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RESUMO

A IMPORTÂNCIA DA EQUITAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE
COMPETÊNCIAS NOS CADETES DO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA

ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (AMAN)

AUTOR: Gustavo Melantonio

ORIENTADOR: Vinícius Albano Almeida Leal

Este trabalho tem por finalidade mostrar como a prática da equitação molda o perfil dos cadetes
do CFO ao longo dos 4 anos de curso na AMAN. Foram apresentados os objetivos buscados na
prática das instruções de equitação. Foi apresentado um breve histórico da relação entre o
homem e cavalo, mostrando a importância histórica dos equinos nas competências militares.
Foram apresentados os objetivos da Sec Equi esperados a serem alcançados pelos cadetes do
curso básico e do curso de cavalaria na na prática de equitação. E por fim um cruzamento de
dados entre uma pesquisa de campo realizada com cadetes do 4º,3º,2º e 1° anos do CFO AMAN
no ano de 2020 com uma pesquisa realizada pelo TC Cav Alex Titan com o intuito de destacar
as competências mais desenvolvidas com a prática da equitação. Encerrando o trabalho com a
conclusão destacando a importância do desenvolvimento de competências no futuro Oficial do
Exército Brasileiro.

Palavras-chave: Equitação. AMAN. Cadetes.
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ABSTRACT*

THE IMPORTANCE OF HORSE RIDING FOR THE DEVELOPMENT OF SKILLS IN
THE CADETS IN THE OFFICIAL TRAINING COURSE OF THE ACADEMIA

MILITAR  DAS AGULHAS NEGRAS (AMAN).

AUTHOR: Gustavo Melantonio

ADVISOR:  Vinícius Albano Almeida Leal

This work aims to show how the practice of horse riding shapes the profile of cadets of the CFO
over the 4 years of course at AMAN. The objectives sought in the practice of riding instructions
were presented. A brief history of the relationship between man and horse was presented,
showing the historical importance of horses in military skills. The objectives of Sec Equi
expected to be achieved by cadets of the basic course and of the cavalry course in the practice of
riding were presented. Finally, a cross-checking of data between a field survey carried out with
cadets of the 4th, 3rd, 2nd and 1st years of the CFO AMAN in 2020 with a survey carried out by
TC Cav Alex Titan in order to highlight the most developed skills with the practice of riding.
Closing the work with the conclusion highlighting the importance of the development of skills in
the future Officer of the Brazilian Army

……………………………………………

Keywords: Equestrian .Cavalry. Cadets .
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1 INTRODUÇÃO

“Ao cavalo é muito mais perceptivo a
falta de foco e concentração do que nos
imaginamos. É da natureza do cavalo
detectar falta de liderança, e ele vai
preencher esse espaço e se tornar o
líder, o que resulta no cavalo tirando
vantagem do cavaleiro.”

Julie Goodnight / Jennifer Barron

A Academia Militar das Agulhas Negras além da formação nas áreas do ensino

acadêmico e do ensino profissional, busca formar o cadete na área atitudinal, trabalhando

assim com o ensino de competências.

Os cadetes ao longo de sua formação são avaliados verticalmente (por seus superiores

imediatos) e lateralmente (por seus pares) acerca de 19 atributos os quais a Portaria Nº 152 –

EME, de 16 de novembro de 2010 traz como os mais importantes para um oficial do Exército

Brasileiro

Não se é questionável a importância tanto no meio civil como no meio militar a

questão atitudinal das pessoas. Nas organizações civis existem inúmeros projetos a fim de

desenvolver atitudinalmente seu pessoal, grandes empresas investem em seus empregados

com o intuito de transformá-los em líderes, buscando principalmente desenvolver as

características necessárias para o bom cumprimento das tarefas.

E quando tratamos do meio militar vemos que algo parecido também ocorre. Trazendo

como exemplo a AMAN os cadetes passam por diversos momentos de dificuldades e de

aprendizado, esses momentos geralmente propostos pelo Corpo de Cadetes são as ferramentas

para transformar cadete inexperiente no futuro líder de pequenas frações.

Desde seus primórdios na Escola Militar do Realengo- RJ uma dessas ferramentas

mais importantes na formação do cadete é a equitação. Geralmente conduzida pela Seção de

Equitação que tem como seu lema -Equitação militar, um exercício de liderança-.
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Os objetivos desse projeto buscam apresentar os conteúdos atitudinais listados em

manuais do EB, demonstrando sua fundamentação teórica e de qual maneira o uso da

equitação contribui para o crescente desenvolvimento e aprimoramento dessas atitudes.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 OBJETIVO GERAL

Mostrar a importância da prática da equitação para o desenvolvimentos de

competências nos Cadetes  da AMAN  inerentes ao Oficial do do Exército Brasileiro .

1.1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO

Mostrar como a Equitação vem aperfeiçoando a formação dos cadetes, com pesquisas

e comparações, apresentando as melhorias atitudinais desenvolvidas nas instruções na

SecEqui.

Relacionar as competências desenvolvidas, e principalmente concluir que as

características procuradas nos Oficiais do Exército Brasileiro estão sendo desenvolvidas na

prática de equitação durante o curso de formação da AMAN.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

O tema desta pesquisa está inserido na área de estudo da Doutrina e das Operações

Militares, mais especificamente dos conhecimentos sobre Cavalaria e Equitação, conforme

definido na Portaria nº 734, de 19 de agosto de 2010 (BRASIL, 2010).

