo galopa pior, para o pé que ele galopa melhor 

- A mudança para o outro lado só deve ser pedida após a primeira estar confirmada 

- Ao iniciar as lições, não começar com o cavalo muito cansado 

- Jamais punir o cavalo caso não execute corretamente 

-Não corrigir o galope desunido fazendo-o correr, pois o deixará mais debruçado e 

desequilibrado. É preferível tomar o passo e partir ao galope novamente. 

- Todas as ajudas devem ser claras e precisas e também nunca restritivas, sempre indicativas 
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- A mudança deve se iniciar dos posteriores. Portanto os movimentos do cavaleiro devem 

favorecer que isso ocorra. Para isso é interessante que o peso do corpo se mantenha neutro e o 

cavaleiro ereto (As indicações de peso devem ser suaves) 

- As mudanças devem ser algo normal no treinamento diário do animal. Nada a que se “temer”. 

- Nunca pedir as mudanças quando o cavalo estiver muito tenso ou superexcitado. 

- É interessante que se treine as mudanças também ao longo do muro para manter a retidão, 

principalmente nas mudanças ao tempo. 

- Quando o cavalo já estiver executando bem as mudanças é bom executa-las na linha do meio. 

Dessa forma verificasse a retidão da mudança e também a qualidade, equilíbrio e retidão do 

galope seguinte. 

MOMENTO DA INDICAÇÃO DA MUDANÇA: 

- Esse momento é relativo pois depende da sensibilidade de cavalo e cavaleiro. No entanto 

podemos estabelecer limite inicial e final dentro do lance de galope para que seja feito o pedido.  

- Deve ser levado em conta o tempo que leva para a indicação ser dada, o recebimento da 

informação pelo cavalo e o tempo de processamento da informação, transmitida em ação pelos 

seus membros. 

- Portanto as ajudas devem ser dadas no momento que o anterior do lado do pé em que está 

galopando (último tempo) está indo adiante, ou próximo disso.  

- A ajuda deve ser dada antes do tempo de suspensão, para que o cavalo tenha tempo de “ouvir” 

as ajudas e executá-las. 

                  Dentro dessa melhoria do conteúdo, pode-se acrescentar ao final do capítulo a 

descrição de exercícios que podem ser executados, expostos nas figuras 26, 27 e 28. 

EXERCÍCIOS: 

1) Praticar as mudanças de pé simples na linha de quarto (figura 26):

 

Figura 26 

Fonte: Acervo pessoal 
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- Partir ao galope em C e tomar a linha de quarto.  

- Nos pontos marcados com X executar a mudança de pé simples. 

- Esses pontos podem ser variados e até inseridos quantos forem possíveis dependendo do nível 

de treinamento. 

- O Importante é manter o cavalo reto e equilibrado em cada mudança, priorizando engajamento 

dos posteriores. Lembrando que é um exercício preparatório para a mudança no ar. 

 

2) Utilizar dois círculos de 15m (figura 27): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 

Fonte: Acervo pessoal 

 

- Esse exercício visa vários objetivos para uma boa mudança de pé. 

- Um deles é a retidão praticada de um círculo para o outro e também a mudança de inflexão, 

que serão necessárias para a mudança no ar. 

- Deve se iniciar o exercício ao passo e ao trote, executando a mudança de inflexão de um 

círculo para o outro. A mudança das ajudas deve ser bastante suave. Deve se inverter as ajudas 

de mão, perna e assento. 

- Antes da saída do círculo e tornar o cavalo reto o cavaleiro deve estar preparando o cavalo 

através de meias paradas, mantendo-o equilibrado. 

- Ao dominar o exercício ao passo e trote, pode executar ao galope, trabalhando a mudança de 

pé simples e futuramente a mudança no ar. 

- Verificar se o cavalo não está perdendo equilíbrio na mudança de pé simples. 

- É importante que o cavalo se endireite antes de executar a partida para o outro pé. 

15m 

15m 

Cavalo reto 

 (3 lances) 
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- Esse é um bom exercício para a mudança de pé no ar. Com o tempo o cavalo começa a 

antecipar o que vai acontecer. E com o cavalo bem preparado podemos iniciar o exercício com 

a mudança no ar. Executa o círculo ao galope, torna-se o cavalo reto e antes de entrar no círculo 

seguinte pede a mudança. 

