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APRESENTAÇÃO
Os organizadores
Os trabalhos científicos que compõe o livro analisa
de uma maneira ampla as nuances do Regimento de Polícia
Montada com foco no estabelecimento de padronização de
alguns procedimentos, principalmente, das ações dentro do
estado de direito nas abordagens policiais e atuação em controle
de distúrbios civis com força a cavalo, reposição do plantel de
equinos e redimensionamento da estrutura organizacional.
Explorar o relacionamento entre o ser humano e o cavalo, com
a intenção de demonstrar a necessidade de interação entre o
domador e o ser domado, buscando um melhor entendimento
para o emprego da unidade de Policiamento Montado, no
contexto da segurança pública para a sociedade. Analisa a
etimologia da palavra “cavalaria” que antes de estar relacionada
ao cavalo, refere-se ao posicionamento estratégico do emprego
militar do solípede, visando maior vantagem sobre o oponente.
A criação da cavalaria se confunde com a própria origem das
forças policiais do Estado Alencarino.
As contribuições cientificas publicadas e lançadas na XIII
Bienal Internacional do livro em de agosto de 2019, são frutos

de experiências empíricas adquiridas no dia a dias no exercício
da profissão e no conhecimento cientifico adquirido nos cursos
de graduação e pós-graduação (lato sensu e stricto sensu),
bem como no aporte teórico e prático estudados na Academia
Estadual de Segurança Pública do Ceará (AESP) durante os
cursos de formação e/ou habilitação.
Os livros da Série Segurança pública, direito e justiça
brasileira serão disponibilizados pelo Prof. Dr. Estanislau
Ferreira Bié (2° Ten QOAPM) editor da Editora Via Dourada
para compartilhamento livre e distribuição gratuita no formato
E-book.
Faça download dos livros e boa leitura!

CAPÍTULO 1
REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA
CORONEL MOURA BRASIL: ORIGENS
Francisco José Ribeiro de Abreu1
Resumo: O propósito deste trabalho é identificar à data de criação
do Regimento de Polícia Montada do Ceará Coronel Moura
Brasil. A pesquisa considerou a incerteza na atualidade quanto
às datas 1915 e 1985 como como datas de criação e recriação,
sendo a primeira fase encerrada em 1947. Crônicas policiais
revelam atuação de policiais montados em outros momentos
de sua história, antecedentes aos apresentados. Fez-se uma
pesquisa descritiva com abordagem dialética com procedimento
metodológico histórico, bibliográfico e documental. Foram
fontes as mensagens dos presidentes da Província do Ceará à
abertura dos trabalhos da Assembleia Provincial, cartas, ofícios
do presidente a diversas autoridades, legislação e periódicos.
Foi possível com certeza desqualificas as datas atuais (1915 e
1985) como datas de criação da unidade em sua primeira e
segunda fase de existência. Para isso, foi identificado os anos
de 1839 e 1988, em contraposição às anteriores, mas não foi
possível localizar uma data de extinção onde consideramos um
período de inatividade. Este trabalho é fruto de um Relatório
Científico que fundamentou o Parecer 006/2018 do Instituto
Histórico e Cultural da PMCE, por solicitação do Regimento de
Polícia Montada Coronel Moura Brasil solicitado em março de
2018.
Palavras-chave: Cavalaria. Polícia montada. Origem. Serviço
1
O autor é heraldista, graduado em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Ceará, 3º Sgt da Policia Militar do Ceará e atualmente desenvolve ações de preservação à memória
a ao patrimônio histórico e Cultural da Corporação no âmbito do Instituto Histórico e Cultural
/ PMCE.
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policial. História

1. INTRODUÇÃO
Esta pesquisa se destina a identificar a origem do
Regimento de Polícia Montada Coronal Moura Brasil, que tem
com registro de criação os anos 1915 e 1985. Ressaltamos que
desvendar a origem de uma organização nos remete a uma ideia
objetiva de localizar sobre uma estante esquecida uma certidão
passada em cartório, um pouco empoeirada. Mas não é bem
assim! Identificar uma data pontual, como se fosse uma pessoa
natural que podemos rastrear o registro de um procedimento
obstetrício ou em cartório, respeitando os casos omissos e
dissociados do parto natural longe da rede de assistência,
mas depende de vários fatores e a escola da abordagem mais
adequada.
Vários fatores devem ser considerados para compor o
mosaico social de reconstituição dos fatos que culminam com
o surgimento de uma instituição e, neste caso, os de ordem
social e econômica tem de grande influência. No caso específico
do Regimento de Polícia Montada Coronel Moura Brasil
nos detivemos aos aspectos da gestão pública relacionado à
segurança pública; a omissão e a visão empreendedora (ou a
falta dela) por alguns gestores; a importância que se deve dar
ao clamor da sociedade.
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 7
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Partimos do pressuposto que a Policia Militar do Ceará
deveria ter nascido como um corpo de cavalaria ao invés de
duas companhias de infantaria, uma vez que, a lei de criação das
“Guardas Municipais Permanentes” lhes instituíam com tropas
a “pé e a cavalo” (BRASIL, Art.1ºLei de 10 de outubro de 1831).
Então, neste caso, devemos observar as seguintes indagações:
Qual motivo afetou o Governo Provincial para não criar uma
cavalaria vinculada ao seu “Corpo Policial” (PMCE) em 1835?
Quais as condições que culminaram para o surgimento da
cavalaria anos depois? A suposta data de criação 1915 e 1985
estão relacionadas a que eventos sociais?
Partimos para buscar a origem do Rpmont/PMCE com
bases numa historiografia alicerçada na visão da “Nova História”,
também abordada como a história das migalhas, por constituir
cenários a partir de vários vestígios das coisas humanas e seus
saberes, que permitem a síntese posterior para a compreensão
do todo.
Foram fontes os relatórios do presidentes da província
do Ceará, documentos oficiais como portarias, leis, decretos,
ofícios entre o presidente da província e o tesoureiro provincial
e periódicos da fase histórica estudada. Os principais locais
para busca desses documentos foram: Arquivo Público do
Ceará; Arquivo da Assembleia Legislativa; a Biblioteca Pública
e Governador Menezes Pimentel; Biblioteca da Assembleia
Legislativa do Ceará e; Instituto Histórico e Cultural da PMCE.
Editora Via Dourada
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Infelizmente, os locais com documentos mais precisos, o
arquivo público esta fechado para pesquisa desde setembro e
iniciará as suas atividades somente em 15 de dezembro de 2018.
Mesmo assim, é sabido deste pesquisador que a documentação
sobre o Corpo Policial do Ceará está perdido na massa de
acervo documental da Chefatura de Polícia, devido a ingerência
anterior do Arquivo Público e da própria PMCE.
Um aspecto relevante é o indicio na historiografia cearense
a atuação de integrantes do Corpo Policial a cavalo o fato de
que alguns historiadores associa-lo a uma possível origem
da Cavalaria no estado. A ausência de um estudo sistemático
e levantamento de fontes confiáveis. Bem como a associação
óbvia de compreender que a tração animal e navegação eram
os únicos meios de transporte naquela época, de forma que
o serviço policial com auxílio de cavalos difere de Cavalaria,
que tem por conceito o uso qualitativo de técnicas e táticas
próprias empregadas, tal como as outras armas de exército
como infantaria e artilharia.
Assim a pesquisa, além do objetivo apresentado
“Realizar um levantamento historiográfico sobre a origem
do Regimento de Polícia Montada Coronel Moura Brasil”,
deteve-se em identificar outros marcos histórico relevantes à
história do RPMont e as personalidade relevante associada ao
desenvolvimento da instituição. Trabalhou-se como hipótese
de que a origem do (RPMont) descanse na origem da própria
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 7
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Polícia Militar do Ceará, por considerar que o instrumento legal
que autorizava a criação “guardas municipais permanentes”,
instituto embrionário das atuais policias militares do Brasil,
deveriam ser compostas por homens ‘a pé e a cavalo’ art.º
1º da Lei 10 de outubro (BRASIL, 1831). Desse modo diversas
corporações policiais militares do país lhes instituíram na
integra e manteve de forma ininterrupta a duas modalidade de
policiamento.
Outro aspecto que fortalece a hipótese são os registros
de tropas montadas do Corpo Policial do Ceará nas crônicas
históricas do Ceará, bem como nas leis orçamentárias que
destinam o pagamento de ração e diárias para montarias dos
militares do sobredito Corpo desde a criação da PMCE.
Esta foi uma pesquisa de natureza aplicada que de acordo
com Prodanov & Freitas “objetiva gerar conhecimentos para
aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos.
Envolve verdades e interesses locais” (2015, p.126).
Considerando o objetivo de revelar a origem de uma
organização social, decidiu-se pela abordagem dialética devido
às interações sociais da organização investigada, que de acordo
com Gil (2008, p.14) esta abordagem permite compreender um
fenômeno ao fornecer “[...] as bases para uma interpretação
dinâmica e totalizante da realidade, uma vez que estabelece que
os fatos sociais não podem ser entendidos quando considerados
isoladamente, abstraídos de suas influências políticas,
Editora Via Dourada
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econômicas, culturais etc.”
Nesta abordagem todos os fenômenos possíveis de
interação com o objeto é passível de investigação por revelar
alguns aspectos que facilitam a construção do contexto em que
ele esta inserido. Segundo Prodanov e Freitas (2015, p.35):
“Nesse tipo de método, para conhecer determinado
fenômeno ou objeto, o pesquisador precisa estudá-lo em
todos os seus aspectos, suas relações e conexões, sem
tratar o conhecimento como algo rígido, já que tudo no
mundo está sempre em constante mudança.

O procedimento metodológico é o histórico que tem
por “foco a investigação em acontecimentos e instituições do
passado, para verificar sua influência na sociedade de hoje”.
Para Lakatos e Marconi (2007, p. 107) este é o procedimento
para a compreender a atuação das organizações na atualidade,
bem como em outros períodos de sua existência desde a sua
origem e as suas modificações, pois “[...] alcançaram sua forma
atual através de alterações de suas partes componentes, ao
longo do tempo, influenciadas pelo contexto cultural particular
de cada época.” Assim, é possível compreender a passagem
da descrição para a explicação de uma situação do passado,
segundo paradigmas e categorias políticas, econômicas,
culturais, psicológicas, sociais, entre outras.
Para coleta de dados foram definidas como técnicas os
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 7
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procedimentos de pesquisa bibliográfica e a documental. Com
o primeiro procedimento há a vantagem do “fato de permitir
ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito
mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”
(GIL, 2008, p.50). Enquanto a segunda, utiliza documentos que
não receberam tratamento analítico, encontradas geralmente
dispersas, tais como: documentos oficiais, reportagens de
jornais, cartas, contratos, diários, filmes, fotografias, gravações
etc. A sua importância é definida por Gil como, “Primeiramente,
há que se considerar que os documentos constituem fonte rica
e estável de dados. Como documentos subsistem ao longo
do tempo, tornam-se a mais importante fonte de dados em
qualquer pesquisa de natureza histórica.” (GIL, 2002, p. 46).
Considerando a necessidade de se realizar uma análise
crítica sobre os elementos constituintes do objeto, conforme os
preceitos da ciência heráldica fez-se uma abordagem qualitativa
que se caracteriza na.
“objetivação do fenômeno; hierarquização das ações de
descrever, compreender, explicar, precisão das relações
entre o global e o local em determinado fenômeno; [...]
busca de resultados os mais fidedignos possíveis; oposição
ao pressuposto que defende um modelo único de pesquisa
para todas as ciências.” (SILVEIRA & CÓRDOVA, p. 34.
In: GERHARDT & SILVEIRA, 2009, grifo nosso). 2
2
SILVEIRA, Denise Tolfo; CÓRDOVA, Fernanda Peixoto. A Pesquisa Científica. In:
GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo (Org.). Métodos de pesquisa. Porto Alegre:
Editora da UFRGS, 2009.

Editora Via Dourada

Francisco José Ribeiro de Abreu | 19

Enquanto a pesquisa bibliográfica
é feita a partir do levantamento de referências teóricas já
analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos,
como livros, artigos científicos, páginas de web sites.
Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa
bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que
já se estudou sobre o assunto. (FONSECA, 2002, ibidem
2009, p. 32).

2. REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA DO CEARÁ:
ORIGENS
2.1. Os permanentes
O primeiro indício de unidade de cavalaria vinculado
ao exercício da atividade policial surge com a criação das
“Guardas Municipais Permanentes” no conturbado ano de
1831. Até aquele ano, antes da Regência, a segurança pública
nas províncias era executada por juízes de paz e quadrilheiros
(ou inspetores/vigias de quarteirão) com o reforço de unidades
de milícias e ordenações, cada um com atribuições específicas,
mas complementares umas às outras em um emaranhado de
relações de interesse que não se adequavam a nova realidade
social do Brasil, principalmente, sob a ótica liberal dos anos 30
(sec. XIX). Assim, foram extintas e substituídas3 pela “Guarda
3
Os juízes paz foram criados pela Lei de 15/10/1827 permaneceram até o a Lei 261
(03/12/1841) e o Decreto 120 (31/01/1842).
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Nacional” e as “Guardas Municipais Permanentes”.
Essas instituições eram organizadas em batalhões e/ou
regimentos com companhias de cavalaria e infantaria, uma vez
que, a artilharia era arma restrita da Tropa de 1ª Linha (Exército
Nacional). Na prática essas unidades e seus integrantes se
fundiram para a criação da Guarda Nacional e com eles foram
todas as práticas antissociais e interesses escusos.
A participação dos cidadãos na nova Corporação
<<Guarda Nacional>>> era o alistamento compulsório e não
havia naquele período tão sensível da ordem social a capacidade
de arregimenta-las para combater as ‘revoltas regenciais’
emergentes. Assim, aparece sob a tutela do Ministério da
Justiça e Interior as “Guardas Municipais Permanentes”,
como forças policiais de contenção da desordem e compostas
de companhias de infantaria e cavalaria, tais como as suas
congêneres de voluntários, mas com militares gratificados por
soldo (HOLLOWAY, 1997, p.73-100; BRETAS, 1998, passim).
O surgimento das “Guardas Municipais Permanentes”
atendeu a necessidade imediata de impor a ordem diante do
caos originado com a abdicação do Império do Brasil por D.
Pedro I em nome de seu filho, que culminou com o acirramento
entre os liberais e conservadores / monarquistas. A medida
buscava resolver a situação da Capital do império com agentes
públicos, policiais da intendência e unidades militares do exército
meaçando o novo regime ao lado da sociedade revoltada.
Editora Via Dourada
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O único modelo capaz de conter a turba exaltada seria
aquela com tropas profissionais, fardadas e regidas por uma
espécie de código disciplinar de caráter eminentemente militar,
pois enfatizava a obediência e o respeito aos superiores e
estabelecia as faltas, as penalidades e as instâncias de julgamento
dentro da própria corporação. As guardas municipais voluntárias
não vingaram, e assim foi instituída as Guardas Municipais
Permanentes, militares prestando serviço remunerado, foram
idealizadas com uma estrutura organizacional espelhada nas
tropas regulares do Exército (HOLLOWAY, 1997, p.73-100;
FERNANDES, 1973).
Em outubro de 1831 o Governo Regencial determina a
criação na cidade do Rio de Janeiro, dos Corpos de Guardas
Municipais Permanentes (GMP), estendendo a medida a todas
as províncias que por conveniência dos presidentes, caso se
julgasse necessário, estando reunido em conselho (HOLLOWAY,
1997, p.76-88).
O modelo, até então vigente, era constituído para a
garantia da segurança local estava comprometido e seria
necessário capacitar o Estado de uma corporação com maior
eficiência no controle da ordem pública e manter a segurança
individual, e isso só viria por meio de um organismo local
especializado e destinado exclusivamente àquela finalidade.
Assim, o Governo Regencial baixou a Lei de 10 de outubro de
1831 (BRASIL, 1891), com o seguinte teor:
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 7
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Autoriza a creação de corpos de guardas municipaes
voluntarios nesta cidade e provincias.
Art. 1º O Governo fica autorizado para crear nesta Cidade
um Corpo de guardas municipaes voluntarios a pé e a
cavallo, para manter a tranquilidade publica,e auxiliar
Justiça, com vencimentos estipulados, não excedendo o
numero de seiscentos e quarenta pessoas, e a despeza
annual de cento e oitenta contos de réis.
Art. 2º Ficão igualmente autorizados os Presidentes em
Conselho para crearem iguaes corpos, quando assim
julguem necessario, marcando o numero de praças
proporcionado.
Art. 3º A organização do corpo, pagamento de cada
indivíduo, a nomiação e despedida dos Commantes, as
instrucções necessarias para a bôa disciplina, serão feitas
provisoriamente pelo Governo, que dará conta na futura
sessão para a aprovação da Assembléa Geral.
Art. 4º Ficão revogadas todas as Leys em contrario.
Manda portanto á todas as Autoridades, a quem o
conhecimento e execução de referida Ley em contrario.
Mando portanto á todas as Autoridades, a quem o
conhecimento e execução da referida Ley pertencer, que
a cumprão, e fação cumprir, e guardar tão inteiramente
como nella se contem. O Secretario de Estado dos
Negócios da Justiça a faça imprimir, publicar, e correr.
Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos dez de Outubro de
mil no Palacio do Rio de Janeiro aos dez de Outubro de
mil oitocentos trinta e um, decimo da Independenciae
do Imperio. Francisco de Lima e Silva, José da Consta
Carvalho, João Braulio Muniz, Diogo Antonio Feijó
(BRASIL, 1891, Ipse literis, grifo nosso).

A essa Lei seguiram-se vários “Avisos Ministeriais”
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interpretativos e esclarecedores, e prevalecendo-se dos seus
dispositivos várias províncias instituíram suas forças policiais
e puderam conter as “Revoltas Regenciais” locais. Para Heloísa
Fernandes (1973) essas unidades foram o verdadeiro embrião
das atuais policias militares do Brasil devido a sua configuração
e serem as primeiras organizações voltadas ao exercício da força
armada, destinadas especificamente à manutenção da ordem
interna.