A pesquisa a ser realizada tratará do uso da equitação como ferramenta no

desenvolvimento da formação atitudinal necessária para o futuro Oficial do Exército Brasileiro.

O estudo se revela bastante atual, pois tanto no meio militar quanto civil o cavalo é

utilizado como ferramenta para desenvolvimento da liderança.

Para exemplificar melhor a teoria, pesquisas de campo foram feitas por meio de

questionários fazendo uma comparação dos resultados com uma revisão da literatura, assim

obtendo autoridade no assunto.

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema

Existem muitas publicações sobre o uso do cavalo como desenvolvedor de liderança.

Existem também muitos trabalhos acerca do desenvolvimento de conteúdos atitudinais, não

somente no meio militar, mas também no meio civil. Dentre esses trabalhos produzidos

alguns são trabalhos de conclusão de curso da AMAN, EsEqEx e da EsAO. Além de diversos

livros, artigos de pesquisa.

Foi realizada a leitura de livros de autores civis com o objetivo de adquirir algum

conhecimento acerca de conceito e histórico da liderança e a leitura de biografias de líderes

militares que realizavam a prática da equitação. Além do estudo da NDACA do Exército

Brasileiro para buscar e consolidar a importância do uso do cavalo na formação dos líderes de

pequenas frações.

Também foi necessária a pesquisa sobre os conteúdos atitudinais e seus significados, e

enfim apresentar quais conteúdos são desenvolvidos e de que forma eles poderão ser

utilizados no futuro como comandante de fração nas OMs do Brasil.
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2.2 REFERENCIAL METODOLÓGICO E PROCEDIMENTOS

2.2.1 PROBLEMA

O cavalo sem dúvidas acompanha o homem na batalha a muito tempo, inclusive o

próprio nome “cavalo” teve origem na cavalaria. AKVA do sânscrito combater em vantagem

de posição. Existem relatos de relevos encontrados da cavalaria Assíria datados de 860 A.C.

Porém a utilização do cavalo nos combates convencionais recebeu um forte revés com a

modernização e a motomecanização da guerra no início do século XX. O cavalo ficou de fora

dos campos de batalha e hoje em dia no Exército Brasileiro é empregado de outras formas

como : Operações de Garantia da Lei e da Ordem , escoltas e cerimoniais , no esporte e como

meio de instrução.

Tendo o cavalo como meio de instrução formulam-se os problemas : Qual a importância

da prática da Equitação Militar na formação do Oficial combatente de carreira do Exército

Brasileiro?

2.2.2 PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Para começar o estudo deste trabalho diversas fontes foram usadas , a exemplo disso :

Livros como “Era uma vez na cavalaria” e “A guerra que eu vi” , entrevistas com Oficiais

instrutores da AMAN e estudo dos manuais vigentes.

A segunda etapa foi realizar uma pesquisa de campo , com cadetes do 1° ao 4° ano da

AMAN a fim de levantar dados e identificar quais as competências que mais foram

desenvolvidas e medir a importância da prática da equitação militar pelos cadetes do Exército

Brasileiro.

Na terceira etapa realizou-se uma avaliação da dissertação de mestrado em educação

física realizada pelo TC Alex Titan , com o intuito de cruzar os dados e encontrar divergências

ou confirmar a tese defendida.
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3 CONTEÚDOS ATITUDINAIS

3.1 IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO

Em 2014, foi elaborada a primeira edição das Normas para Desenvolvimento e Avaliação

dos Conteúdos Atitudinais (NDACA) , essas normas estabelecem como são realizadas as

ações para avaliar os conteúdos atitudinais de forma padronizada em todas as escolas de

formação do Exército. Atualmente esta norma encontra-se em sua terceira edição.

Ao longo de sua vida acadêmica o Cadete é observado constantemente , seja por

instrutores, professores e até mesmo por seus pares.

3.2 CONTEÚDOS ATITUDINAIS

“A CORAGEM É A PRIMEIRA DAS

QUALIDADES HUMANAS,

PORQUE É A QUE GARANTE AS

OUTRAS” (ARISTÓTELES)

De acordo com a “caderneta de pauta” do ANEXO E às Normas Internas para

Desenvolvimento e Avaliação dos Conteúdos Atitudinais (NDACA) da Academia Militar das

Agulhas Negras existem pautas comportamentais que devem ser utilizadas como referência

para o desenvolvimento e a avaliação atitudinal dos cadetes da AMAN.

Ao todo a NDACA traz 46 competências: abnegação, autoconfiança, autocrítica,

autoaperfeiçoamento, adaptabilidade, camaradagem, civilidade, coerência, competitividade,

comunicabilidade, cooperação, coragem, criatividade , decisão, dedicação, dinamismo,

direção, disciplina, disciplina intelectual, discrição, empatia , equilíbrio emocional,

flexibilidade, imparcialidade, iniciativa, julgamento, liderança,lealdade, meticulosidade,

objetividade, organização, persistência, perspicácia, persuasão, previsão,  proatividade,
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resiliência, responsabilidade, resistência, rusticidade, sensibilidade,sobriedade, sociabilidade,

tato, tolerância, zelo.

