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"Coragem é estar assustado até o último fio de 

cabelo, mas montar no cavalo de qualquer 

maneira."  

(John Wayne)



 

RESUMO 

 

RECKZIEGEL, Gabriel Sanches. Atualização do Material Didático da EsEqEx: 

Iniciação. Rio de Janeiro: EsEqEx, 2020. Monografia. 

 

 O presente trabalho tem por objetivo atualizar o material didático da EsEqEx 

referente a matéria de Iniciação. A nova atualização se tornou fundamental a partir do 

momento que se observou a necessidade do alinhamento entre as instruções práticas e a 

apostila fornecida pela EsEqEx. Para tanto, foi desenvolvido uma nova divisão de 

trabalho baseado nas fases do Curso de Instrutor. O potro será trabalhado de maneira 

progressiva desde a primeira fase, onde são apresentadas as primeiras lições ao jovem 

cavalo, até à terceira fase, no fim do ano letivo do curso, onde o cavalo terá concluído 

todas as etapas de desenvolvimento de sua iniciação ao esporte. 

 

Palavras-chave: Material didático. Iniciação. Potro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

RECKZIEGEL, Gabriel Sanches. Updating of Didactic Material of EsEqEx: 

Young Horse Initiation. Rio de Janeiro: EsEqEx, 2020. Monograph. 

 

The present work aims to update the didactic material of EsEqEx referring to the 

subject of Young Horse Initiation. The new update became fundamental from the 

moment that was observed the need for alignment between the practical instructions and 

the course packet provided by EsEqEx. To this end, a new division of labor was 

developed based on the phases of the Instructor Course. The foal will be worked in a 

progressive way from the first phase, where the first lessons are presented to the young 

horse, until the third phase, at the end of the school year of the course, where the horse 

will have completed all stages of development of its initiation to the sport. 

 

Keywords: Didactic material. Young horse initiation. Foal. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objetivo geral a criação de um material didático 

atualizado para o uso em instruções teóricas e práticas da matéria de Iniciação da Escola 

de Equitação do Exército (EsEqEx), com a finalidade de fazer um levantamento de 

dados e de informações sobre a iniciação de cavalos novos no Brasil. O objetivo final 

será reunir em uma apostila didática as técnicas mais atuais e funcionais para a 

aplicação no curso de instrutores e monitores de equitação do Exército. 

Para melhor entendimento, o assunto será abordado em 3 (três) períodos, 

correspondentes às fases do Curso de Instrutor de Equitação do Exército.  

Antes de tudo, devemos entender que o vínculo entre o homem e o cavalo vêm 

se desenvolvendo a milhares de anos ao longo da história, não podendo ser precisa a 

época dos primeiros registros de montaria. Analisando as características do cavalo, 

podemos entender o motivo pelo qual o homem percebeu nesse animal um grande 

potencial, onde era visto, inicialmente, como alimento e começa a ser utilizado nos 

transportes, auxílio às atividades agrícolas e até mesmo na guerra. 

 A importância do cavalo na nossa história é inegável. Segundo o Manual 

Técnico Equitação (EB60-MT-26.401), de 2017, “O cavalo deu uma mobilidade ao 

homem, que até o momento não tinha, encurtando distâncias, quebrando, assim, a 

barreira do tempo.” 

 No combate, o cavalo foi peça fundamental em diversas conquistas no passado, 

passando a ser substituído graças a modernização e aprimoramento no combate. 

 

“A história da humanidade está estritamente ligada ao dorso de um cavalo. 

Todas as grandes conquistas até o século XX foram conseguidas graças à 

parceria com esse animal, citando apenas alguns animais, como Bucéfalo, de 

Alexandre, o Grande, e Marengo, de Napoleão Bonaparte, passando pela 

gloriosa cavalaria dos Mongóis, liderada por Gengis Khan, que por muito 

pouco não conquistou toda a Europa.”
1
 

  

Atualmente o emprego do cavalo no meio militar evoluiu, podendo ser 

observado em participações de cerimonial militar,  patrulhamento, garantia da lei e da 

ordem (GLO) e nas instruções militares com os objetivos de desenvolver atitudes 

inerentes ao militar. Outra vertente que podemos testemunhar o novo emprego do 

                                                 
1
 CINTRA, André Galvão de Campos. O Cavalo – Características, Manejo e Alimentação. Roca: São 

Paulo. 2011. p. 10. 
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cavalo é nas modalidades olímpicas e nas práticas equestres que vem ganhando muitos 

adeptos. 

Os Jogos Pan Americanos (2007), os Jogos Mundiais Militares (2011), Copa das 

Confederações (2013), Copa do Mundo (2014), Jogos Olímpicos (2016) e Copa 

América (2019) são alguns dos exemplos de grandes eventos que o Brasil sediou nos 

últimos anos. Neles, pode ser destacado a participação de militares na função de 

cavaleiros (Figura 1) como também na segurança destes eventos (Figura 2), além de 

evidenciar a doutrina equestre presente. 

  

Figura 1 - Sgt Luiza Almeida, medalhista de ouro nos Jogos Militares 

 

Fonte: Revista Horse
2
 

 

Figura 2 - Preparação para a Copa do Mundo de 2014 

 

Fonte: Marcus Vinícius Castilho Magalhães (2014) 

 

Para que o nobre amigo possa atingir o seu ápice de desempenho e seja utilizado 

em suas finalidades fim, o mesmo passa por diversos processos gradativos de 

                                                 
2
 Disponível em: <https://www.revistahorse.com.br/imprensa/luiza-almeida-conquista-

ouro-nos-jogos-mundiais-militares/20110722-154249-b030>. Acesso em: 07 junho 

2020 
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superação. Esses são desencadeados desde seu nascimento na Coudelaria do Rincão em 

São Borja-RS, Unidade responsável pela produção de equinos para o Exército 

Brasileiro. 

Nesta instituição base é utilizada a metodologia da Doma Racional que, segundo 

Ramos (2005, p.48), “prioriza o respeito, a amizade e a confiança do cavalo, somos 

capazes de obter um maior rendimento das remontas, chegadas na OM, nas operações 

hipomóveis e nas mais diversas missões a que o cavalo é submetido”. 

A EsEqEx é o estabelecimento de ensino responsável pela doutrina equestre no 

Brasil, detentora das tradições equestres e do emprego do cavalo nas mais diversas 

atividades militares do Exército Brasileiro.  

 

“A Escola foi criada em 1922, no contexto da Missão Militar Francesa e 

trouxe para o Brasil a chamada equitação de tradição francesa que, a partir 

dos instrutores e monitores formados por esta casa, difundiram para o 

território brasileiro os conhecimentos adquiridos.”
3
 

 

Na revista “O Espora Dourada” (2018), retrata diversas informações sobre a 

instituição, além de sua missão: “especializar oficiais e graduados com aptidão para a 

prática e o ensino da arte equestre, habilitando-os à ocupação de cargos e ao exercício 

das funções de instrutor e monitor de equitação previstas dentro das OM”.
4
 

Entre as disciplinas ministradas ao longo do ano letivo, se destaca a matéria de 

Iniciação, instrução voltada principalmente para a introdução de cavalos novos ao 

esporte. Esta matéria requer ao cavaleiro trabalhar a paciência e o trato com cavalo, 

utilização de incentivos positivos e negativos, resultando na confiança e a interação ente 

o homem e o equino, de forma gradativa até seus primeiros trabalhos em exterior e 

pista. 

O aluno da EsEqEx, desta forma, capacita-se na aplicação de conhecimentos de 

iniciação de maneira prática e ativa aos jovens cavalos, podendo ser observado o 

progresso em cada instrução ministrada. Além disso, os conteúdos atitudinais são 

dinamicamente aplicados aos alunos, sendo verificados atitudes como coragem, 

dedicação e equilíbrio emocional, presente no Plano de Disciplinas (PLADIS) da 

EsEqEx. 

                                                 
3
 Revista “O Espora Dourada”. Publicação oficial da Escola de Equitação do Exército”. 2018. P. 09 

4
 Revista “O Espora Dourada”. Publicação oficial da Escola de Equitação do Exército”. 2018. P. 11 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

O tema de pesquisa insere-se na linha de pesquisa bibliográfica e na área de 

estudo da Equitação Acadêmica. 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

Criada em 1978 e atualizada em 1998, a apostila vigente de Iniciação do Curso 

de Instrutor de Equitação é voltada para a iniciação de cavalos novos ao esporte, 

apresentando em sua divisão períodos de trabalho que devem ser desenvolvidos no 

potro.  

A necessidade de uma atualização do material didático de iniciação é essencial, 

visto que muitos estudos sobre o tema estão em constante avanço e renovação. Dito 

isso, a apostila vigente não é mais compatível com o método de ensino aplicado 

atualmente no Curso. O objetivo em questão é aperfeiçoar esse aprendizado e 

reestruturar  o formato da apostila para que haja uma melhor assimilação do conteúdo. 

