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RESUMO

PROPOSTA DE GINÁSTICAS DE SALTO PARA O TREINAMENTO DE
PENTATLETAS MODERNOS

AUTOR: Pedro Henrique Bombardelli
ORIENTADOR: Cap Cav Arlison Andrade do Vale

COORIENTADOR: Maj Cav Telmo Santiago Borges

Desde  sua  concepção,  pelo  Barão  de  Coubertin  em 1909,  o  Pentatlo  Moderno  tem sido
modalidade  integrante  dos  Jogos  Olímpicos  de  Verão.  Com o passar  dos  anos,  inúmeras
modificações  regulamentares  aconteceram.  Hoje,  o  esporte  conta  com  esgrima,  natação,
hipismo, corrida e tiro de pistola (os dois últimos, combinados em um só evento). Dentre eles,
o  hipismo  tem  significativa  participação,  seja  por  constituir  relevante  porcentagem  da
pontuação final, seja por ser a modalidade que detém a grande maioria das eliminações do
esporte  em  questão.  Desta  forma,  sabendo  que  a  equitação  é  um  assunto  carente  de
aprimoramento técnico dentre os atletas de pentatlo moderno, este trabalho se propôs a sugerir
práticas que vão ao encontro dessa ideia. Inicialmente fez-se uma ambientação, a fim de criar
familiaridade  com  a  história  e  regras  do  pentatlo  moderno,  com  maior  profundidade  no
hipismo  e  em  suas  particularidades.  Em  um  segundo  momento,  com  uma  análise  de
fotografias e filmagens, foram levantados os principais equívocos cometidos pelos pentatletas
na  execução  de  percursos  de  salto  durante  importantes  provas  do  cenário  mundial.  Em
seguida, por meio de uma pesquisa bibliográfica, foram identificadas 20 ginásticas de salto
que contribuem com os treinamentos justamente por terem como objetivo corrigir os erros
observados e registrados. Posteriormente, foi concebido, após edição, diagramação e revisão,
o Caderno de Ginásticas de Salto para o Pentatlo Moderno, compilando todos os exercícios
considerados úteis por este autor, no escopo da pesquisa. Desta forma, foi possível inferir que
este  trabalho  cumpriu  seu  objetivo,  apresentando  uma  fonte  de  pesquisa  baseada  em
bibliografia e dados confiáveis. Tal material, apresentado de forma simples e coesa, se bem
empregado por atletas e treinadores, sem dúvida trará notável evolução técnica, otimizando
treinamentos, convertendo-os em melhores resultados em competições.

Palavras-chave: Pentatlo moderno. Hipismo. Treinamento. Ginástica de salto. Correção.



ABSTRACT

PROPOSAL OF JUMPING GYMNASTICS FOR MODERN PENTATHLETES

TRAINING

AUTHOR: Pedro Henrique Bombardelli
ADVISOR: Cap Cav Arlison Andrade do Vale

CO-ADVISOR: Maj Cav Telmo Santiago Borges

Since its conception, by the Baron of Coubertin in 1909, the Modern Pentathlon has been an
integral part of the Summer Olympic Games. Throughout the years, a substantial number of
rule  modifications  have  taken  place.  Nowadays,  the  sport  features  fencing,  swimming,
equestrian show jumping, running and pistol shooting (the last  two, combined in a single
event). Among them, equestrianism has significant participation,  whether for composing a
relevant percentage of the athlete’s final score, whether for being the discipline that holds the
vast  majority  of  eliminations  in  this  sport.  This  way,  knowing that  riding  is  in  need  for
technical improvement amidst modern pentathletes, this work offers itself to suggest practices
that meet this idea. Initially, an ambiance was made, in order to create familiarity with the
history and rules of modern pentathlon, with greater depth on the equestrian discipline and its
particularities.  In a second step,  with photograph and filming analysis,  the main mistakes
made by pentathletes during the execution of jumping course during expressive events were
listed. Then, by a bibliographic research, 20 jumping gymnastics were identified as helpful
precisely for aiming to correct the observed errors. Subsequently,  the Jumping Gymnastic
Handbook for Modern Pentathlon was conceived after editing,  diagramming and revising,
gathering exercises  considered  useful  by the author,  within  the  scope of  this  monograph.
Therefore it  is  possible  to  infer  that  this  paper  fulfilled its  objective,  presenting a  search
source based on reliable  bibliography and data.  Such material,  presented in a  simple and
cohesive  way,  if  well  used  by  athletes  and  coaches,  undoubtedly  will  bring  remarkable
technical evolution, optimizing training sessions, converting it in better competition results.

Keywords: Modern pentathlon. Riding. Training. Jumping gymnastic. Correction
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1 INTRODUÇÃO

A prática esportiva denominada “pentatlo” tem sua primeira aparição na Grécia, no

século  VII  a.  C,  tendo estrita  ligação com o treinamento militar  da  época.  O esporte  foi

inserido na 18ª Edição dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, realizada no ano 708 a.C. À

época, a modalidade configurava o auge da competição e envolvia práticas que eram parte do

treinamento dos soldados, como corrida, arremesso de dardo e luta. O vencedor recebia o

título de Victor Ludorum, em português “Vencedor dos Jogos”. Em meados do século II a. C,

uma sequência de episódios culminou com a conquista da Grécia pelos romanos e levou a um

posterior e paulatino declínio dos jogos, chegando ao seu término declarado no ano 393 d. C,

por ordem do imperador romano Teodósio I, que por influência da religião cristã, aboliu todas

as  tradições  gregas  nos  territórios  sob seu domínio.  Com o fim dos  Jogos Olímpicos  da

Antiguidade, no século II a. C, o pentatlo também teve seu destino fadado ao esquecimento. 

Este longo hiato esportivo perdurou até o fim do século XIX, quando em 1896, foram

novamente realizadas Olimpíadas em memória àquelas realizadas na Grécia Antiga. Mas foi

só em 1909, que o francês Pierre de Frédy, famoso por seu título nobiliárquico de Barão de

Coubertin e por ser o idealizador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, iniciou seus esforços

buscando a reinserção do pentatlo  como modalidade  olímpica.  Finalmente,  em 1912,  nos

Jogos  Olímpicos  de  Estocolmo,  na  Suécia,  o  Pentatlo  Moderno  fez  sua  estreia  nas

Olimpíadas, como afirma o Centro de Estudos Olímpicos (2017). Curiosamente, esta prova

foi  a  única criada propositadamente para os Jogos Olímpicos,  ao contrário de outras  que

iniciaram fora do Comitê Olímpico e só depois foram a ele integradas (Barbosa, 1999, apud

Ferraz, 2010 p.14). Nesse novo formato, as modalidades disputadas foram o tiro de pistola,

esgrima, natação, equitação e corrida. 

Segundo Cohen (2003, p. 218, tradução nossa) Pierre de Coubertin, acreditava que

este  seria  o  esporte  “que  testaria  as  qualidades  morais  de  um  homem,  tais  quais  suas

habilidades e recursos físicos, produzindo por conseguinte o atleta ideal, completo”. Segundo

a Enciclopédia do Desporto (2003, apud Ferraz, 2010 p. 13), a criação do pentatlo moderno

baseou-se em um episódio romântico, retratando a coragem e valor de um soldado de ligação

francês  que,  à  época  napoleônica,  foi  encarregado  de  entregar  uma  mensagem.  Para  o

cumprimento  da  tarefa,  atravessando  linhas  inimigas,  precisou  montar  um  cavalo

desconhecido, correr, atravessar massas d’água a nado e enfrentar inimigos com sua pistola e
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espada. Independentemente da veracidade da lenda, é notável a participação de militares no

esporte. Ferraz (2010) relembra que o 5º colocado na prova de pentatlo militar dos Jogos

Olímpicos  de 1912 foi  então Tenente George Smith Patton,  que viria  a tornar-se um dos

generais mais decisivos da campanha estadunidense na 2ª Guerra Mundial. O Brasil é um

grande exemplo da potência militar neste esporte:

Alguns exemplos: Eric Tinoco - era capitão do exército e conquistou a medalha de
ouro para o país em 1951, nos Jogos Pan-Americanos de Buenos Aires; Wenceslau
Malta  – coronel  do exército,  também garantiu o lugar  mais  alto  do pódio para o
Brasil, desta vez na edição do Pan-Americano de Chicago (1959); Eduardo Leal de
Medeiros e Aloysio Alves Borges – ambos capitães do exército, juntaram-se a Eric
para representar o Brasil nas Olimpíadas de Helsinque (1952) na prova individual
(BRASIL, 2014)

Além disso, a 3º Sgt Yane Marques é a atleta brasileira de maior expressividade, tendo

conquistado o ouro Pan-Americano, o bronze Olímpico, além de outros grandes resultados

mundiais na modalidade. No entanto, o pentatlo moderno ainda não se configura como um

esporte popular no Brasil. 