Na AMAN os cadetes são avaliados em 19 dessas competências ao longo da

formação, competências essas que são necessárias para um jovem oficial combatente.

Figura -A Batalha do Avaí

Autor Pedro Américo (1877)

3.2.1 ABNEGAÇÃO

Agir, renunciando aos interesses pessoais, integridade física e conforto, em favor da

Instituição, grupos e /ou pessoas, no sentido do cumprimento da missão.
(NDACA-EB60-N-05.013).

Ação caracterizada pelo desprendimento e altruísmo, em que a superação das

tendências egoísticas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa,

causa ou princípio; dedicação extrema; altruísmo.

É notado nos cadetes da equipe de equitação da AMAN abnegação quando muitas

vezes deixam de aproveitar seus finais de semana para receberem voluntariamente

instruções de equitação.
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3.2.2 ADAPTABILIDADE

Ajustar-se apropriadamente a quaisquer mudanças de situações.
(NDACA-EB60-N-05.013).

É a capacidade de se adaptar diante de novos cenários ou transformações.Esse atributo

é desenvolvido no cadete quando são trocados de cavalo, quando mudam o tipo de

terreno (grama,areia) ou quando o instrutor simplesmente dá a ordem de retirar

estribos e o cadete deve se adaptar e ficar em cima do cavalo.

3.2.3 AUTOCONFIANÇA

Agir com segurança e convicção nas próprias capacidades e habilidades,  em

diferentes circunstâncias. Está relacionado à atitude de iniciativa.
(NDACA-EB60-N-05.013).

Esse atributo é visto em diversas oportunidades como: A abordagem de um obstáculo

mais alto do que o cadete já saltou , quando é necessária a disputa pela bota em um

jogo de pólo, na descida de uma inclinação ou também para montar um cavalo mais

rebelde.

3.2.4 CAMARADAGEM

Agir, relacionando-se de modo solidário, cordial e desinteressado com superiores,

pares e subordinados, por meio da escuta empática e prestação de serviços.
(NDACA-EB60-N-05.013).

Competência para estabelecer relação amistosa com superiores, pares e subordinados.

É vista a camaradagem entre os cadetes quando ajudam uns aos outros a encilhar os

cavalos ou quando os cadetes da equipe ajudam os cadetes com mais dificuldades a

realizar as atividades.

3.2.5 COMBATIVIDADE

Atuar sem esmorecer, e defender as ideias e causas em que acredita ou aquelas sob a

sua responsabilidade. (NDACA-EB60-N-05.013).
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Capacidade de manter, com sólida argumentação, suas opiniões, resoluções e decisões

diante de ideias contrárias e de ponderações descabidas. Esse atributo é visto quando o

cadete impõe sua vontade sobre a do cavalo que muitas vezes não aceita ser montado.

3.2.6 COOPERAÇÃO

Competência para contribuir espontaneamente com o trabalho de alguém e/ou uma

equipe. (NDACA-EB60-N-05.013).

Esse atributo é visto em cerimônias como as escoltas onde grupos de cadetes se

juntam para realizar manutenção dos cavalos e dos materiais para representarem

muito bem a AMAN.

3.2.7 DECISÃO

Capacidade de optar pela alternativa mais adequada ,em tempo útil e com convicção.

Evitando omissão, a inação ou a ação intempestiva. (NDACA-EB60-N-05.013).

Atributo desenvolvido em instruções quando os cadetes realizam percurso e devem

decidir qual a melhor estratégia para realizarem os percursos.

3.2.8 DEDICAÇÃO

Realizar as atividades necessárias ao cumprimento da missão com empenho e

entusiasmo. (NDACA-EB60-N-05.013).

Capacidade de realizar, espontaneamente, atividades com empenho e entusiasmo. Esse

atributo é visto nos cadetes quando buscam melhorar sua equitação e mesmo passando

por diversas dificuldades e continuam sempre tentando melhorar.

3.2.9 DISCIPLINA INTELECTUAL

Adotar e defender a decisão do superior e/ou do grupo mesmo tendo opinado em

contrário. (NDACA-EB60-N-05.013).

Entender a razão da missão, por que nossos superiores tomam determinadas decisões,

especialmente aquelas que vêm contra nossos interesses. Esse atributo é muito
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vivenciado por cadetes que tem uma dificuldade maior em cima do cavalo, quando

mesmo com medo seguem as ordens dos instrutores.

3.2.10 DISCRIÇÃO

Manter reserva sobre fatos de seu conhecimento que não devam ser divulgados.
(NDACA-EB60-N-05.013).

Diz respeito à qualidade de alguém ser discreto, reservado ou de agir com sensatez e

modéstia. O cade quando montado deve manter-se com postura decente e sem

demonstrar medo, ato que é notado por sua montaria.

3.2.11 EQUILÍBRIO EMOCIONAL

Agir, controlando as próprias reações emocionais e sentimentos, para se conduzir de

modo apropriado, nas diferentes situações. (NDACA-EB60-N-05.013).

O cavalo é um ser vivo , tem vontades próprias e realizar atividades equestres com

cavalos que não são obedientes é uma prova de fogo para o equilíbrio emocional , tal

fato é bastante observado no HIPÃO  realizado pelos cadetes do 2° ano do CCAV.