Para montar este novo modelo de apostila, o trabalho foi baseado nas atividades 

que ocorrem nas três fases de instrução do ano acadêmico do Curso de Instrutor de 

Equitação. Este método de divisão foi embasado no Plano de Disciplinas, 

disponibilizado pela EsEqEx em 2020. 

A divergências encontradas entre o material teórico com o Plano de Disciplinas  

disponível foram grandes, podendo destacar: 

- Destaque desnecessário da apostila para o assunto Doma; 

- Abordagem inexistente da apostila para a transposição de obstáculos no Cross 

Country e na pista; e 

- Breve ênfase da apostila nos trabalhos conduzidos no picadeiro. 

 Outra divergência encontrada que deve ser citada é a estruturação da apostila. 

Dividida em três períodos, não acompanha as diretrizes do Plano de Disciplinas nem o 

que é realizado nas instruções práticas. Uma forma encontrada de corrigir esta situação 

é uma nova divisão da estrutura, nas três fases do curso, abordando o que é previsto e 

será realizado nas etapas. 
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Uma apostila com uma estrutura coerente, linguagem acessível, ilustrações 

claras, dividida em etapas, alinhada com o plano de ensino da instituição é importante 

para que haja uma melhor compreensão e acompanhamento por parte dos instruendos.  

 Para a execução do presente trabalho foi realizado um estudo detalhado baseado, 

majoritariamente, na apostila de Iniciação atualmente utilizada pela EsEqEx. Artigos 

científicos e acadêmicos atuais, manuais de instituições nacionais e internacionais, e 

bibliografias de autores renomados na área equestre também servirão de parâmetro para 

um melhor entendimento sobre o assunto. 

  

2.2 Referencial metodológico e procedimentos 

 

A pesquisa teve como objetivo geral a criação de um material didático 

atualizado para o uso em instruções teóricas e práticas da matéria de Iniciação da Escola 

de Equitação do Exército. A metodologia deste trabalho foi exploratória, de caráter 

bibliográfico, e realizou os procedimentos a seguir. 

 Primeiramente foi feita uma análise do Plano de Disciplinas, disponibilizado em 

2020 pela EsEqEx, para a matéria de iniciação. Baseando-se nesta análise, foi revisado, 

de maneira criteriosa, a apostila atualmente utilizada na matéria, destacando assuntos 

relevantes que poderiam ser mantidos ou aprofundados. Da mesma forma, também 

foram assinalados os assuntos de pouca relevância ou que poderiam ser retirados. 

 A partir desta primeira verificação, foi realizado uma pesquisa bibliográfica 

ampla nos mais diversos materiais existentes em âmbito nacional e internacional. 

Nomes de grande relevância no cenário equestre, como o Coronel Péricles Cavalcanti e 

o General Decarpentry, foram utilizados no trabalho, assim como monografias e artigos 

de grandes instituições. 

 Ao longo do ano acadêmico, as instruções práticas realizadas serviram como 

base para estruturação da nova apostila. A experiência vivida ao longo das fases fez 

com que a montagem da apostila se tornasse detalhada e precisa, de acordo com a 

metodologia do curso. 
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3.  1ª FASE DO CURSO DE INSTRUTOR DE EQUITAÇÃO 

 

Terminada a fase de doma dos potros na Coudelaria do Rincão - RS, os jovens 

cavalos podem ser designados para quarteis de grande tradição equestre no Exército, 

como os Regimentos de Cavalaria de Guarda, com Unidades em Brasília - DF, Rio de 

Janeiro - RJ e Porto Alegre - RS, para Escolas de Formação (AMAN e ESA) e para 

outras unidades de cavalaria possuidoras de Centros Hípicos. 

Os alunos da EsEqEx recebem, para o início das instruções, alguns desses 

animais recém chegados. Cabe a esses instruendos a missão de realizar a aclimatação 

dos potros, como também  a confirmação da doma.  

A 1ª Fase do Curso de Instrutor de Equitação consiste em sua maior parte em 

uma etapa de trabalho não montado, para que, assim, se inicie o treinamento de forma 

gradativa e desencadeie no processo do estabelecimento da confiança do cavalo novo. 

Lembrar os cavaleiros que qualquer recompensa (cenoura, pedra de açúcar, 

ração ou até mesmo acariciar o cavalo) deve ser realizada imediatamente ou durante um 

trabalho executado com perfeição, para assim reforçar e estimular o cavalo a realizar 

determinada ação mais vezes. Esse estímulo é conhecido como Reforço Positivo, sendo 

um grande agente facilitador nessa primeira etapa do curso. 

 

“A recompensa atrasada não é eficaz comparada ao reforço positivo por 

causa da diferença no sincronismo, porque o cavalo simplesmente não pode 

fazer a conexão. As melhores recompensas para o bom trabalho são aquelas 

dadas durante o trabalho, precisamente após a resposta desejada.”
5
 

 

3.1 Trato e Manejo 

 

Primeiramente, é importante ressaltar que cabe ao aluno criar um ambiente 

saudável e propício para que haja uma melhor interação com o seu potro. Além disso, é 

imprescindível que o trato seja realizado somente pelo aluno, sem a ajuda do tratador, o 

que propicia a familiarização do cavalo com o seu cavaleiro. 

Uma das primeiras condutas que são ensinadas para o curso é a prática da 

escovação do cavalo. Ela exige que cada aluno possua seu próprio material de limpeza e 

o empregue no seu potro, com o objetivo de, não só conectar ambos, mas também 

                                                 
5
 JAYME, D. G e JAYME, C. G. ARTIGO INICIAÇÃO DE POTROS. 2010. p.6. 
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colaborar na limpeza, aparência do animal, diminuir as cócegas e demais sensibilidades 

(Figura 3).  

 

Figura 3 – Escovação e rasqueamento do potro 

 

Fonte: Paulo Menezes Ferraz de Oliveira (2020) 

 

Segundo Borges (2015), “a higiene através da escovação do pelo, é uma 

atividade que, se executada com critério, pode ser revertida no melhor instrumento de 

conquista da confiança e afeição do cavalo, ...”. Apesar de simples, essa atividade 

transmite, através do contato, sensações de tranquilidade e calma, gerando relaxamento 

e bem-estar ao animal. 

 Outra conduta aplicada no curso é a limpeza dos cascos, onde o aluno deve ser 

capaz de levantar e segurar de forma correta os membros anteriores e posteriores do 

cavalo (Figura 4). Vale salientar a relevância dessa atividade, conforme Cavalcanti 

(2005, p.110), “a higiene dos pés, sempre assunto de grande importância, 

obrigatoriamente em cavalos novos, como em qualquer cavalo, merece rigorosa 

atenção”, capaz de prevenir lesões e o surgimento de doenças que podem prejudicar 

animal. 

O período destinado para o trato e o manejo com o cavalo é incerto. Ele 

dependerá da adaptação do cavaleiro e de sua montada. O uso de reforços positivos 

(cenoura e ração juntamente com afago) podem contribuir para uma aceitação maior por 

parte do cavalo, podendo resultar em uma evolução mais rápida. 
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     Fonte: Paulo Menezes Ferraz de Oliveira (2020) 

 

3.2 Embocaduras 

 

Instrumento utilizado como meio de ligação entre as mãos do cavaleiro com a 

boca do cavalo, as embocaduras em seu uso correto, possibilitam a comunicação do 

conjunto com o mínimo de força, porém com o máximo de precisão e sutileza,  capaz de 

tornar os comandos imperceptíveis aos olhos do observador. Dentre as embocaduras 

básicas estão o freio e o bridão, com suas variações. 

A embocadura mais utilizada no curso é o bridão. Este material age pela pressão 

na comissura labial, juntamente com uma ação direta sobre as barras na boca do cavalo, 

região desprovida de dentes (Figura 5). Através da ação quebra-nozes, entra em contato 

com o palato, também conhecido como céu da boca do cavalo, outro local sensível, 

possibilitando a condução do cavaleiro. 

 

1 2 

3 4 

Figura 4 – Etapas para levantar e segurar membros posteriores 
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Figura 5 - Partes da boca do cavalo 

 

Fonte: Site Rodeowest.com.br 

 

Segundo Colares (2019, p. 20), “o bridão é ideal para o trabalho inicial do 

cavalo, pois como tem uma maior área de contato com o cavalo, não machuca o animal 

e possibilita uma maior compreensão das indicações do cavaleiro.” 

O bridão simples é constituído por um bocado e um olhal, podendo ser em D, 

redondo ou agulha, além de, também poder ser revestido com material específico. A 

utilização de cada forma dependerá do objetivo do trabalho ou dificuldade apresentada 

pelo cavalo. 

O bridão de borracha ou de silicone é recomendado em cavalos novos como 

forma de habituar o animal com o acessório no interior da boca, visto que é revestido 

com material mais leve e menos agressivo (Figura 6 e 7). 