- IMPORTANTE lembrar que antes de executar a mudança o cavalo deve dar ao menos um 

lance de galope endireitado. 

2) Utilizar um círculo de 10 metros e uma meia volta com auxílio da parede do picadeiro 

(figura 28): 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 

Fonte: Acervo pessoal 

 

- Iniciar pelo círculo de 10m ao galope, muito bem equilibrado. Atenção na rédea de fora para 

não deixar a energia escapar. 

- Quando estiver voltando para a pista novamente realizar a transição ao passo e imediatamente 

já iniciar uma volta (Em “A”). 

- A volta também tem que ser bem equilibrada, mantendo a atitude do cavalo e seu engajamento 

e descontração. O tamanho da volta não é tão importante quanto as condições do cavalo ao 

realiza-la. 

- Quando estiver retornando para a pista começar a inverter as ajudas, principalmente atrasando 

a “nova” perna de fora e começar a engajar o “novo” posterior de dentro 

- Ao retornar a pista pedir imediatamente a partida ao galope no novo pé (Em “B”). 

 

2.3.15 Conteúdo a ser retirado do material didático 

                  Dando continuidade ao que se propõe o presente trabalho, que é tornar o trabalho 

mais objetivo e preciso para transmissão do conteúdo teórico tornando-o de fácil visualização 

para a aplicação prática, foram identificados, sob orientação do atual instrutor da matéria, 1º 

B 

 10m 

A 



 51  

Ten Camilo, alguns assuntos que tornam o material didático demasiadamente extenso e que 

podem ser retirados por serem abordados de forma mais sucinta e precisa em outras partes do 

referido manual. Os assuntos a serem retirados são os seguintes: 

- Retirar do manual o texto referente ao assunto ajudas, de autoria do 1º Ten Al PMPA Carlos 

Eduardo Barbosa da Silva, que vão da página 28 até 32, já que o conteúdo textual aborda 

justamente o que já está citado como conteúdo no material, inclusive com modificações 

sugeridas neste trabalho. 

- Retirar do material o assunto “Apresentação das Embocaduras”, que vai da página 36 a 39, já 

que este é um assunto que não está previsto no Plano de Disciplina, e também por ser abordado 

na matéria Salto.  

- Retirar do manual o assunto “Utilização do Picadeiro”, das páginas 46 e 47, já que está de 

uma forma muito sucinta e que foi sugerido neste trabalho que se aborde, em anexo ao manual, 

o assunto referente a figuras usadas em picadeiro. 

- Retirar do material didático os textos “O trote como andadura de trabalho” e “O trote como 

andadura base”, nas páginas 54 e 55, assuntos já abordados no assunto “Andaduras”. 

- Retirar do manual partes do assunto “Flexionamento lateral do dorso”, presente na página 73 

e 74, pois são os assuntos que foram sugeridos para passarem por atualização neste presente 

trabalho.  

 

2.3.16 Colocar em anexo ao material didático o assunto Utilização do Picadeiro e Figuras 

                  Para facilitar a visualização e aplicação dos assuntos e exercícios abordados no 

manual, assim como ter uma melhor visualização de algumas figuras de picadeiro, sugere-se, 

sob orientação do 1º Ten Camilo, atual instrutor da matéria, que seja acrescido ao material o 

seguinte conteúdo: 

- De acordo com Ingrid Borghoff Trokyo, no capítulo 8 do Manual de Equitação Fundamental, 

são feitas as seguintes colocações, que devem ser acrescidas ao manual da EsEqEx, a respeito 

dos exercícios e suas funções: 

          - OS EXERCÍCIOS E SUAS FUNÇÕES:  

            O trabalho básico do cavalo, tem como objetivo buscar a calma, concentração, 

retidão, reunião e impulsão – aumentando assim a atividade, além da descontração, 

equilíbrio e flexibilidade. Para se alcançar um objetivo, é importante trabalhar em exercícios 

específicos e saber qual é a sua finalidade. 
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a) Trabalho em linha reta – uma pista: 

- Busca o equilíbrio do cavaleiro e cavalo. Este deve atender às ajudas, se organizando e se 

enquadrando. Verifica-se onde estão as dificuldades de equilíbrio de cada lado nas três 

andaduras.  