2.2. A criação do Corpo Policial do Ceará:
origens da PMCE
Na distante província do Ceará um conflito político na
região do Araripe, conhecida como ‘Sedição de Pinto Madeira’,
impediu a criação de sua força armada provinciana, ainda em
1831. Passado o conflito, três anos depois, resolveu o Governo
do Ceará, sob a presidência de Ignácio Correia de Vasconcelos,
institui a Guarda Municipal Permanente local.
O Presidente determinou a missão de constituir e treinar
uma guarnição para o Corpo de Polícia, conforme a Lei assinada
em 10 de outubro de 1831, ao Tenente Tomás Lourenço da
Silva Castro, que logo iniciou os trabalhos de arregimentação
e treinamento em 1º de julho do mesmo ano. Concomitante
a iniciativa, Ignácio de Vasconcelos envia ofício, datado de
18 do mesmo mês, ao Ministério da Justiça e Interior, com a
intenção de receber as verbas para uniformes, soldos e demais
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 7
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provimentos para a Guarda Municipal Permanente da Província
do Ceará4. Como veremos abaixo:
Ofício Nº 6
Illmo e Ex. Snr.
Havendo este Governo em Conselho reconhecido a
necessde de hum Corpo de Policia n’esta cide, que aliviasse
o pezo do Serviço em q se acha a Tropa de 1ª linha, já
muito diminuida em Nr. Pelas baixas que se tem dado, e
continuadas diserções, e em Sessão extraordinaria de 11
do corrente mez resolvido a creação de huma Compa de
G. M. Permanentes de cincoenta praças em conformide
da Ley de 10 de Outubro de 1831 eu assim o comunico a V.
Exª, como da insufficiencia da quantia de oito contos de
réis q no § 7º da Lei de 8 de Dezembro digo 8 de Outubro
do anno passado lhe foi dezignada para pagamento
dessa pequena, e ainda muito mal paga força; havendo
toda razão de prezumir q não concorrerão a alistar-se
n’elle pessôas capazes pelo diminuto soldo que lhe está
arbitrado, a não ser em tempo ampliada como espero
por V. Exª. com maior consideração.
Deos Guarde a V. Exª.Palacio do Governo do Ceará 18 de
Junho de 1834 – Illmo. E Exmò Sñr Aureliano de Souza
e Oliveira Coutinho – Ignácio Corrêa de Vasconcelos.5
(RODRIGUES, 1955, p.13-14. Ipse literis)

Todavia, o pleito não pode ser atendido. Com a demora
4
Como o imperativo de criação era regencial, os soldos e fardas eram pagos e mantidos
a custas da União.
5
Pág. 5 a 5v. do Livro de Ofícios ao Ministro da Justiça – Pacote nº 1.845, do Arquivo
Público do Estado).
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da correspondência a solicitação do Ceará chegou a Capital do
Império após a promulgação do Ato Adicional de 12 de agosto de
1834. Este Ato dava autonomia a cada província de constituírem uma “Assembleia
Legislativa Provincial” e compor estrutura administrativa local,
criar suas organizações de polícia, educação e fazenda, contratar e pagar os
próprios funcionários, dentre outras necessárias ao Governo. O Ministro
da Justiça e Interior deu conhecimento em resposta por ofício em
setembro do mesmo ano:
Nº 16.
Illmo. E Exmº Sñr.
A Regencia em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro
2º, Manda reenviar a V. Exª, o Officio incluzo, que me
dirigio datado de 18 de Junho deste anno sobre a creação
de huma Compª de Guardas Municipaes Permanentes
nessa Cidade; porque sendo hoje a decisão desta objeto
da competencia das Assembléas Legislativas Provinciaes,
V. Exª logo que for installada a dessa Provinciaes, deverá
submeter-lhe este negocio, para resolver como for justo.
Deos Guarde a V. Exª. Palacio do Rio de Janeiro em 9 de
Setembro de 1834.
Aureliano de Szª e Olivª Coutº
Sñr. Presidente da Provincia do Ceará6 (RODRIGUES,
1955, p.13)

Entretanto, Ignácio de Vasconcelos antes de receber
6

Livro de ofícios do Ministério da Justiça, 1833/1836, do Arq. Público.
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a negativa e acreditando que receberia o apoio do Governo
Regencial, decide criar em 11 de setembro de 1834 a Guarda
Municipal Permanente do Ceará, que teria três companhias,
sob o comando geral do 1º Tenente do Exército, comissionado
em capitão, Tomaz Lourenço da Silva Castro, passando o
Corpo Policial do Ceará a atuar na Capital. Contudo, ao saber
da negativa do Ministro da Justiça e Interior já no final do seu
mandato o mesmo deixou a responsabilidade de oficialização
e providenciar os pagamentos da força policial em experiência
ao seu sucessor, José Martiniano Pereira de Alencar, 7, (Padre
Martiniano de Alencar ou Senador Alencar), que faria a eleição
e instalação da 1º Assembleia Legislativa Provincial do Ceará.
Ao assumir o Governo da Província do Ceará em 26 de
novembro daquele mesmo ano, o novo presidente providenciou
no mês seguinte, em 08 de dezembro de 1834, a eleição para a
criação da Assembleia Provincial, que elegeu 28 deputados e 7
suplentes, para um mandato de dois anos, (1835 a 1837). Em 07
de abril de 1835, nas proximidades da Igreja da Sé, era instalada
a primeira Assembleia Legislativa do Ceará, contando com
apenas cinco funcionários, sendo: 1 escrivão, 2 escriturários, 1
7
José Martiniano Pereira de Alencar, natural do Ceará (16 out 1794 Crato a 15 mar 1860
Rio de Janeiro). Foi padre, jornalista e um dos mais proeminentes políticos do Brasil no Sec.
XIX, de vocação liberal. Foi senador vitalício pela Província do Ceará de 2 de maio de 1832 até
sua morte, mas assumiu a presidência da província do Ceará em dois mandatos (06/10/1834
a 25/11/1837 e 20/10/1840 a 06/04/1841). Ao lado da sua mãe Bárbara de Alencar e dos irmãos Tristão Gonçalves e Carlos José dos Santos, tomou parte da “Revolução de 1817” e da
“Confederação do Equador” (1824). Ao lado da mãe Bárbara de Alencar e dos irmãos Tristão
Gonçalves e Carlos José dos Santos, tomou parte da revolução de 1817 e da Confederação do
Equador (1824). É o pai do escritor e político José Martiniano de Alencar e do diplomata Leonel
Martiniano de Alencar, Barão de Alencar.
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vigia e 1 porteiro, sendo seu presidente o Capitão-Mor Joaquim
José Barbosa, que promulgada a primeira lei em 30 de abril de
1835. Um dia antes, o então Presidente da Província submeteu
à consideração da Assembleia a proposta do seu antecessor de
criar o Corpo Policial do Ceará, que já estava em atuação. O
projeto recebeu duas intervenções sendo a primeira na sessão
de 29 de abril de 1835, do Deputado José Pereira da Graça Júnior,
anos depois Ministro do Supremo Tribunal e titulado Barão de
Aracati, que apresentou a seguinte emenda:
A Assembléa Legislativa Provincial
Decreta
Art. 1.º A Guarda Municipal Permanente perceberá os
mesmos vencimentos, que por ley percebe a tropa da
primeira linha.
Art. 2º Este corpo se regerá pelo regulamento e mais leys
da mma tropa de 1.ª linha.
Art. 3º O Presidente da Provincia nomiará dentre
os Officiaes necessarios para o Comando da Guarda
Municipal.
Art. 4º O numero de Officiaes, e soldados, que devem
formar o corpo da Guarda Municipal será designado por
hums Ley.
Art. 5º Ficão supprimidos os lugares de 2.º e 3.º
Commandantes da mesma Guarda até que se Decrete o
disposto no antecedente.
Art. 6º Ficão revogadas todas as Leys e disposições em
contrario.
Paço da Assembléa Provincial do Ceará 29 de Abril de
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 7
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1835 – Graça Júnior.8
(RODRIGUES, 1955, p.13. ipse literis, grifo nosso)

No dia seguinte o Deputado João Facundo de Castro e
Menezes9, apresentava outra emenda:
A Assembléa Legislativa Provincial do Ceará
Decreta
Art. 1º Fica criada mais huma companhia de Força Policial,
que constará de cem soldados, dous cornetas, seis cabos,
hum Furriel, primeiro e segundo Sargentos, primeiro,
segundo e terceiro Commandantes com a graduação de
Capitão, Tenente e Alferes.
Art. 2º O corneta, e o soldado vencerá diariamente
quatrocentos réis, o cabo quatorze mil rs., o Furriel
quinze mil réis, o segundo Sargento dezesseis mil
réis, o primeiro Sargento dezoito mil réis, o terceiro
Commandante trinta mil réis, o Segundo quarenta mil
réis, o primeiro cincoenta mil réis (por mês, entenda-se
bem !).
Art. 3º A Companhia de Municipaes Permanentes ora
existente passará a fazer parte da Força Policial, e será
transformada em Cavallaria com o numero de quarenta
soldados, hum Clarim, tres cabos, hum Furriel, primeiro
e segundo Sargento, hum segundo Commandante com a
graduação de Tenente.
Art. 4º Serão alistados nesta Companhia Cidadãos
Brazileiros de 18 a 40 annos, de bôa conducta moral,
8
Pág. 28 do livro de Reg. Das Sessões, 1830 – 1839, do Arquivo da Assembléia).
9
Major Facundo foi vice-presidente da Província, em exercício, por mais de uma vez e o
chefe do Partido Liberal, assassinado a 8 de dezembro de 1841, e cujo nome foi dado á rua em
que residia.
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e politica, e servirão por hum anno sendo voluntarios,
se antes não forem demittidos por faltas, que comettão.
A não serem voluntarios não serão alistados a Guardas
Municipaes, os Casados, que vivão com suas mulheres, e
os filhos únicos de Mãe viuva.
Art. 5º Os Commandantes serão da nomeação do Governo
da Provincia, e amoviveis ad mutum. Os cabos, Furrieis
e Sargentos, serão propostos pelos respectivos Segundo
Commandantes, e aprovados pelo respectivosSegundo
Commandante, e demittidos pelo Governo sob
representação do mesmo primeiro Commandante.
Art. 6º Estas duas Companhias formarão o corpo da
Força Policial da Provincia, que será commandado pelo
primeiro Commandante, o qual terá por isso mais vinte
mil reis mensaes de gratificação, para Cavalgadura, e
expediente.
Art. 7º Na disciplina este corpo se regerá pelos
Regulamentos Militares ora em vigor, no que não
estiverem em opposição com a presente Ley; mas nunca
se usará do castigo xibata.
Art. 8º Ficão revogadas todas as leys, e Disposições em
contrario. Paço d’Assembléa 30 de Abril de 1835 – O
Deputado Castro e Menezes.
(ARQUIVO ALCE, livro de Sessões, p.29-30. Apud
RODRIGUES, 1955,p.)

Entretanto, as propostas apresentadas pelos deputados
não tiveram efeito na constituição do decreto de criação da
força policial, que fica evidente já estava em atuação como
afirma o Presidente Ignácio de Vasconcelos quando trata na
carta do soldo pago “[...] dessa pequena, e ainda muito mal
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 7
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paga força; havendo toda razão de prezumir q não concorrerão
a alistar-se n’elle pessôas capazes pelo diminuto soldo que lhe
está arbitrado, [...]” (RODRIGUES, 1955, p.13-14. Ipse literis).
Assim como a proposta do Major Facundo que artigo 1º assim
diz:
[...]
Art. 1º Fica criada mais huma companhia de Força
Policial, [...]
[...]
Art. 3º A Companhia de Municipaes Permanentes
ora existente passará a fazer parte da Força Policial,
e será transformada em Cavallaria
[...]
Art. 6º Estas duas Companhias formarão o corpo da
Força Policial da Provincia, que será commandado
pelo primeiro Commandante, o qual terá por isso
mais vinte mil reis mensaes de gratificação, para
Cavalgadura, e expediente.
[...] RODRIGUES, 1955, p.13-14)

O projeto de lei apresentado ao Legislativo e aprovado e
sancionado pelo Presidente Alencar foi a que se tornou a Lei nº
13 de 24 de maio de 1835 e revogou as emendas propostas. O
projeto apresentado definiu o orçamento e efetivo da força para
o ano de 1836 e ficou conhecida como a lei de criação da Polícia
Militar do Ceará:
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LEI N. 13.
José Martiniano d’ Alencar, Presidente da Provincia do
Ceará.
Faço saber a todos os seus Habitantes, que a Assembléa
Legislativa Provincial Decretou, e eu Sanccio a Ley
seguinte.
Art. 1º A Força Policial, no futuro anno financeiro,
constará de primeiro, segundo e terceiro Commandantes;
um primeiro Sargento, dous Segundos; um Furriel, dez
Cabos, oitenta e um Guardas, e dous Cornetas, vencendo
todas as Praças os soldos, que se achão marcados, que
hora vencem.
Art. 2º A nomeação dos Commandantes, e Inferiores
será feita como até agora.
Art. 3º Ficão revogadas todas as Leys em contrario.
Mando por tando a todas as Autoridades, a quem o
conhecimento e execução da refirida Ley pertencer,
que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente, como
n’ella se contem. O Secretario d’esta Presidencia a faça
imprimir, publicar, e correr. Palacio do Governo do Ceará
em vinte e quatro de Maio de mil oitocentos e trinta e
cinco, decimo quarto da Independencia e do Imperio.
Jozé Martiniano d’Alencar
Ley da Assembléa Legislativa Provincial, que V. Exª
houve por bem Sanccionar, fixando a Força Policial, para
o futuro anno financeiro, na forma acima declarada.
Para V. Exª ver.
Luiz Ignacio de Oliveira Maciel a fez.
Sellada n’esta Secretaria do Governo do Ceará em 24 de
Maio de 1835.
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 7
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André Bastos de Oliveira
N’esta Secretaria do Governo do Ceará foi publicada a
presente Ley em 24 de Maio de 1835.
André Bastos de Oliveira
Regdª a fl. 10v. Do L. 1 de Leys e Resoluções da Assembléa
Legislativa desta Provincia. Secretaria do Governo do
Ceará 24 de Maio de 1835.
Francisco Esteves de Almeida10.

O texto da lei nº 13 de 24 de maio de 1835, deixa evidente
tratar-se de uma lei orçamentária e onde o próprio presidente
já considerava a existência de uma unidade em atuação ao
descriminar a quantidade de praça e seu soldo como “[...]
se achão marcados, que hora vencem.”(CEARÁ, 1835, Lei 13,
art.1º) Bem como ao não estipula estrutura organizacional,
além daquelas decorrentes da estrutura hierárquica. Numa
perspectiva comparativa a Guarda Municipal da Capital do
Império foi criada com 640 pessoas, divididas em: estado
maior, quatro companhias de infantaria e duas de cavalaria,
onde a infantaria se responsabilizava pelas rondas na cidade
e a cavalaria, nos arredores. Lá, seus salários eram fixados
pelo governo imperial. Enquanto nos corpos organizados
nas províncias, o número de praças era estabelecido pelos
presidentes, ouvidos os Conselhos Provinciais, e antes do Ato
Adicional de 1834 precisando da aprovação do governo central
para os salários propostos, uma vez que eram pagos pelo

10

Livro n. 1 de autógrafos de Leis Provinciais do Arquivo Público do Ceará.
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Governo Regencial.
Uma análise dos fatores sociais em um governo que tinha
que criar a infraestrutura de trabalho dos agentes e garantir
a captação de recursos necessários parece evidenciar que o
Governo Provincial não dispunha dos recursos necessários
para dar à sua força policial o corpo ideal e nem a remuneração
adequada. E isso será constante nos anos posteriores.

2.3. A PRIMEIRA CARGA: a cavalaria entra em
campo
Três anos depois, o Corpo Policial tinha sua estrutura
organizacional comprometida com a companha da Cabanada.
Das duas Companhias da qual era constituída, a primeira
composta de 33 combatentes se achava lutando no Pará,
enquanto a segunda com 49 praças faziam a segurança da
Capital. Os esforços na campanha militar dificultaram o
recrutamento para o Corpo.
Para o Presidente da Província Manoel Felizardo de Sousa
e Melo11 era necessário compor a Força com de uma estrutura
que atendesse as necessidades da província. Embora a cidade
dispusesse de dois batalhões da Guarda Nacional auxiliando na
segurança12 e o efetivo do Corpo Policial de 118 praças se achava
11
Manuel Felizardo de Sousa e Melo, governou a Província do Ceará entre 16 de dezembro de 1837 e 15 de fevereiro de 1839. Foi a sua primeira gestão a frente de uma província, antes
era professor na escola militar do Rio Grande do Sul.
12
Ao longo dos anos a dificuldade de atuação das Guardas Nacionais a tornará numa
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incompleta e era algo que só iria acabar quando o processo de
recrutamento para a campanha do Pará (Cabanada) findasse.
Assim, poderia ser dada maior atenção na organização da força
local, que seria acrescida em efetivo e de uma seção de cavalaria,
uma vez que, dispunha de cavalos a disposição. Então em
Mensagem do Presidente Província Manoel Felizardo de Sousa
Melo em abertura solene dos trabalhos da Assembleia Provincial
apresenta suas metas para o ano posterior onde propõe:
Para que a Policia se faça com mais exacção e proveito
urge que, sem alterar-se o numero de 200 praças, se
organize huma secção de Cavallaria de trinta homens,
tendo apenas em quarteis oito cavalos, estando os outros
no pasto. Esta alteração pouco aumenta a despesa ao
mesmo passo que pode prestar grandes serviços a
segurança e tranquilidade publica. A tabela N. i, indica
a organização que julgo dever-se dar ao Corpo Policial.
(CEARÁ, 1838, p.13-14, grifo nosso)

Em 16 de setembro de 1838 com a Lei nº 143 sancionada
pelo Presidente da Província do Ceará Manoel Felizardo de Sousa
Melo define o efetivo do Corpo Policial para o Ano posterior.
Ao assumir a gestão da Província do Ceará, João Antônio
de Miranda, diante das denúncias da desditas da conturbada
gestão do Presidente Manoel Felizardo, solicita ao Tesouro
Provincial um levantamento geral para cada área do governo
com certidão assinada e uma delas foi a situação dos “cavallos

corporação hedônica onde os integrantes buscam a condição de integrante como meio de escalada social 9CASTRO, 1979, passim).
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da provincia”
Diz F. que precisa por certidão, se se arrematarao’
os cavalos da província, e em que tempo; se depois
comprarao’-se outros, e que despeza se há feito com
eles tanto de compra como de sustento; e se finalmente
para isto havia lei que autorizasse a s.exc. (CORREIO DA
ASSEMBLEIA PROVINCIAL, 1839, p.6. ipse literis).