 

Figura 6 - Bridão de Borracha 

 

Fonte: O Autor 
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Figura 7 - Bridão de Silicone 

 

Fonte: O Autor 

 

O bridão Chantilly é recomendado para cavalos que possuem dificuldade em 

apoiar na embocadura, possibilitando ao cavalo estabelecer um contato firme e 

confortável na mão do cavaleiro (Figura 8). 

 

Figura 8 - Bridão Chantilly 

 

Fonte: O Autor 

 

O bridão argola é  responsável por absorver melhor os impactos provenientes 

dos movimentos, além de possibilitar que o bocado se movimente livremente na argola, 

favorecendo na descontração do maxilar (Figura 9). 
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Figura 9 - Bridão Argola 

 

Fonte: O Autor 

 

O bridão em D, devido ao seu formato, melhora o apoio e a resistência das mãos 

do cavaleiro na embocadura, exercendo um apoio direto e limitando a movimentação 

para cima e para baixo do bocado (Figura 10). 

 

Figura 10 - Bridão em D 

 

Fonte: O Autor 

 

O bridão agulha, devido as suas hastes, serve de apoio nas laterais do chanfro 

pois aumenta a pressão sobre os pontos de controle do bridão, auxiliando no ensino das 

mudanças de direção. Muito utilizado em potros como forma de correção e com 

dificuldade na condução (Figura 11). 
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Figura 11 - Bridão Agulha 

 

Fonte: O Autor 

 

Um cuidado que se deve ter ao utilizar a embocadura é verificar o grau de 

severidade que é empregado pelo material ao animal. Para tanto, observamos que 

quanto mais grosso for o bocal, mais brando e suave será o seu efeito. Da mesma forma 

que, quanto mais fino o bocal, mais severo e agressivo será o seu efeito (Figura 12).  

 

Figura 12 - Comparação entre Bridões 

 

Fonte: O Autor 

 

Podemos ainda destacar que o uso incorreto desse equipamento juntamente com 

a inexperiência do cavaleiro no uso das ajudas podem acarretar em traumas para a vida 

toda do animal, impossibilitando o trabalho e um melhor desempenho no esporte. 
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“Muitos traumas comportamentais dos cavalos são consequências do uso 

concomitante de mãos pesadas associadas a embocaduras severas, causando 

calos ou feridas na boca do animal ou dor na mandíbula e nos nervos da face, 

fazendo com que o animal crie uma defesa contra a ação do cavaleiro.”
6
 

 

3.3 Passeio à mão 

 

 Os passeios à mão são uma importante ferramenta utilizada no começo da 

iniciação pelo curso de instrutor com a finalidade de acalmar o potro, movê-lo para 

frente e o acostumar com a presença do cavaleiro, além de ser uma preparação para a 

prática do exterior montado, que será realizado posteriormente nas instruções. 

 

“O passeio à mão (a cabresto), ao lado de cavalos antigos montados, no 

exterior, é a primeira lição a dar ao cavalo novo. É, durante os primeiros dias, 

um excelente exercício, necessário a sua saúde, que permite ao cavalo 

abrandar seu ardor sem perigo para seus membros, habituar-se aos objetos 

exteriores e adquirir a calma indispensável ao trabalho útil.”
7
 

  

A utilização do exterior é uma prática muito frequente nas instruções de 

iniciação. Neste caso, vai permitir estimular a confiança do cavalo novo em quem o está 

conduzindo no passeio à mão.  

Entre os benefícios do trabalho no exterior podemos destacar: 

 - Acalmar o cavalo; 

 - Equilibrar o cavalo; 

 - Desenvolver a musculatura; 

 - Desenvolve o fôlego; e 

 - Inserir ou ampliar os atributos ao animal. 

O potro deve criar o hábito de transitar, em qualquer ambiente, sem temor ao 

desconhecido. Devemos, então, satisfazer sua curiosidade e motivá-lo a encarar os seus 

medos para que haja uma melhor adaptação ao meio externo. Um exemplo disso é a 

travessia de um rio ou terreno alagado (figura 13), um obstáculo natural no qual o 

animal não tem consciência da profundidade, cabendo a nós mostrar a ele que a situação 

                                                 
6
 COLARES, JOSÉ LUIZ LIMA. Principais embocaduras utilizadas na equitação e bitless bridle: ação, 

efeito, vantagens e desvantagens de cada método. Monografia, 2019. p. 15. 
7
 NIGRI, S.; JÚNIOR, W. G. D10/D15 – INICIAÇÃO. Apostila de Iniciação da Escola de Equitação do 

Exército, 1998. p. 16. 
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não apresenta risco. Caso seja apresentado de maneira errada, o cavalo sempre reagirá 

de maneira negativa. 

Figura 13 - Travessia com potros na água 

 

Fonte: Adalberto Felix de Oliveira Junior (2020)  

 

O passeio deve ter um itinerário diversificado, em terreno variado, capaz de 

possuir aclives e declives (figura 14) para que essas mudanças de inclinação acarretem 

na alteração no equilíbrio do cavalo, além de promover um melhor desenvolvimento 

muscular. 

 

Figura 14 - Subida em aclive com os potros 

 

Fonte: Adalberto Felix de Oliveira Junior (2020) 



 

25 

 

 

 

“O aproveitamento judicioso dos acidentes de terreno, das rampas 

ascendentes e descendentes, permitirá que esse desenvolvimento muscular se 

torne tão completo quanto possível, facilitando dirigir as atenções para as 

regiões que pareçam mais fracas e submetê-las a um trabalho mais intenso, 

capaz de provocar uma uniformidade no desenvolvimento muscular do 

organismo do animal.”
8
 

 

3.4 Trabalho à Guia 

 

 O trabalho à guia é uma atividade que pode ser praticada em um redondel 

(mangueira circular com diâmetro de 7 a 14 metros) ou no exterior com o cavalo novo. 

Conforme é previsto no PLADIS, durante a sua execução o potro deve ser capaz de 

realizar o trabalho, primeiramente, sem material de encilhagem, nas três andaduras 

(passo, trote e galope). De acordo com Cavalcanti (2011, p.112), “O trabalho à guia que 

permite ao cavalo se familiarizar com o homem e receber as primeiras lições de 

obediência”, demonstrando a importância dessa tarefa (Figura 15). 

 

Figura 15 - Trabalho à guia 

 

Fonte: Adalberto Felix de Oliveira Junior (2020)  

 

 Durante o trabalho com a guia, o material utilizado no cavalo será a cabeçada 

com bridão, além de protetores de membros e cloches. Já o cavaleiro deverá estar de 

                                                 
8
 NIGRI, S.; JÚNIOR, W. G. D10/D15 – INICIAÇÃO. Apostila de Iniciação da Escola de Equitação do 

Exército, 1998. p. 44. 
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capacete, luva, guia e chicote longo. A maneira correta de segurar a guia varia de acordo 

com a direção do trabalho executado. No caso de um trabalho em círculo à mão 

esquerda, a guia deve ser segurada por essa mão mantendo-a tensa, sem forçá-la. A alça 

e o restante da guia deverá estar dobrado em forma de oito, pela mão direita, estando 

entre as mãos um pedaço de guia. Para um trabalho em círculo à mão direita, aplica-se a 

mesma técnica, porém invertendo a função das mãos. 

 A maneira correta de segurar e utilizar o chicote é igualmente importante, 

devendo ser firmado pelo punho que segura o restante da guia. Quando necessário, basta 

apenas o movimento do punho para que o chicote seja empregado, sem amedrontar o 

cavalo, mas sim, impulsioná-lo (Figura 16). 

 

Figura 16 - Maneira correta de segurar guia e chicote 

 

Fonte: Adalberto Felix de Oliveira Junior (2020) 

  

Desempenhada de forma gradativa, a atividade se inicia com o cavalo ao passo. 

A guia deverá estar numa das mãos do cavaleiro e com a outra, o chicote impulsionando 

e estimulando o animal a andar em volta de quem o está guiando. Devemos lembrar que 

o cavalo precisa ser rodado da mesma forma para os dois sentidos com a finalidade de 

trabalhar igualmente os dois lados do animal e não o sobrecarregar. 
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Quando o cavalo estiver habituado e obediente ao comando, a transição da 

andadura para o trote pode ser praticada. A mudança para o galope deve ser feita, 

igualmente,  de maneira gradativa. 

 Outra forma de rodar o cavalo à guia é empregando uma árvore, um palanque ou 

até mesmo um tronco. Nestas situações, a guia contorna a árvore, por exemplo, 

permitindo o cavaleiro impulsionar o seu cavalo por trás ao mesmo tempo em que o 

cavalo é puxado para frente pela ação da guia na árvore. Essa variação de trabalho à 

guia é feito com cavalos que possuem dificuldades em andar para frente em círculo em 

volta do cavaleiro (Figura 17). 

 

Figura 17 - Variação de trabalho à guia 

 

      Fonte: João Pedro Hassen Fougo Reis (2020) 

 

O uso da voz é fundamental para o sucesso da atividade. É a partir dela que o 

cavalo poderá associar os estímulos e os comandos do cavaleiro.  