Adaptações  ocorreram no  regulamento  até  que  a  União  Internacional  de  Pentatlo

Moderno  (UIPM,  do  francês  Union  Internationale  de  Pentathlon  Moderne),  federação

internacional que regula o esporte, chegasse no formato atual do evento. Hoje, as modalidades

envolvidas são as mesmas concebidas pelo Barão de Coubertin, sendo a maior mudança a

combinação do tiro  de pistola  e  da corrida em um único evento denominado  Laser  Run,

evento de encerramento da modalidade.  No Brasil,  a  Confederação Brasileira  de Pentatlo

Moderno, criada em 2001 e sediada no Rio de Janeiro, apoiada por 7 federações estaduais

afiliadas,  é  responsável  regulação,  direção  e  incentivo  do  Pentatlo  Moderno  em  âmbito

nacional.

Por conseguinte, a problematização desse trabalho gira em torno de uma proposta de

ginásticas  de  salto  que  visem o  aperfeiçoamento  do  pentatleta  moderno  como  cavaleiro,

atentando às singularidades da modalidade.

Essa pesquisa justifica-se por buscar apurar métodos do ensino da equitação, orientado

por práticas pedagógicas que se adaptem à rotina de treinamento do pentatleta moderno e

atendam às demandas do atleta, procurando dirimir as principais dificuldades encontradas por

estes na execução de percursos de salto. Outrossim, aprofunda um assunto pouco abordado,

buscando  registrar  e  fornecer  a  atletas  e  treinadores  uma  fonte  de  consulta  funcional  e

confiável para o aprimoramento da prática equestre.
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1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

Apresentar ginásticas de salto voltadas a correção dos principais erros cometidos por

pentatletas modernos na execução de percursos.

1.1.2 Objetivos específicos

Apresentar  as  particularidades  da  equitação  inserida  em  uma  prova  de  pentatlo

moderno, bem como apresentar as regras da competição.

Identificar, por meio de análise estatística, a relevância do hipismo na constituição da

pontuação do pentatlo moderno.

Identificar,  por  meio  de  registros  (resultados  oficiais,  fotografias  e  filmagens)  os

principais  erros  cometidos  pelos  pentatletas  na  execução  de  seus  percursos  de  salto  em

competições de nível nacional e internacional.

Identificar ginásticas de salto específicas, que busquem a correção do cavaleiro nas

falhas supracitadas no objetivo anterior.

Confeccionar um caderno de ginásticas de salto voltado à correção dos principais erros

cometidos pelo pentatleta moderno.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 O PENTATLO MODERNO

O Pentatlo Moderno é um esporte constituído de cinco modalidades, organizadas em

quatro provas: Esgrima, Natação, Hipismo e o Evento Combinado, ou Laser Run, que concilia

corrida e tiro de pistola.  Preferencialmente,  todas as modalidades  são disputadas em uma

mesma área, haja vista que o regulamento prevê que todas as provas devem ocorrer em um

mesmo dia. Segundo a própria UIPM  “Competições individuais oficiais são organizadas em

um dia. É recomendado que todos os eventos aconteçam em locais a curta distância entre si.”

(2018, p. 11, tradução nossa)

No atual regulamento, a UIPM, franqueia a possibilidade de iniciar a competição com

a natação ou esgrima, para competições de caráter mundial ou continental.

Na esgrima todos os atletas enfrentam-se entre si, na disciplina Espada, na qual são

permitidos  toques  em qualquer  área  do corpo do atleta.  A competição ocorre  no formato

Round  Robin,  em que  cada  competidor  enfrenta  cada  um dos  demais.  Os  combates  têm

duração de 30 segundos e se encerram com o primeiro toque de qualquer um dos jogadores. O

número de vitórias em relação à quantidade de competidores determinará a pontuação de cada

atleta.

Na natação é disputada uma prova de 200 m estilo livre, na qual o tempo de execução

resultará na pontuação do atleta conforme tabelas regulamentares da UIPM.

O terceiro evento é o hipismo. Considerações acerca desta modalidade serão tecidas

no capítulo 2.1.1 deste trabalho.

Por fim, realiza-se o evento combinado. Esta prova consiste em quatro sprints de 800

metros intercalados com sequências de 5 tiros executados com uma pistola laser em um alvo

posicionado a 10 metros do atirador. A largada é feita de acordo com o handicap obtido nas

três provas anteriores. Para a execução dos disparos, o atleta dispõe de 50 segundos. Caso,

alveje o alvo por 5 vezes em tempo menor que o disponibilizado, o atleta tem autorização para

prosseguir na corrida. Caso contrário deve permanecer por todo tempo previsto na área de

estande e só então continuar a corrida.

É considerado vencedor da prova o primeiro atleta que cruzar a linha de chegada, após

seu último percurso de 800 m
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2.1.1 As regras da Equitação no Pentatlo Moderno

Após  a  execução  das  provas  de  natação  e  esgrima,  os  atletas  serão  classificados

conforme as pontuações alcançadas até o momento. O atleta melhor colocado inicia o sorteio

das montadas que se segue até o último atleta. Ao ser sorteado, o cavalo é puxado ao trote e

sua condição física é inspecionada. A ordem de entrada em pista deverá ser a ordem inversa

de classificação após os dois primeiros eventos.

Durante o dia da prova, são concedidos no mínimo 20 minutos para reconhecimento

do percurso sendo este intervalo previsto no programa da prova.

Ao atleta  será permitido  montar  seu  cavalo  nos  20  minutos  que antecedem o seu

horário de entrada na prova. Só são autorizados 5 saltos de aquecimento.

O percurso deverá ter entre 400 e 450 m de extensão com velocidade de 350 a 375 m/

min. Devem ser armados 12 obstáculos, sendo um duplo e um triplo. No mínimo 5 elementos

devem estar armados na altura máxima da prova.

As dimensões de obstáculos previstas em regulamento são apresentados na tabela 1.

Tabela 1 – Dimensões previstas pela UIPM para obstáculos

Categorias Seniores (≥22 anos) Juniores (19 a 21 anos) Outros  (<19 anos)

Altura 120 cm 110 cm 100 cm

Obstáculos  com
largura

120 x 150 cm 110 x 130 cm 100 x 120 cm

Oxer 120 x 130 cm 110 x 120 cm 100 x 110 cm

Fonte: UIPM (2018)

Cabe ressaltar a responsabilidade da organização da prova na seleção dos cavalos para

o evento. “Os cavalos devem ser selecionados com máximo cuidado para garantir igualdade

entre eles. Devem ser capazes de completar o percurso no mínimo duas vezes no dia, sem

desobediência  e  com poucas  faltas,  caso existam, por  tempo ou nos  obstáculos.”  (UIPM,

2018. p.68, tradução nossa) 

O atleta inicia seu percurso com 300 pontos, dos quais são descontadas as pontuações

referentes a cada penalidade cometida. As penalizações são previstas conforme a tabela 2.
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Tabela 2 – Penalidades previstas pela UIPM para a prova de hipismo

Infração Penalidade

Cada segundo que excede o tempo concedido 1 ponto

Cada elemento derrubado durante o salto 7 pontos

Desrespeitar regras de vestimenta

10 pontos

Cada desobediência

Primeira queda do atleta ou conjunto

Cada salto a mais do que o permitido durante o aquecimento

Não parar seu percurso após o toque do sino

Auxílio não autorizado

Entrar em pista a pé, após o início do evento

Deixar a pista a pé (exceto quando da lesão do cavalo)

Uso incorreto do chicote

Saltar um obstáculo na direção incorreta

Eliminação

Iniciar o percurso antes de autorizado pelo Júri de campo

Saltar o primeiro obstáculo sem cruzar a linha de partida

Saltar um obstáculo caído antes que este tenha sido reerguido

Saltar um obstáculo após dois refugos ou desvios no mesmo obstáculo

Atleta ou cavalo abandonarem a pista antes do fim do percurso

Atleta ou cavalo sem condições de finalizar o percurso

Segunda queda do atleta ou do conjunto

Exceder o tempo limite

Saltar obstáculos na ordem incorreta

Após um desvio ou refugo, não tentar saltar o mesmo obstáculo

Não cruzar a linha de chegada montado

4 refugos e/ou desvios

Não entrar em pista na terceira chamada

Aquecer ou realizar o percurso sem capacete

Comportamento antidesportivo ou desrespeito às autoridades da prova
Desqualificação

Castigar o cavalo ou qualquer outro caso de crueldade animal

Uso de esporas ou chicotes não autorizados

Uso inapropriado do chicote
10 pontos ou

Desqualificação

Fonte: UIPM (2018)
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Durante o percurso, em momento algum, ajuda externa poderá ser prestada ao atleta.