A resposta veio da Contadoria da Provincial cinco meses
depois, em 29 de agosto, assinado pelo contador Francisco José
de Souza, que comunica que em cumprimento a determinação
do presidente de arrematar os animais de propriedade da
Província a Thezouraria Provincial (atual Secretaria da Fazenda
do Estado), onde o mesmo informa a quantidade, os valores e
os arrematadores e as datas. Mas comunica, ainda, que o Corpo
Policial seguindo ordens diretas do Presidente anterior tanto
faz gasto com alimentação de animais como os adquiriu, como
se vê a baixo:
Como requer -- Thezouraria P. 29 d’Agosto de 1839.
Delermando
<< Certifico que o exm. Presidente Manoel Felisardo em
cumprimento ao art. 12 da lei 6 de outubro de 1838 sob o
nº 45 mandou arrematar todos os animaes pertencentes
a Provincia: em consequência pois de sua ordem forao’
arrematados 5 cavallos no dia 10 de janeiro do corrente
por Joaquim Barbosa Junior, e 2 no dia 19 por Manoel
Ferreira do Nascimento e 3 no dia 29 de agosto do
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 7
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anno p.p. de que haviao’. Nao’ obstante isto no dia 14 de
fevereiro do corrente foi apresentado à Controladoria
hum requerimento de Martinho Borges, em que pedia o
pagamento de 23 alqueires trez quartas e meia de milho
que havia fornecido aos cavalos do Corpo Policial de
68$76 vindo com o despacho do mesmo exm. presidente
de 12 de Fevereiro – Examinada a conta pague-se- ao que
a contadoria fez a seguinte observação << Pelo art. 1º da
Lei de 25 de Setembro de 1837, deixou o Corpo Policial de
ter cavalgaduras, digo de 1837 foi o Corpo Policial reduzido
à infantaria somente em consequência do que desde 1º de
janeiro de 1838 deixou o Corpo Policial de ter cavalgadura
e por isso ignora inteiramente a Contradoria a pretensão;
e querendo aplicar para cavalgaduras de Policia também
tambem foraõ extintas todas as despesas de Polícia desde
o primeiro de Outubro do anno p p. Não obstante o exposto
V. S. delibera como for justo pois nada mais quero do que
salvar a minha responsabilidade >> Em cumprimento
do que recebeo o dito Borges no dia 26 do mesmo mez a
referida quantia de 6$76 e de então para ca tem-se pago
236$600 sob informação do Commandante do Corpo
Policial e não da Contadoria a saber 111$600 a Manoel
de Pontes Franco no dia 10 de Abril importância de 55g
arrobas de capim com que suprio os cavalos nos meses
de Janeiro, Fevereiro, e Março; 65$ ao mesmo Borges no
dia 12 d’Abril importância de dois cavalos que vendeo ao
Commandante do Corpo Policial para o serviço, e 60$ a
Miguel Ferreira da Rocha, no dia 22 de junho também de
dois cavalos que vendeo ao mesmo Commandante para
o mesmo fim, vindo assim a importar toda a despesa na
quantia de 305$360; a saber 125$ com a compra de 4
cavallos, 180$360 com o sustento. Ignora a Contadoria
a Lei em que se fundou s.exc. para fazer semelhantes
despesas; e nem lhe compete saber; pois só o que lhe
cumpre é obedecer. Contradoria Provincial do Ceara’ 29
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de Agosto de 1839. Francisco José de Souza, Contador.
Por hum calculo aproximado tem-se gasto com esses
cavalos, sob informação do Commandante, e não da
Controladoria, 2:108$960 (CORREIO DA ASSEMBLEIA
PROVINCIAL, 1840, p.3-4. Ipse literis, Grifo nosso)

Percebe-se que a Contadoria diante da lei que determinava
contenção de despesas tenta se eximir dos gastos do Corpo
Policial, principalmente pela determinação do Art. 12 da Lei 45
de 12 de outubro de 1838, que determinava a venda de cavalos,
pois na sua fala o mesmo afirma que a sua função não cabe
contestar o presidente, mas só “e nem lhe compete saber; pois
só o que lhe cumpre é obedecer.” No ano seguinte, em 2 de março
de 1839, o Jornal Correio da Assembleia Provincial publicava13
duras críticas ao presidente da Província, entre representações
assinadas pelos deputados ao Governo imperial, abaixo assinado
de prefeitos e pedidos de renúncia. Na primeira coluna da
página 3 do semanário estava o texto não assinado intitulado14
“ADMINISTRAÇÃO DO SR. M.FELISARDO. COMUNICADO”
(CORREIO DA ASSEMBLEIA PROVINCIAL, 1839, p.3) faz um
relato com denúncias e desmandos do sobredito presidente e
13
É importante destacar que as comunicações neste periódicos por vezes ocorriam semanas ou meses depois do acontecido como foi o caso da denúncia acima e a solicitação das
certidões pelo presidente Antônio de Miranda emitido emitido ao assumir o governo respostado em agosto e publicado no periódico Correio da Assembleia provincial de 2 de março do ano
seguinte.
14
O Correio da Assembleia Provincial foi um periódico do Sec. XIX que substituiu o “Recopilador Cearense” de linha liberal. Era um semanário com saída nos sábados, impresso na
Tipografia Patriótica, de Francisco Luís de Vasconcelos, e, posteriormente, de Antônio Elói da
Costa. O seu redator era José Lourenço de Castro e Silva. Foi publicado de abril de 1835 a out
1844, quando transformou-se no jornal Vinte e Tres de julho.
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dentre elas estava a situação da cavalaria policial onde denuncia:
[...] o processo de roubo de pólvora da naçao’; diga-o a
pexinxa de da venda de cem saccas d’algodao’ para pagar,
á custa da nacao’;, serviços particulares; o proveito e
soltura de alguns recrutas; diga-o em fim o roubo dos 10,
e despesas feitas com o sustento de cavalos, que nunca
existirao’ no corpo policial.

O que podemos observar é que a Província do Ceará estava
com muita dificuldade financeira e administrativa diante do
temperamento intempestivo e autoritário do Presidente Manoel
Felisardo, que tinha dificuldade de arregimentar aliados. Mas a
proposta de pôr em operação uma unidade de cavalaria ao que
tudo indica foi posta em prática, mesmo com dificuldade.
A mensagem de 1º de agosto de 1839, o presidente
substituto, João Antônio de Miranda, destaca os valores e
vantagem de possuir uma cavalaria e pela expressão “Mostrando
a experiência [...]”, vejamo o enunciado completo abaixo:
Mostrando a experiência e a necessidade, e a vantagem
de possuirmos algumas praças de cavalaria no Corpo
Policial, não duvidei mandar incluir no mappa, que vos
será presente o numero de vinte praças com os respectivos
inferiores, assim, como também um pedido de armas e
equipamentos tanto para infntaria (CEARÁ, 1939, p.4950, grifo nosso).

No ano seguinte, embora a presidência tenha dedicado
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todos os esforços de compor a força policial com o efetivo ideal
o desejo foi preterido. A força foi mantida com 133 homens e
a mesma estrutura proposta pelo antecessor. No ano seguinte,
1841, o Presidente da Província o Brigadeiro José Joaquim de
Souza em sua mensagem à Assembleia Legislativa Provincial,
datada de 10 de setembro, fica diante de um conflito que era
dar à força policial a estrutura mínima possível e melhorar o
Batalhão de 1º Linha (Exército Brasileiro)15. No impasse e diante
de poucos recursos ele decide pelo primeiro, como veremos e
seguir e mantem quatro praças de cavalaria. E assim justifica
que o investimento, pois
“a força precisa para corresponder ao fim de sua creação,
[...] que se dão ao mencionado Corpo cento e cincoenta
e tres praças inclusive os Estados Maior e Menor
respectivos, e quatro soldados a cavallo destinados a fazer
alguma mais rapida diligencia. (CEARÁ, 1841, p.24-25)

Ao desta década o presidente da Província do Ceará, Fausto
Augusto de Aguiar, manterá o esforço de seus antecessores
diante de escassos recursos limitados, mas enfatiza a grande
contribuição do serviço a cavalo,
A insufficiencia da força deste corpo para ‘satisfazer as
necessidades do serviço publico, é, como já vos ponderei,
bem conhecida. Não me animo a propor vos o seu
15
Neste período os presidentes de província assumiam a função de comandante das
armas locais, administrando inclusivo o contingente de 1ª Linha.
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aumento, attendendo as acanhadas rendas da Provincia;
mas não posso deixar de representar vos a grande
necessidade que ha de se montarem pelo menos 10
praças. Não ignoraes que o bom exito de certas diligências
policiaes dependem principalmente da celeridade que
são executadas, celeridade que não pôde ter a tropa a pé.
E demais esta Capital já não pôde ser bem policiada sem
que algumas patrulhas à cavallo circulem á noite em seus
suburbios que se tem consideravelmente augmentado,
e comprehendem uma extensão que exige crescido n.°
de patrulhas apé (de que não é possivel dispor se) para
rondarem como é mister. (CEARA, 1849, p.8, grifo nosso)

No ano seguinte o presidente Fausto Augusto de Aguiar,
se vê contrariado com a diminuição drástica do Corpo Policial
de 117 praças para 87, por contenção de despesa determinada
pela lei de 13 de dezembro de 1849, bem como o envio de praças
de 130 praças para a localidade de Ourioury16 para combater
criminosos juntamente com um efetivo da força policial de
Pernambuco. A situação se complicou, ainda mais, devido a
circular do Governo Imperial, datado de 14 de maio do mesmo
ano, determinando dissolver os destacamentos formada por
efetivo da Guarda Nacional.
Se os recursos financeiros da província o permitissem
propor-vos-ia que elevásseis a força deste corpo a maior
numero de praças, do que tinha antes da reducção
decretada pela lei do anno passado, de que vos tenho
fallado; mas julgo indispensavel que, pelo menos, o
16

Municipio do sertão er
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conserveis nesse estado em que se achava, e augmenteis
mais algumas praças montadas fara o serviço das rondas
desta capital, e para que possam ser executadas com exilo
as deligencias policiaes fóra da cidade, que raras vezes o
são por escoltas a pé.
O proprio provincial, que serve de quartel do corpo, não
offerece as accommodações e seguranças indispensaveis;
muito conviria pois que fosse melhorado. Mandei faser
uma estribaria para 6 cavallos, em rasão de ter sido
authorisado pela sobredita lei a sustentar 6 praças
montadas; e ultimamente tendo cabido o muro, que
ficava fronteiro á casa do ensino mutuo, mandei ahi
levantar uma frente, e fazer calçada segundo uma postura
da camara municipal, que não permitte que dentro dos
limites da cidade se levantem muros. Às despezas feitas,
e as que se faráõ ainda com estas pequenas obras não
excederão, segundo o orçamento do Dr. engenheiro, a
quantia de Rs.385$250. (CEARÁ, 1850, p.6-7, grifo nosso)

Ao longo do século XIX, o Corpo Policial do Ceará manterá
em sua unidade um contingente de praças atuando em cavalaria
onde será citada ou omitida conforme o humor econômico do
Governo e as imposições políticas, ora do Governo Imperial ou
da Assembleia Provincial.
Com o final do antigo regime o Governador do Estado,
Gal. José Clarindo de Queiroz queria dar ares republicanos à
administração pública e com a segurança não seria diferente.
Em 21 de maio de 1891 promulgou o Decreto nº 188, dando
novo nome e estrutura ao Corpo Policial, sendo então chamada
de Corpo de Segurança Pública do Estado, que tinha no
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organograma um Piquete17 de Cavalaria.
O Piquete de Cavalaria era composto por 03 (três) cabos,
12 (doze) soldados e 12 (doze) cavalos. De sua criação até a o
ano de 1915, a Cavalaria provou eficiência e dedicação ao serviço
policial sendo elevada a uma Seção de Cavalaria (Pelotão),
através da Lei nº 615, de 20 de agosto de 1900, que fixou o
efetivo da Corporação para o ano de 1901, na época com nova
denominação - Batalhão de Segurança -, durante o governo
no Ceará do Dr. Pedro Augusto Borges (1900 – 1904), oficial
médico do Exército Brasileiro.
Já em 1915 é elevada a “Esquadrão de Cavalaria” pelo Cel
Benjamim Liberato Barroso, governador do Estado do Ceará.
Assim, a Cavalaria por meio da Lei nº 1303 de 05 de setembro
daquele ano propôs como estrutura ao novo Esquadrão um
Pelotão de Comando e Serviço e três pelotões operacionais e
duas seções de metralhadoras de 2 peças. Entretanto, no artigo
2º da mesma Lei especificou que a Força seria composta de
somente 938 homens, sendo 42 oficiais e 896 praças e guardas,
de forma que não havia efetivo para o esquadrão de cavalaria
e secções de Metralhadoras, sendo assim, o esquadrão não foi
implementado.
Em 1921, o Presidente Justiniano de Serpa, através da lei
nº 1926, de 5 de dezembro de 1921, reorganiza a Força (até
17
PIQUETE – 1 guarda de honra, em formaturas e desfiles; 2. Destacamento militar
designado diariamente nos quartéis para serviços internos ou saídas de emergência; 3. grupo
de trabalhadores a quem cabe certo serviço por turno; 4. Regionalismo: Rio Grande do Sul nas estâncias, cavalo que está sempre preparado para qualquer necessidade; piqueteiro
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então denominada Regimento Militar do estado desde 28 de
dezembro pelo decreto nº 15) com a denominação de Força
Pública Militar do Ceará, na nova organização previa-se a
divisão do efetivo em pessoal combatente e o auxiliar, sendo os
combatentes pertencentes às armas da Infantaria e Cavalaria e
o auxiliar aos serviços Administrativos e Policial-militar.
Figura 1: Comandante e Sargentos do Esquadrão de Cavalaria em 1924

Fonte: Arquivos do IHCPM

A arma de infantaria compreendia um batalhão e
companhia isolada, enquanto a Cavalaria um esquadrão. A
mesma Lei previa a existência de cursos para acesso a postos e
graduações, bem como algumas garantias, levando o governo e
expedir novo regulamento para a Força. Então na lei 1.927, de 5
de novembro de 1921, definiu o efetivo de 1922 em 574 homens
(38 oficiais e 536 praças) distribuídos em Comando Geral, com
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estado maior e serviços auxiliares, um batalhão de Infantaria
e três companhias isoladas. Percebe-se a redução do efetivo
de 938 militares em 1915 para 574 reduzindo drasticamente o
efetivo. Entretanto, a mesma lei manda criar e organizar um
Esquadrão de Cavalaria.
No ano seguinte foi fixado o efetivo de 899 homens,
sendo 43 oficiais e 856 praças e guardas (Lei 2.040, de 11 de
novembro de 1922), distribuídos em Comando Geral com
Estado Maior e diversos serviços, um Batalhão de Infantaria,
três Companhias isoladas, um corpo de guarda-policiais e um
Pelotão de Cavalaria.
Por vezes sucessivas a cavalaria será preterida na sua
estrutura em função da quantidade do efetivo definido para
compor a força miliciana, que naquela época ocorria anualmente,
compondo-a com a manutenção dos oficiais e graduados e o
recrutamento das praças (cabos e soldados).
Como foi o caso da lei de efetivo para 1924, Lei nº
2128, de 26 de outubro de 1923, sancionada pelo presidente
em exercício (vice) Idelfonso Albano, que determinava que a
força teria 881 militares com 835 praças e o restante oficiais a
serem distribuídos em um Batalhão de Infantaria, com EstadoMaior, três companhias, uma companhia de Estado Menor e
um Pelotão de Metralhadoras Pesadas; quatro companhias
isoladas, um pelotão de Cavalaria e o quadro de excedentes.
A Lei n 2159, de 10 de setembro de 1924, revoga a de
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nº 1926, de 5 de novembro de 1921, e revigora a de 2642, de
8 de novembro de 1918, determinando ainda que os Pelotões
de Metralhadoras e de Cavalaria conservassem as organizações
anteriores. Em 1925, a cavalaria tinha 38 animais em argola. A
dificuldade de manter um prédio com estábulos e espaço para
manobras e treinamento esteve a unidade com dificuldade
de aquartelamento que servisse então adquire terreno para
a construção da nova sede no subúrbio da Capital no bairro
Barro Vermelho (Antônio Bezerra) vinculado ao terreno da
Escola Agrícola (Fututo Campos PICI da UFC) onde os animais
poderiam contar com o apoio dos técnicos veterinário e já tinha
o comando do Ten. PM Luiz David de Souza.
O Pelotão de Cavallaria do Regimento Policial recebeu
novos equipamentos e se acha provisoriamente
acantonada no Bairro Vermelho.
É seu comandante o brioso 2ºTen. Luiz David de Souza.
Acha-se em construção um edifício para a sede do
Pelotão de Cavallaria, naquele subúrbio da Capital,
sendo de notar que as obras, já sobremodo adeantadas,
estão sendo custeadas unicamente com as economia do
próprio Pelotão, sob a imediata direção daquele oficial,
auxiliado por suas praças.
Concluídos já foram um grande reservatório dagua,
baisas e outras acomodações para a cavalhada e bem
assim, preparados campos para invernada dos animaes.
(CEARÁ, 1926, p.36).
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A construção do quartel, como demonstra acima, foi com
economia e esforços proprios do efetivo que o construiram em
regime de mutirão sob a liderança do 2º Ten PM Luiz David de
Souza. A inauguração foi no governo do Desembargador José
Moreira da Rocha, no dia 1 de janeiro de 1927 18. É importante
destacar que o 1º Ten. PM Luiz David de Souza era comandante
de efeito, mas não de fato! Ele só assumiu oficialmente o
comando da cavalaria no ano seguinte com a sua promoção a
1º Tenente através da Lei nº 2540 de Em 21 de outubro de 1927
no Em 28 de dezembro de 1936, a Lei 252 cita a Cavalaria já
como esquadrão.
Nesta época foram comandantes do Esquadrão de
Cavalaria os seguintes oficiais: 1º Ten. PM Luiz David de Souza
(1924 e 1930); Cap. PM João Medeiros Bastos (1928 e 1941);
1º Ten. PM Antônio Leite Furtado. Ao longo dos anos 1930 a
Cavalaria manterá s suas atividades de serão profundamente
afetadas na década seguinte com a mudança do Quartel do
Comando Geral para a sua sede (1941 a 1946).