 

“É muito importante associar o estímulo ou comando de andar para frente ou 

aumentar a velocidade com o chupar no beiço (chiado característico feito 

com os lábios). Da mesma forma, para parar usar sempre o mesmo tom de 

voz ôla... ôla..., ôôô... ôôô... acompanhado ou não de assobios. Esses 

comandos assimilados pelo potro facilitarão muito as primeiras montadas.”
9
 

 

                                                 
9
 NIGRI, S.; JÚNIOR, W. G. D10/D15 – INICIAÇÃO. Apostila de Iniciação da Escola de Equitação do 

Exército, 1998. p. 17. 
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 Recompensar o cavalo durante essas lições, toda vez que executa os comandos 

com êxito é, não só uma forma de reforçar e fortalecer o comportamento correto, mas 

também de gratificar o animal. Desta forma, ele estará mais propenso a realizar a 

mesma tarefa. 

 No momento em que a transição das três andaduras se realizam de forma 

espontânea e natural, confirmando empenho e entusiasmo por parte do cavalo, as 

dificuldades podem ser aumentadas de maneira progressiva.  

Inicialmente, poderá ser realizada a colocação de uma manta e sobrecilha, como 

forma de preparação do cavalo para o encilhamento, simulando o uso de uma 

barrigueira. 

Adaptado a esses equipamentos, é agregada a sela sem os estribos. Faz-se isso 

com a finalidade de acostumar o animal com o peso do material e, finalmente, são 

encaixados os estribos para que ele se acostume com o seu barulho e movimento. 

É natural que o animal erre e procure se defender nesta etapa. Compete ao 

cavaleiro identificar e realizar as devidas correções para estas atitudes, sempre de 

maneira calma, paciente e cuidadosa. Ressalta-se que, ao executar estas atividades de 

maneira precipitada ou sem os cuidados e conhecimentos necessários, pode acarretar em 

insucesso e traumatizar o animal por uma vida toda. 

Nota-se, então, que o trabalho à guia requer do cavaleiro paciência e respeito ao 

nobre amigo. Da mesma forma, essa atividade exige do potro o seu amadurecimento 

tanto psicológico como muscular e disposição a seguir os comandos enunciados.  

 

3.5 Trabalho em Liberdade 

 

Os trabalhos em liberdade podem ser realizados tanto no picadeiro, quanto no 

coliseu. Além disso, é necessário atentar para os cuidados com os anteriores e os 

posteriores do cavalo, sendo importante o uso de cloches e protetores para a segurança 

do animal. Caso seja realizado o trabalho no coliseu, torna-se mais proveitoso quando o 

cavaleiro é acompanhado de um auxiliar, cada um com chicote para melhor coordenar o 

cavalo. 

O cavalo, após ser  conduzido ao coliseu, é solto no corredor oval para iniciar o 

seu aquecimento. Inicialmente, é natural observar reações no cavalo. Segundo 

Cavalcanti (2005, p. 66), “Naturalmente, ele vai praticar algumas travessuras, enfim, vai 
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retouçar-se. Permite-se, pacientemente, que ele se tranquilize antes de começar o 

serviço”. 

Com o cavalo mais calmo e familiarizado com o local, podemos iniciar o ensino 

e a confirmação do trabalho em liberdade para o animal novo nas três andaduras (Figura 

18). Os movimentos do cavalo serão coordenados pelas pessoas que estão participando 

do trabalho (cavaleiro e auxiliar), devendo cada uma, no seu setor, acompanhar por trás 

da garupa do animal com o chicote afim de estimular para frente o seu movimento. 

 

Figura 18 - Trabalho em Liberdade 

 

Fonte: Artur Severiano Affeld Martins de Lima (2020) 

 

De acordo com o PLADIS, a capacidade de realizar essa atividade de maneira 

espontânea com empenho e entusiasmo devem ser evidenciados. Além disso, o trabalho 

em liberdade necessita ser praticado pelo cavalo com atenção a obediência aos 

comandos de voz, alternando os andaduras, para que seja trabalhado o fôlego do animal, 

e realizando interrupções para recompensas e agrados. 

Da mesma forma como é realizado no trabalho á guia, no trabalho em liberdade 

o cavalo deve ser trabalhado em igualdade para os dois sentidos. 

Atingindo cadência e equilíbrio nas três andaduras no coliseu, o salto em 

liberdade é um ótimo complemento ao trabalho, introduzindo a mecânica do salto de 

uma forma mais natural ao animal. Outrossim, possibilita ao cavaleiro observar a 

maneira como seu cavalo salta, auxiliando para eventuais correções futuras. 
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“Este trabalho deve ser sempre encarado como um divertimento para o 

cavalo que o deve fazer com prazer e confiança. Por isso a dimensão do 

obstáculo deve ser aumentada progressivamente quer em altura como em 

largura e nunca atingir dimensões inadequadas à experiência do cavalo, nem 

tão pouco se deve abusar do número de saltos por sessão que pela exaustão 

provocada passará a ser uma tortura para o cavalo”.
10

 

 

Levando em conta a progressividade, segundo Cavalcanti (1993, p. 67), após 

aquecimento do animal, o trabalho continua com o mesmo passando sobre uma vara no  

chão, a qual somente será levantada quando for ultrapassada com facilidade (Figura 19). 

 

Figura 19 - Salto em Liberdade 

 

Fonte: Artur Severiano Affeld Martins de Lima (2020)  

 

 Finalizado os saltos, sempre o trabalho deve ser encerrado com um intervalo de 

tempo na andadura ao passo, para que haja a volta à calma de maneira gradual do 

animal. 

 

“Um cavalo novo ou um cavalo pouco rotinado na especialidade começa por 

saltar em liberdade: uma sessão semanal de transposição de obstáculos baixos 

e convidativos. Conforme o seu bom aproveitamento, ele iniciará em seguida, 

o trabalho montado sobre barras no solo, linhas de cavaletes e obstáculos 

simples e isolados.”
11

 

 

                                                 
10

 NEGRÃO, Luís. Os Primeiros passos do ensino do cavalo de obstáculos. 2007. p. 12. 
11

 CAVALCANTI, Péricles. Concurso Completo de Equitação Subsídios. Poupex. 2005. p. 45. 
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3.6 Lições de Montaria 

 

 Projetando que temos um cavalo familiarizado com a nossa presença e também 

adaptado com uma rotina de exercícios e com o material de encilhagem, podemos então 

iniciar a etapa de montaria. 

 Em primeiro lugar devemos relembrar da calma e da progressividade que 

carecemos exercer quando se trata de um cavalo novo. Além disso, ressaltamos a 

importância da repetição para estabelecer bons hábitos ao animal. 

A forma que devemos abordar o potro para montá-lo (Figura 20) será a seguinte: 

 - Verificar arreamentos (bridão, cabeçada, sela e barrigueira); 

 - Abaixar os estribos (fazer barulho com os loros e mover a sela); 

 - Fazer pressão/peso sobre os estribos (realizar em ambos os lados); 

 - Colocar o pé esquerdo no estribo e colocar o abdômen na sela (procurar dividir 

o peso em ambos os lados da montaria); 

 - Realizar a montaria em si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Autor 

 

1 2 

3 4 

Figura 20 – Etapas da abordagem para montar 
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Não apresentando reações, é recomendável a aplicação de reforços positivos, 

após cada etapa da lição de montaria, novamente com o intuito de reforçar e fortalecer o 

comportamento correto. Entre os reforços positivos podemos destacar a ração, o açúcar, 

a aveia, juntamente com o afago. Este afago deve sempre vir após o alimento, para que 

seja associado como uma recompensa. Posteriormente, o reforço positivo feito com o 

alimento será retirado, e o cavalo, mais maduro, já terá compreendido que somente o 

carinho é uma recompensa para o bom trabalho realizado.  

Caso apresente reações, diversos recursos podem ser realizados para que o 

animal se habitue ao peso do cavaleiro (Figura 21). 

 

Figura 21 - Simulação do peso do cavaleiro com saco de 40kg de ração 

 

Fonte: O Autor 

 

Realizado a montaria, nosso primeiro objetivo será o de mover o cavalo sempre 

para frente. Neste momento, é indispensável o uso das lições de perna, onde devemos 

procurar utilizar o assento (peso do corpo) e as pernas para mover o potro para frente e, 

consequentemente, agir menos possível nas rédeas (não manter um contato forte nas 

rédeas e também sem puxar na boca do cavalo). 