3.2.12 HONESTIDADE

Agir no sentido de reconhecer os direitos e propriedade de outrem. A honestidade se

relaciona também com as atitudes de sinceridade e transparência na expressão de

ideias e sentimentos, enfatizando a expressão da verdade. A honestidade, na cultura

militar, exprime-se também no cumprimento da palavra dada.
(NDACA-EB60-N-05.013).

Qualidade ou caráter de honesto, atributo do que apresenta probidade, honradez,

segundo certos preceitos morais socialmente válidos. Como em qualquer atividade

realizada no Exército Brasileiro a honestidade é base , na equitação não é diferente,

seja em uma competição onde houve falhas da arbitragem e o cadete acusa o erro

mesmo sendo prejudicado, ou em operações onde o militar é cobrado por sua postura e

honestidade.
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3.2.13 INICIATIVA

Agir de forma adequada e oportuna, em conformidade com as demandas da missão,

sem depender de ordem ou decisão superior. (NDACA-EB60-N-05.013).

Competência para agir face às situações inesperadas, sem depender de ordem ou

decisão superior. Em diversas atividades o cadete é responsável por si e por sua

montaria , nesse momento é possível perceber iniciativa dos cadetes ao cuidar de suas

montarias, preparação de materiais antes de competições, iniciativa para praticar

equitação fora dos horários de expediente.

3.2.14 LEALDADE

Agir, sendo fiel a pessoas e grupos, considerando as necessidades da instituição,  de

modo a inspirar confiança. (NDACA-EB60-N-05.013).

Podendo ser definida como a capacidade de ser sincero, franco e honesto com os

outros, cumprindo os compromissos assumidos, e, em sentido mais amplo, a atitude de

fidelidade a pessoas, grupos e instituições, em função dos ideais e valores que

defendem. Esse atributo é notado em situações como o trato com sua montaria ,

primeiramente ser leal ao seu cavalo , com seus tratadores ao reconhecer o trabalho

importante que eles exercem, ser leal aos subordinados incentivando a prática e

ajudando nos momentos de dificuldade , reconhecer as dificuldades e pedir ajuda

durante as instruções.

3.2.15 ORGANIZAÇÃO

Desenvolver atividades profissionais de forma sistemática e metódica.
(NDACA-EB60-N-05.013).

Combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar propósitos

coletivos. Atributo visto com a planilha de treinamento tanto para o atleta quanto para
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sua montaria, a organização de uma reserva de materiais e até mesmo o plano de

disciplina distribuído em QAE.

3.2.16 PERSISTÊNCIA

Capacidade de manter-se em ação continuadamente , a fim de executar uma tarefa

vencendo as dificuldades encontradas. (NDACA-EB60-N-05.013).

Atributo visualizado em quase todas as instruções de equitação, por diversas vezes o

cadete comete erros como : refuga o obstáculo, derruba o obstáculo e até mesmo a

queda , a persistência é vista nos cadetes que após cometer esses erros aborda o

obstáculo novamente , pula novamente e monta seu cavalo novamente e isso ocorre

repetida vezes até conseguir o seu objetivo.

3.2.17 RESPONSABILIDADE

Cumprir adequadamente as atribuições de seu cargo, função e posto, assumindo e

enfrentando as consequências de suas atitudes e decisões. (NDACA-EB60-N-05.013).

É o dever de assumir o compromisso de algo ou alguém, de modo a responder pelos

eventuais efeitos. Primeiramente o cadete tem a responsabilidade com a apresentação

individual para a prática das instruções, também tem a responsabilidade com a

encilhagem e limpeza de sua montaria antes e após as práticas equestres , tem a

responsabilidade com o cumprimento de horários para instruções e competições.

3.2.18 RUSTICIDADE

Adaptar-se a situações de restrição e/privação, mantendo a eficiência.
(NDACA-EB60-N-05.013).

Capacidade de se manter em condições de combater nas adversidades sem esmorecer

ou demonstrar fraquezas. A prática de equitação é um esporte de risco, muitas vezes

podem ocorrer acidentes ou ocorrer lesões pela intensidade da prática, a rusticidade

está presente nesses momentos, quando os cadetes mesmo com dificuldades físicas se

mantêm firmes em cima do cavalo sem demonstrar sofrimento. Instruções como
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escola do cavaleiro tem por objetivos não só a fixidez do cavaleiro mas também

desenvolver a rusticidade

3.2.19 SOCIABILIDADE

Agir, relacionando-se com outros por meio de ideias e ações de modo adequado,

considerando os seus sentimentos e ideias,  sem ferir suscetibilidades.
(NDACA-EB60-N-05.013).

É a qualidade de sociável que apresenta uma pessoa, ou seja, aquele que de maneira

natural tende a viver em sociedade, como também aquele indivíduo amável que se

relaciona bem com todas as pessoas. O militar deve ser sociável e as competições

equestres ou atividades equestres quando realizadas em horários fora do expediente ou

em instituições civis quase sempre terminam com alguma confraternização, para

estreitar os laços entre os praticantes da equitação.

Figura - carga de cavalaria contra manifestantes.