18
Posteriormente abrigou o Grupamento Escola Gen. Edgard Facó, 4º BPM, Centro de
Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), e, atualmente o Colégio da PMCE.
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Figura 2: Esquadrão de Polícia Montada em treinamento, 1931

Fonte: Arquivo do IHCPM

Em 1947 a Cavalaria possuía em 1º de janeiro somente
um cavalo e, ao longo do ano foram adquiridos 58 animais, com
falecimento de um no final do ano constituindo o plantel de
“[...] sendo 50 cavalos, 7 muares e um boi manso para tração”
(CEARÁ, 1948, p.91).
O aparelhamento dos serviços policiais, em geral, e a sua
atual organização suportaram a sobrecarga de trabalhos
que lhe foi imposta, evidenciando, porém, defeitos
bastante salientes, diminuídos em suas consequências
pelo esforço e dedicação da maioria do pessoal.
A verdade, entretanto,
é
que
necessitamos
meditar quanto a uma
reforma, de modo “a trazer,
precipuamente, elementos de natureza técnica, aos
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respectivos” serviços. No momento, porém, não se pode
pensar no assunto senão como projeto a ser detidamente
meditado, de módo que sejam fixados os pontos
fracos da atual organização, para supri-los e reforçá-los,
em primeiro lugar. Ver decreto lei 1827 de 7 de outubro
de 1946
Figura 3: Capitão EB Edmar Rabelo Maia (arma de cavalaria, comissionado
Cel PM – Cmt Geral da PMCE (1947/48) praticando equitação no
Grupamento Escola

Fonte: Arquivo do IHCPM.

Em 1949 Faustino de Albuquerque apresenta em seu
relatório a proposta de extinguia a Cavalaria e assim diz:
Seria conveniente estudar a possibilidade de extinguir
a cavalaria, cuja função é muito reduzida, em face às
necessidades do Estado. Poder-se-ia transformá-la em
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Pelotão de trem e isso mesmo talvez desnecessário. De
qualquer modo, dever-se acentuar que a Cavalaria nem
serve aos destacamentos do Interior nem colabora no
Policiamento normal da Capital. O Governo tem suas
vistas lançadas para o assunto. (CEARÁ, 1949, p.50, grifo
nosso)

Entretanto o projeto não foi posto em pratica e o
Regimento se transformou em um pelotão do Grupamento
Escola. Mas é importante registrar que em vários documentos
posteriores a cavalaria ainda é designada por Esquadrão como
foi o caso do relatório encaminhado à Assembleia Legislativa
pelo Governador de Paulo Sarasate em 1956 que compreendia
a PMCE em “Comando, Tropa e Serviços” (CEARÁ, 1956, p.151).
A tropa era “constituída de três batalhões de polícia e duas
companhias, sendo uma de guarda e Policiamento e outra de
serviços e ainda um Esquadrão Montado” (id idem).
Mas a situação do Esquadrão de Cavalaria era precária
no ano anterior, que dispondo de infraestrutura e arreamentos
para 50 cavalos só possuía 13 animais. Assim, o mesmo faz-se
uma campanha recebendo em doação 15 cavalos de diversos
municípios ficando com um plantel de 28 animais, como
podemos ver.
A tendendo à precária situação em que se encontrava
o ESQUADRÃO DE CAVALARIA, que, dispondo de
arreiamento para 50 animais, só possuía 13 cavalos, a
Secretaria de Polícia promoveu uma campanha da qual
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resultou, sem nenhuma despesa para o Estado, a doação
de vários animais oriundos dos seguintes municípios:
Tauá, (2), Uruquê, Meruoca, Morada Nova, Nova Russas,
Lavras, Aracoiaba, Pacajús, Pacatuba, Cascavel, Senador
Pompeu, Iguatú, Santa Quitéria e Independência.
Contando com a boa vontade de prefeitos municipais e
de outros bons amigos do Estado, muito em breve estará
o Esquadrão completamente dotado de animais, sem
maiores encargos para o Tesouro. (CEARÁ, 1956, p.144)

No ano posterior, o Esquadrão de Cavalaria despontava,
no relatório do Governador Paulo Sarasate, como “substancioso
auxilio no policiamento da Capital” (CEARÁ, 1957, p.106) ao lado
do Cosme e Damião implantado no ano anterior. Subordinado
ao Grupamento Escola atuava no policiamento das regiões
suburbana da Capital. Neste mesmo ano é assinada a Lei 3546
de 25 de fevereiro que fixou o efetivo da PMCE em 2.112 homens
dando nova organização.
a) - Comando
b) – Chefia do Estado Maior
c) – 1º Seção do Estado Maior
d) – 2º Seção do Estado maior
e) – 3º Seção do Estado maior
f) – 4º Seção do Estado maior
g) – Ajudância Geral
h) – Capelania
i) – Contingente da Auditoria Militar
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j) –1º, 2º e 3º Batalhões Policiais, destinaos ao
Policiamento do Interior do Estado.
k) – SERVIÇO DE SAÚDE VETERINÁRIA, com a
finalidade de zelar pela saúde do pessoal e dos solípedesda
Corporação.
l) – Serviço de Intendência, para o controle das finanças,
material e alimentação da tropa.
m) – Companhia de Comando e Serviços, que engloba
e seu efetivo o pessoal burocrata da Corporação,
especialistas e etc.
n) – Companhia de Guardas e Policiamento com a
finalidade de fazer o policiamento intensivo na zona
comercial da Capital;
o) – Grupamento Escola General Edgard Facó, com
objetivo de formar soldados, graduados e oficiais para os
quadros da P.M., havendo no ano findo funcionado todos
os cursos, inclusive o de aperfeiçoamento de oficiais.
p) – o Esquadrão de Polícia Montada, tendo a seu cargo o
policiamento de parte dos subúrbios da Capital.
q) – Corpo de Bombeiros sapadores, com o fim específico
de debelar incêndios e proteger a população citadina
contra outros sinistros.
r) – Funcionários civis contratados e diaristas: parteiras,
dentistas e enfermeiras.
(CEARÁ, 1958, p.99, grifo nosso)

A nova estrutura transforma e nomina o Esquadrão de
Cavalaria em Esquadrão de Polícia Montada e deixa evidente a
necessidade de sua autonomia do Grupamento Escola General
Edgard Facó, mas este é um fato que não se consuma. No
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anos posterior, o Governo de Flávio Portela Marcilio enfatiza
a condição do Esquadrão de Polícia Montada como órgão da
estrutura do GEGEF e mantendo a sua missão de policiamento
do subúrbio da capital. Entretanto, quatro anos depois os
esforços não parece ter alcançado o êxito, pois em 1960 o
governador José Parsifal Barroso reconhece a dificuldade de
manter a OPM por “motivos de ordem econômica e outros
fatores ponderáveis”. Nesta época o Esquadrão ainda estava
vinculado ao Grupamento Escola Gen. Edgard Facó, como
podemos ver a seguir:
Para o emprego do policiamento ostensivo da Capital
tem a Corporação na Organização do G.E.G.E.F., uma
subunidade denominada Esquadrão de Polícia Montada.
Por motivos de ordem econômica e outros fatores
ponderáveis, o efetivo da cavalhada não há sido renovado,
assim existem em carga, para os citados serviços, apenas
19 cavalos, tendo sido excluídos 2 por falecimento durante
o ano; 3 muares são empregados em serviço de carga.
(CEARA, 1960, p119)

Nos anos 1970 não há registro de atividade do Esquadrão
de Polícia Montada, mas não foi possível encontrar documentos
fundamentando a sua extinção, uma informação que carece
de pesquisa mais apurada. Para o Cel. PM/RR João Xavier de
Holanda, testemunhou em entrevista que no período em foi
aluno do Grupamento Escola General Edgard Facó nos fins dos
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anos 1960, havia as baias e todo o material do Esquadrão de
Cavalaria, mas a mesma não exercia suas atividades.
O Regulamento para as polícias militares e Corpo de
Bombeiros Militares, conhecido como R -200 e sancionado
pelo Decreto-lei n.º 667, de 2 de julho de 1969, modificado pelo
Decreto-lei n.º 1.072, de 30 de dezembro de 1969, destaca em
seu artigo 13 o conceito e os tipos de policiamento:
13) Policiamento Ostensivo - Ação policial em cujo
emprego o homem ou a fração de tropa engajados sejam
identificados de relance, quer pela farda, quer pelo
equipamento, armamento ou viatura; São considerados
tipos desse policiamento, a cargo das Polícias Militares,
ressalvadas as missões peculiares das Forças Armadas,
os seguintes: - ostensivo normal, urbano e rural; - de
trânsito; - florestal e de mananciais; - ferroviário; rodoviário, nas estradas estaduais; - portuário; - fluvial e
lacustre; - de radiopatrulha terrestre e área; - de segurança
externa dos estabelecimentos penais do Estado; - outros,
fixados em legislação da Unidade Federativa;

Podemos perceber que a modalidade de policiamento
montado não consta como policiamento ostensivo19, e assim
será ao longo da década de 1970.

2.4. A SEGUNDA CARGA: surge o Esquadrão
de Polícia Montada Coronel Moura Brasil
19
Estamos considerando aqui não a modalidade de tração, mas o Policiamento Montado
como algo estruturado em um conceito definido, valores e o habitus dos seus integrantes.
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Passados vinte e cinco anos sem unidade de policiamento
montado, o então Governador Luís Gonzaga da Fonseca Mota
sancionou a Lei 11.035 de 23 de maio de 1985 a qual fixava e
reorganizava o efetivo da Polícia Militar. Ressurgia aí a Cavalaria
por força de Lei sem, contudo, dispor de estrutura física e
material. A construção do quartel novamente contou com
esforço conjunto do efetivo da cavalaria e da sociedade doou em
meados 1988 um terreno na Vereda Atlântica no bairro Papicu à
Polícia Militar para que ali fosse instalado o Esquadrão de Polícia
Montada, que viria a atuar com um efetivo de vinte policiais
militares e doze cavalos, também cedidos pela comunidade à
PMCE. Assim, a cavalaria retoma a sua jornada atuando no
policiamento ostensivo montado em locais de difícil acesso
como morros e dunas. A atuação pode diminuir sensivelmente
os índices de criminalidade, então sob o comando do Major PM
Raimundo Nogueira Martins, que conquistou pouco-a-pouco
o respeito dos que viviam à margem da lei e a admiração e
confiança dos cidadãos.
Em janeiro de 1989 assumiu o comando do EPMont o
Maj PM Henrique do Amaral Brasileiro Neto, que apoiado
pelo então Comandante-Geral da PMCE, Cel PM José Israel
Cintra Austregésilo e seus Oficiais imediatos, providenciou a
transferência da sede do Esquadrão do Bairro Papicu para o
Cambeba, em seguida acabou por adquirir um terreno junto
à Secretaria de Saúde do Estado com aproximadamente 6,5
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hectares pertencente ao Hospital Mental de Messejana. O
projeto do novo prédio foi elaborado pelo Maj PM Celso Augusto
Medeiros de Sousa, chefe do extinto setor de engenharia da
PMCE. Em 1990 foi dado início às obras de construção do
novo Quartel da Cavalaria, sob a coordenação do Maj PM Celso
Augusto Medeiros de Sousa, que num prazo recorde conseguiu
construir as instalações do atual Esquadrão de Polícia Montada
Cel Moura Brasil, assim batizado em homenagem ao seu último
comandante quando este fora extinto em 1948.
Nesse período, foram realizadas importantes aquisições
como a compra de 35 cavalos originários de Feira de SantanaBahia, a compra de um caminhão para o transporte da cavalhada,
com capacidade para conduzir dez cavalos; a compra de material
de arreamento além do recrutamento e especialização da tropa.
Inaugurado em ato solene em fevereiro de 1991, o novo
quartel dispunha de pavilhão administrativo, alojamentos e
baias para abrigar os cavalos. Em setembro de 1991, passou a
comandar o Esquadrão de Polícia Montada Cel Moura Brasil, o
Cap PM Messias Soares Dias, que conseguiu adquirir cinquenta
cavalos provenientes de Santana do Livramento no Estado do
Rio Grande do Sul, animais estes que vieram reforçar e melhorar
o nível da cavalhada.
Vários outros comandantes passaram pelo EPMont Cel.
Moura Brasil contribuindo de uma forma ou de outra para o
engrandecimento dessa unidade elite da Polícia Militar do
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Ceará.
Ex-Comandantes da Cavalaria:
Ao longo das duas fases da Cavalaria da Polícia Militar
do Estado do Ceará vários Comandantes prestaram sua
colaboração no desenvolvimento do EPMont. Elencamos aqui
os cinco últimos comandantes da primeira fase que vai de 1945
a 1948 e os Comandantes da segunda fase que vai de 1988 aos
dias atuais.
1º Ten. PM Luiz David de Souza (1924 e 1930);
Cap. PM João Medeiros Bastos (1928 e 1941);
1º Ten. PM Antônio Leite Furtado
• Maj. PM Hermenegildo Cardoso da Cruz
• Maj. PM Antônio Alves de Oliveira
• Maj. PM Geraldo de Matos Dourado
• Maj. PM Edmilson Pereira de Moura Brasileira
Segunda Fase – 1988 até os dias atuais:
• Maj. PM Raimundo Nogueira Martins
• Maj. PM Henrique do Amaral Brasileiro Neto
• Cap. PM Messias Soares Dias
• Maj. PM Francisco Borges de Araújo
• Maj. PM José Djair da Silva Mendes
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cap. PM Ronaldo da Silva Caracas
Maj. PM Francisco Carlos Francelino Mendonça
Cap. PM Antônio Walberto Gadelha
Maj. PM Elci de Castro Moura
Maj. PM Ronaldo da Silva Caracas
Maj. PM Francisco Túlio Studart de Castro
Maj. PM Durval Bezerra Filho
Ten-Cel PM Ghiorgyoni Franklin da Silva
Ten-Cel PM Durval Bezerra Filho
Ten-Cel Ricardo Colares Barbosa

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O que define a origem de algo é a sua manifestação ou o
registro dela? Com base nessa indagação partimos da premissa
fundada na Escola de Annales (França) que fundou a Nova
História, que o um fenômeno histórico deixa documentos
culturais que se imbricam com o fazer social nas mais simples
das práticas do cotidiano humano.
Então buscamos nos relatórios do Governo provincial
e nos periódicos do século XIX o motivo de não existir uma
cavalaria antes de 1915 (data hipotética atual de criação do
Regimento em sua primeira fase) com base no fato das guardas
municipais permanentes já contemplarem essas unidades em
sua estrutura.
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Encontramos como elemento preponderante para a
Cavalaria não ter nascido juntamente com o Corpo Policial em
1835 à dificuldade financeira enfrentada pela Província e o envio
de parte significativa do efetivo do Corpo Policial para a revolta
da “Cabanada” no Pará e depois no Maranhão. Fica evidente
que o ano de 1838 será o ano marco para criação do serviço
policial montado, pois embora o governo provincial tivesse a
imposição da contenção de custos uma tropa a cavalo auxiliaria
o emprego de policiamento pelo Corpo Policial nos locais mais
distantes e nos serviços especializados de diligências e escoltas.
Encontramos assim o posicionamento do presidente Manoel
Felizardo que apresentou o projeto de criação da cavalaria
do Corpo Policial (anexo), mas foi impedido pela Assembleia
Provincial. Isso não impediu que o mesmo implementasse a sua
proposta e nem outras que tinha para a província, o que gerou
contra si um grande descontentamento entre as lideranças
locais.
Ao longo do século XIX, o Corpo Policial do Ceará manterá
em sua unidade um contingente de praças atuando em cavalaria
onde será citada ou omitida conforme o humor econômico que
definia o efetivo segundo a condição econômica do Estado.
Ao fim do antigo regime o Governo Estadual criará
em 1891 um Piquet de cavalaria e esta unidade será elevada
a “Esquadrão” em 191520, mas nem por isso foi possível ter
20

1915 – data hipotética de criação atual da 1º fase
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uma estrutura plena que representasse o título. Em 194721 na
gestão do Governador Faustino de Albuquerque, o mesmo
sugeriu em sua Mensagem à Assembleia algumas soluções
para modernização da PMCE, onde a Cavalaria estaria obsoleta
para a atividade, mas a proposta não vingou, mas a unidade
perderá a sua autonomia e ficará subordinada ao Grupamento
Escola da PMCE. Na década seguinte, mesmo subordinado
ao grupamento Escola General Edgard Facó, manterá a
denominação de Esquadrão até meados dos anos 1960, quando
começa a definhar-se por falta de recursos e efetivo quando
na década de 1970 já se encontra inativa devido o emprego
sistemático de policiamento motorizado no período (Radio
Patrulha).
O ano de 1985, registrado como o renascimento da
Cavalaria é na verdade a lei de efetivo da PMCE para o ano de
1986 (Lei 11.035 de 23 de maio de 1985), que deu ao Comando
da Policia Militar do Ceará a ação de articular a reestruturação
de uma unidade da cavalaria, agora Polícia Montada. A sobredita
lei ao definir o efetivo, considerava a existência de um “Pelotão
Turistico, Pelotão de Polícia Feminina e o Esquadrão de Polícia
Montada”. Nenhuma dessas unidades foi implementada em
1985, mas anos depois como o Esquadrão de Polícia Montada
em 1988, portanto três anos depois.
Em síntese podemos concluir que ao longo do século
21
1947 – data hipotética de extinção da cavalaria em sua 1ª fase. Nesta data a Cavalaria
ficou subordinada ao Grupamento Escola.
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XIX, desde 1838 o Corpo Policial sempre teve em seus quadros
uma unidade montada na atividade policial. Em 1891, com o
novo regime este corpo foi oficializado como um piquete pra
cumprir missões específica e em 1915 foi elevado a Esquadrão
que durante a sua existência na primeira metade do século XX
o termo esquadrão será só um título mantendo a unidade um
corpo de pelotão e carecendo de efetivo, animais e aprestos.
Quando no anos 1970 encontra seu declínio e ocaso para
renascer em 1988 como Esquadrão de Polícia Montada até os
dias atuais.
Enfim, é evidente que houve duas fases não foi possível
encontrar as datas de criação e extinção com precisão. Por
convenção a concluímos que a existência de uma unidade de
cavalaria durante o século XIX foi real e não obteve maior
destaque devido as dificuldades do próprio Estado em manter o
seu Corpo Policial com data referência 16 de setembro de 1838,
que assinada a Lei 146 pelo presidente da Provincia do Ceará. E
o ano de 1988 a retomada das atividade da unidade.