  

Naturalmente nessas primeiras lições de aplicação das pernas, a mão não 

deve opor-se à extensão do pescoço; ao contrário, os dedos permanecem 

ligeiramente entreabertos para que o pescoço tenha facilidade em alongar-se 

e que nada possa dificultar a boa vontade do cavalo em seu movimento para 

frente. Em suma, as penas são ativas e as mãos passivas.
12

 

 

                                                 
12

 CAVALCANTI, Péricles. Concurso Completo de Equitação Final. Poupex. 2011. p. 113. 
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3.7 Ensino Sumário das Ajudas 

 

As ajudas são todos os meios utilizados para conduzir um cavalo. Elas podem 

ser naturais ou artificiais. As ajudas naturais são aquelas que estão em contato 

permanente com o animal, como as mãos, as pernas e o próprio peso do corpo do 

cavaleiro; as ajudas artificiais são aquelas utilizadas somente quando necessário, como 

por exemplo, com objetivo de reforçar uma ação, como o chicote, a voz ou as esporas. 

Para a condução e adestramento do cavalo são necessários o uso correto dessas 

ajudas, em especial a combinação das mãos e das pernas, que produzem os efeitos de 

rédeas. Tais combinações podem resultar em cinco efeitos diferentes, que são: rédea de 

abertura, rédea direta de oposição, rédea contrária, rédea contrária de oposição à frente 

das espáduas e rédea contrária de oposição atrás das espáduas. 

Na iniciação do potro é trabalhado, primeiramente, somente os efeitos de rédea 

de abertura, considerada elementar pela sua simplicidade, além disso, não corta a 

impulsão do animal. 

 

“Emprega-se a rédea de abertura principalmente com os cavalos novos e para 

girar simplesmente sobre o plano. A chave desse movimento e sua eficácia se 

apoiam na ação das pernas depois da abertura da mão que não deve hesitar 

em abrir-se nitidamente para o lado pivoteando em torno do cotovelo com as 

unhas para cima. A mão oposta contenta-se em limitar a encurvação. As duas 

pernas agem ao mesmo tempo.”
13

 

 

A apostila de Iniciação atualmente usada pela EsEqEx, no ano de 2020, destaca 

as ações que o cavaleiro deve tomar para obter-se a rédea de abertura (Figura 22): 

 - A mão direita desloca-se para direita e para frente com o braço estendido e a 

palma da mão voltada para cima; 

 - A mão esquerda é reguladora, inicialmente cede e depois regula; 

 - As pernas são aplicadas na posição normal e agem por batidas, limitando-se a 

gerar e manter a impulsão; 

 - O assento é levado ligeiramente para direita.  

 

                                                 
13

 CAVALCANTI, Péricles. Concurso Completo de Equitação Final. Poupex. 2011. p. 76. 
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Figura 22 - Efeito da Rédea de Abertura 

 

Fonte: Modificado de Manual de Equitação da Federação Paulista de Hipismo (2012, p.104) 

 

Além disso, na mesma apostila são evidenciados os efeitos sobre o cavalo em 

seu corpo: 

 - Cabeça: volve levemente para a direita; 

 - Focinho: volve levemente para a direita; 

 - Pescoço: encurva-se à direita; 

 - Espáduas: a direita é levemente sobrecarregada; 

 - Garupa: nenhum efeito sobre a garupa. 

 Aplicando a rédea de abertura de maneira correta, o peso do pescoço é levado 

para a espádua direita, produzindo como resultado o cavalo deslocando para direita e 

avançando (Figura 23).  

 

Figura 23 - Aplicação Rédea de Abertura 

 

Fonte: (CAVALCANTI, 2011, p. 76) 
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Os demais efeitos de rédeas são inseridos com o andamento do trabalho e a 

evolução do cavalo novo, à medida que, atingindo maturidade técnica suficiente, possa 

executar os demais movimentos sem dificuldades. 

 

3.8 Exterior Montado 

  

Uma vez manifestada, voluntariamente, a vontade do cavalo se mover para 

frente, o próximo passo será o de realizar a transição das andaduras do passo ao trote no 

exterior. Nesta ocasião, devemos aproveitar a aplicação do exterior, passando por 

diversos obstáculos naturais (rios e terrenos alagados) e terrenos variados (aclives e 

declives), para, assim, atingirmos aos poucos cadência e equilíbrio, além de desenvolver 

ainda mais a franqueza e a musculatura do animal.   

Estando em grupamento, a utilização de um cavalo mais experiente e manso à 

frente guiando o grupamento é muito válida. Dessa forma, torna-se possível perceber o 

progresso dos jovens cavalos com mais clareza ao longo das instruções (Figura 24).  

               

Figura 24 - Deslocamentos em grupamento 

 

         Fonte: Adalberto Felix de Oliveira Junior (2020) 

 

Devemos, contudo, sempre incentivar a prática de trabalhos de maneira livre 

com o intuito de ampliar a capacidade para agir, de forma firme e destemida, diante de 

situações difíceis que podem ser encontradas no exterior. Dessa maneira, evita-se que os 

cavalos se tornem dependentes uns dos outros, incentivando a sua autonomia. 

O exterior, por fim, permite ao cavaleiro observar e trabalhar as dificuldades de 

seu animal, não só possibilitando ao cavalo confrontar e vencer seus receios, mas 
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também agregando franqueza, equilíbrio, iniciativa, coragem, destreza e calma à frente 

de obstáculos naturais. 

 

3.9 Avaliação Formativa da 1ª Fase 

 

 Ao final da 1ª Fase, como forma de conclusão desta etapa, os conjuntos serão 

avaliados em duas situações: Lição de montaria e um percurso reduzido no Cross (nas 

andaduras ao passo e ao trote, sem transposição de obstáculos)  

Na lição de montaria, será verificado a apresentação do animal e seu estado 

geral, assim como os procedimentos para montar o potro, observando suas reações 

(Figura 25). 

 

Figura 25 - Lição de Montaria 

 

 Fonte: RP da EsEqEx 

 

Para a execução do percurso reduzido no Cross country, o conjunto deve ser 

capaz de realizar sozinho um deslocamento contendo aclive, declive e passagem com 

água (Figura 26), aplicando as transições ao passo e ao trote nos locais demarcados 

(passagens obrigatórias), com a intenção de simular um trabalho no exterior (Figura 27). 
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Figura 26 – Passagem com água em percurso reduzido  

 

Fonte: RP da EsEqEx 

 

Figura 27 - Passagens obrigatórias no Cross Country 

 

Fonte: RP da EsEqEx 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

 

4.  2ª FASE DO CURSO DE INSTRUTOR DE EQUITAÇÃO 

  

 A 2ª Fase do Curso de Instrutor de Equitação consiste em refinar todo o trabalho 

que foi desenvolvido na fase anterior, adicionando novos graus de dificuldade para que 

potro possa aprimorar suas qualidades e desenvolver ainda mais suas habilidades. 

 

4.1 Lições de Galope 

 

 Ao final da 1ª fase, o cavalo novo já desenvolveu sua vontade de andar para 

frente, assim como aprimorou sua musculatura e o seu equilíbrio nas andaduras ao 

passo e ao trote. Para a 2ª fase, devemos incentivar ainda mais suas andaduras, sendo o 

exterior o local mais indicado para realizar as primeiras lições de galope. 

 O cavaleiro deve inicialmente conhecer as características do seu cavalo e 

verificar se o mesmo possui a naturalidade ou a facilidade para a andadura do galope. O 

trabalho na guia é um bom parâmetro para analisar a desenvoltura do animal. Realizar, 

primeiramente, esse trabalho de baixo (não montado) é o mais indicado, pois auxilia o 

cavalo novo a entender melhor o que está sendo exigido, além de ensinar o movimento e 

regular sua cadência.  

Dando prosseguimento às lições de galope, pode ser realizado uma atividade 

conjunta entre o trabalho com a guia e um cavaleiro montado.  A pessoa que está 

embaixo, é responsável por conduzir o cavalo pela guia para dentro do círculo e, caso 

necessário, auxiliar na impulsão. O cavaleiro que está montado tem a responsabilidade 

de aplicar as ajudas (mãos, pernas e assento) para indicar o pedido do galope (Figura 

28). 
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Figura 28 - Lições de galope 

 

Fonte: Adalberto Felix de Oliveira Junior (2020) 

  

Concluída essa atividade com um bom rendimento, as lições de galope podem 

avançar para sua fase final, na qual o cavaleiro montado emprega somente uma simples 

pressão ou batida das pernas para provocar uma ruptura do equilíbrio e iniciar o galope. 

O objetivo é que essa transição do trote para o galope seja tranquila e sem reações 

(Figura 29). 

 

Figura 29 - Partida ao Galope 

 

Fonte: Ana Carolina de Oliveira (2020) 

 

O galope desenvolve a capacidade respiratória do cavalo novo no exterior e o 

seu movimento pode ser descrito da seguinte forma: “O cavaleiro liga-se ao ritmo do 

galope, mantém a ação das pernas e acompanha suavemente com os cotovelos o jogo do 
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pescoço, contribuindo desse modo para conservar a andadura.” (NIGRI; JÚNIOR, 

1998) 

 

4.2 Lições de Perna Isolada 

 

Da mesma forma como ocorre em outros ensinamentos ao cavalo, podemos 

aplicar primeiramente o ensino de baixo para ensinar o efeito da perna isolada. O 

cavaleiro deve tomar as rédeas e ajustar a rédea de fora. A rédea de dentro faz com que 

o cavalo mantenha o pli do cavalo para dentro. O cavaleiro possui como recurso o seu 

chicote, que fará a função da perna, utilizando parte do cabo ou o chicote em si um 

pouco atrás da cilha (Figura 30). 