Exceção é feita aos auxiliares de pista, que, no caso de queda do competidor, tem autorização

para auxiliar o atleta a retomar seu cavalo e montá-lo novamente.

Quanto  ao  equipamento,  o  cavalo  será  apresentado  ao  atleta  com  o  arreamento

completo.  O competidor poderá optar pro trocar as rédeas e, se autorizado pelo Delegado

Técnico da prova, poderá trocar a sela.

2.1.2 Relevância da equitação na construção da pontuação

Para realizar está análise foram considerados os resultados do pentatlo moderno em

quatro  competições:  Jogos  Olímpicos  2016,  Copa do Mundo de  Pentatlo  Moderno 2020,

Jogos Pan Americanos 2019 e  Campeonato  Brasileiro  de Pentatlo  Moderno 2019.  Foram

selecionadas  provas de níveis internacional,  continental  e nacional,  nas suas versões mais

recentes,  buscando amplitude  no  nível  técnico  dos  atletas  e  dados atuais  que reflitam da

melhor maneira o estado corrente do esporte.

De  posse  dos  resultados  das  finais  destas  competições,  foram  descartados  os

resultados de atletas que deixaram de completar algum dos eventos, evitando que estes dados

distorcessem a análise estatística realizada. Baseado nisso, foram confeccionadas as tabelas

constantes no apêndice ao final deste trabalho.

Naturalmente, para um esporte que envolve cinco modalidades, cria-se a expectativa

de que cada modalidade contribua com aproximadamente 1/5 da pontuação final. Entretanto,

pôde-se  perceber  que  na  maioria  dos  casos  o  hipismo contribuiu  com mais  que  20% da

pontuação final dos atletas.

Tabela 3 – Representatividade do hipismo na pontuação final dos atletas.

Competição Categoria Competidores* Hipismo > 20% da pontuação final

Olimpíadas
Masculino 32 15 (46,9%)

Feminino 30 29 (96,7%)

Mundial
Masculino 31 20 (64,5%)

Feminino 30 26 (86,7%)

Pan-Americano
Masculino 21 11 (52,4%)

Feminino 17 15 (88,2%)
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Brasileiro
Masculino 9 6 (66,7%)

Feminino 4 4 (100%)

*Apenas os que concluíram todos os eventos

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos resultados oficiais das competições1

Além disso, evidenciou-se que no segmento feminino essa contribuição do hipismo é

ainda maior. Na média de todas as atletas, a equitação representou 21,85% da pontuação das

pentatletas nas Olimpíadas,  21,77% no Mundial,  22,87% no Pan-Americano e 22,15% no

Brasileiro.

Outra conclusão que a análise das pontuações nos oferece faz referência à quantidade

de pontos perdidos pelos atletas no evento.

Tabela 4 – Tabela representativa de pontos perdidos no hipismo

Competição Categoria Competidores*
Média de Pontos

Perdidos

Competidores que
não perderam

pontos

Olimpíadas
Masculino 32 18,3 6 (18,7%)

Feminino 30 18,7 5 (16,7%)

Mundial
Masculino 31 19,3 5 (16,1%)

Feminino 30 17,6 6 (20%)

Pan-
Americano

Masculino 21 25,6 1 (4,7%)

Feminino 17 25,9 0 (0%)

Brasileiro
Masculino 9 39,9 0 (0%)

Feminino 4 25,5 0 (0%)

*Apenas os que concluíram todos os eventos

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos resultados oficiais das competições

Percebe-se, que uma pequena quantidade de atletas obtém pontuação máxima na prova

de hipismo.  Outrossim,  mesmo a equitação sendo uma disciplina  muito  representativa  na

pontuação final,  percebe-se que para a  grande maioria  dos atletas existe uma significante

1 Olimpíadas, Rio de Janeiro, 2016, disponível em <https://www.fencing-pentathlon.fi/site/assets/files/2219/
rio_2016_modern_pentathlon_results_book_v1_1.pdf> Acesso em 20 de março de 2020.
Mundial, Cairo, 2020, disponível em <https://www.uipmworld.org/event/uipm-2020-pentathlon-world-cup-
0>. Acesso em 20 de março de 2020.
Pan-Americano, Lima, 2019, disponível em <https://www.lima2019.pe/resultados-panamericanos>. Acesso 
em 20 de março de 2020.
Brasileiro, Rio de Janeiro, 2019, disponível em <http://www.pentatlo.org.br/comp_resultados.php >. 
Acesso em 20 de março de 2020.
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oportunidade de melhoria na busca da pontuação máxima na prova de hipismo.

Cabe ressaltar, que muitos dos resultados omitidos nesta análise são de atletas que

foram eliminados na prova de hipismo, o que mais uma vez reflete a grande importância da

modalidade. Historicamente, eliminações na esgrima, natação e Laser Run são muito raras. O

contrário pode ser dito da equitação, modalidade na qual se percebe um considerável número

de eliminações ou casos nos quais o atleta perde todos os 300 pontos possíveis na modalidade.

Tabela 5 – Tabela quantitativa de atletas que obtiveram zero pontos no Hipismo

Competição Categoria
Atletas

inscritos
Atletas que iniciaram o

percurso de salto

Atletas que obtiveram
zero pontos no hipismo

ou foram eliminados

Olimpíadas
Masculino 36 36 4 

Feminino 36 36 6

Mundial
Masculino 36 36 5

Feminino 36 36 5

Pan-
Americano

Masculino 32 31 10

Feminino 32 28 11

Brasileiro
Masculino 22 21 12

Feminino 15 5 0

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos resultados oficiais das competições

Salienta-se,  conforme já  abordado nas regras,  que a  organização da prova escolhe

cavalos  compatíveis  com  o  nível  dos  atletas  e  desenha  o  percurso  de  acordo  com  as

capacidades dos competidores e animais. Dessa forma todos os esforços devem ser envidados

para evitar uma eliminação e reduzir ao máximo a perda de pontos neste evento que, com as

devidas exceções, tendem a ser fruto de ações incorretas do cavaleiro. 
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Figura 1 – Nas Olimpíadas de 2012, a atleta mexicana Tamara Vega, mesmo agarrada ao
pescoço do cavalo, ultrapassa obstáculo sem falta, denotando a habilidade e força do animal.

Fonte: GettyImages2

Fica destacada a relevância que atleta e treinador devem atribuir ao hipismo. Alguns

atletas,  entretanto,  relegam a  modalidade  a  um segundo plano.  Donna Vakalis,  pentatleta

canadense,  afirmou em entrevista ao  Pentatlhon Canada que treinava,  à época,  esgrima e

corrida cinco vezes por semana, natação e tiro quatro vezes por semana, mas só montava

cavalo duas vezes por mês. (Pentathlon Canada, 2012, tradução nossa). Nas Olimpíadas de

2012, em Londres, obteve 5º pior desempenho na prova de equitação, conquistando a 29ª

classificação geral dentre 36 participantes. 

2 Disponível em: <https://www.gettyimages.com.br/detail/foto-jornal%C3%ADstica/mexicos-tamara-vega-falls-
from-her-horse-douce-de-foto-jornal%C3%ADstica/150217714>. Acesso em: 27 de março de 2016.
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Figura 2 – Donna Vakalis sofre queda nas Olimpíadas de Londres.