Fonte: Caco Argemi (2016)

3.3 O ANO DO CADETE

Os dados competentes a estes objetivos foram adquiridos a partir de entrevista realizada

diretamente com oficiais da Seção de Equitação da AMAN, a qual tem a responsabilidade

direta pela Equipe de equitação da academia e aplicação de provas dos anos de formação.
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Esses oficiais assim como os instrutores do curso tem a responsabilidade de instruir a prática

de equitação e realizar a avaliação dos cadetes em diversas áreas como :

a. Atitudes: tendências de atuação relativamente estáveis diante de situações ou objetos que

envolvem a presença de três componentes:

1) afetivo: maneira como a pessoa se sente em relação a uma norma ou valor;

2) cognitivo: ideias e opiniões que determinam o posicionamento racional de uma pessoa em

relação a uma norma ou valor;

3) comportamental: expressão do comportamento ou ação relativa a uma atitude;

b. Capacidades morais: habilidades de o indivíduo estabelecer julgamentos morais ou éticos

sobre situações conflituosas;

c. Comportamento: compreende as ações observáveis nos indivíduos, vinculadas a processos

mentais, tais como sensação, emoção, percepção, aprendizagem, inteligência e outros, em

uma variedade de situações;

d. Conteúdos atitudinais: conteúdos de aprendizagem abordados em contexto escolar que

auxiliam no processo de formação da identidade militar, e que podem ser ensinados por

intermédio de atividades pedagógicas e de práticas específicas do ensino militar;

e. Cultura militar: forma específica de cultura que serve para desenvolver a identidade, a

sensibilidade, a visão de mundo próprias dos militares e os valores e atitudes afins às

atividades profissionais que são realizadas nas instituições militares;

f. Interação social: corresponde aos processos através dos quais as pessoas se relacionam

umas com as outras, num determinado contexto social, realizando trocas de experiências e

conhecimentos, que resultam na ampliação e modificação de seus pontos de vista e formas de

agir;

g. Norma social: conjunto de regras que regulam as atividades sociais, prescrevendo as

condutas sociais que são consideradas adequadas por um grupo social;

h. Valores: princípios éticos a partir dos quais as pessoas julgam as situações e as condutas e

experimentam determinados sentimentos e emoções. Exemplo: civismo, patriotismo, espírito

de corpo, disciplina, hierarquia, lealdade, honestidade, honra.

3.3.1 EQUITAÇÃO NO PRIMEIRO ANO

Segundo o PLADIS do Curso Básico na disciplina Técnicas Militares IV (Equitação)

as competências do eixo transversal desenvolvidas são autoconfiança, decisão, dedicação,
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iniciativa, liderança, espírito de corpo, amor à profissão e disciplina consciente. Todo esse

desenvolvimento vem através das seguintes ações:

- Manter o equilíbrio a cavalo, durante a execução das figuras de volteio.

- Empregar corretamente as ajudas de perna, peso do corpo e ajudas artificiais, em picadeiro

ou exterior, de acordo com o manual do cavaleiro, com a finalidade de conduzir o animal.

- Executar percurso, tipo enduro, em terreno variado, nas andaduras passo, trote e galope, de

acordo com o manual do cavaleiro, transpondo obstáculos naturais e artificiais, em escola e

individualmente.

3.3.2 EQUITAÇÃO NO SEGUNDO ANO

Segundo o PLADIS do Curso de Cavalaria para o 2º ano as competências do eixo

transversal desenvolvidas na equitação são Organização, Responsabilidade, Liderança,

Cooperação, Autoconfiança, Decisão. Valores: Amor à profissão e entusiasmo profissional.

Capacidades Morais: Coragem Moral. Todo esse desenvolvimento vem através das seguintes

ações:

- Conhecer as partes, belezas, defeitos e taras dos equídeos, de acordo com as

especificações técnicas previstas no Manual de Hipologia, para classificar os equídeos.

- Correlacionar as doenças e sintomas veterinários, de acordo com as especificações

técnicas previstas no Manual de Hipologia, a fim de manter as condições sanitárias ideais para

o emprego do cavalo. Conhecer as atividades de alimentação e forragem dos equídeos, de

acordo com as especificações técnicas previstas no Manual de Hipologia, a fim de manter as

condições sanitárias ideais para o emprego do cavalo.

. - Conhecer e correlacionar os cuidados com os equídeos antes, durante e depois do

trabalho, de acordo com as especificações técnicas do manual de equitação, para executar os

procedimentos de cuidados e a preparação do cavalo para a equitação. Conhecer a técnica e os

materiais de encilhagem, de acordo com as especificações técnicas do manual de equitação,

para executar os procedimentos preparação dos equídeos para a equitação.

- Compreender e correlacionar as atitudes do cavaleiro e de sua montaria, de acordo

com o manual de equitação, para executar percursos de cross country em terreno variado, com

a transposição de obstáculos fixos artificiais e naturais e dentro de um tempo concedido -

Compreender e executar os movimentos e comandos da ordem unida a cavalo com correção,

de acordo com as especificações técnicas e táticas previstas no manual de equitação, para

comandar uma fração hipomóvel.
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3.3.3 EQUITAÇÃO NO TERCEIRO ANO

Segundo o PLADIS do Curso de Cavalaria para o 3º ano as competências do eixo

transversal desenvolvidas na equitação são Abnegação, Adaptabilidade, Autoconfiança,

Decisão, Dedicação, Disciplina, Equilíbrio emocional, Iniciativa, Organização, Persistência,

Rusticidade e Sociabilidade Todo esse desenvolvimento vem através das seguintes ações:

- Empregar corretamente as ajudas naturais e artificiais, em picadeiro, de acordo com o

manual do cavaleiro, para conduzir o cavalo nas três andaduras.