 

Figura 30 - Perna isolada de baixo 

 

Fonte: Adalberto Felix de Oliveira Junior (2020) 

 

Importante ressaltar que quando executado de maneira correta o cruzamento dos 

posteriores, imediatamente o animal deverá ser recompensado por um afago ou andar 

para frente, por exemplo. 

Passadas algumas sessões e o cavalo ter assimilado bem o exercício de baixo, 

podemos passar o próximo nível de dificuldade, o exercício montado, podendo ser 

realizado em estação ou em movimento. Necessário ao cavaleiro clareza nas ajudas para 

que o animal possa compreender o que é pedido. 

No exercício montado podemos fazer de duas formas: somente o uso da perna 

isolada ou com auxílio de alguém de baixo. O cavaleiro usa a rédea de dentro para dar o 

pli do cavalo, enquanto a rédea reguladora mantem o cavalo reto. A perna de fora 
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permanece em contato com a cilha enquanto atrasa a perna de dentro. Com alguém 

auxiliando de baixo, o efeito da perna do cavaleiro é acrescido do estímulo do chicote 

do auxiliar que está embaixo (Figura 31).  

 

Figura 31 - Perna isolada com auxiliar de baixo 

 

Fonte: Adalberto Felix de Oliveira Junior (2020) 

 

Passadas algumas sessões, não será necessário mais o auxiliar à medida que o 

potro se torne sensível á perna do cavaleiro e consiga compreender os estímulos 

aplicados (Figura 32).  

 

Figura 32 - Perna isolada 

 

Fonte: Adalberto Felix de Oliveira Junior (2020) 
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4.3 Transposição de Acidentes do Terreno e Obstáculos Rústicos 

 

 Como visto anteriormente, na 1ª fase do Curso de Instrutor de Equitação, os 

jovens cavalos são apresentados ao exterior, local este que confere diversos benefícios 

ao animal. Junto ao exterior, podemos encontrar inúmeros obstáculos naturais, alguns 

dos quais o potro vai se familiarizando ao longo da fase, como é o caso da travessia de 

água, a fim de que futuramente não ofereça dificuldades para transpor.  

 Na 2ª fase, são introduzidos novos obstáculos que vão exigir do animal atributos 

como franqueza, destreza e velocidade. Deve-se levar em consideração que os 

obstáculos utilizados para transposição deverão ser, obrigatoriamente, bem 

referenciados, maciços e convidativos, com o intuito de facilitar o salto e respeitar o 

obstáculo. 

 O primeiro obstáculo a ser apresentado aos cavalos será um tronco sólido e  

largo, apoiado no solo. Conduzidos na mão com a guia e em escola, os potros são 

guiados ao passo para atravessar a barreira (Figura 33). Essa atividade é realizada de 

forma gradativa, até o momento em que animal se sinta habituado. Quando isso ocorrer, 

a transposição na andadura ao trote pode ser praticada.   

 

Figura 33 - Passagem de tronco 

 

Fonte: O Autor 

 

Adaptados ao trabalho, é realizado o mesmo exercício com os cavaleiros 

montando seus cavalos, primeiramente ao passo e depois ao trote (Figura 34). 
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Figura 34 - Passagem de tronco ao trote 

 

Fonte: O Autor 

 

Os graus de dificuldade são aumentados de maneira gradativa à medida que o 

rendimento dos cavalos é evidenciado em cada instrução, passando a ser acrescentados 

obstáculos mais desafiadores, como tonéis, obstáculos de feno, pneus e outros 

obstáculos rústicos (Figura 35). 

 

Figura 35 - Salto do tonel 

 

Fonte: Ana Carolina de Oliveira (2020) 

 

Um destaque deve ser dado ao fosso/buraco, considerado por muitos um perigo 

escondido. A profundidade do obstáculo é um fator que prejudica a abordagem para o 

cavalo, devendo o cavaleiro aproximar energicamente, com impulsão, mas mantendo o 
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animal equilibrado e com ritmo. A aproximação deve ser segura e com andadura 

suficiente para saltar por sobre o fosso/buraco. 

Da mesma forma como foi realizado em obstáculos anteriores, a progressividade 

deve ser mantida. Inicialmente é apresentado o obstáculo, para depois, conduzir o 

cavalo na mão com a guia e ultrapassar ao passo e ao trote (Figura 36).  

 

 

Fonte: Adalberto Felix de Oliveira Junior (2020) 

 

Para cavalos com dificuldade de ultrapassar este obstáculo, vale ressaltar a 

utilização de fenos como um artifício para camuflar a profundidade do obstáculo 

(Figura 37). À medida que o cavalo se acostuma com o salto, é feita a retirada 

progressiva dos fenos, até restar somente o buraco (Figura 38). 

 

Figura 37 - Fosso com feno 

 

Fonte: Adalberto Felix de Oliveira Junior (2020) 

 

 

Figura 36 - Ultrapassagem na guia 
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Figura 38 - Progressividade do Fosso 

 

Fonte: Adalberto Felix de Oliveira Junior (2020) 

 

Por ventura, ainda assim podem ocorrer situações de cavalos que possuem 

grande dificuldade para ultrapassar este obstáculo. A solução para tal cenário é a 

condução deste cavalo em direção a barreira, em grupamento, sendo guiado por um 

cavalo mais experiente no salto deste obstáculo, ainda com a utilização de fenos (Figura 

39). Dessa maneira é mais propício que o cavalo amedrontado supere o medo e consiga 

realizar o salto. 

 

Figura 39 - Dificuldade no fosso 

 

Fonte: Adalberto Felix de Oliveira Junior (2020) 



 

46 

 

4.4 Exercícios no Picadeiro Coberto  

 

 Na 1ª Fase, iniciaram-se os primeiros trabalhos de condução dos cavalos novos, 

buscando a calma do animal, desenvolvimento da cadência e do equilíbrio de suas 

andaduras, submissão às ajudas do cavaleiro, bem como preparar a musculatura para 

futuros exercícios.  

A 2ª Fase apresenta os mesmos objetivos na condução dos potros, possuindo 

agora como diferencial a prática de ginásticas e exercícios no picadeiro coberto. 

Acostumados com os trabalhos no exterior, o picadeiro coberto se torna para o jovem 

cavalo um local com grau de dificuldade maior, por ser um espaço novo e fechado, 

apresentando informações ao animal que nunca havia tido contato antes, como o 

palanque do júri de campo e as tábuas de marcação da pista. Todos esses fatores 

compilados podem acabar estressando e acuando o cavalo. 

Os potros são conduzidos em grupamento para o picadeiro coberto. Na primeira 

passagem no picadeiro, o grupamento deve ter como primeiro elemento o equino com o 

atributo “coragem” mais bem desenvolvida para conduzir os demais cavalos. A 

ambientação cabe ao cavaleiro, expondo as peculiaridades do local e mostrando que não 

há ameaças ou riscos. Aos poucos, os jovens cavalos vão se habituando e são iniciados 

os primeiros exercícios em local fechado (Figura 40). 

 

Figura 40 - Primeiros exercícios no picadeiro coberto 

 

Fonte: Adalberto Felix de Oliveira Junior (2020) 

 

Os exercícios de conduta são muito empregados e consistem em realizar 

transições das andaduras (passo, trote e galope), mudanças de velocidade e de direção 
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no picadeiro (Figura 41). O correto emprego das ajudas é essencial para que seja 

realizado com sucesso essas ações. Segundo Cavalcanti (2011, p.70), “Os exercícios de 

conduta propiciam ao cavaleiro uma ocasião de praticar variadas atuações no exercício 

de comando do cavalo. Não devem ser considerados como um fim, porém como um 

meio.” 

 

Figura 41 - Exercícios de Conduta 

 

Fonte: (CAVALCANTI, 2011, p.71) 

 

Os principais exercícios de conduta são: 

 - Cortar picadeiro: realizar giro de 90º para o interior do picadeiro, atravessar 

picadeiro em linha reta e efetuar um novo giro ao atingir a pista oposta; 

 - Volta: realizar giro tangente à pista, com diâmetro de 10 metros; 

 - Meia-volta: realizar metade de um círculo de uma volta, seguido de uma 

oblíqua de 45º. Voltar a pista na mão oposta; 

 - Invertida Meia-volta: Afastar-se da pista numa oblíqua de 45º, seguida de um 

semicírculo, voltando à pista na mão oposta; 

 - Mudança de mão: realizar diagonal saindo de um grande lado em direção ao 

outro.  
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4.5 Avaliação Formativa da 2ª Fase 

 

Ao final da 2ª Fase, como forma de conclusão desta etapa, os conjuntos serão 

avaliados em duas situações: uma Reprise de Adestramento (Iniciante I) dentro do 

picadeiro coberto e um Percurso Reduzido no Cross Country (10 esforços) na altura 

máxima de 80cm na andadura trote. 