- A retidão deve ser cada vez mais aprimorada (a linha da nuca até a garupa), como também a 

retidão e o equilíbrio no contato igual dos dois lados na embocadura e a aceitação equilibrada 

das duas pernas do cavaleiro.  

- Exercícios como linhas retas - fora da cerca ou parede - diagonais, linhas quebradas ou cortar 

o picadeiro, já demonstram se o cavalo está reto e com equilíbrio ( andaduras de trabalho e 

reunidas). 

b)  Trabalho em círculo – encurvatura: 

- Alongamento da musculatura da parte externa, engajamento do posterior interno. 

Flexionamento de nuca, pescoço e costado. Equilibra, cadencia e facilita a colocação do cavalo 

na mão. Somente um cavalo que já possui uma relativa retidão é que estará apto ao trabalho de 

encurvatura. 

- Os posteriores seguem a linha dos anteriores, sem escapar com a garupa ou espáduas para fora 

ou para dentro dos círculos (passo, trote e galope de trabalho ou reunido). Para controlar o 

equilíbrio e encurvatura dos dois lados, se trabalha o cavalo em: "Círculos alternados, oito de 

contas, serpentinas de vários laços e meias voltas (passo e trote de trabalho ou reunido). Na 

andadura de galope os exercícios variam entre círculos, meias-voltas, oito de contas com 

transições - galope, trote e galope - serpentinas com transições; Galope, trote e galope - 

serpentinas com mudanças de pé".  

- A encurvatura, mesmo que pouco acentuada (se os círculos forem grandes), deve ser mantida, 

lembrando que a mesma vai da nuca até a garupa, "flexionando principalmente as costelas e 

engajando o posterior interno".  

- O tamanho dos círculos depende do estágio em que se encontra o cavalo, e será muito 

prejudicial forçar o mesmo em larguras menores.  

- Para cavalos iniciantes, círculos de 20 a 15 metros – no nível médio, voltas de 10 metros - e 

nível superior, voltas de 8 metros.  

- Com a alternância de direção se verifica qual o lado que apresenta mais dificuldade, sempre 

atento que o cavalo esteja enquadrado e posto na mão. (Andaduras de trabalho à princípio e 

depois reunidas.) 

c)  Trabalho de reunião: 
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- Ativa a força propulsora dos posteriores, flexionando o dorso, equilibrando e facilitando mais 

o trabalho.  

- Além de formar a musculatura correta, o cavalo adquire mais equilíbrio (sobre os posteriores), 

consequentemente mais elevação e liberdade de espáduas, trabalhando com mais facilidade e 

agilidade em movimentos organizados e aceitando com presteza os comandos das ajudas.  

- Exercícios elementares – Transições de andaduras, alongamentos e retomadas, trabalho em 

círculos (progressivamente mais fechados), trabalho lateral - ceder à perna e espádua à dentro, 

no trote.  

- Exercícios mais avançados- Transições do trote e do galope para o alto, voltas pequenas, 

espádua à dentro, apoio, "renvers" e "travers" no trote – "renvers", "travers" e "apoio" no galope.  

- Todo trabalho de reunião é feito "progressivamente" e este só terá êxito quando o cavalo 

estiver bem colocado na mão, flexível e com o dorso já formado, trabalhando sem dificuldades 

tanto nas linhas retas como nas encurvaturas. Se a um cavalo for pedida a reunião precoce, além 

de se tencionar e corresponder com dificuldade, ele poderá ter sérios problemas físicos. Cabe 

ao cavaleiro decidir quando e quanto de reunião se deve solicitar. 

d)  Trabalho de alongamento das andaduras: 

- Não só desenvolve a flexibilidade da coluna, das espáduas e a mobilidade dos posteriores, 

mas também a impulsão, o engajamento dos posteriores e a auto sustentação 

e)  Trabalho de movimentos laterais: 

- Ajuda a flexibilizar o cavalo, descontrair a coluna, soltar as espáduas, alongar a parte externa 

e engajar o posterior interno, melhorando a reunião.  

- Propicia o trabalho mais intenso e flexível dos posteriores, bem como a leveza e mobilidade 

das espáduas, descontração do pescoço e ganachas. Elimina contrações musculares e melhora 

a atenção às ajudas. 

f)  O Galope falso: 

- Melhora a qualidade do galope, busca mais equilíbrio, ritmo e prepara o cavalo para as 

mudanças de pé.  