Fonte: Zimbio (2012)3

2.2 O TREINAMENTO HÍPICO PARA O PENTATLETA MODERNO

A UIPM disponibilizou,  em seu  sítio  eletrônico,  um caderno  denominado  Riding

Training  Technical  Guideline,  em  português  Diretrizes  Técnicas  para  o  Treinamento  de

Equitação.  Este  material  tem  como  objetivo  orientar  os  treinadores  quanto  à  prática  do

hipismo. Logo no primeiro capítulo, alguns alertas relevantes são feitos ao leitor:

O hipismo no Pentatlo Moderno é um teste das habilidades do atleta em completar um
percurso de características específicas com um cavalo desconhecido em um limitado
tempo  de  familiarização  […]  Certas  diferenças  existentes  entre  uma  equitação
especializada e o hipismo no pentatlo moderno precisam de ser consideradas pelos
treinadores no planejamento e implementação dos programas de treinamento:
- Variedade de tipo e temperamento dos cavalos;
- Técnicas de assento e aplicação das ajudas do cavaleiros; e
-  Limitação de tempo decorrente do treino  equivalente entre as  cinco disciplinas.
(UIPM, p. 4, tradução nossa)

3 Disponível  em:  <https://www.zimbio.com/photos/Donna+Vakalis/Olympics+Day+16+Modern+Pentathlon/
i26Wj5BGBPZ >. Acesso em: 27 de março de 2016.
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No segundo capítulo, explicita-se que, apesar de o pentatleta dificilmente se enquadrar

como um especialista em equitação, ele deve buscar excelência em algumas “habilidades que

garantirão  uma  performance  respeitável  em  circunstâncias  imprevisíveis”  (UIPM,  p.  4,

tradução nossa), tais como:

- Habilidade de avaliar características elementares do cavalo antes de iniciar;
- Perícia para adaptar seu estilo individual de montar às particularidades do cavalo
para  facilitar  seu  movimento  independente  em  ritmo  otimizado  o  mais  próximo
possível ao seu ritmo natural.
- Habilidade em identificar as linhas naturais das curvas que levam aos obstáculos e
destreza para executá-las efetivamente.
- Sentimento do perfeito equilíbrio corporal em harmonia com o galope do cavalo nas
diversas condições. (UIPM, p. 4, tradução nossa)

Neste mesmo capítulo,  relembra-se a  fundamental  diferença na progressividade de

trabalhos aplicados a um atleta profissional e a um atleta amador, bem como ressalta-se a

imprescindível  importância  na  constância  das  sessões  de  treinamento  de  equitação.

“Precisamos aceitar que o desenvolvimento de grupos musculares essenciais específicos para

a condução do cavalo é um processo de longo prazo, exigindo muitas horas de treinamento

consistente.” (UIPM, p. 5, tradução nossa).

O terceiro capítulo aborda aspectos básicos iniciais de treinamento, chamado Estágio

Básico nº 1. Cita-se a importância da preocupação com segurança e do contato inicial do

cavaleiro com o cavalo. O trabalho descrito nesse capítulo restringe-se à adaptação do atleta

por  meio  do  trabalho  de  guia,  com  o  atleta  montado,  buscando  reforçar  a  musculatura

específica e consolidar uma boa posição a cavalo. Para esse estágio, o sexto capítulo apresenta

sumariamente 90 a 100 horas de treinamento.

O quarto  capítulo  descreve  o  Estágio  Básico  nº  2.  Nesta  fase,  são  explicados,  de

maneira  superficial,  fundamentos  da  equitação.  Posição  do  cavaleiro,  contato,  ajudas  de

perna, mão e assento, além de ajudas artificiais são os tópicos apresentados no capítulo. No

sétimo capítulo, são apresentados trabalhos a serem desenvolvidos em um tempo estimado de

70 a 90 horas, tais como flexionamento, uso de rédeas, transições, conceitos de adestramento

e trabalhos de plano no exterior.

Por fim, no décimo capítulo, são apresentados exemplos de níveis de progressão do

atleta,  do básico ao avançado,  citando as habilidades que o cavaleiro de cada nível  deve

demonstrar.  Desta  forma,  este  caderno  restringe-se  a  abordar  apenas  fundamentos  da

equitação e em momento algum versa sobre trabalhos ou ginásticas de salto.
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 O Canada Pentathlon, organização esportiva canadense que regula o esporte naquele

país,  emitiu em 2018 seu plano de desenvolvimento de atletas a longo prazo (Long Term

Athlete Development). Neste planejamento, o órgão dispõe propostas de iniciação de jovens

no esporte,  em sete  estágios,  que iniciar-se-iam desde a primeira  infância  do indivíduo e

perdurariam por toda carreira do atleta. Segundo o Canada Pentathlon, em todos os estágios o

indivíduo deve ter contato com o cavalo. Apenas no terceiro estágio, envolvendo crianças de

oito a doze anos, seriam introduzidas as primeiras instruções envolvendo salto de obstáculos.

O plano de desenvolvimento de atletas a longo prazo, todavia, limita-se a citar objetivos de

treinamento, sendo muito pouco específico quanto à forma de execução de cada sessão.

 Borges (2011),  em seu trabalho, descreve uma periodização do treinamento para a

modalidade.  Ele  o  faz  inicialmente  definindo  conceitos  como  macrociclo,  mesociclo  e

microciclo, bem como as variáveis deste último (microciclo de incorporação, ordinário, de

choque, de recuperação, pré-competitivo e competitivo). Em um momento posterior, o autor

cita  e  discorre  sobre  ginásticas  de  salto  convenientes  para  cada  um  destes  microciclos,

denotando sua relevância quando acertadamente inseridas na correta fase do treinamento. Ao

discorrer, sem tanta minúcia, acerca do ganho das ginásticas para o cavaleiro, confirma-se o

foco  de  Borges  na  aplicação  correta  de  cada  um  dos  trabalhos  dentro  do  microciclo

especificado.

2.2.1 A Ginástica de Salto 

No tocante às ginásticas de salto, a gama de trabalho encontrados é grande. Muitos

autores já  registraram seus conhecimentos e neste  escopo, buscamos aqueles que mais se

adéquam às demandas desta monografia.

Segundo Leone, as ginásticas de salto são “séries de saltos dispostos em linhas retas

ou quebradas com distâncias específicas entre si. Os saltos são configurados com foco em

questões particulares para aprimorar cavalo e cavaleiro.”(2012 p.162, tradução nossa)

Linda L. Allen, desenhadora de percurso nível 4 pela Federação Equestre Internacional

(FEI),  com  vasta  experiência  adquirida  em mais  de  duas  décadas  como  desenhadora  de

percurso, juíza e delegada técnica, publicou, com coautoria de Dianna R. Dennis, o livro “101

Jumping Exercises for Horse & Rider”. Nesta obra, uma das mais completas no escopo das

ginásticas  de  salto,  são  apresentados  101  exercícios  que  objetivam  o  aprimoramento  do
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conjunto  cavalo-cavaleiro.  Cada  capítulo  aborda  treinamentos  com  especificidades:

Exercícios de trote e passo, ginástica a galope com lances variados, trabalhos de traçado do

percurso, exercícios com cavaletes, dentre outras práticas são apresentadas sempre com as

descrições detalhadas  de montagem, execução,  correções a  serem feitas  e os  ganhos para

cavalo e cavaleiro. 

Peter  Leone,  cavaleiro  estadunidense,  medalha  de  prata  por  equipes  nos  Jogos

Olímpicos de 1996, em Atlanta, em sua obra “Show Jumping Clinic”, dedica toda a segunda

seção do livro às bases do salto propriamente dito. Dentro desta seção, o sexto capítulo é

integralmente dedicado às ginásticas de salto. Apesar de apresentar poucos exercícios, seu

aprofundamento  é  grande,  os  objetivos  da  ginástica  são  claros  e  os  diagramas  e  figuras

apresentados complementam a teoria,  tornando a compreensão muito mais  didática.  Além

disso,  outros trabalhos e  ginásticas,  com obstáculos,  cavaletes e varas são retratados com

apurado nível  de detalhamento,  criando um vasto conjunto de exercícios que permeiam a

publicação do início ao fim.

Jessica Jahiel, escritora com mais de 1800 artigos publicados sobre cavalos, manejo e

hipismo,  no livro  “The Rider’s  Problem Solver”,  aborda inúmeros  aspectos  da equitação,

desde  princípios  básicos  até  questões  complexas.  O  livro  é  escrito  majoritariamente  no

formato  de  perguntas  e  respostas  e  busca  elucidar  questionamentos  acerca  da  postura  e

comportamento físicos, psicológicos e emocionais, tanto do cavaleiro quanto do cavalo. O

sexto capítulo da obra tem sua óptica voltada ao salto de obstáculos, sem entretanto apresentar

ginásticas  de  salto.  Mesmo  não  expondo  exercícios,  à  semelhança  das  bibliografias

supracitadas, este livro contempla numerosos aspectos e ensinamentos a respeito da equitação,

sendo absolutamente úteis para complementar a confecção do presente trabalho.