Na Reprise de Adestramento dentro do picadeiro coberto, será verificado a 

regularidade e a franqueza das andaduras, a submissão do animal (Figura 42), a posição 

do cavaleiro e suas ajudas, a execução das figuras presentes na reprise e a apresentação 

do conjunto (Figura 43).  

 

Figura 42 - Execução de reprise 

 

Fonte: RP da EsEqEx 

 

Figura 43 – Apresentação de reprise 

 

Fonte: RP da EsEqEx 
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Para a execução do percurso reduzido no Cross Country, o conjunto deve ser 

capaz de ultrapassar sozinho um percurso contendo obstáculos rústicos e acidentes no 

terreno na andadura ao trote (Figuras 44 e 45). 

 

Figura 44 - Prova Cross Country 

 

Fonte: RP da EsEqEx 

 

Figura 45 - Ultrapassagem de obstáculos rústicos 

 

Fonte: RP da EsEqEx 
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5. 3ª FASE DO CURSO DE INSTRUTOR DE EQUITAÇÃO 

 

 O propósito da terceira e última fase da matéria de Iniciação do Curso de 

Instrutor são de manter a prática das atividades desenvolvidas ao longo das fases 

anteriores, confirmando atributos e habilidades adquiridas em exercícios já executados. 

Serão introduzidos nesta fase, também, os trabalhos de salto na pista com a utilização de 

cavaletes de trote e ginásticas de salto, complementando a formação do cavalo novo. 

 

5.1 Trabalhos no Exterior 

 

 Nesta fase, os ganhos alcançados em trabalhos no exterior devem ser mantidos e 

desenvolvidos, podendo ser aumentado em duração e em nível de exigências de alguns 

exercícios.  

 O desenvolvimento muscular dos potros vem sendo constantemente trabalhado 

de forma progressiva em terreno variável por meio de flexionamentos, tornando 

primordial para o desenvolvimento do animal o uso das transições de andaduras. A 

partir delas observamos: 

 - Na andadura ao passo, devemos buscar a confirmação da calma e estimular o 

cavalo a estender o pescoço, procurando o apoio; 

 - Na andadura ao trote, devemos buscar o desenvolvimento das forças 

impulsivas do cavalo e um maior apoio nos trabalhos de subidas; 

- Na andadura ao galope, devemos buscar a cadência, o equilíbrio e o 

desenvolvimento cardiovascular do cavalo. 

 

5.2 Saltos ao Galope 

 

 Trabalhos de salto no Cross Country podem ser aprimorados com a realização de 

percursos reduzidos ao galope com obstáculos de no máximo 80 centímetros, simulando 

uma prova de Concurso Completo. A coragem do cavaleiro e a franqueza do cavalo 

novo serão novamente testadas por meio da transposição de obstáculos rústicos e de 

passagens de água (Figura 46). 
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Figura 46 - Salto ao galope no Cross Country 

 

Fonte: RP da EsEqEx 

 

“O salto é um exercício de coragem por excelência. A passagem de pequenos 

obstáculos, com toda a segurança, eleva a confiança e o entusiasmo do 

cavaleiro, permitindo-lhe avaliar, por si mesmo, seus progressos, dando-lhe 

motivação diariamente.” 
14

 

 

5.3 Trabalhos em forma  
 

Outra prática que pode ser realizada como preparação para a cavalhada é o início 

de atividades em forma, com intuito de acostumar os cavalos com a presença de outros 

ao seu lado, o que possibilita o seu emprego em futuras formaturas ou em operações de 

garantia de lei e da ordem (Figura 47). 

 

Figura 47 - Trabalho em forma 

 

Fonte: Adalberto Felix de Oliveira Junior (2020) 

                                                 
14

Manual Técnico Equitação (EB60-MT-26.401), 1ª Edição, 2017. p.90. 
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 Como descrito no Manual Técnico Equitação (EB60-MT-26.401), nesta 

atividade são realizadas marchas em fileiras e com intervalos abertos, conhecidos como 

quincôncio. A atividade consiste em marchar pelo terreno mudando as andaduras e 

direção, exigindo que o conjunto se mantenha exatamente no seu lugar perante os 

demais. 

 

5.4 Trabalhos no Picadeiro 

 

 Dando continuidade nos exercícios dos potros dentro picadeiro coberto, nesta 

nova etapa temos como principal objetivo a execução da reprise elementar nr 1. 

Trabalhos de flexionamentos serão muito empregados e são fundamentais no sucesso do 

conjunto para a realização de uma reprise. O flexionamento vai permitir desenvolver a 

musculatura do animal, assim como fazer melhor compreender as ajudas do cavaleiro 

para com seu jovem cavalo. 

 

“Os flexionamentos destinam-se a ensinar o cavalo a obedecer às ações das 

ajudas; ao cavaleiro tornar-se senhor dos movimentos do animal; a fornecer 

aos músculos e às articulações do educando a força, a desenvoltura e a 

elasticidade para praticar os movimentos que lhe forem solicitados em todas 

as andaduras; e, em consequência, contribuir para a descontração e a 

colocação do animal em equilíbrio”.
15

 

 

Exercícios de transições de andaduras (passo, trote e galope) tanto para baixo 

como para cima são ótimos para flexionar o cavalo novo pois ativam os posteriores e 

trabalha o engajamento do cavalo (Figura 48). Segundo Cavalcanti (2011, p.88), “As 

transições ajudam a melhorar a habilidade do cavalo para remeter sua massa sobre os 

posteriores, nas transições a andaduras inferiores, a lançá-la para frente, nas transições a 

andaduras superiores.” 

 

                                                 
15

 CAVALCANTI, Péricles. Concurso Completo de Equitação Final. Poupex. 2011. p. 93. 
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Figura 48 - Transições de andaduras no picadeiro 

 

Fonte: Adalberto Felix de Oliveira Junior (2020) 

 

Alongamentos e encurtamentos também podem ser realizados e possibilitam a 

flexibilidade da coluna vertebral do animal, auxiliando no engajamento e mobilidade 

das ancas. Segundo Cavalcanti (2011, p.136), “Alongamentos e encurtamentos 

alternados e cada vez mais próximos um do outro propiciam a acentuação do 

abaixamento das ancas nos encurtamentos e a distensão dos jarretes nos alongamentos.” 

Dentre as figuras que devem ser realizadas e treinadas na reprise, podemos 

destacar o círculo de 20 metros que possibilita o cavalo se alongar para baixo e para 

frente. São avaliados o desenho e o tamanho do círculo, assim como a encurvatura, o 

trote e o equilíbrio do conjunto (Figura 49). 

 

Figura 49 - Círculo de 20 metros 

 

Fonte: Regulamento para Eventos de Adestramento (2009, p.18) 
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Em um trabalho em círculo a figura deve ser executada de maneira ampla para 

facilitar a efetividade do exercício, a fim de não comprometer a musculatura. Quando o 

animal estiver familiarizado, poderá ser diminuído o círculo de maneira gradativa.  Esta 

atividade é primordial para se adquirir a encurvatura e a descontração do dorso do 

cavalo, facilitando para aplicação de exercícios laterais. 

Dentro do círculo podemos desenvolver também o trabalho de flexão lateral da 

cabeça, estimulando a descontração da nuca e do maxilar sem a participação do 

pescoço. Assim que esse exercício for assimilado pelo potro, é possível colocar um 

novo grau de dificuldade, como a mobilização da garupa para dentro e para fora do 

círculo, integrando com o exercício de perna isolada, já conhecido. 

Outra atividade que desenvolve a mobilização da garupa é a realização das 

figuras “Oito de Conta”, que consiste em dois círculos de mesmo tamanho ligados no 

centro do oito (Figura 50) e da serpentina, que consiste em meios círculos ligados por 

uma reta (Figura 51). 

 

Figura 50 - Oito de Conta 

 

Fonte: Regulamento para Eventos de Adestramento (2009, p.19) 

  

Figura 51 - Serpentina 

 

Fonte: Regulamento para Eventos de Adestramento (2009, p.19) 
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Uma variação de ginástica que pode ser utilizada para que seja atingido os 

mesmos efeitos de mobilização de garupa, é realização de um exercício de serpentina 

com cones. O estreitamento da distância entre os cones faz com que o diâmetro do 

semicírculo fique menor, obrigando o animal a empregar ainda mais a garupa (Figuras 

52). 