REFERÊNCIA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR
10719: informação e documentação: Relatório técnico
e/ou científico — Apresentação. Rio de Janeiro, 2011.
BARBOSA, C.H.M. Organização, formação e atuação policial
durante a “oligarquia accioly” em fortaleza-ce (1896Editora Via Dourada

Francisco José Ribeiro de Abreu | 61

1912). IN: Simpósio Nacional de História, 26, 2011, São
Paulo. Anais eletrônicos... São Paulo: ANPUH, 2011.
BRASIL. Coleção das Leis do Império. 1808-1889. Rio de
Janeiro: Imprensa Nacional, 1891. Disponível em:
<http:// www2.camara.gov.br/legislacao/publicacoes/
doimperio. html>. Acesso em: 10 jun. 2018.
_____. Coleção de Leis do Império do Brasil de 1834.
v.1 Disponível: <http://www2.camara.leg.br/legin/
fed/lei/1824-1899/lei-16-12-agosto-1834-532609publicacaooriginal-14881-pl.html>. Acesso em jun 2014
BRETAS, Marcos Luiz. A polícia carioca no império. Estudos
Históricos, Rio de Janeiro, v.12, n. 22, p. 219-234, 1998.
_____, Marcos Luiz. Ordem na cidade. O exercício cotidiano
da autoridade policial no Rio de Janeiro:1907-1930.
Rio de Janeiro: Rocco, 1997.
CASTRO, Jeanne Berrance de Castro. Milicia Cidadã: a Guarda
Nacional de 1831 a 1850. São Paulo: Editora Nacional, 1979.
CEARÁ. Relatorio apresentado a Assemblea Legislativa Provincial
do Ceará pelo presidente da mesma provincia, o coronel
graduado Ignacio Correia de Vasconcellos em o 1.o de julho
de 1847. Ceará: Typ. Fidelissima de F.L. de Vasconcellos,
1847. Disponível em:<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/173/
index.html}> Acesso em: 23 out 2009
_____. Lei de 5 de setembro de 1837. Força pública do Ceará.
_____. Livro de Oficios ao Ministro da Justiça – Pacote nº 1.845,
do Arquivo Público do Estado. v.5.
_____. Livro de ofícios do Ministério da Justiça, 1833/1836, do
Arquivo Pùblico do Ceará.
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 7

62 | RPMont: peculiaridades de uma tropa especializada em proteger e servir

_____. Presidente: Francisco de Souza Martins. Relatorio que
apresentou o Exmo Sr. Dr. Francisco de Souza Martins,
Presidente desta Provincia á Assemblea Legislativa
Provincial no dia 1o de Agosto de 1840. Fortaleza:
Typographia Constitucional, 1840. 20p.
_____. Relatório apresentado à Assembleia Legislativa
Provincial do Ceará pelo exm.º presidente Fausto
Augusto de Aguiar, na sessão de 3 de julho de 1849.
Fortaleza: Tipografia Cearense, 1849.
_____. Relatório apresentado a assembleia legislativa
provincial do ceara pelo presidente da mesma província
O coronel graduado Ignacio Coreia de Vasconcelos
em 1 de julho de 1847, Disponível em: <brazil.crl.edu/
bsd/173/000018.html”. Acesso: 13 out 2013.
_____. Relatório com que o excellentissimo senhor doutor
Fausto Augusto de Aguiar, presidente da província
abrio a 1ª sessão da Assembleia Legislativa Provincial,
no dia 1º de julho de 1850. Fortaleza: Tipografia Cearense,
1850.
_____. COPILAÇÃO DAS LEIS PROVINCIAIS DO CEARA.
Anos de 1835 a 1861. Tomo I. Rio de Janeiro: Tipografia
Universal de Laemmert, 1863.
FARIAS, Airton. História do Ceará. 6.ed. ver. e ampl. Fortaleza:
Armazém da Cultura, 2012.
FERNANDES, Heloísa Rodrigues. Política e segurança. São
Paulo: Alfa-Omega, 1973.
FLORI, Jean. CAVALARIA: A origem dos nobres
Guerreiros da idade média. Tradução de Eni
Tenório dos Santos. São Paulo: MADRAS, 2005.
Editora Via Dourada

Francisco José Ribeiro de Abreu | 63

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social.
6.ed. São Paulo: Atlas, 2008.
HOLANDA, João Xavier de. Polícia Militar do Ceará, em meio
século de República (1889-1939). v.3. Fortaleza: INESP,
2003.
_____. Policia Militar do Ceará. Origem, História e Projeção.
Fortaleza: IOC, 1989. v.II
_____. Polícia Militar do Ceará: Origem, memória e projeção.
Fortaleza: IOCE, 1987.
HOLLOWAY, Thomas H. Polícia no Rio de Janeiro: repressão
e resistência numa cidade do século XIX. Tradução de
Francisco de Castro Azevedo. Rio de Janeiro: FGV, 1997.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andradei.
Fundamentos de metodologia científica. 5.ed. são
Paulo: Atlas, 2003.
PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de.
Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas
da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2.ed. Novo
Hamburgo: Feevale, 2015.
RODRIGUES, Abelardo. Policia Militar do Ceará: Resumo
Histórico (1835-1955). Fortaleza:IOCE, 1955.
WEHILING, Arno; WEHLING, Maria José. Exército, milícias
e ordenanças na Corte Joanina: permanências e
modificações. Da Cultura. Ano VIII, n. 14, jun. 2008, p. 2632. Disponível em: http://www.funceb.org.br/images/
revista/5_2q0t.pdf Acesso: 15 janeiro 2010.

Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 7

CAPÍTULO 2
PROPOSTA DE PADRONIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA
O REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA DA
POLICIA MILITAR DO CEARÁ - PMCE
Antonio Martins de Souza Filho
Claudomiro Souza da Silva
Resumo: O presente trabalho analisa o processo de Policiamento
Montado com foco na possibilidade do estabelecimento de
padronização de alguns procedimentos, principalmente, os de
abordagem e atuação em controle de distúrbios civis. Explorar
o relacionamento entre o ser humano e o cavalo, com a intenção
de demonstrar a necessidade de interação entre o domador
e o ser domado. Buscando um melhor entendimento para o
emprego da unidade de Policiamento Montado, no contexto da
segurança pública. Explorar também a etimologia da palavra
“cavalaria” que antes de estar relacionada ao cavalo, refere-se
ao posicionamento estratégico do emprego militar do solípede,
visando maior vantagem sobre o oponente. A contextualização
do tema é enfatizada com a explanação de um breve histórico
do Policiamento Montado no Estado do Ceará. Explanam-se
conceitos e características do Policiamento Ostensivo Montado,
delimitando sua missão e apontando características relacionadas
com as condições individuais para a execução do serviço. Nisso,
aponta os deveres do militar estadual que atua no policiamento
montado antes, durante e depois do patrulhamento, indicando
procedimentos que devem ser tomados na unidade de cavalaria
e na área a ser policiada. Discorre sobre abordagem policial,
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citando a legislação relacionada ao tema que ampara a ação
dos policiais nos diversos procedimentos de busca pessoal
e domiciliar, considerando as peculiaridades envolvidas na
abordagem com três, quatro, cinco e seis policiais militares
a cavalo. Por fim, explora os procedimentos e posturas do
Policiamento Montado em Controle de Distúrbios Civis
conceituando termos importantes para o bom entendimento
e contextualização. O referencial teórico foi realizado baseado
em literaturas sobre o tema policiamento montado e cavalos,
principalmente oriundo de unidades de cavalaria do Brasil
e Portugal, onde se teve a oportunidade de compartilhar
experiências riquíssimas com os compatriotas portugueses.
Trata-se de um estudo teórico descritivo, de natureza
exploratória e com abordagem qualitativa, fundamentado em
pesquisa bibliográfica, documental e na experiência vivenciada
no Regimento de Polícia Montada Cel. Moura Brasil. Objetiva-se
pensar sobre a necessidade de padronização de determinados
procedimentos essenciais, para a boa execução do policiamento
a cavalo.
Palavras/expressões–chave: Padronização. Procedimentos.
Policiamento Montado. Segurança Pública, Polícia.

1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho trata-se de um estudo teórico
descritivo, de natureza exploratória, fundamentado em
pesquisa bibliográfica, documental e na experiência vivenciada
no Regimento de Polícia Montada Cel. Moura Brasil, bem como
em outras unidades de Polícia Montada no Brasil e em Portugal.
Não esquecendo da história, de como o policiamento
montado surgiu em no estado, dos valores essenciais da união
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perfeita do homem e o cavalo, das origens mais remotas da
utilização das cavalarias na história da humanidade. Dedicase espaço também aos conceitos, as limitações e vantagens às
quais o policiamento a cavalo possui, assim como em qualquer
outra arma militar.
Objetiva-se, principalmente, pensar sobre a necessidade
de padronização de determinados procedimentos essenciais para
a boa execução do Policiamento Ostensivo Geral a Cavalo, assim
como no emprego desta tropa no controle e restabelecimento da
ordem pública, mais especificamente em situações da utilização
da cavalaria como tropa de Choque Montado.
O presente trabalho traz como tema: “Proposta de
padronização de procedimentos operacionais para o Regimento
de Polícia Montada da PMCE”. De acordo com o Manual de
Policiamento Montado da Polícia Militar de Minas Gerais (2013),
que versa sobre os procedimentos básicos para o serviço no
Policiamento Ostensivo Montado, o policial militar, operador
deste processo de policiamento, antes de tudo, deverá conhecer a
missão a ser desenvolvida, estabelecer um relacionamento com
os integrantes da comunidade a qual está inserido, manter uma
postura e compostura ilibada em suas atitudes, estabelecer um
comportamento apropriado no atendimento das ocorrências,
assim como, preparar o equino para o turno de serviço.
Logo, o objetivo é propor a otimização dos padrões já
existentes no RPMont no que tange a atuação operacional no
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policiamento montado, seja em seu emprego ostensivo geral
montado ou no emprego de tropa de choque montado, deixando
a doutrina mais clara quanto a sua eficácia junto à corporação
policial militar e a sociedade como um todo.
Por fim, a experiência de mais de uma década, junto a estas
citadas unidades militares de polícias montadas, vislumbra que
o Regimento de Polícia Montada Cel. Moura Brasil da Polícia
Militar do Ceará, já evoluíra bastante em sua doutrina em
bem utilizar as técnicas existentes em policiamento montado
no conceito amplo. No entanto, constata nesta vivência que há
uma necessidade urgente de documentar, tais doutrinas, hoje,
utilizadas para que não venha a cair no empirismo. Bem como,
necessita mergulhar no desafio de implementar, sem temores,
a doutrina constatada e comprovada em outras unidades da
Federação Brasileira, a qual pertence e nas quais há a eficiência
exigida pelas demandas de nossa sociedade.
Logicamente, este não é um trabalho pronto e fechado
para maiores especificações futuras, mas aqui, quer registrar
o que melhor há em termos de padronizações nacionais, no
excelente emprego de nossas tropas militares a cavalo. Anseia
dar início a um estudo mais profundo de como dar excelência a
esta forma de utilização no processo de policiamento a cavalo.

2. HISTÓRICO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO
MONTADO
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2.1. A relação homem-cavalo
Há cerca de 4 milhões de anos, o homem não era dotado
de nenhuma especialidade. Comia o que via pela frente, desde
insetos até raízes. Mas, com o aumento populacional e a
complexidade social que provocou o desenvolvimento do seu
cérebro, muitas tribos abandonaram a coleta e a caça passando
a explorar melhor os recursos das regiões em que viviam. Na
Ásia Central, em algum ponto entre o Mar Negro e o Cáspio, há
cerca de 6 mil anos, surgiram alguns agrupamentos humanos
que se especializaram em cavalos. (RINK, 2008)
Segundo Rink (2008, p. 31), a primeira relação que surgiu
entre homens e cavalos foi de predador e presa. Os solípedes
eram caçados com arco e flecha para que pudessem servir de
alimento. Depois, o homem passou a observar esses animais e,
acompanhando-os, aprendeu a conviver com eles.
Desenvolveram uma técnica de aproximação que se
tornaria a base de uma relação mútua de confiança. Nascia,
então, um código de relacionamento social, onde o homem
cuidava do cavalo, sendo responsável por sua alimentação,
tratando de suas feridas, jamais os abatendo em frente a uma
manada e protegendo-os contra predadores. (CINTRA, 2007)
Tudo o que envolve cavalos requer muita sensibilidade,
organização e raciocínio rápido. A domesticação de éguas
para produção de leite e a castração de cavalos excedentes
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também foram passos importantes para assumir a liderança
dos animais selvagens. Com grande capacidade de percepção,
o pastor nômade aprendia como os cavalos se organizavam em
hierarquias e, para controlar a manada, ele passava sutilmente
a controlar os seus líderes. Por exemplo, mantendo uma égua
presa durante à noite, ao soltá-la pela manhã, ela o levaria ao
encontro do bando, onde quer que estivesse. Curar a diarréia de
potros, reconhecer e combater doenças com ervas, fazia parte
do dia-a-dia do pastor nômade. Como consequência de toda
esta tecnologia, o homem aos poucos assumiu a liderança da
manada e construiu as primeiras culturas baseadas na criação
de cavalos. Levando em consideração o tempo em que aquilo
surgia, pode-se deduzir que aquelas experiências eram bastante
sofisticadas. Pode-se distinguir, então, o homem da lavoura
que inventava ferramentas - enxadas e foices para plantar e
colher - e o homem do cavalo que inventava a peia e uma série
de laçadas de corda para imobilizar e tratar dos seus animais.
(CINTRA, 2007)
Surge, então, a necessidade do homem para transpor
distâncias mais longas, buscando mais desenvolvimentos com
a exploração de terrenos ainda não habitados. A invenção da
equitação é uma incógnita na história da humanidade. Uma
das teorias mais aceitas é de que a equitação foi desenvolvida
para controlar as manadas. Deduziu-se que somente a cavalo, o
homem poderia atingir maior velocidade. A aparente simplicidade
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de dominar um cavalo a partir de uma posição no seu dorso
é teoricamente a pior maneira possível para conter o animal.
Dificilmente uma pessoa no seu juízo normal pensaria em tal
solução. Mas, é possível que a ideia tenha partido de crianças
brincando. É provável que crianças nômades manejando éguas
de leite, mansas, tenham desenvolvido brincadeiras de montar
e andar nos animais. Um garoto esperto que monta numa égua
e cai. Então, vem uma garotinha corajosa que também cai e a
criançada toda cai na gargalhada. De tanto brincar e se divertir,
conseguem conquistar a égua que, acostumada, se deixa levar,
pois percebe que não há riscos. Os adultos percebem, então
que uma criança em cima da égua desfila entre as barracas do
acampamento. Eles param o que estão fazendo e olham para
a cena rindo. Nos dias seguintes, depois de tirar o leite das
éguas, as crianças-cavaleiras montam nas eguinhas mansas
para conduzir a manada até o pasto. Os adultos, que assistem
à traquinagem, acabam compreendendo que o impossível
aconteceu naquele acampamento: é possível se conduzir um
cavalo sentado no seu dorso. Este fato mudou o destino da
humanidade e acelerou os acontecimentos históricos. (RINK,
2008, p. 33)

2.2. Origem da palavra cavalaria
Nas guerras, combater em vantagem de posição sempre foi
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uma das maiores preocupações dos exércitos. O posicionamento
privilegiado das ações de comando é uma necessidade para que
o oponente, nunca reaja de forma eficiente contra o material
humano e às instalações.
No campo da segurança pública, também se deve
considerar, por analogia à arte da guerra, que proporcionar
efetiva sensação de segurança à sociedade em vantagem de
posição reduz os índices de criminalidade, minimiza a cultura
do medo e dá credibilidade aos órgãos responsáveis por essa
área.
Conforme o Manual de Emprego da Cavalaria do Exército
Brasileiro (1999, p. 2-1), a origem da palavra “cavalaria” reportase exatamente a esse princípio de guerra que levava exércitos
a triunfarem sobre outros, somente considerando a vantagem
de posição.
No passado, os guerreiros combatiam em carros puxados
por cavalos, camelos, elefantes ou em plataformas altas
empurradas por outros guerreiros. Dessa forma, buscavam
uma elevação para poder visualizar melhor a estratégia de
combate contra o oponente. (CINTRA, 2007)
A etimologia da palavra “cavalo” vem do que antes era
denominado como a arte de combater em melhor posição:
AKVA. Tal palavra origina-se do antigo idioma sânscrito que
deu origem a vários outros idiomas. Designava as antigas
plataformas de combate que proporcionavam maior vantagem
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de posicionamento e que eram comumente puxada por cavalos.
Combatia-se em camelos, elefantes e quando, por fim,
o cavalo foi domesticado a possibilidade de se tirar vantagem
no combate cresceu para aqueles que perceberam essa
inovação. Os guerreiros montados passaram a ser à força de
choque dos grandes exércitos, em virtude de sua capacidade de
deslocamento em maior velocidade e a facilidade de explorar
terrenos acidentados. (BONDARUK, 2005)
A robustez do cavalo inteiro iniciava o combate nos
campos de batalha, mas logo foi substituída pelo cavalo
castrado por causa da maior facilidade no manejo. De fato,
conduzir um cavalo jovem e inteiro numa atividade como o
patrulhamento policial ou mesmo em atividades recreativas não
é tarefa das mais fáceis, a não ser que o cavaleiro ou amazona
conheça a montaria e saiba suas potencialidades e limitações,
principalmente, quando o cavalo é submetido a inquietações
sonoras e visuais. (BONDARUK, 2005)
A partir de então, os romanos passaram a chamar
o cavalo de combate de caballus, palavra que se originou do
termo original sânscrito AKVA, devido ao privilégio da posição
nos campos de batalha. O cavalo inteiro empregado em outras
atividades diferentes da guerra, como esportes e trabalho
doméstico, manteve o termo em latim equus. (CINTRA, 2007)
Com o passar do tempo, a função etimológica das palavras
foi distorcida e o termo preferencial para designar o animal
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macho e mais forte, castrado ou não, passou a ser caballus e
o animal fêmea foi designado de equus. Esses termos foram
herdados pelos idiomas latinos. Idiomas de origem anglo-saxã
mantiveram-se fieis aos conceitos primitivos. (BONDARUK,
2005)
Nisso, a língua inglesa não faz confusão entre a forma de
combater em vantagem de posição e o animal por ela usado.
O termo inglês “cavalry” que é um falso cognato referente à
palavra cavalo na língua portuguesa, pode ser traduzido como
vantagem de posição ou mesmo “cavalaria” como parte de um
exército, onde o conjunto é composto por um militar e um
cavalo.
Contudo, na língua inglesa, “cavalry” não tem semelhança
ortográfica com a palavra horse. No português, cavalaria e cavalo
apresentam semelhanças ortográficas. Mas, a palavra cavalaria
não está relacionada somente à palavra cavalo. Ela designa,
sobretudo, vantagem de posição de acordo com a doutrina das
forças armadas. Tanto que, existem os termos militares que
caracterizam a cavalaria mecanizada, cavalaria aérea e cavalaria
blindada. Portanto, do original sânscrito AKVA, originou-se
cabbalus para designar o animal macho, castrado ou não, e
equus para designar, especificamente a fêmea. (CINTRA, 2007)