- Executar um percurso de salto, em um total de 10 obstáculos, sendo um duplo, na altura e

largura máxima, de 1,00m x 1,20m.

- Executar figuras de picadeiro, com o cavalo apoiado e descontraído, como prescreve o

manual do cavaleiro, com a finalidade de adestrar o animal.

3.3.4 EQUITAÇÃO NO QUARTO ANO

Segundo o PLADIS do Curso de Cavalaria para o 4º ano as competências do eixo

transversal desenvolvidas na equitação são Resiliência, Liderança, Autoconfiança,

Proatividade, Iniciativa, Responsabilidade, Flexibilidade, Resistência, Coordenação, Coragem

física, Equilíbrio emocional e Decisão. Todo esse desenvolvimento vem através das seguintes

ações:

- Conduzir o cavalo com segurança em provas de salto clássico com altura de 0,90m -

Conduzir o cavalo com segurança e realizar as tacadas fundamentais em um jogo de Pólo.

3.3.5 A EQUIPE DE EQUITAÇÃO

A equipe de equitação tem por objetivo participar de atividades de representação

desportiva sendo integrada por cadetes de diferentes anos e armas distintas. Por esse motivo

as competências são mais voláteis: Abnegação, Adaptabilidade, Camaradagem,

Autoconfiança, Decisão, Dedicação, Cooperação, Disciplina, Iniciativa, Liderança,

Organização, Responsabilidade e Sociabilidade. Todo esse desenvolvimento vem através das

seguintes ações:

- Participar de treinos de hipismo diários - Realizar o treino físico em outros horários -

Manter o controle de efetivo e zelo pelo material.

- Realizar o trato antes e depois dos equinos empregados.

- Participar de eventos abnegando de tempos de descanso.
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- Executar tarefas desenvolvendo o raciocínio lógico.

- Analisar informações para enfrentar situações

- solucionar problemas, tomar decisões e executar ações.

- Realizar a gestão de grupos humanos e orientar a própria conduta na liderança de frações

4 O CAVALO E O MILITAR

Um homem a cavalo é
maior que um homem a
pé, espiritualmente tanto
quanto fisicamente.
(John Steinbeck)

4.1  O CENTAURO

Os Centauros são seres míticos da mitologia grega cujo corpo é formado por parte de um

homem - que corresponde ao tronco, braços e cabeça - e o restante do corpo de um cavalo.

“A história dos centauros está quase sempre associada a episódios de barbárie”, diz o

historiador e mitólogo (VASQUES, CID 2018)

Eles representam o instinto animal em junção com a inteligência humana, metáfora das

ações dos homens numa situação de perda de controle.(DIANA,DANIELA 2020)

figura- Centauro em combate
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fonte desconhecida

4.2 A TROPA HIPOMÓVEL
figura-    Carga dos Hussardos da cavalaria napoleónica.
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fonte desconhecida

Carga é um termo militar que identifica uma manobra no campo de batalha em que

tropas avançam sobre os seus inimigos em velocidade buscando o engajamento em combate.

A carga tem sido a tática decisiva na maioria das batalhas da história. Na guerra moderna

geralmente o ataque envolve pequenos grupos contra posições individuais fortificadas em vez

de grandes grupos de combatentes entrando em choque com outro grupo ou uma linha

fortificada.

A carga representa a coragem, autoconfiança,liderança, decisão, iniciativa entre outras

competências atitudinais. As heranças deixadas pela tropa hipo ecoam nos dias de hoje. O

contato com o cavalo proporciona o desenvolvimento das competências que os militares do

passado tiveram , competências essas que são necessárias nos combates da atualidade.

4.3 O OFICIAL BRASILEIRO E O CAVALO
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Ao estudarmos a história das Forças Armadas do Brasil, em especial o Exército

Brasileiro, percebemos que a figura do oficial é de indispensável presença durante as batalhas.

À exemplo disso temos as batalhas de Avaí, Itororó e Lomas Valentinas onde se fizeram

presentes os grandes nomes do EB os patronos: Marechal Luiz Alves de Lima e

Silva(patrono do Exército Brasileiro) , Marechal Manoel Luis Osório(patrono da cavalaria do

Exército Brasileiro) e o Brigadeiro Antonio de Sampaio (patrono da infantaria Exército

Brasileiro).

Ao destacar esses militares como patronos do Exército entende-se que são exemplos a

serem seguidos, principalmente moral, ética e profissionalmente. Esses patronos são sem

dúvidas as maiores referências de coragem, autoconfiança, equilíbrio emocional e decisão que

temos na história do nosso Exército.

Ao analisar: o quadro da batalha do Avaí pode-se ver dois patronos a cavalo -Duque de

Caxias e o Marquês do Herval; e ao estudar a batalha de Tuiuti sabe-se que o Brigadeiro

Antonio Sampaio combatia à cavalo, tendo inclusive quatro deles tombados por perfurações

em combate, encontra-se a coincidência de que esses patronos realizavam a prática equitação

militar.