 

Figura 52 - Ginástica com cones 

 

Fonte: Adalberto Felix de Oliveira Junior (2020) 

 

5.5 Trabalhos na Pista de Salto 

 

 Consolidado o trabalho de salto em obstáculos rústicos no Cross Country com os 

potros, realizado na 2ª Fase, podemos observar nesta nova etapa a transição gradativa 

para os obstáculos com vara na pista. Devemos atentar para que ocorra a associação dos 

obstáculos do Cross Country para com os da pista de salto, com o intuito de facilitar a 

assimilação do jovem cavalo, confirmar sua franqueza e o estimular para a transposição 

das barreiras e obstáculos propostos. 

Inicialmente será introduzido a passagem de uma vara no solo ao passo  com um 

trabalho em linha reta sobre cavaletes (Figura 53). No momento em que ocorre essa 

passagem sobre o cavalete simples sem alteração, pode ser realizada ao trote e ao 

galope.  
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Figura 53 - Passagem no cavalete simples 

 

Fonte: Adalberto Felix de Oliveira Junior (2020) 

 

A progressividade deve ser mantida, onde acrescentamos 2 e 3 varas paralelas 

enfileiradas no deslocamento do jovem cavalo. Conduzido pelo cavaleiro de maneira 

equilibrada, paciente e calma, verificamos que aos poucos o cavalo passa a série de 

varas sem problemas (Figura 54). 

 

Figura 54 - Passagem no cavalete de trote 

 

Fonte: Adalberto Felix de Oliveira Junior (2020) 

 



 

57 

 

A quantidade normal de cavaletes varia entre 4 a 5 varas. A distância entre eles 

será influenciada de acordo com a andadura empregada, o tamanho do cavalo e também 

pelo nível de treinamento (Figura 55). De acordo com Cavalcanti (2011, p.163), “Ao 

passo, limita-se entre 0,80 e 1,00 metro, do passo reunido ao passo alongado; ao trote, 

entre 1,30 e 1,50 metro; ao galope, 3,50 metros é o comprimento normal”. 

  

Figura 55 - Exemplo de trabalho com cavalete 

 

Fonte: (CAVALCANTI, 2011, p.164) 

 

Dentre os benefícios do cavalete de trote podemos destacar: 

 - Fortalece os tendões e os músculo do cavalo; 

 - Melhora o equilíbrio; 

 - Captura a atenção do cavalo, mostrando-lhe o chão; 

 - Arredonda o dorso-rim do animal, liberando as espáduas; 

 - Regula a andadura do cavalo; 

 - Acalma o animal; 

 - Desenvolve a confiança do conjunto; e 

 - Prepara as bases do cavalo para o salto. 

 Olhar fixamente para baixo (propiciando desequilíbrio do conjunto), corpo 

projetado à frente do movimento do cavalo e apoiado na rédea são alguns erros 

frequentes podem ocorrer, por parte do cavaleiro, devendo ser evitados para não 

prejudicar o exercício. 
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 Como dito anteriormente, é necessário realizar a associação dos obstáculos do 

Cross Country para com os da pista de salto. Para que isso seja praticado, um trabalho 

de salto com tonéis é uma boa opção para se incorporar ao exercício. Novamente de 

maneira gradativa, são retirados os tonéis ao longo das instruções até que fique somente 

a vara do obstáculo (Figura 56). 

 

Figura 56 - Salto em tonéis 

 

Fonte: Adalberto Felix de Oliveira Junior (2020) 

 Saltos isolados com cavaletes podem ser agregados aos trabalhos diários, na 

medida que o cavalo novo já se encontra habituado com a passagem nas varas. Desta 

forma, é possível dedicar-se ao salto de pequenos esforços após a passagem de uma 

linha de cavaletes. Atingindo evolução, pode-se acrescentar um novo obstáculo na linha 

do percurso, aumentando a dificuldade da ginástica (Figura 57). 

 

Figura 57 - Saltos isolados com cavaletes 

 

Fonte: Adalberto Felix de Oliveira Junior (2020) 
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“Ao aproximar-se do obstáculo, o cavalo alonga a coluna vertebral 

preparando-se para o esforço a desprender e, no ponto de partida do salto, 

eleva o antemão, estica o pescoço e a cabeça e facilita, desse modo, a 

distensão dos posteriores. Os posteriores impelem, então, a massa e 

caracteriza-se a encurvatura do salto, que prossegue com gesto rápido de 

abaixamento do pescoço, favorecendo a flexão do dorso-rim e ajudando o 

mecanismo da báscula.”
16

 

 

Visando a confirmação da franqueza do animal, a melhora na condução do 

jovem cavalo frente a barreira, a regularização dos lances do galope e também iniciar a 

prática da batida (ponto de partida do salto do obstáculo) são implementados saltos 

isolados sem cavaletes (Figura 58). 

 

Figura 58 - Salto isolado sem cavaletes 

 

Fonte: Adalberto Felix de Oliveira Junior (2020) 

 

Erros e dificuldades nos exercícios podem ser manifestados em diversas formas, 

cabendo ao instrutor controlar e coordenar a situação, avaliando a melhor linha de ação 

para cada cavalo. Elaborado de maneira progressiva e respeitando as limitações do 

animal, a ginástica de salto tem muito a agregar ao desenvolvimento do animal novo, 

alcançando assim resultados expressivos. 

 

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

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

positivo e duradouro sobre o desenvolvimento do movimento de salto do 

cavalo. Com a ginástica de salto fortalecemos os músculos, tendões e 

ligamentos do animal e também o desenvolvimento de seus movimentos.”
17

 

 

                                                 
16

 CAVALCANTI, Péricles. Concurso Completo de Equitação Final. Poupex. 2011. p. 171. 

 
17

 MUNÕZ (2012 apud MAXIMIANO, 2019, p.43) 
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5.6 Avaliação Formativa da 3ª Fase 

  

Ao final da 3ª Fase, como forma de conclusão do desenvolvimento do potro no 

ano de instrução, os conjuntos serão avaliados em quatro situações: uma inspeção 

veterinária, uma reprise de adestramento (Elementar nr I) dentro do picadeiro coberto, 

um percurso no Cross Country (15 esforços) na altura máxima de 80 cm na andadura ao 

galope e um percurso na pista de salto (10 esforços) na altura máxima de 70 cm na 

andadura ao galope. 

Inicialmente, antes da prova de adestramento, haverá uma inspeção veterinária 

avaliada onde será observado a limpeza e o trato do animal, assim como a apresentação 

do conjunto num deslocamento demarcado ao passo e ao trote . 

Na Reprise de Adestramento dentro do picadeiro coberto, será verificado a 

regularidade e a liberdade das andaduras, a submissão e a impulsão do animal, a posição 

do cavaleiro e suas ajudas e a execução das figuras presentes na reprise. 

Para a execução do percurso no Cross Country, o conjunto deve ser capaz de 

ultrapassar sozinho um percurso contendo obstáculos rústicos e acidentes no terreno na 

andadura ao galope. 

Finalizando a prova, será executado um percurso na pista de salto, onde o 

conjunto deverá ser capaz de ultrapassar sozinho um percurso na andadura ao galope. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 A elaboração do presente estudo possibilitou uma análise precisa de como é o 

desenvolvimento do ensino da Iniciação dos potros na EsEqEx. Através das instruções 

práticas, conseguimos compreender a importância da matéria, responsável por 

introduzir e disciplinar o jovem cavalo ao esporte, além de estimular diversos atributos 

e qualidades essenciais para o animal atleta. 

 Graças a matéria de Iniciação, verificamos, também, a influência do cavaleiro 

para com a formação do cavalo novo. Dedicação e paciência são primordiais ao 

cavaleiro para que, assim, possa atingir com seu cavalo os resultados almejados. Cabe 

ao mesmo, utilizar seus conhecimentos e praticar sua sensibilidade, para que possa 

extrair o máximo do potencial do nobre amigo, sempre respeitando seus limites e 

dificuldades. 

 Ao longo do trabalho realizado no corrente ano, a progressividade mostrou ter 

papel fundamental no desenvolvimento saudável e proveitoso no processo de Iniciação. 

Cada cavalo pode ser considerado como um caso particular, portanto não existe uma 

fórmula amarrada do sucesso, mas sim, observar o que se adequa melhor para cada 

animal. 

 A produção deste estudo também expôs uma realidade que perdura a algum 

tempo, que é a falta de um material didático moderno e atualizado, condizente com o 

PLADIS em vigor. Considerando que a última atualização aconteceu em 1998, tornou-

se necessário uma nova adaptação, capaz de trazer conteúdos e princípios modernos e 

eficazes que agregarão tanto á alunos como também instrutores e monitores já formados 

pela Escola de Equitação. 

 Possuindo agora diretrizes atualizadas alinhadas com a prática do curso, dentro 

das fases prevista no ano letivo, este novo material didático viabilizará um melhor 

acompanhamento de todos os processos. Além disso, proporcionará um melhor 

rendimento prático e teórico por parte dos instruendos durante a formação de Instrutor 

de Equitação do Exército. 
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APÊNDICE A - Flexionamento 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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APÊNDICE B – Ginásticas de Salto 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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