2.3. O cavalo no contexto da segurança pública
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O homem sempre procurou aumentar a potência dos seus
esforços e, para isso, desde suas primeiras lutas, buscava um
melhor comandamento ou algo que lhe auferisse uma posição
vantajosa sobre o rival, o que foi conseguido pela utilização de
uma plataforma sobre a qual o combatente dominava o seu
adversário.
O cavalo, inicialmente empregado como simples
meio de transporte na atividade policial, foi se
caracterizando, ao longo dos tempos, como um
elemento de comprovada eficiência no desempenho
das missões afetas à Segurança Pública.
(POLICASTRO, 1995, p.36 apud SARTÒRIO, 2005,
p. 26)

O cavalo é, desde os primórdios da história do homem, um
instrumento de combate utilizado para alcançar, basicamente,
as seguintes vantagens que lhe caracterizam (CINTRA, 2007):
- O comando sobre o adversário;
- A mobilidade, ou seja, mais rapidez, a fim de ocupar
espaços maiores;
- Vantagem física.
As características do policiamento montado agregam
singular posição no quadro do planejamento e da execução do
policiamento ostensivo. Nas ações de manutenção da ordem
pública, notadamente em áreas urbanas populacionalmente
densas, a tropa policial montada é, indubitavelmente, um
grande fator para a otimização das atividades operacionais.
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(SILVA, 2016)
A atuação da tropa montada em locais de densas
concentrações de pessoas é altamente eficaz, em
face das vantagens proporcionadas pelo emprego do
cavalo. O homem a pé se dilui no meio da multidão e
só tem condições de ver e atender aqueles que estão
mais próximos, havendo necessidade de saturação
da área a ser patrulhada para sua maior efetividade.
(PMESP, 2005 apud SARTÒRIO, 2005, p. 21)

É função do Policiamento Ostensivo atrair a atenção
positiva da população. A força policial corretamente
posicionada consegue transmitir efetiva sensação de segurança
repelindo a pretensão de potenciais infratores da lei através da
identificação do fardamento e equipamentos utilizados durante
o patrulhamento. (BONDARUK, 2005)
Deste modo, o Policiamento Montado é um excelente
processo de Policiamento Ostensivo por agregar características
como mobilidade, rapidez, flexibilidade de atuação e grande
ostensividade proporcionada pela emblemática figura do cavalo.
(SILVA, 2016)

2.4. O policiamento montado no estado do Ceará
No Brasil, o policiamento montado está em pleno
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desenvolvimento, sendo implantado em vários Estados nas
últimas décadas. No Ceará, o policiamento a cavalo é executado
pela Polícia Militar através do Regimento de Polícia Montada
Coronel Moura Brasil desde 1850. Com o advento da Lei 524
de 11 de dezembro, o presidente da província, Inácio Francisco
Silveira Mota, reservou o valor de 1.400$00 (um conto e
quatrocentos mil reis) para o aluguel de cavalos que servissem
para o patrulhamento das ruas, realizada pela Força Pública.
(MUSEU DA PMCE, 2016)
Em 1891, a Cavalaria passa a ter estrutura e organização
militarizada. A promulgação do decreto nº. 188 de 21/05/1891
versava sobre a organização do Corpo de Segurança Pública do
Estado. Passaram a compor o então, Piquete de Cavalaria: 03
(três) cabos, 12 (doze) soldados e 12 (doze) cavalos. (MUSEU
DA PMCE, 2016)
A Cavalaria cearense crescia em estrutura e contingente, e
no ano de 1915, quando governava o Estado do Ceará, o Coronel
Benjamim Liberato Barroso, foi promulgada a Lei nº. 1303 de
05 de setembro daquele ano, fixando a Força Pública do Estado
para o ano de 1916. Com o advento desta lei, a Cavalaria passou
a ser denominada Esquadrão de Cavalaria e era composta por
03 (três) pelotões. (MUSEU DA PMCE, 2016)
Em 1948, o Desembargador Faustino de Albuquerque
Sousa governava o Estado e, neste ano, consignou-se o fim do
que denominamos a primeira fase da existência do Esquadrão
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de Cavalaria da PMCE, o qual era comandado pelo Capitão PM
Edmilson Pereira de Moura Brasil. (SILVA, 2016)
Depois de trinta e sete anos, sem unidade de Policiamento
Montado, o Governador Luis Gonzaga da Fonseca Mota
sancionou a Lei nº. 11.035 de 23 de maio de 1985, fixando e
reorganizando o efetivo da Polícia Militar. Ressurgia, então, a
Cavalaria por força da lei, contudo, sem dispor de estrutura
física e material. (MUSEU DA PMCE, 2016)
Em meados de 1988, a comunidade alencarina doou um
terreno na Vereda Atlântica no bairro Papicu para a Polícia
Militar com a finalidade de que ali fosse instalado o Esquadrão
de Polícia Montada. Operaram ali um efetivo de vinte policiais
militares e doze cavalos cedidos a título de doação pela
comunidade à PMCE. Além da ação do Policiamento Ostensivo
Montado, a Cavalaria atuava em locais de difícil acesso como
morros e dunas, vindo a diminuir sensivelmente os índices de
criminalidade. Proporcionando efetiva sensação de segurança, a
Cavalaria, então comandada pelo Maj. PM Raimundo Nogueira
Martins, conquistava aos poucos o respeito dos que viviam à
margem da lei e a admiração e confiança dos cidadãos. (MUSEU
DA PMCE, 2016)
Em janeiro de 1989, o comando do EPMont assumido
pelo Maj. PM Henrique do Amaral Brasileiro Neto. Recebendo
o apoio do Comandante Geral da PMCE, Cel. PM José Israel
Cintra Austregésilo e seus Oficiais imediatos, o Maj. PM Amaral
Editora Via Dourada

Antonio Martins de Souza Filho; Claudomiro Souza da Silva | 79

providenciou a transferência da sede do Esquadrão do Bairro
Papicu para o Cambeba. (MUSEU DA PMCE, 2016)
O projeto do novo prédio do Esquadrão foi elaborado
pelo Maj. PM Celso Augusto Medeiros de Sousa, chefe do
extinto setor de engenharia da PMCE. Nesse período, foram
realizadas importantes aquisições como a compra de 35 cavalos
originários de Ferira de Santana na Bahia, a compra de um
caminhão para o transporte da cavalhada com capacidade para
conduzir dez cavalos, a compra de material de arreamento, além
do recrutamento e especialização da tropa através de cursos de
formação e capacitação. (MUSEU DA PMCE, 2016)
Em 1990 iniciou às obras de construção do novo Quartel
da Cavalaria sob a coordenação do Maj PM Celso Augusto
Medeiros de Sousa, que num prazo recorde conseguiu construir
as instalações do atual Regimento de Polícia Montada Cel.
Moura Brasil, assim batizado em homenagem ao seu último
comandante em 1948. Inaugurado em ato solene em fevereiro
de 1991, o novo quartel dispunha de pavilhão administrativo,
alojamentos e baias para abrigar os cavalos. Daí então, o EPMont
passou a participar ativamente da vida operacional da PMCE,
executando sua missão nos mais diversos rincões do Estado do
Ceará. (MUSEU DA PMCE, 2016)
Atualmente, a Cavalaria cearense é denominada Célula
do Regimento de Polícia Montada por força da Lei nº. 15.215 de
05 de setembro de 2012, que dispõe sobre a organização básica
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da PMCE.

3. CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS DO
POLICIAMENTO MONTADO
O cavalo, desde tempos imemoriais, é considerado
um animal muito especial e sua utilização vai muito
além do tradicional meio de transporte. Ele foi, antes
de tudo, um animal guerreiro, um conquistador,
protagonista de tantas e tantas batalhas. É só rever
a história e constatar as inesquecíveis batalhas de
Gengis Khan, de Aníbal, de César, sempre às custas
do cavalo. (SATHLER,1998 apud SARTÒRIO, 2005,
p. 21)

3.1. Conceito
Conforme Silva (2016) conceitua-se o Policiamento
Montado, como o processo de policiamento que utiliza o cavalo
como meio de transporte para agentes de segurança pública,
devidamente caracterizados.
3.2. Missão
a) Geral
Atuar no patrulhamento ostensivo visando à preservação
da ordem e do patrimônio público, privado e na defesa da
integridade física dos indivíduos, com o fim de garantir o
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cumprimento dos dispositivos constitucionais que regulam a
vida em comunidade, usando o efeito psicológico e dissuasório
da presença do cavalo como elemento de interação com esses
indivíduos. (BONDARUK, 2005)
b) Eventual
• Atuar como tropa de choque visando o restabelecimento
e a manutenção da ordem pública para o controle de
distúrbios civis;
• Executar policiamento de guardar a parte externa
de estabelecimentos prisionais, quando, em razão de
perturbação da ordem interna, a situação o exigir;
• Atuar, excepcionalmente, como policiamento de
trânsito, rodoviário e florestal e de mananciais;
• Atuar em cerimoniais, solenidades, desfiles cívicomilitares.

3.3. Características
O Policiamento Montado possui características que lhe
garantem as mais diversas formas de emprego, nos mais variados
tipos de terreno e condições climáticas, proporcionando grande
capacidade operacional. O conhecimento destas características
é essencial para o correto emprego da tropa montada, retirando
o máximo do potencial deste típico processo de policiamento.
(SARTÒRIO, 2005, p. 21)
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 7

82 | RPMont: peculiaridades de uma tropa especializada em proteger e servir

A simples presença do animal conduzindo sobre
seu dorso um elemento fardado, impõe um
efeito psicológico e um poder repressivo, devido
a seu porte avantajado. O cavalo proporciona ao
cavaleiro um maior campo de visão, uma grande
mobilidade e ótima flexibilidade, isto resultará
numa diminuição do efetivo a ser empregado,
posto que o homem a pé se dissipa na multidão.
(SOEIRO, 2003 apud SARTÒRIO, 2005, p. 21)
a) Grande mobilidade
A utilização do cavalo permite que o militar estadual
percorra, com certa rapidez, toda a área de policiamento. Sua
locomoção em locais de difícil acesso ou com pavimentação
acidentada proporciona grande vantagem sobre outros
processos de policiamento. (SILVA, 2016)
b) Flexibilidade
É a capacidade de passar, de imediato, de uma a outra
maneira de atuar, sem perder suas características básicas;
pode, a partir de um emprego em patrulhamento ordinário,
passar a agir com sucesso em controle de trânsito ou controle
de distúrbios civis, por exemplo. (SILVA, 2016)
c) Rapidez de ação
É a característica da tropa a cavalo que lhe permite pronta
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ação, onde houver necessidade de emprego. (BONDARUK,
2005)
d) Atuação em grande raio
É a capacidade de cobrir grandes espaços, economizando
efetivo pela redução do emprego de patrulhas numa área
considerada. (BONDARUK, 2005)
e) Multiplicidade de formas de emprego
É a possibilidade de utilização em várias formas de
emprego, desde a ação do homem isolado, como observador,
por exemplo, até o empenho de fração constituída para
o desenvolvimento de operações policiais militares mais
complexas. (BONDARUK, 2005)
f) Atuação em terrenos inacessíveis a outras tropas
É a capacidade de ação em variados terrenos,
praticamente independente de vias de acesso para se deslocar.
Daí sua vantagem de emprego em regiões não urbanizadas, ou
naquelas onde o acesso é deficiente e que impõem dificuldades
para o deslocamento de viaturas ou mesmo de policiais a pé.
(BONDARUK, 2005)
g) Efeito psicológico favorável à atividade policial
Fator de maior eficácia na ação preventiva do Policiamento
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Ostensivo, o cavalo, por seu porte, infundi atenção e respeito,
principalmente, às pessoas menos acostumadas ao seu convívio.
Esse impacto deve ser conhecido pelo policial e explorado de
maneira adequada. (SILVA, 2016)
h) Comandamento
É a vantagem que dispõe o policial montado, sobre o
terreno onde atua em razão de estar situado em um plano mais
elevado, o que lhe permite maior facilidade de fiscalização e
observação. (BONDARUK, 2005)
i) Grande ação de presença
Capacidade de manifestar na comunidade uma acentuada
sensação de segurança pelo incremento da ostensividade que o
emprego do cavalo propicia. (SILVA, 2016)
As características citadas não tornam o policiamento
montado o melhor processo existente, e sim o mais eficiente
dentro das situações de emprego, como nos ensina Policastro
(1995, p.40):
É de vital importância conhecer as características
do policiamento montado, pois elas conferem
à tropa uma condição de destaque em meio às
outras modalidades de policiamento, justificando
plenamente o seu emprego na atualidade.
(POLICASTRO, 1995, p. 40 apud SARTÒRIO, 2005,
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p. 26)

3.4. Condições individuais para o serviço
A Policia Militar do Distrito Federal (2010), na “Apostila
de técnicas de policiamento montado”, elenca alguns quesitos
importantes que impactam no modelo tático de emprego
da cavalaria em lugares diversos, podendo tais regras ser
empregadas tanto no policiamento montado ordinário como
em praças desportivas.
O cavalariano deverá assumir seu posto com o uniforme
adequado para o policiamento que estiver prescrito na ordem de
policiamento ostensivo, observando quesitos conhecimento da
missão, identificação do local de atuação, postura e compostura
e comportamento nas ocorrências. Deverá também inteirarse de fatos anormais ocorridos na área que irá policiar e que
possam ter reflexos em seu serviço.

3.5. Deveres do cavalariano antes de assumir o
serviço
O cavalariano deverá comparecer para o serviço com
antecedência mínima de uma hora, para providenciar a
higienização adequada de sua montada e preparo do seu
material de arreamento. (DISTRITO FEDERAL, 2010)
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Ao assear o equino, verificar anormalidades físicas e
comportamentais do animal (ferrageamento, ferimentos,
etc.). Caso apresente alguma alteração, deverá levar o fato ao
conhecimento de seu comandante imediato para que sejam
tomadas as providências a respeito. (BRASIL, 1999)
Após a higienização, deverá o cavalariano, proceder no
encilhamento, tendo o cuidado de verificar as condições de uso e
apresentação do material de montaria. Caso ocorra a verificação
de alterações no material, o policial deverá providenciar o
reparo ou a substituição da peça de arreio danificada na seção
competente. (BONDARUK, 2005)
No horário estabelecido para a liberação do policiamento,
o cavalariano comparecerá apeado, com seu animal limpo e
corretamente encilhado, e portando todo o material necessário
à execução do serviço. Após a revista, que será feita pelo Oficial
encarregado ou o seu substituto, para verificação das condições
das patrulhas, o policial aguardará ordem para o deslocamento
ao local de serviço, o qual será feito montado ou embarcado.
(DISTRITO FEDERAL, 2010)
É conveniente que, antes de saírem para o policiamento, ao
passo ou embarcados em viatura de transporte, os cavalarianos,
mediante ordem, efetuem um pequeno deslocamento no
interior do aquartelamento, a fim de acalmarem suas montadas.
(DISTRITO FEDERAL, 2010)
Quando o local onde será executado o Policiamento
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Montado for até 06 (seis) km distante da Unidade, não se faz
necessário o deslocamento embarcado, podendo ser ao passo.
Em distâncias superiores à citada anteriormente, recomenda-se
o transporte do policiamento em veículo próprio, evitando, com
isso, desgaste desnecessário da tropa. (DISTRITO FEDERAL,
2010)

3.6. Procedimentos na área a ser policiada
Considerando o caráter eminentemente preventivo do
policiamento montado, os cavalarianos adotarão postura que
os faça ser notados pela população de forma que otimize a
ostensividade proporcionada pelo cavalo. (DISTRITO FEDERAL,
2010)
Por atuar em áreas diferentes a cada dia, em regra, a
guarnição montada deve familiarizar-se com a localização
de prédios públicos, farmácias, residências de autoridades,
hospitais, casas de diversões, casas comerciais, etc. É conveniente
se comunicar com porteiros, vigias, zeladores, funcionários
de postos de gasolina, garçons, motoristas de taxi, bem como
pessoas que possam ser potenciais informantes. (BONDARUK,
2005)
[...] o policiamento montado tem um grande leque
de atuação, que com um correto critério de emprego
torna seus custos de implantação e manutenção
bem adequados ao seu benefício, a despeito de todas
as críticas infundadas que sofre. A sua incorreta
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aplicação, normalmente atribuída a um comando
sem especialização, torna o policiamento montado
dispendioso e desnecessário, conduzindo com
o passar do tempo à extinção deste processo na
localidade afetada. (SARTÒRIO, 2005, p. 31-32)

Os deslocamentos, dentro da área de atuação, deverão
sempre ser feitos em andadura ao passo, junto ao meio fio e
seguindo a mão de direção dos veículos. Em área urbana, o
trote poderá ser empregado quando se tornar necessário. Não
é recomendável galope em via pública, principalmente, sobre
calçadas ou ruas asfaltadas, pelos perigos que podem acarretar
aos transeuntes, aos cavalarianos e ao próprio cavalo. Em
áreas rurais, o trote e o galope podem ser usados com maior
frequência sem apresentar esses riscos, desde que a situação
exija. (BRASIL, 1999)
O apeamento da patrulha deve ocorrer a cada hora
cheia, ou seja, mais ou menos 45 minutos de patrulhamento
por 15 minutos de apeamento. No Ponto de Apeamento (PA),
a patrulha deverá apear de dez a quinze minutos. Os policiais
devem afrouxar as cilhas das suas montadas e providenciar para
que bebam água após o terceiro período de patrulhamento. Os
cavalarianos não deverão permanecer desatentos por ocasião
do PA. Devem manter atitude atenta e ficarem em condições de
atuar, se for o caso. O momento do PA também é o adequado
para rápida refeição dos policiais, preferencialmente na metade
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do turno de serviço. (BONDARUK, 2005)
O contato com o público deverá ser aproximado,
procurando sempre orientá-lo, informá-lo e assisti-lo no que for
possível. A patrulha deve evitar desviar a atenção para assuntos
estranhos à sua missão, durante seu turno de patrulhamento.
(BONDARUK, 2005)

3.7. Deveres do cavalariano após o serviço
Após o serviço, o cavalariano retorna à Unidade de
Policiamento Montado, onde deverá cumprir as seguintes
tarefas (SILVA, 2016):
a) Desencilhar sua montada e massagear o lombo do
animal;
b) Escovar o cavalo, retirando-lhe as marcas de
arreamento;
c) Verificar a normalidade do ferrageamento;
d) Limpar o material de encilhamento usado;
e) Dar água à sua montada e colocá-la na baia, caso seja
ordenado;
f) Submeter o animal a inspeção do Oficial de serviço ou
seu subordinado;
g) Devolver o material de montaria e o armamento usado
no setor responsável;
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h) Entregar a documentação referente ao serviço,
participando as alterações havidas.