Sarah Blanchard, instrutora de equitação com mais de 40 anos de experiência, na obra

“Jump with joy”, discorre sobre o salto de obstáculos abordando seus fundamentos e com

enfoque principal nos exercícios, para os quais destina três capítulos inteiros. A abordagem

dos exercícios se dá de maneira  mais teórica,  os diagramas e imagens das ginásticas são

escassos e menos detalhados. Entretanto, fotografias de cavaleiros realizando saltos auxiliam

na  compreensão  de  conceitos  comuns  às  quatro  obras  citadas  neste  subcapítulo.  Os

conhecimentos  teóricos  sobre  os  quais  versa  o  trabalho  suplementam  o  propósito  desta

monografia.
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO

3.1 TIPO DE PESQUISA

Foi  realizada,  em um primeiro  momento,  uma pesquisa  analítica.  Nesta  pesquisa,

foram observados vídeos, disponibilizados na plataforma  YouTube, dos Jogos Olímpicos de

Londres, em 2012 e da Final do Campeonato Mundial de Tóquio, em 2019. Além disso, o Maj

Telmo  Santiago  Borges,  técnico  da  equipe  brasileira  de  Pentatlo  Moderno  da  Comissão

Desportiva do Exército (CDE), cedeu filmagens particulares do Sul-Americano de Buenos

Aires, em 2019 e dos Jogos Mundiais Militares de Wuhan, no mesmo ano. Todas as filmagens

contemplam atletas  de ambos os sexos.  Ademais,  foram acessados,  no sítio  eletrônico da

UIPM e em outras fontes abertas, fotografias de diversas provas hípicas de pentatlo moderno.

Toda  essa  análise  visou  colher  dados  que  denotassem os  principais  erros  cometidos  por

pentatletas na execução de percursos de salto.

Em  um  segundo  momento,  foram  acessados  arquivos  bibliográficos  buscando  de

forma analítica e seletiva, principalmente, ginásticas de salto que visassem a correção de erros

do  cavaleiro.  Foram utilizados  majoritariamente  livros  em mídia  digital,  obtidos  na  rede

mundial de computadores. 

3.2 MÉTODOS

3.2.1 Análise de Imagens

Após minuciosa análise das filmagens das competições citadas no capítulo anterior,

restaram apuradas conclusões gerais acerca da equitação no pentatlo moderno.

As provas possibilitaram observar uma vasta gama de atletas em diferentes níveis,

abordando desde a prova do Campeonato Sul-Americano, com percurso de 1,00 m até provas

de nível mundial com a altura de 1,20 m, a máxima permitida pela UIPM. 

Em todos os níveis, ficou apurado de que boa parte dos atletas é acometida por vícios

básicos de posição do cavaleiro. Postura a cavalo, posição dos pés nos estribos e posição das

mãos são os erros mais recorrentes.
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Figura 3 – Atleta com os pés colocados incorretamente no estribo e projetando

demasiadamente os cotovelos durante a Copa do Mundo em Atenas, em 2003.

Fonte: GettyImages4

Figura 4 – Cavaleiro puxa demasiadamente a embocadura e, tentando equilibrar-se, busca

apoio nas rédeas, fazendo o cavalo lançar-se para trás. Londres, 2012.

Fonte: The New York Times5

4 Disponível em <https://www.gettyimages.com.br/detail/foto-jornal%C3%ADstica/canadian-monica-pinette-
performs-at-the-riding-show-foto-jornal%C3%ADstica/2809923>. Acesso em 27 de março de 2020.

5 Disponível em <https://www.nytimes.com/interactive/projects/london2012/modern-pentathlon >. Acesso em
27 de março de 2020.
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Este fator nos leva a considerar que, antes de nos aprofundarmos nas ginásticas mais

técnicas de salto, deve-se trabalhar os fundamentos do hipismo. Tais trabalhos podem basear-

se no caderno da UIPM citado na seção 2.2.

Naturalmente,  sabe-se que a equitação não é uma disciplina simples.  É inegável a

complexidade de montar um cavalo desconhecido e, com um escasso tempo de aquecimento e

familiarização, colocá-lo em pista para um percurso em uma competição de nível mundial.

Entretanto,  as falhas  apontadas nesta  seção, tem por único e exclusivo propósito fornecer

subsídios  que  auxiliem  na  criação  de  condições  de  aperfeiçoamento  da  técnica  dos

competidores.

Foi visualizado que muitos atletas,  tanto profissionais como amadores,  tem grande

dificuldade em realizar o gesto de salto, acompanhando o movimento do cavalo durante o

salto  propriamente  dito.  Ao  saltar,  as  mãos  e  braços  do  cavaleiro  devem acompanhar  o

pescoço do cavalo e permitir sua extensão durante o salto. (LEONE, 2012, p. 168, tradução

nossa). Segundo Blanchard:

Ficar para trás, sentando de maneira pesada nos rins do cavalo e bater na boca do
cavalo  é  uma  das  maneiras  mais  rápidas  de  criar  um cavalo  que  para.  O  cavalo
simplesmente não quer saltar porque está  sendo punido cada vez que o faz.  Se o
cavaleiro fica sentado na sela durante o salto, o cavalo não consegue projetar a garupa
e  possivelmente  atingirá  uma  vara  com  os  membros  posteriores.  (2010,  p.  415,
tradução nossa)

Ocasiões nas quais o atleta antecipa o gesto de salto, antes da batida propriamente dita,

também são recorrentes. Para Jahiel,  a maioria dos problemas do salto são causados pelo

cavaleiro antecipando o salto e desequilibrando o cavalo (2012 p.155, tradução nossa).
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Figura 5 – Atleta antecipa gesto e cavalo refuga o salto nas Olimpíadas do Rio de Janeiro.

Fonte: SBNation6

Figura 6 – Cavaleiro antecipa o gesto de salto fazendo o cavalo refugar

Fonte: GettyImages7

6 Disponível em <https://www.sbnation.com/2016/8/21/12575598/modern-pentathlons-toughest-portion-may-
be-show-jumping-on-unfamiliar> Acesso em 27 de março de 2020.

7 Disponível em <https://www.gettyimages.com.br/detail/foto-jornal%C3%ADstica/figueroa-jose-from-cuba-
competes-in-the-riding-at-foto-jornal%C3%ADstica/535292446> Acesso em 27 de março de 2020.
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Figura 7 – Cavaleiro não realiza movimento correto durante salto em Pequim, 2008.

Fonte: GettyImages8

Outro problema observado e que frequentemente culmina em penalidades no percurso

é a falta de sensibilidade do cavaleiro em impor o ritmo correto à sua montada. Boa parte dos

atletas,  mesmo  sem  desobediências  ou  quedas,  acabam  perdendo  pontos  por  excesso  de

tempo.  Além  disso,  muitas  faltas  nos  obstáculos  ocorrem  por  cavalos  em  ritmos  muito

acelerados, tornando a parábola de salto rasante, bem como, uma considerável parcela dos

refugos em obstáculos é fruto de cavalos com pouco ritmo e sem impulsão suficiente para

fazê-lo saltar. Segundo Leone “as pernas são seu pedal do acelerador. Elas criam impulsão.

Elas lhe possibilitam pedir enérgica extensão e reunião de andadura. Criam corredores pelos

quais seu cavalo é impulsionado. Associado ao assento, são os botões de potência.” (2012, p.

67, tradução nossa). Ainda para Leone:

8 Disponível em <https://www.gettyimages.com.br/detail/foto-jornal%C3%Adstica/russias-ilya-frolov-gets-
an-interesting-jumper-from-foto-jornal%C3%Adstica/161082698>. Acesso em 27 de março de 2020.
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Você pode usar suas pernas para reforçar o ritmo de uma andadura; também pode usá-
las  para  pedir  e  confirmar  diferentes  andaduras  ou  diferentes  ritmos  na  mesma
andadura. […] O uso conjunto das pernas e do assento possibilita gerenciar o ritmo,
tamanho do lance e impulsão do cavalo. (2012, p. 67, tradução nossa)

As  filmagens  também  deixaram  clara  a  dificuldade  de  determinados  atletas  em

percorrer corretamente o traçado da pista. Em diversas ocasiões, inclusive após desvios ou

refugos,  foram observados  atletas  realizando curvas  demasiadamente curtas  ou abordando

obstáculos de forma enviesada, dificultando o salto para o animal.

Foi possível reparar que alguns atletas falham em oferecer corretamente o contato ao

cavalo, por meio das rédeas. São recorrentes os refugos e desvios nos quais o cavalo comete a

desobediência por perder contato com sua embocadura, perdendo o equilíbrio. Segundo Jahiel

“Contato é comunicação. A embocadura e as rédeas são a ligação entre a boca do cavalo e as

mãos do cavaleiro.” (2012, p.384, tradução nossa).