Atualmente o Vice-presidente do Brasil Gen Hamilton Mourão pratica frequentemente

equitação, além de pelo menos duas vezes na semana os generais mais influentes do governo

se reúnem para treinar equitação no 1.º Regimento de Cavalaria de Guardas, a 20 quilômetros

do Palácio do Planalto.

4.4 A ORAÇÃO
Figura - militar e seu cavalo
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Fonte desconhecida.

"Se ao teu corcel não cedes o lugar

Para de ti depois, então, cuidar

Embora te domine o sofrimento;

Se não te agradas, ao menos um momento,

Com as tradições heráldicas fremir

Das cargas que deixaram de existir;

Se não te orgulhas de empunhar a lança,

Que Osório fez credora de esperança

Na conquista suprema da vitória;

Se não te queres embriagar na glória

De, antes de todos, ir para o inimigo,

Infiltrar-te isolado no perigo,
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Reconhecer para informar, cobrir

Retardar, envolver, perseguir;

Se, por estares no motor montado,

Julgas haver-se o velho ardor quebrado

Se rei não és do campo na amplidão,

Se te faltas a coragem de um leão

E o penetrante olhar da águia não tens,

Quando a caminho para luta vens,

Digo-te então:

Erraste a vocação!

Para trás! Chora em vão teu desengano!

Não serás nunca um CAVALARIANO!"

Ao ler a “ORAÇÃO SE” encontramos características das tropas hipomóveis, ou seja, nessa

oração está o perfil do combatente montado, que se desenvolve através do contato com o equino.

Nos versos em negrito encontramos claramente as competências como abnegação e coragem,

elementos essenciais presentes na NDACA.

Em vários momentos essa oração é feita, e todos esses momentos são marcantes para o cadete,

seja quando escolhe a arma de cavalaria ou quando acontece a formatura do cross da espora, onde

o cadete reafirma que internalizou as competências desejadas e depois que termina a pista de cross

contry recebe sua espora como símbolo de nobreza.

5 RESULTADOS OBTIDOS NAS PESQUISAS

5.1 ATRIBUTOS DESENVOLVIDOS
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Foi realizada uma pesquisa de opinião com cadetes de todos os anos de formação da
AMAN com o intuito de verificar quais atributos os cadetes acreditavam ser os mais
desenvolvidos com a prática de Equitação.

Gráfico 1 - Pesquisa com Cadetes do ano de 2020 sobre competências desenvolvidas com a prática da equitação

fonte- autor 2021

A pesquisa tomou como base as competências que são avaliadas pelos instrutores da
AMAN ao longo da formação. Tendo um resultado expressivo na percepção dos cadetes de 5
atributos : Iniciativa com 65,5%votos ,autoconfiança com 57,5% votos, decisão com 55,2%
votos, persistência com 47,1% votos e rusticidade com 44,8% votos. Ao total a pesquisa
alcançou 87 cadetes de todos os cursos.

Gráfico 2 -  Pesquisa com Cadetes do ano de 2020 sobre a importância da prática de equitação na formação da AMAN
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fonte autor 2021

Utilizando a mesma plataforma e aproveitando a disponibilidade dos participantes foi
perguntado aos cadetes se achavam importante a prática da equitação durante a formação.
Como resultado obtido de 94,3% das respostas para Sim- cadetes que acreditam que a
equitação é importante na formação, 4,6%das respostas para Não - cadetes que acreditam que
a equitação não é importante na formação e 1,1% das respostas para outros- cadete que
acredita que deveriam ter mais matérias relacionadas a equitação.

5.2  ANÁLISE DA PESQUISA TC ALEX TITAN
Para melhor embasar este trabalho foi realizado um estudo da dissertação de

mestrado em Educação Física do Tenente Coronel de Cavalaria Alex Titan “A PRÁTICA
DO HIPISMO PERCEBIDA COMO UMA FERRAMENTA EDUCACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL”.

A pesquisa do TC alcançou ao todo 67 países,apresenta diversos grupos entre eles:
Militares e civis brasileiros, militares e civis estrangeiros,crianças, homens e mulheres. E
conta com mais de 60.000 dados, possibilitando embasamento científico para um assunto
que já era muito notado no meio hípico.

Fizeram parte da amostra 412 participantes militares do Exército Brasileiro (220),
das Polícias Militares Estaduais (144) e de civis (48) frequentadores de Centros Hípicos
Militares. Deste total, 362 eram homens e 50 mulheres, agrupados em 5 diferentes faixas
etárias - até 18 anos (16), entre 19 e 30 anos (43), entre 31 e 40 anos (136), entre 41 e 50
anos (151) e mais de 51 anos (64), residentes em 20 estados brasileiros e em 4 países
estrangeiros (Colômbia, Japão, Paraguai e Uruguai).

Por definição, o grupo denominado Militar foi formado por militares e civis que
pertenciam às hípicas militares brasileiras, já o grupo denominado Civis foi constituído
por pessoas pertencentes a hípicas brasileiras não militares e um terceiro denominado
Internacional composto por pessoas que estão envolvidas de alguma forma com o hipismo
e são de outra nacionalidade que não a brasileira.