3.8. O cavalo para policiamento
O trabalho executado por um cavalo em uma Unidade
de Policiamento Montado possui algumas peculiaridades que
devem ser observados para o bom andamento do serviço.
(MINAS GERAIS, 1981)
A atuação da tropa montada é altamente
recomendada em diversas situações, face às
vantagens proporcionadas pelo emprego do cavalo.
O homem a pé se dilui no meio da multidão e só
tem condições de ver e atender aqueles que estão
mais próximos, havendo necessidade de saturação
da área a ser patrulhada para sua maior efetividade.
Por outro lado, a utilização de viaturas se condiciona
ao trajeto e ao trafego das vias padrões, quase
sempre congestionadas, sendo que o campo de
visão de seus ocupantes é de certa forma restrita,
restando ao efetivo motorizado a atuação repressiva
no atendimento de ocorrências. (SARTÒRIO, 2005,
p. 26-27)

Sugere-se que o cavalo de policiamento ostensivo
montado tenha, na sua grande maioria, um “porte médio”
sendo importante a adequação do tamanho da montaria à
altura do policial, bem como o serviço a ser realizado. (MANSO
Editora Via Dourada

Antonio Martins de Souza Filho; Claudomiro Souza da Silva | 91

FILHO, 2001)
Durante o serviço são realizadas muitas abordagens,
sendo que em sua grande maioria o policial deverá apear de sua
montada e montar respectivamente (leva-se em consideração o
policiamento ordinário).
O cavalo de policiamento deve ser dócil e franco, de forma
a ser utilizado em locais de grande fluxo de pessoas e veículos
sendo que o policial deve se preocupar mais com os fatos que
o cercam do que com o cavalo. Deve possuir uma rusticidade
tal que suporte as intempéries do clima em qualquer turno do
dia. O cavalo deve ter uma estrutura física boa, pois deve tirar
um turno diário de, em média, de seis horas, nas mais diversas
andaduras e terrenos variados. (MINAS GERAIS, 1981)
Segundo o Decreto 1493-R, de 24 de maio de 2005, que
estabeleceu o Sistema de Manutenção de Equinos da Polícia
Militar do Espírito Santo (SARTÓRIO, 2005, p. 55):
Art. 9º São características básicas a serem observadas
para a aquisição e de eqüinos da Corporação.
I - ser das raças Crioulo, Brasileiro de Hipismo, seus
mestiços ou sem nascimento, onde o fato será registrado
em Boletim Interno do RPMont, raça definida, desde que
atendam aos padrões para o policiamento montado;
II - macho castrado e curado da castração ou éguas;
III - machos inteiros, quando a finalidade for
exclusivamente à atividade reprodutiva;
IV - altura mínima de cernelha de 1,50 m;
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IX - ausência de lesões ósseas e músculo-esqueléticas;
V - pelagens preferencialmente escuras (preta, castanha,
alazã, lobuna, moura e vermelha), aceitando-se também
em circunstâncias excepcionais as pelagens baia, tordilha,
rosilha e tobiana;
VI - cascos sem encastelamentos ou achinelamento, sem
defeitos de sola,
03 (três) anos de idade, sendo que os casos omissos serão
decididos pelo sem brocas e fraturas;
VII - aprumos aceitáveis;
VIII - sem sinais de doença comprovável pelo exame
físico;
X - idade entre 3 e 8 anos;
XI - acima de 5 anos, ser manso de sela, dócil de rédea,
permita cabrestear,
XII - bom estado nutricional, sem verrugas, feridas e
cicatrizes no dorso e/ou no lombo; e
XIII - sem claudicação ou outros distúrbios de marcha.

O espaço para a maneabilidade do animal durante o
policiamento, isto é o espaço para o transporte e quantidade –
espaço para deslocamento nas vias, também dever ser levado
em conta.
Uma das características essenciais para o cavalo de
policiamento é o trote com dois tempos na diagonal. Esta
colocação justifica-se pelo fato do trote ser a andadura de
trabalho adequada para o aperfeiçoamento da equitação
daqueles que atuam na unidade de policiamento montado.
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(DISTRITO FEDERAL, 2010)
Assim, é possível perceber que não é qualquer cavalo que
se encaixa na pratica do policiamento montado, sendo preciso
à aquisição de animais selecionados ou a criação deles, por
coudelaria própria ou de terceiros.

4. ABORDAGEM NO PROCESSO DE POLICIAMENTO
MONTADO
Corroborando com a matriz curricular nacional do
Ministério da Justiça, a abordagem policial é uma atividade
constante para o agente policial no exercício de suas funções.
É também uma das atividades mais delicadas e perigosas nas
intervenções policiais. Pode ocorrer em diferentes lugares: na
praia, na rua, numa mata, num estádio de futebol, no interior
de uma balsa etc. Pode envolver pessoas diferentes, infratores
da lei, pessoas em situação vulnerável, pessoa portadora de
enfermidade contagiosa, estrangeiros etc. O policial geralmente
é acionado para atuar onde as pessoas estão defendendo direitos
ou estão em posições opostas: brigas, manifestações, acidentes,
locais de crimes mais diversos etc. Logo, o policial vai lidar com
pessoas que estão com o controle emocional abalado, exaltadas
e até mesmo violentas. (SENASP, 2014)
Conceitua-se a abordagem policial militar como a ação de
militares estaduais direcionada a cidadãos, que se encontram
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em fundada suspeita em via pública ou em ambientes fechados,
respeitados os princípios da necessidade, razoabilidade,
proporcionalidade e as normas contidas nos dispositivos legais.
(SENASP, 2014)
A fundamentação legal para a abordagem policial
encontra-se em dispositivos como a Lei nº. 3.689 de 03 de
outubro de 1941 - Código de Processo Penal Brasileiro, que
preconiza em seu artigo 240 os tipos de busca. (BRASIL, 2016)
Art. 240.  A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando
fundadas razões a autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios
criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de
contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos
utilizados na prática de crime ou destinados a fim
delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração
ou à defesa do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao
acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de
que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil
à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.
§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver
fundada suspeita de que alguém oculte consigo
arma proibida ou objetos mencionados nas letras b
a f e letra h do parágrafo anterior.
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No que tange ao processo de policiamento montado, a
abordagem policial a cavalo tem características que convergem
para a atenção que os policiais precisam ter em todo o contexto
do local da abordagem, inclusive os solípedes que estão
empregados no policiamento. (SENASP, 2014)
Cada membro da composição a cavalo tem uma função
previamente definida para que a abordagem seja a mais segura
possível. Os componentes essenciais de uma patrulha a cavalo
são (SENASP, 2014):
a) Comandante, que também pode fazer a função de
segurança;
b) Guarda-Cavalos;
C) Abordador.

4.1. Fases da abordagem policial a cavalo
As experiências adquiridas durante alguns
anos no RPMont e com a realização de cursos em
polícias como a do Distrito Federal nos fizeram
refletir sobre os procedimentos mais adequados
durante uma abordagem policial a cavalo.

a) Decisão de abordagem e planejamento:
Avaliação da situação empregando-se os princípios
básicos da abordagem, condições do terreno e outras
circunstâncias, além da confirmação das informações indicadas
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para a ocorrência via Ciops ou pelo(s) solicitante(s). Há ainda
que se avaliar à necessidade de se pedir reforço ou não para a
intervenção. Caso seja necessário, a patrulha deve aguardar em
local protegido a chegada de reforço solicitado ou o momento
certo para agir. (MINAS GERAIS, 1981)
A função de cada policial é definida previamente e as
técnicas devem ser treinadas constantemente, buscando o
aperfeiçoamento e as adaptações necessárias aos diferentes
contextos onde o policiamento montado é empregado.
(DISTRITO FEDERAL, 2010)
b) Aproximação, posicionamento tático e abordagem:
Tal ação deve considerar as condições de segurança do
local de abordagem, que envolve a segurança da patrulha, de
terceiros e dos elementos a serem abordados. A possibilidade de
reação dos suspeitos deve ser considerada e reduzida ao máximo
com o uso das técnicas de abordagem. (MINAS GERAIS, 1981)
Na aproximação, cada policial da patrulha deve assumir
o seu posicionamento tático, de modo que todos se postem
em condição de tiro, cada um com a mão no coldre, ainda
montados, até que o(s) suspeito(s) mostre-se obediente às
ordens do comandante da patrulha. Caso o(s) suspeito(s) não
se mostrem obedientes, num primeiro momento, os membros
da patrulha não devem imediatamente apear. O comandante
deve alertá-lo(s) sobre as consequências da desobediência à
ordem. Persistindo a desobediência, os policiais apeiam em
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superioridade numérica e usam dos meios legais necessários
para submeter o(s) suspeito(s) à busca pessoal. (DISTRITO
FEDERAL, 2010)

4.2. Procedimentos durante a abordagem
policial
A Policia Militar do Distrito Federal (2010), na “Apostila
de técnicas de policiamento montado”, norteia os agentes de
segurança para os procedimentos básicos durante a abordagem
policial. Deve-se atentar para a revista e a advertência realizada
pelos agentes visando à realização de procedimentos seguro e
eficiente.
a) Revistar (busca sempre atenta – preliminar ou
minuciosa):
O posicionamento tático de cada policial da patrulha
montada deve ser rigorosamente obedecido, com o objetivo
de se reduzir as chances de reação por parte do(s) suspeito(s),
evitando que o policial abordador entre na linha de tiro do
segurança e proteger a abordagem da intervenção de indivíduos
alheios a esta. (DISTRITO FEDERAL, 2010)
O policial abordador deve coldrear a sua arma antes de
iniciar a busca pessoal, visando dificultar, assim, que o suspeito,
em caso de reação, lhe tome a arma. (DISTRITO FEDERAL,
2010)
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b) Advertir:
A advertência ao suspeito não se faz somente verbalmente.
Os procedimentos enérgicos e legais do abordador, enquanto
faz a busca pessoal, bem como de toda a patrulha, deixando
claro ao(s) abordado(s) e às pessoas alheias à ação que a
possibilidade de sucesso em caso de reação será praticamente
nula, constituem-se no mais eficiente método de advertência.
(MINAS GERAIS, 1981)

4.3. Procedimentos de abordagem policial
de acordo com a composição numérica da
patrulha
Esses procedimentos também são citados na “Apostila de
técnicas de policiamento montado (2010)”, e foram elaborados
em função da quantidade de policiais a cavalo empregados
em determinado local a ser policiado. São consideradas
patrulhas com três, quatro, cinco e seis conjuntos, conforme a
disponibilidade de efetivo, onde são apontadas as peculiaridades
de cada composição.

4.4. Abordagem em trio
A aproximação da trinca é feita sempre nesta ordem –
comandante à direita e guarda-cavalos ao centro. Os primeiros
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a apearem são o guarda-cavalos e o policial que se encontra na
extremidade esquerda; porém, só o farão após o(s) suspeito(s)
obedecer às ordens do comandante, ou seja, estiver passivo e
em condição de abordagem. (DISTRITO FEDERAL, 2010)
O policial da extrema esquerda deve apear
simultaneamente com os guarda-cavalos, após a ordem do
comandante da composição, lembrando que tal ordenança
poderá ser através de gestos ou por voz. Este assume a
segurança até que o comandante apeie e assuma esta função.
O objetivo de tal procedimento é fazer com que a segurança da
abordagem passe a ser feita, no menor prazo possível, por um
policial no solo, o que garante melhor condição de um necessário
disparo de arma de fogo. Apenas num primeiro momento da
abordagem é que a segurança será feita de cima do cavalo, pois
não há outra solução, já que a aproximação e a abordagem são
feitas com os policiais montados. É importante salientar que a
precisão de um tiro, de cima de um cavalo, é reduzida quando
comparada à precisão de um disparo efetuado por um policial
no solo. (DISTRITO FEDERAL, 2010)
Após, o comandante assumir a segurança da abordagem,
o revistador inicia a busca pessoal no suspeito. Importante
ressaltar ainda que, a posição de pronto baixo, deverá ser a mais
ideal para os policiais apeados e que já sacaram suas armas
durante a abordagem. (MINAS GERAIS, 1981)
Na atuação em trio, não há um policial designado para
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 7

100 | RPMont: peculiaridades de uma tropa especializada em proteger e servir

fazer a segurança externa à abordagem, porém caberá ao
Comandante e ao guarda-cavalos a apreciação do perímetro.
Após a busca pessoal, o(s) suspeito(s) só é dispensado
quando todos os cavaleiros estiverem montados, sendo que o
comandante é o último a montar, procedimento padrão para a
abordagem para todas as guarnições montadas, seja qual for a
sua composição, ou seja, de trio montado até sexteto montado.
(DISTRITO FEDERAL, 2010)
Figura 01: Abordagem em trio

Fonte: Distrito Federal (2010)
Figura 02: Abordagem em trio

Fonte: Distrito Federal (2010)
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Figura 03: Abordagem em trio

Fonte: Distrito Federal (2010)

4.5. Abordagem em quarteto
Para abordagens de indivíduos suspeitos, temos a
aproximação do quarteto sempre feita com o comandante da
patrulha à direita. O guarda-cavalos é o terceiro nessa sequência,
ficando entre o patrulheiro número 01 e o patrulheiro número
02. (MINAS GERAIS, 1981)
Os primeiros que apeiam são o guarda-cavalo e o
comandante. Em seguida, o patrulheiro 02 apeia assumindo
a segurança do perímetro da abordagem que é garantida
por seu posicionamento estratégico. O policial responsável
pela busca pessoal é o patrulheiro 01, que fica posicionado a
esquerda do comandante da patrulha. Novamente, o objetivo
de tal procedimento é fazer com que um policial esteja no
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menor prazo possível, fazendo a segurança da abordagem no
solo, garantindo melhor condição de reação (disparo), até que
apeiem o revistador. (MINAS GERAIS, 1981)
A segurança da abordagem é a todo momento garantida
pelo patrulheiro 02 (policial da extrema esquerda). Novamente,
o(s) suspeito(s) só é dispensado quando todos os policiais
estiverem montados, sendo que o comandante é o último a
montar. (DISTRITO FEDERAL, 2010)
Figura 02: Abordagem em quarteto

Aproximação 1 - Fonte: Distrito Federal (2010)

Aproximação 2 - Fonte: Distrito Federal (2010)
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Aproximação 3 - Fonte: Distrito Federal (2010)

Aproximação 4 - Fonte: Distrito Federal (2010)
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Aproximação 5 - Fonte: Distrito Federal (2010)

Aproximação 6 - Fonte: Distrito Federal (2010)
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Busca pessoal - Fonte: Distrito Federal (2010)
Fonte: Distrito Federal (2010)

4.6. Abordagem em quinteto
A aproximação tática é feita observando-se a seguinte
ordem: comandante à direita, guarda-cavalos sendo o segundo
homem, da esquerda para direita, segurança interna e revistador
entre o guarda-cavalos e o comandante. (DISTRITO FEDERAL,
2010)
Os primeiros que apeiam são o guarda-cavalos e o policial
responsável pela segurança externa e perímetro esquerdo,
localizado na extrema esquerda. Este assume a segurança da
abordagem até que apeiem o comandante (que já assume o
controle da abordagem) e os policiais da segurança interna e
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revista. (DISTRITO FEDERAL, 2010)
Tendo o comandante assumido a segurança interna da
abordagem, o policial da segurança externa ficará responsável
pela segurança do perímetro externo e pela retaguarda da
guarnição. (MINAS GERAIS, 1981)
Durante a aproximação tática, o posicionamento entre
os policiais revista e segurança interna não influi de maneira
negativa na dinâmica da abordagem. O que é fundamental é
o posicionamento dos outros policiais: comandante sempre à
direita, segurança externa na extremidade esquerda, guardacavalos sendo o segundo homem da esquerda para a direita.
Entre o guarda-cavalos e o comandante estarão o revistador e o
policial de apoio, não importando a ordem de posicionamento
entre eles. (DISTRITO FEDERAL, 2010)
A função do policial de apoio será definida pelo
comandante da patrulha, de acordo com a peculiaridade de cada
intervenção policial: ele pode prestar apoio na busca pessoal
nos suspeitos, reforçar a segurança externa, deslocando-se até
a extrema esquerda da guarnição, assumindo o lugar anterior
do segurança externa, ou até assumir a função da segurança
interna da abordagem, para que o comandante coordene, com
maior eficiência, a intervenção policial. Lembrando também
que a partir deste número de policiais em uma equipe, no caso
a partir de 05 (cinco), poderá o comandante estipular que 01
(um) dos cavalarianos permaneça a cavalo para que este faça
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a segurança do perímetro durante toda a abordagem. (MINAS
GERAIS, 1981)
Figura 03: Abordagem em quinteto