- Pode ser feito primeiramente em espaços amplos, e posteriormente, se o cavalo já consegue 

manter o galope falso bem equilibrado, sem correr e sem perder o ritmo dos galões, pode ser 

executado em serpentinas (um laço no galope justo, outro laço no galope falso, assim por diante) 

ou também em meias voltas invertidas. (Galope de trabalho ou galope reunido). 

g)  O recuar: 

- O recuar é um movimento simétrico, retrógrado, no qual os membros se elevam em diagonal. 

No alto que precede este movimento, o cavalo permanece imóvel e bem parado.  
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- Não deve haver reação ao contato, resistência, desvio das ancas, preguiça e arrastar de 

membros. 

- Ajuda a flexibilidade, a descontração da coluna, comprova o bom contato na embocadura e a 

submissão às ajudas. 

h)  As transições de andaduras: 

- As mudanças de andaduras devem ser executadas clara e imediatamente, porém sem 

brusquidão, tensão, com ritmo, sem que o cavalo debruce na mão ou levante a cabeça.  

- As transições melhoram bastante a submissão, a aceitação das meias-paradas, a movimentação 

da coluna e o equilíbrio e coordenação. 

 

i) A mudança de pé simples: 

- Este exercício é executado de um lado do galope (à direita por exemplo) com transição através 

de algumas passadas ao passo, com nova partida ao galope na outra mão ( à esquerda). Não 

deve mostrar precipitação, brusquidão, passos de trote, tensão e reação ao contato das mãos. 

          - UTILIZAÇÃO DO PICADEIRO: 

- O picadeiro é uma ferramenta poderosíssima para o trabalho de cavalos de esporte. É o único 

espaço em “termos de equitação” no qual conseguimos mensurar exercícios e trabalhos voltados 

para a melhoria da performance de nossos animais.  

- Para melhor utilizarmos o picadeiro e poder executar os exercícios e figuras corretamente, 

deve-se estar familiarizado com as dimensões e distâncias dele. Existe picadeiros de dimensões 

40mx20m e de 60mx20m, sendo que nós abordaremos o segundo, já que são as dimensões 

utilizadas nas atividades diárias de adestramento da EsEqEx. 

 

  

Círculos de 20 metros em E ou B, em A e em C. 

Figura 29 

Fonte: Acervo pessoal 
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Círculos de 10 metros em E, em B, em A e em C. 

Figura 30 

Fonte: Acervo pessoal 

 

  

Círculo de 15 metros em B. 

Figura 31 

 Fonte: Acervo pessoal 

 

 

Cortar o picadeiro em K-X-M e mudar de mão. 

Figura 32 

Fonte: Acervo pessoal 
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Meia volta em V. 

Figura 33 

Fonte: Acervo pessoal 

 

 

Invertida meia volta em E. 

Figura 34 

Fonte: Acervo pessoal 

 

   

Serpentina de 3 laços. 

Figura 35 

Fonte: Acervo pessoal 
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Linha quebrada 

Figura 36 

Fonte: Acervo pessoal 

 

            3 CONCLUSÃO 

      Conclui-se que, dentro da ideia chave deste trabalho que é a atualização ou 

reformulação dos diversos conteúdos existentes no material didático da EsEqEx sobre a matéria 

Adestramento, as mudanças aqui anteriormente verificadas e sugeridas devem ser executadas. 

Essa atualização é necessária para que sejam atingidos nosso objetivo principal que é melhorar 

significativamente o referido material no que diz respeito a exposição dos conteúdos, na 

complementação deles ou acréscimo de algum assunto que não estava presente no material, mas 

que é de grande valia para o ensinamento didático da matéria. Além disso, a sugerida 

atualização do material didático definitivamente irá facilitar o seu manuseio, para identificar de 

maneira mais rápida e precisa as informações nele contidas, assim como facilitar a identificação 

do ponto de desenvolvimento do processo de ensino no qual o cavalo e o cavaleiro se 

encontram. Podemos afirmar também que facilitará aos futuros instrutores da matéria, uma vez 

que seja mais fácil identificar em que fase de instrução se encontram seus alunos. 
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