Figura 8 –  Cavaleiro não realiza movimento correto durante salto

Fonte: GettyImages9

9 Disponível em <https://www.gettyimages.com.br/detail/foto-jornal%C3%ADstica/auro-franceschini-of-
italy-competes-in-riding-during-foto-jornal%C3%ADstica/515504060> Acesso em 27 de março de 2020.
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Figura 9 – Atleta se atrapalha com as rédeas durante o salto.

Fonte: GettyImages10

Por  fim,  averiguou-se,  a  dificuldade  dos  atletas  em  trabalhar  as  distâncias  entre

esforços de obstáculos combinados e/ou linhas de obstáculos, muitas das vezes relegando esta

competência inteiramente à sua montada. Para Blanchard (2010, p. 254, tradução nossa), a

distância não deve ser ajustada no último lance antes do salto. Pequenas mudanças devem ser

feitas a cada lance de galope e, na aproximação do salto, o cavaleiro deve aguardar o gesto do

cavalo sem atrapalhá-lo. 

10 Disponível em <https://www.gettyimages.com.br/detail/foto-jornal%C3%ADstica/italys-andrea-valentini-
riding-bario-in-the-show-foto-jornal%C3%ADstica/660815924> Acesso em 27 de março de 2020.
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Figura 10 – Conjunto realiza má abordagem do obstáculo, vindo a desequilibrar-se e cometer
a falta.

Fonte: GettyImages11

Figura 11 – Conjunto realiza má abordagem do obstáculo, cometendo a falta.

Fonte: GettyImages12

11 Disponível em <]https://www.gettyimages.com.br/detail/foto-jornal%C3%ADstica/wanxia-liang-of-china-
competes-in-the-riding-during-foto-jornal%C3%ADstica/515327448 > Acesso em 27 de março de 2020.

12 Disponível em <https://www.gettyimages.com.br/detail/foto-jornal%C3%ADstica/tomoyuki-ono-of-japan-
competes-during-the-mens-foto-jornal%C3%ADstica/1158995724 > Acesso em 27 de março de 2020.
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É evidente e reitera-se a dificuldade de montar um cavalo incógnito em um percurso

inédito.  Entretanto  cabe  novamente  enfatizar  que  todos  os  cavalos  selecionados  pela

organização,  cumprem pré-requisitos que os capacitam à conclusão do percurso.  Resta  ao

cavaleiro, refinar sua técnica e desenvolver sensibilidade para cumprir as exigências da prova

em conjunto com sua montada. Segundo Leone (2012 p. 58, tradução nossa):

Parte de nosso trabalho como cavaleiros é gerenciar o caos para nossos cavalos –
ajudá-los a processar questões que pedimos e esclarecer o que os está confundindo
(seja  pelo  uso  incorreto  das  ajudas  ou  pelo  barulho  do  maquinário  operado  nas
proximidades). Também é parte do nosso trabalho ajudá-los a processar o caos que
possa estar acontecendo dentro da cabeça deles.

3.2.2 Estudo de ginásticas de salto

Ao tratar de ginásticas de salto, deve-se compreender antes de tudo as suas vantagens

como trabalho para o cavalo e, principalmente, cavaleiro, conforme afirma Leone:

“Ginásticas propiciam uma oportunidade de ouro para focar na posição do cavaleiro.
Elas minimizam as variáveis,  dando ao cavaleiro e  cavalo questões consistentes  e
reproduzíveis nas quais as únicas variáveis são a técnica e performance. As ginásticas
dão a chance de familiarizar-se com o movimento do cavalo e complementar  seu
esforço refinando o uso do corpo e a distribuição do peso nos saltos.” (2012 p. 165,
tradução nossa)

Quanto à forma de executar  os treinamentos,  Leone (2012,  p.  78,  tradução nossa)

também afirma  que  “Os  mesmos  fundamentos  são  utilizados  tanto  no  trabalho de  plano,

quanto no salto: retidão, equilíbrio, sutileza, comunicação eficiente e ritmo. […] Os trabalhos

ajudam  a  alcançar  objetivos  quando  são:  específicos,  difíceis  mas  alcançáveis  e

significativos.”

Partindo destes pressupostos, foram destacadas 20 ginásticas de salto, que contribuirão

sobremaneira no aprimoramento técnico do pentatleta moderno. Muitas vezes, trabalhos com

varas no solo podem ser considerados trabalhos de plano. Mesmo tendo como escopo do

trabalho as ginásticas de salto, alguns trabalhos com vara no chão serão apresentados por

terem sido considerados pelo autor como de grande valia na correção atitudinal do cavaleiro

para aspectos que interferem diretamente no salto de obstáculos ou na execução de percursos.
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Figura 12 – Ginástica 1

Fonte: Allen e Dennis (2010)

Para este exercício (figura 12), devem ser empregados cavaletes de trote – distando de

1,30 m a 1,50 m entre si, de acordo com o tamanho do lance do cavalo – na aproximação para

um obstáculo em “X” seguido de outro salto à distância de um lance de galope. A distância

entre obstáculos deve ser condizente com o tamanho do lance do animal e de acordo com a

altura dos obstáculos armados. Para Allen (2010) a distância de um lance é, para a maioria dos

cavalos, de 5,5 m de um salto ao trote para um salto ao galope e de 6 a 6,3 m entre saltos ao

galope.  O  atleta  deve  abordar  a  ginástica  com  o  cavalo  impulsionado  e  equilibrado,

procurando  evitar  a  interferência  e  sem precipitar  o  gesto  de  salto.  Para  trabalhos  mais

avançados, pode-se, além de aumentar as dimensões dos obstáculos, alterar seu tipo, fazendo

com que o cavaleiro se familiarize com as particularidades da abordagem e recepção de cada

tipo de barreira.
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Figura 13 – Ginástica 2

Fonte: Allen e Dennis (2010)

Esta ginástica (figura 13) é montada de maneira muito semelhante à ginástica 1 (figura

12),  com a adição de um terceiro obstáculo.  Da mesma forma, tipo de obstáculos e suas

alturas podem e devem ser variados. A aproximação ao trote, facilita uma chegada correta,

principalmente quanto à distância, para o cavalo. Este exercício é uma eficiente maneira de

fazer com que o atleta se adapte a obstáculos triplos, aguardando o momento correto para

realização do gesto de salto, bem como a agilidade para retornar à sela após a recepção de

cada salto.
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Figura 14 – Ginástica 3

Fonte: Allen e Dennis (2010)

Nesta ginástica (figura 14), novamente a aproximação se dá por cavaletes de trote. O

trabalho inicia com saltos prosseguindo em linha reta por entre os cones. Após a realização de

saltos consistentes, deve-se realizar a curva, antes dos cones dirigindo-se para uma das varas

posicionadas no chão conforme a figura. Para este exercício, o cavaleiro deve preocupar-se

em realizar o salto já tendo em mente a curva que realizará,  sem entretanto alterar a sua

abordagem  no  obstáculo,  principalmente  quanto  à  direção  de  abordagem.  As  varas

posicionadas à retaguarda servem como referência para que o cavaleiro tenha um ponto focal

orientando sua curva. Após o salto, muitos cavalos tendem a aumentar seu lance de galope. O

cavaleiro deve também preocupar-se em reunir a andadura para equilibrar sua montada.
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Figura 15 – Ginástica 4

Fonte: Allen e Dennis (2010)

Com a configuração básica da ginástica 3, adiciona-se uma vertical a um lance do

primeiro obstáculo. Desta forma, além do trabalho de equilíbrio e traçado de curvas, o atleta

novamente  familiarizar-se-á  com  combinações  de  obstáculos.  Novamente,  diferentes

configurações podem e devem ser utilizadas, principalmente para cavaleiros mais experientes.

Podem ser incluídos oxers ou alterada a distância dentre barreiras para dois ou três lances, por

exemplo. Com isso, cresce de importância que o atleta trabalhe as distâncias após o primeiro

salto,  encurtando  ou  alongando  os  lances  para  propiciar  ao  cavalo  uma  distância  mais

confortável para a batida.
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Figura 16 – Ginástica 5

Fonte: Allen e Dennis (2010)

Este exercício (figura 16) pode ser trabalhado tanto com varas no chão ou cavaletes.

Monta-se uma linha, com duas barreiras, de forma que distem entre si seis lances de galope. O

cavaleiro deve realizar duas ou três passagens com seis lances confortáveis para seu cavalo.