A dissertação do TC Alex Titan também foi baseada nas competências atitudinais
da NDACA, e como o conjunto de pessoas era diversificado entre civis e militares foram
escolhidas as 42 competências que fazem parte do dia a dia da população como um todo,
excluindo-se as 4 exclusivamentes militares:Rusticidade, lealdade ,abnegação e disciplina
intelectual. Cabe ressaltar que a percepção está intrinsicamente ligada ao aspecto cultural,
por isso mesmo havendo uma tendência à concordância, os resultados não são iguais.
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Gráfico 3 - Gráfico referente a pesquisa realizada pelo TC Cav Alex Titan em amplo espectro

fonte TC Alex Titan 2020
Os dados apresentados acima são referentes ao efetivo total da pesquisa feita por Alex Titan.
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Gráfico 4 - Gráfico referente a pesquisa realizada pelo TC Cav Alex Titan entre militares

fonte TC Alex Titan 2020

Dados obtidos a partir dos militares entrevistados por Alex Titan.
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5.3  CRUZAMENTO DE DADOS

Com a intenção de contribuir para o enriquecimento do debate científico, após a
tabulação e análise dos dados obtidos através da pesquisa realizada com cadetes, realizamos
uma análise e comparação dos resultados obtidos, com os resultados da pesquisa de mestrado
do TC Titan, defendida em 2020.

Cabe ressaltar que esta comparação visa além da contemporaneidade, verificar diferenças
e coincidências e suas possíveis causas.

Dentro do universo de pesquisa dos cadetes, foi verificada a expressividade em quatro
competências:
- Iniciativa com 65,5% das pessoas reconhecendo como uma das três competências mais
desenvolvidas
- Autoconfiança com 57,5% das pessoas reconhecendo como uma das três competências mais
desenvolvidas
- Decisão com 55,2% das pessoas reconhecendo como uma das três competências mais
desenvolvidas
- Persistência 47,1% das pessoas reconhecendo como uma das três competências mais
desenvolvidas.

Ao comparar as duas pesquisas encontramos as seguintes coincidências:
A pesquisa do autor deste trabalho teve como resultados expressivos quatro competências

atitudinais :
Iniciativa, autoconfiança, decisão e persistência.

Desta mesma forma na dissertação de Alex Titan as competências se ordenam da seguinte
maneira. Comparando essas competências na pesquisa de Alex Titan percebe-se que elas
estão entre as  top dezessete mais percebidas pelas 1260 pessoas que responderam.

Quando comparado com o grupo dos militares que responderam a pesquisa de Alex Titan
esse resultado fica ainda mais expressivo , essas quatro competências se encontram entre as
top nove.

Ou seja, existe uma tendência entre todos os grupos de entender que essas competências
são desenvolvidas quando se pratica equitação.

É importante ressaltar que esta valorização das competências não se traduz numa escala
métrica, pois os valores obtidos, em se tratando de conceitos abstratos, não podem ser
metrificados de maneira exata. Como as atitudes afetivas são incapazes de ser mensuradas
diretamente, sendo inferidas conforme a percepção do próprio comportamento, geralmente
são avaliadas na forma de respostas verbais ou ações observáveis (Pierre, 2007).

Porém como estamos fatoralizando de maneira ordinal percebe-se que essas competências
mais notadas encontram-se também no primeiro quartil das competências percebidas.

Esses resultados mostram uma tendência nas respostas dos participantes, onde mesmo
com faixa etárias, sexo , grupo e até países diferentes as respostas são similares.

Nota-se que este trabalho avaliou 19 competências enquanto que o trabalho de Alex
Titan, 42.

Percebe-se claramente que o pensamento do cadete está alinhado com os pensamentos de
outros militares já formados e de grande parte da população que pratica algum esporte
equestre. Isso prova que em micro-universo de 87 jovens cadetes segue uma tendência
parecida com o de um macro-universo de mais de 1200 pessoas, o que consideramos como
um fator altamente positivo, pois embora não coincidentes, e isso é muito importante
levando-se em conta não somente o universo de análise como seus fatores culturais…

Desta forma, concluímos que esta pesquisa atingiu seus objetivos pois os resultados
mostram-se num alto grau de confiabilidade.
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6.   CONCLUSÃO

Este trabalho teve como objetivo principal mostrar, a importância da prática de

equitação pelos cadetes da AMAN. O cadete da AMAN é formado para ser oficial do

Exército Brasileiro, para comandar e liderar frações; seja esta fração no início de carreira ou

ao final dela. O oficial é responsável por si e por seus subordinados, devendo este servir de

exemplo.

Ao realizar as comparações das competências avaliadas na AMAN, com as

competências indiscutivelmente presentes nos maiores líderes militares do Brasil que

montavam a cavalo, com as competências mais desenvolvidas e percebidas pelos cadetes da

AMAN, com as competências mais percebidas nas pesquisas do TC Alex Titan, pode-se

afirmar que a equitação desenvolve o perfil dos cadetes durante a formação.

Ao afirmar que a equitação desenvolve o perfil dos cadete, aproximando-o com os

perfis dos militares mais destacados na história do Brasil que são as referências de como um

militar brasileiro deve ser conclui-se que a prática da equitação na AMAN é de extrema

importância.
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