Na sequência, deve abordar a ginástica fazendo com que seu cavalo cubra a distância com

cinco lances. Em obtendo êxito, torna a realizá-la com seis lances. Na próxima passagem,

reunindo o galope,  deve transpor a distância com sete lances. Com este trabalho, o atleta

aprimora  sua  capacidade  encurtar  ou  alongar  andaduras  fundamentalmente  empregando

ajudas de assento e perna.
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Figura 17 – Ginástica 6

Fonte: Allen e Dennis (2010)

Neste exercício, deve-se colocar três varas no solo, distantes aproximadamente 21 m

entre si. Deve-se realizar a linha, tendo as varas como ponto de transição entre andaduras.

Pode-se realizar esta ginástica das mais variadas maneiras: galope-trote-galope, trote-galope-

trote, galope-galope-trote, galope-trote-trote. Desta forma, o cavaleiro não só estará apurando

suas ajudas, fazendo com que estas sejam mais claras principalmente no tocante a transições

de andadura, bem como deixará de aceitar que o cavalo tome o controle e precipite os pedidos

do cavaleiro.
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Figura 18 – Ginástica 7

Fonte: Allen e Dennis (2010)

Para montagem deste exercício (figura 18), devem ser dispostas cinco ou seis varas,

distantes de 8 m a 8,5 m entre si. Além disso, varas pares e ímpares devem ter um afastamento

lateral  de  aproximadamente  metade  do  comprimento  da  vara,  conforme  demonstrado  na

figura. Para esta ginástica o cavaleiro deve galopar diagonalmente na reta que une duas varas.

Ao  chegar  na  segunda  vara,  deve  realizar  um círculo  que,  se  conformado  corretamente,

colocará o conjunto na diagonal que une as duas próximas varas. O exercício é repetido até

que se alcance a última diagonal. Com essa prática de curvas, o cavaleiro refinará suas ajudas

buscando realizar curvas equilibradas e bem impulsionadas, além de procurar manter a retidão

da montada entre as varas. É uma excelente oportunidade de trabalhar o pedido da mudança

de pé ao cavalo.
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Figura 19 – Ginástica 8

Fonte: Allen e Dennis (2010)

De montagem mais complexa, está ginástica (figura 19) alia saltos, curvas e diferentes

distâncias. Inciando ao trote, com o cavalo equilibrado, o cavaleiro ultrapassará um “X” e à

distância de um lance, uma vertical. Realizando uma conversão equilibrada e impulsionada,

deverá  abordar  uma linha  (que  pode  variar  a  distância  conforme o  tamanho  da  pista  ou

picadeiro),  procurando contar lances e oferecer ao cavalo uma posição confortável para a

batida. Deve-se alternar a direção da conversão a cada repetição do exercício.
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Figura 20 – Ginástica 9

Fonte: Allen e Dennis (2010)

A ginástica (figura 20) é constituída de dois conjuntos de cavalete de trote tendo entre

eles, uma vertical. Deve haver em torno de 24 m entre os cavaletes de trote e a vertical. O

cavaleiro deve abordar o obstáculo central, ao galope, sem antes passar pelos cavaletes de

trote. Após a recepção do salto, deve realizar uma transição para o trote antes de chegar aos

cavaletes. Com este exercício, o cavaleiro aprimora suas ajudas mantendo o cavalo sempre na

mão  e  evitando  que  este  dispare  e  aumente  demasiadamente  o  ritmo  após  o  salto  dos

obstáculos.
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Figura 21 – Ginástica 10

Fonte: Allen e Dennis (2010)

Nesta ginástica (figura 21) são montados cinco obstáculos criando um zigue-zague

conforme  o  diagrama.  Devem  ser  empregados  obstáculos  de  tamanho  moderado  e  de

dimensões iguais. O uso de varas de referência é recomendado. O cavaleiro deve seguir o

traçado conforme a imagem, buscando abordar os obstáculos no centro e mantendo o mesmo

ritmo do início ao fim da ginástica. Nas curvas, deve-se gerar impulsão para manter o cavalo

equilibrado. A máxima simetria das curvas deve ser um dos objetivos deste exercício.
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Figura 22 – Ginástica 11

Fonte: Allen e Dennis (2010)

Nesta ginástica (figura 22), devem ser armadas três verticais, com aproximadamente

20 m entre si. O obstáculo central deve ser deslocado lateralmente, aproximadamente metade

de sua largura. O cavaleiro deve galopar pelos obstáculos, conduzindo seu cavalo de maneira

que  cubra  a  distância  com  5  lances.  Mudanças  de  direção  executadas  corretamente  são

cruciais para conseguir abordar corretamente os obstáculos nas linhas quebradas. A ginástica

deve ser executada em ambos os sentidos, alternadamente.
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Figura 23 – Ginástica 12

Fonte: Allen e Dennis (2010)

Uma  montagem  conforme  o  diagrama  (figura  23),  consiste  em  seis  diferentes

obstáculos, envolvendo combinações e possibilitando o salto em ambos os sentidos. Com esta

ginástica, cria-se um percurso reduzido, com seis esforços. Nesta prática, conjugam-se todos

os aspectos do hipismo necessários a uma boa execução de percurso: postura, abordagem,

ritmo,  impulsão,  traçado,  etc.  Ademais,  o  cavaleiro  tem  a  oportunidade  de  exercitar  a

memorização do percurso, fator primordial para qualquer competição.
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Figura 24 – Ginástica 13

Fonte: Allen e Dennis (2010)

Semelhante à ginástica 7 (figura 18), esta ginástica (figura 24) é montada acrescendo

altura àquilo que antes eram varas no chão. Pela abordagem diagonal, recomenda-se que a

altura seja baixa ou mesmo obstáculos em “X”. A preocupação do cavaleiro, ao realizar este

exercício,  deve ser com o traçado das curvas.  A ginástica deve ser realizada com ritmo e

impulsão apesar dos reduzidos esforços dos saltos. O equilíbrio do cavalo nas curvas é crítico

para a manutenção de um traçado constante em todas as curvas.
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Figura 25 – Ginástica 14

Fonte: Allen e Dennis (2010)

Nesta ginástica (figura 25), são posicionadas três verticais: uma centralizada e duas à

retaguarda exigindo curvas de menor raio para a abordagem. “Na recepção,  a  direção do

próximo lance já está determinada. Se for a direção errada, valiosos lances e segundos serão

perdidos” (ALLEN; DENNIS, 2010, tradução nossa). Com este exercício, o cavaleiro tem a

oportunidade de iniciar o trabalho de curva, antes mesmo do salto. Ao saltar a vertical “A”, no

planar o atleta pode sutilmente indicar o lado da próxima curva. Na execução da curva, deve-

se  manter  um galope  reunido e  impulsionado.  Quanto  mais  experiente  for  o  cavaleiro,  e

dependendo das capacidades do cavalo, menor será o raio da curva entre “A” e “B” e “A” e

“C”.
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Figura 26 – Ginástica 15

Fonte: Allen e Dennis (2010)

Conforme o diagrama (figura 26) deve ser armado um oxer próximo à lateral da pista,

deixando  entre  18,5  m  e  22  m  até  o  fundo  da  pista.  Uma  vertical  deve  ser  montada

lateralmente e em sentido oblíquo como demonstrado na imagem. Se houver espaço, em cada

canto da pista pode-se montar um conjunto desta ginástica. O cavaleiro deve saltar o oxer e,

na sequência, realizar uma curva para trás, mantendo impulsão, para abordar com retidão a

vertical.  Com uma  execução  correta  do  exercício,  o  cavaleiro  percebe  a  importância  do

equilíbrio nas curvas, bem como aprimora sua capacidade de manter um cavalo equilibrado o

tempo todo.
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Figura 27 – Ginástica 16

Fonte: Allen e Dennis (2010)

Nesta ginástica (figura 27), é construída uma linha de verticais constituída por quatro a

seis obstáculos. A distância entre obstáculos, entre 6 m e 6,5 m, deve ser trabalhada com um

lance de galope. Com esse exercício, o cavaleiro trabalha seu gesto, auxiliando o cavalo nos

saltos. Além disso, a confirmação do salto, por meio da pressão de pernas do cavaleiro deve

acontecer  para  impedir  qualquer  tentativa  de  refugo  ou  desvio  por  parte  do  cavalo,

canalizando-o no corredor das ajudas.
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Figura 28 – Ginástica 19

Fonte: Allen e Dennis (2010)

Semelhante à ginástica 5 (figura 16), esta ginástica deve ser constituída de uma linha

de seis lances. A mudança decorre da troca das varas no solo por verticais referenciadas. O

cavaleiro deve realizar a linha alternando entre cinco, seis e sete lances, sempre lembrando

que o natural para o cavalo são seis lances. O atleta deve preocupar-se em alongar ou encurtar

a  andadura  sempre  de  forma  progressiva,  constante  e  consciente.  Deve-se  trabalhar

fundamentalmente o assento do cavaleiro, ajuda pela qual, juntamente às pernas, deve alongar

ou reunir as andaduras.
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Figura 29 – Ginástica 18

Fonte: Allen e Dennis (2010)

Nesta ginástica (figura 29), devem ser armados quatro oxers, na direção dos cantos da

pista. Ao centro do dispositivo, será armado um duplo de um lance com duas verticais. As

linhas quebradas dos oxer para o duplo, e vice-versa, devem ter a distância de cinco lances.

Com esta configuração, pode-se trabalhar as mais diversas combinações de curvas e linhas

quebradas, possibilitando a execução de percursos reduzidos. A inclusão do obstáculo duplo

fortalece o trabalho de uma das exigências da prova. Para atletas e cavalos mais experientes, é

possível  alterar  a  direção  dos  obstáculos  e  a  distância  entre  eles,  criando  questões  mais

complexas na ginástica.
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Figura 30 – Ginástica 19

Fonte: Allen e Dennis (2010)

Para esta ginástica (figura 30), devem ser montadas cinco verticais. As duas primeiras

formarão  um  “quique”.  Na  sequência,  com  um  lance  de  distância,  monta-se  a  próxima

vertical. Os dois últimos obstáculos formam outro “quique” com as mesmas proporções do

primeiro.  Ao abordar  a  linha,  a  galope,  o  cavaleiro  deve  manter  o  cavalo  equilibrado  e,

utilizando a suspensão flexível, evitar interferir com seu peso, tanto nos “quiques” quanto nos

saltos propriamente ditos. As mãos devem permanecer paradas em relação à boca do cavalo,

fornecendo um bom contato para que o animal apoie e mantenha-se equilibrado. O cavaleiro

não deve utilizar as rédeas para equilibrar-se.
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Figura 31 – Ginástica 20

Fonte: Allen e Dennis (2010)

Esta ginástica (figura 31) tem um nível de dificuldade relativamente maior. Deve ser

montada uma linha oxer-vertical-oxer. Entre os obstáculos deve haver, respectivamente 17,5

m e 19,5 m. Ao trabalhar distâncias “quebradas”, o cavaleiro tem a obrigação de trabalhar o

cavalo,  alongando ou encurtando, para propiciar  a distância  correta  da batida do próximo

salto. Além disso, treina-se o gesto de salto mais breve quando é necessário reunir os lances

após um salto. O exercício deve ser executado nos dois sentidos.
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3.2.3 Consolidação de Caderno

Como  última  etapa  desta  monografia,  foram  reunidas  as  ginásticas  julgadas

apropriadas para correção dos erros mais recorrentes identificados nas provas de hipismo do

pentatlo moderno.

Esta etapa do trabalho, teve fundamental participação do Maj Cav Telmo Santiago

Borges, pentatleta moderno com mais de uma década de experiência, atleta da Comissão de

Desportos do Exército durante três anos e técnico desta mesma equipe desde o ano de 2018.

Possuidor dos Cursos de Instrutor de Equitação, pela Escola de Equitação do Exército, em

2010, e Instrutor de Educação Física, pela Escola de Educação Física do Exército em 2008.

Com  experiência  no  treinamento  esportivo  e  inúmeras  participações  em  competições

internacionais,  agregou ao  compêndio  ideias  práticas,  técnicas  e  metodológicas  acerca  da

correta execução dos exercícios previstos.

Após  planejamento,  edição,  diagramação  e  revisão,  chegou-se  ao  “Caderno  de

Ginásticas de Salto para o Pentatlo Moderno”. O livreto consta nos apêndices para consulta do

leitor.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após todos os procedimentos metodológicos envolvidos nesta pesquisa, percebeu-se

que,  por  sua  complexidade  e  dificuldade  técnica,  o  hipismo  tem  papel  determinante  no

pentatlo moderno. Muitos atletas, com notáveis performances nas demais disciplinas, deixam

de  conquistar  melhores  classificações,  ou  chegam  a  eliminações,  por  falta  de  qualidade

técnica na equitação. 

Ficou evidente, na análise das imagens que os erros partem das questões mais básicas,

como posição dos pés nos estribos, posição das mãos e lições básicas das ajudas. Muitos

atletas buscam equilíbrio nas rédeas, denotando pouca independência do assento, interferindo

na boca de suas montadas e, por conseguinte, confundindo e desarranjando o animal antes,

durante e depois do salto. Em consequência da falta de refinamento na posição do cavaleiro, o

gesto de salto, concebido para ajudar o cavalo, por ser mal executado, acaba por atrapalhá-lo.

Por fim, alguns pentatletas têm dificuldades no traçado, na execução de curvas eficazes, na

manutenção do equilíbrio e impulsão e no ajuste de distâncias entre obstáculos.

Naturalmente, tais observações não são generalizadas a todos atletas, dentre os quais,

salienta-se,  existem  cavaleiros  e  amazonas  de  alta  qualidade.  Porém  com  o  objetivo  de

cumprir  o  escopo  do  trabalho,  foram  apontados  erros  frequentemente  observados  em

competições.

Após  uma  pesquisa  analítica  bibliográfica,  foram  levantadas  e  apresentadas  20

ginásticas que, se empregadas corretamente, visam sanar os equívocos anteriormente citados.

Cabe destacar que todas as ginásticas, obviamente, podem ter suas variáveis alteradas por

instrutores de equitação com perícia na temática de salto. Variações de dimensão e natureza de

obstáculo, distâncias de combinações e ângulos de curvas podem ser inseridas conforme a

necessidade de correções específicas ou em decorrência da morfologia da montada.

Este assunto nos leva a outra consideração essencial a respeito do tópico: o rodízio de

cavalos  é  imprescindível.  Um pentatleta  moderno deve montar  tanto mais  cavalos quanto

puder. A familiarização com a mais ampla amostra de animais dará ao cavaleiro recursos e

confiança para quaisquer situações que venham a se apresentar em competições. O nível de

experiência  do  cavalo  deve  sempre  ser  um fator  determinante  nas  condições  dos  treinos

elaborados.

Seguramente, admite-se que das cinco modalidades do pentatlo moderno, o hipismo é
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a mais financeiramente custosa. Deve-se salientar o esforço a ser envidado pelo atleta para

incluir a prática equestre na sua rotina semanal de treinos. Nada justifica que, após um ciclo

de  preparação  para  uma  competição,  o  desempenho  na  prova  de  hipismo  seja  relegado

integralmente  à  capacidade do cavalo.  Todo pentatleta  moderno deve buscar  aprimorar-se

tecnicamente para que nenhum animal seja empecilho, e sim aliado, na busca de um insigne

desempenho.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O pentatlo moderno não é um esporte com grande número de praticantes no mundo.

Com  origens  nobres,  apesar  do  número  relativamente  baixo  de  atletas,  obteve  êxito  em

manter-se  no  quadro  de  modalidades  do  Comitê  Olímpico  Internacional,  sofrendo

modificações que aperfeiçoaram suas regulamentações.

Apesar  dos  diferentes  comportamentos  e  temperamentos,  não  justifica  culpar  os

cavalos por um mau desempenho em uma prova de pentatlo moderno. Evidências comprovam

que os animais selecionados reúnem as condições previstas em regulamento para completar os

percursos nas melhores condições possíveis. Grandes atletas não devem apostar seu destino

em uma competição no acaso de serem bem contemplados no sorteio das montadas.

Como todo esporte, o pentatlo moderno ainda apresenta inúmeras oportunidades de

melhoria  nas  condições  de  desempenho  de  seus  praticantes.  Este  trabalho  cumpriu  sua

proposta no escopo do aprimoramento da equitação, por meio da apresentação de ginásticas

de salto.  Todo o trabalho, realizado segundo um método e baseado em fontes confiáveis,

originou um produto que possibilita a treinadores e atletas práticas voltadas à evolução destes.

Outras  pesquisas  acerca  do assunto  são pertinentes  pois  ainda  existem lacunas  no

tocante a estes treinamentos. É oportuno que sejam desenvolvidos outros trabalhos visando

unicamente trabalhos de plano, bem como trabalhos mais completos como complementos à

periodização  já  proposta  por  Borges  (2009),  por  exemplo.  As  formas  de  conciliar  os

treinamentos  dentre  as  cinco  modalidades  de  forma  congruente,  tanto  para  profissionais

quanto  para  amadores,  é  uma  temática  oportuna  e  que  carece  de  publicações  que  deem

embasamento propício.
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