Aproximação 1 - Fonte: Distrito Federal (2010)

Aproximação 2 - Fonte: Distrito Federal (2010)
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Aproximação 3 - Fonte: Distrito Federal (2010)

Busca pessoal - Fonte: Distrito Federal (2010)

4.7. Abordagem em sexteto
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A aproximação é feita sempre nesta ordem: comandante
à direita, dois guarda-cavalos, um sendo o segundo homem,
da esquerda para a direita e o outro ao lado esquerdo do
comandante, e, respectivamente, o segurança interna e o
revistador entre os dois guarda-cavalos, além do segurança
externo na extrema esquerda. (MINAS GERAIS, 1981)
Os primeiros que apeiam são os guarda-cavalos e,
simultaneamente, o policial responsável pela segurança
externa e perímetro esquerdo, localizado na extrema esquerda,
que assume a segurança da abordagem até que apeiem o
comandante, que já assume a segurança a da abordagem, e
os policiais da segurança interna e abordador. (DISTRITO
FEDERAL, 2010)
Como na abordagem em quinteto, o posicionamento tático
entre os policiais responsáveis pela revista e pela segurança
interna não influi negativamente no sucesso da intervenção,
logicamente também poderá o comandante da equipe
determinar que durante as abordagens, sempre permaneça
01(um) cavalariano a cavalo para que este faça a segurança do
perímetro. Tendo o comandante assumido à segurança interna
da abordagem, no solo, o policial do extremo esquerdo assume
a segurança externa. (MINAS GERAIS, 1981)
Como na abordagem realizada por cinco policiais, temse a função do policial de apoio definida pelo comandante da
patrulha, de acordo com a peculiaridade de cada intervenção.
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Em termos táticos, a abordagem em sexteto se assemelha à
abordagem em quinteto, com a diferença de existir um guardacavalo a mais. (DISTRITO FEDERAL, 2010)
Figura 04: Abordagem em sexteto

Aproximação 1

Aproximação 2

Aproximação 2 e 3 - Fonte: Distrito Federal (2010)
Figura 05: Abordagem em sexteto
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Aproximação 3 e 4 Fonte: Distrito Federal (2010)

4.8. O procedimento de segurança dos policiais
(segurança e revista) durante a busca pessoal,
no solo (Apeado do cavalo)
A busca deve ser realizada do seguinte modo: antes de
iniciar, o policial deverá certificar-se de que não há nenhum
objeto nas mãos dos abordados como blusas, sacolas, chapéus.
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A busca deve ser feita com os suspeitos voltados para uma
parede ou outra superfície vertical e contínua, de costas para o
policial. (DISTRITO FEDERAL, 2010)
Deve ser ordenado ao suspeito que entrelace os dedos
das mãos sobre a cabeça, também de costas para o policial.
Durante a busca, o policial deve segurar firmemente nos dedos
entrelaçados do suspeito com uma das mãos, sendo que o braço
correspondente se apoiará nas costas. A perna correspondente
do policial se apoiará sobre a perna correspondente do suspeito.
A busca deve ser feita com o braço oposto. (DISTRITO FEDERAL,
2010)
Vale observar que esse tipo de procedimento, dificulta
uma possível reação do suspeito. O policial pode deslocar as
pernas do suspeito, uma com a mão com que faz a busca e a
outra com o joelho, ao mesmo tempo em que o desequilibra
para frente com o braço que se apoia nas costas. (DISTRITO
FEDERAL, 2010)
Outro ponto fundamental que convém ser lembrado é
que os policiais normalmente devem apear dos seus cavalos
para realizar abordagens; salvo em poucas situações que foram
citadas anteriormente, pode permanecer qualquer integrante
da patrulha montado durante o procedimento. (MINAS GERAIS,
1981)
Conforme abordado anteriormente, o uso de cavalos em
policiamento constitui um processo, ou seja, eles são utilizados
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fundamentalmente como meio de deslocamento extremamente
eficiente em terrenos acidentados, como em uma favela ou em
praias, por exemplo, e como instrumentos de ostensividade por
causarem grande impacto psicológico, aumentando, assim, a
sensação de segurança nas comunidades assistidas. (MINAS
GERAIS, 1981)
Figura 05 e 6: Busca pessoal a cavalo

Fonte: Distrito Federal (2010)

Fonte: Distrito Federal (2010)

4.9. Condução de detidos
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É primordial que o policiamento montado empregado
em determinada área tenha o apoio de uma viatura, sobretudo
para que as pessoas detidas possam ser conduzidas para o
devido procedimento. (MINAS GERAIS, 1981)
No entanto, é sabível que na maioria das vezes não é
possível prestar tal apoio rapidamente. A patrulha, por vezes,
vê-se obrigada a conduzir o preso a pé, quando a distância
assim permitir. (DISTRITO FEDERAL, 2010)
Alguns cuidados devem ser observados para que se possa
fazer tal deslocamento garantindo a integridade do preso, que é
responsabilidade da guarnição. (MINAS GERAIS, 1981) Seguem
exemplos:
• Formação em losango, a partir de quartetos montados;
• Formação Cunha Invertida, quando em trio.
Figura 07: Formação em losango

Fonte: Distrito Federal (2010)
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Figura 08: Cunha invertida

Fonte: Distrito Federal (2010)

Para a condução de mais de um detido utilizando-se
uma das duas formações acima citadas, os presos devem estar
algemados ou entrelaçados, pelas algemas, uns aos outros. Tal
providência visa reduzir qualquer chance de fuga. (DISTRITO
FEDERAL, 2010)

5. PROCEDIMENTOS EM OPERAÇÕES DE CHOQUE
A CAVALO
No campo da segurança pública são vários os desafios que
norteiam as ações dos gestores, no sentido de proporcionar à
sociedade uma polícia melhor preparada que atenda às necessidades do país e que seja consciente de seu papel constitucional,
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pautando suas ações no respeito aos direitos humanos e nas
normas internacionais que regem o uso progressivo da força.
(BONDARUK, 2005)

5.1. Conceito de distúrbio civil
A Policia Militar do Distrito Federal (2010), na “Apostila
de técnicas de policiamento montado” conceitua distúrbios
civis como todas as alterações do estado de normalidade da
vida social que toma formato de manifestação caracterizada
por atos de violência.
Causas que podem desencadear distúrbios civis:
• Sociais;
• Econômicas;
• Políticas;
• Omissão ou falência das instituições;
• Desastres ou calamidades.
Os cenários onde a tropa de choque a cavalo pode
atuar são os mais variados. A flexibilidade do processo de
policiamento montado permite que ele seja empregado em
ações de restabelecimento e manutenção da ordem sem perder
suas características básicas. (SILVA, 2016)
Cenários onde o choque montado pode atuar:
• Desapropriação de ocupações irregulares;
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•
•
•
•
•

Eventos em praças desportivas;
Desobstrução de vias públicas;
Controle de Distúrbios Civis;
Área externa de estabelecimentos prisionais;
Busca e captura de fugitivos em áreas de difícil acesso.

5.2. Composição da patrulha para intervenções
em disturbios civis
Para intervenções em distúrbios civis e restabelecimentos
da ordem, deve-se considerar a composição denominada
como esquadra que se caracteriza pela composição de 06
(seis) conjuntos formada por: 01 SGT, 01 CB e 04 SD. Esta
é a formação básica podendo ser designado o número de
esquadras necessárias, conforme a complexidade e quantidade
de indivíduos no evento. (DISTRITO FEDERAL, 2010)

5.2.1 Posicionamento da esquadra
A esquadra posiciona-se em sua formação por três, em
duas fileiras, com a distância de um corpo de cavalo entre os
cavalos da frente e os da retaguarda. Em cada fileira, os cavaleiros
conservarão um intervalo de, aproximadamente, 0,40m de
joelho a joelho. Este intervalo poderá variar de acordo com a
dimensão da área de atuação da tropa. (SILVA, 2016)
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5 3 1
6 4 2
5.2.2. Formações da esquadra
a) Coluna por um:
Refere-se a uma formação onde os componentes estarão
em forma, um atrás do outro, mantendo a distância de um
corpo de cavalo entre os elementos. Pode ser utilizada por
qualquer composição montada. O comando é: “Coluna por um,
MARCHE!”. (BONDARUK, 2005)

1
2
3
4
5
6
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1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

2.º E

3.º E

Figura 09: Coluna por um

Fonte: Distrito Federal (2010)

b) Coluna por dois:
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 7

120 | RPMont: peculiaridades de uma tropa especializada em proteger e servir

Refere-se a uma formação onde os integrantes do
grupamento formarão duas colunas. É uma formação de estrada
e marcha que pode ser utilizada por qualquer composição
montada. O comando é: “Coluna por dois, MARCHE!”.
(BONDARUK, 2005)

1.ºE
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Figura 10: Coluna por um 2

Fonte: Distrito Federal (2010)

c) Coluna por três:
Refere-se a uma formação onde os integrantes
do grupamento formarão três colunas. É utilizada em
deslocamentos e ações de CDC, em vias estreitas que não
comportem a formação de frente mais ampla. Possui alto
poder de penetração e impacto, além de constituir a formação
base para o desenvolvimento das outras formações. Pode ser
utilizada em qualquer composição montada, desde que haja
efetivo para tal. O comando é: “Coluna por três, MARCHE!”.
(BONDARUK, 2005)
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1.ºE

2.º E

3.º E
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2
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6

1
2
3
4
5
6

Figura 11: Coluna por um 3

Fonte: Distrito Federal (2010)

d) Formação em batalha:
A formação que pode ser executada por qualquer
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composição montada, desde que haja efetivo para tal,
podendo partir de qualquer formação. Nesta manobra, temse o grupamento em duas fileiras. É uma manobra que visa à
condução de massa para determinada via de escoamento ou
dispersão total do bloco, tendo a segunda fileira como reforço.
O comando é: “Em batalha, MARCHE!”. (BONDARUK, 2005)

2.º E

3.º E

1 3 5

1 3 5

1 3 5

2 4 6

2 4 6

2 4 6

1.ºE

Figura 12: Formação em batalha

Fonte: Distrito Federal (2010)

e) Em linha:
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Visa à condução da massa para determinada via de
escoamento. É obtida a partir da formação em coluna por um,
dois, três ou em batalha. É utilizada para CDC sendo, talvez, a
formação mais apropriada para tal. (BONDARUK, 2005)

2.º E

2.º E

2.º E

123456

123456

123456

Figura 13: Formação em Linha

Formação em linha 1 - Fonte: Distrito Federal (2010)
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Formação em linha 2 - Fonte: Distrito Federal (2010)

Formação em linha 2 - Fonte: Distrito Federal (2010)
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Formação em linha 3 - Fonte: Distrito Federal (2010)

f. Em cunha:
Visa dividir a massa. É obtida a partir da formação em
coluna por um, dois, três, em linha ou em batalha. É utilizada
em CDC. (BONDARUK, 2005)
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g. Escalão à direita (ou à esquerda):
Visa conduzir a massa para determinada via de
escoamento situada à direita ou à esquerda. É obtida a partir da
formação em coluna por um, dois, três, em linha ou em batalha.
É utilizada em CDC. (BONDARUK, 2005)

h. Mudança de direção e conversão:
O grupamento muda de direção seguindo um arco de 90º.
Para fazê-lo, o Comandante indica a nova direção a seguir; o
cavaleiro, que serve de pião, detém-se e acompanha o movimento
do restante da tropa, alinhada, terminando a manobra. O
comando é “Direção à direita (esquerda), MARCHE!”. No caso
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de se fazer meia volta, o grupamento executará duas mudanças,
sucessivas, de direção (180º). O comando é “Conversão à direita
(esquerda), MARCHE!”. (SILVA, 2016)
I. Afastar ou repelir
Segundo a apostila do Curso de Manutenção e
Restabelecimento da Ordem Pública com Forças a Cavalo da
Guarda Nacional Republicana de Portugal (), primeiramente,
este comando de afastar ou repelir uma multidão ou aglomerado
de pessoas, só poderá ser utilizado em situações pacíficas, onde
a tropa montada tem como finalidade fazer recuar um certo
grupo de pessoas numa direção determinada, até um limite
predefinido, aliviando, deste modo, a pressão por ela exercida.
Esta multidão deve ser dirigida para uma área com capacidade
de mantê-la por lá, devendo evitar o fraccionamento desta.
(BONDARUK, 2005)
Teoricamente um “afastar ou repelir” pode ser realizado
ao passo, trote ou ao galope, sendo certo que os cavalos reparam
mais no ambiente à sua volta quanto mais lento for a andadura
deste, o que poderá distraí-lo ou acovardá-lo. (SILVA, 2016)
Ao final da manobra, termina-se com a montagem de um
posicionamento da tropa a cavalo de interdição na linha limite, a
qual fora estabelecida para este novo posicionamento, podendo
ser executada por um efetivo de Esquadra (seis) conjuntos de
homens a cavalos até um Grupo (dezoito) ou mais conjuntos se
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for conveniente. (BONDARUK, 2005)
J. Ataque a cavalo (carga de cavalaria):
A Policia Militar do Distrito Federal (2010), na “Apostila
de técnicas de policiamento montado” define a expressão ataque
a cavalo como:
Tipo de manobra permitida em todas as
formações, exceto em losango e em círculo, que são
usadas para proteção e condução de detidos. É uma
manobra que visa dispersar aglomerações. A carga
não deve partir de mais de 60 m do objetivo para
não perder a coesão, a força e a impetuosidade.

Estando o grupamento parado, ao passo ou ao trote, será
dada a ordem de “Desembainhar, ARMAS!”, ao final do qual, os
cavaleiros estarão de armas perfiladas. Ao comando de “Preparar
para Carga!”, a tropa parte ou mantêm-se ao trote, em direção
a massa, ao mesmo tempo que a arma (espada ou cassetete)
é colocada na posição de GUARDA-BAIXA. Ao comando de
“Carga!”, a tropa responderá, a um só brado, “HIPO!”, enquanto
que cada integrante do grupamento parte ao galope reunido,
com alongamento desse galope definido de acordo com ordem
do comandante do pelotão ou grupo, mantendo o alinhamento,
sem perder a coesão e a força que causarão impacto psicológico
na multidão e a induzirá à dispersão. (DISTRITO FEDERAL,
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2010)
A Carga termina por um entrevero, ao fim do qual o
Comandante reunirá o efetivo, ao comando de “Pela Direita/
Esquerda, REUNIR!”. Neste caso, os cavaleiros avançam, em
coluna por um, atrás do Comandante da tropa, ao galope e
com as armas perfiladas, até o local onde teve origem a Carga e
entram em forma, sem a preocupação de seus lugares habituais.
A tropa marchará ao passo, enquanto os cavaleiros, ao comando
de “A seus lugares, MARCHE!”, retornam aos seus respectivos
lugares em forma.
As formações para dispersão de uma turba devem ser
empregadas, desde que haja vias para o rápido escoamento do
público, evitando pânico e outras consequências danosas.
k. Dispersão em caso de surpresa:
Tal manobra deverá ser executada quando o grupamento
for surpreendido e se encontrar cercado por integrantes de uma
turba. Ao comando de “DISPERSAR!”, os cavaleiros deverão
avançar pelo caminho mais curto, individualmente, seguindo
direções diversas. Ao comando de “REUNIR!”, a tropa, após
a dispersão, deverá se agrupar em um ponto localizado a,
aproximadamente, 60m da multidão, formando em batalha,
linha ou outra formação pré estabelecida pelo comandante
do pelotão – esquadrão – regimento ou grupa, permanecendo
dentro de suas esquadras. (DISTRITO FEDERAL, 2010)
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6. CAMINHO METODOLÓGICO E RESULTADO DA
PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
A pesquisa, quanto aos objetivos, é teórica exploratória,
uma vez que se procurou aprimorar as ideias a respeito do tema
em estudo. Esse tipo de pesquisa é recomendado quando há
elementos sobre o problema a ser estudado. Ao mesmo tempo,
ela é descritiva em suas formas: bibliográfica e documental,
que assim foram utilizadas a fim de que fossem compreendidos
os fatores que embasam teoricamente o estudo e os fatores
considerados na investigação que fundamentou este trabalho
monográfico. (PÁDUA, 2005)
Quanto ao tipo, usou-se a pesquisa bibliográfica, baseada
na consulta à literatura pertinente aos assuntos referentes ao
tema ou que com ele tenham alguma relação para colher os
subsídios necessários ao trabalho. A pesquisa documental foi
realizada em torno de leis, decretos e manuais, portarias e
apostilas sobre assunto. (LAKATOS, 2004)

6.1. Delimitação do espaço geográfico
A pesquisa foi realizada no campo teórico luso brasileiro,
que abordam esse tipo de literatura técnica para aplicação no
Regimento de Polícia Montada da PMCE.
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6.2. Identificação do Público Alvo
O público alvo deste estudo é o próprio Regimento
de Polícia Montada Cel. Moura Brasil em sua atuação de
Policiamento Ostensivo Geral Montado e Choque Montado, na
busca de doutrinar este emprego operacional de sua tropa.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Há muito tempo, o Estado do Ceará apresenta dificuldades
em combater a criminalidade. Com base neste contexto, a Policia
Militar do Ceará por meio do Regimento de Polícia Montada,
uma unidade que compõe seu quadro organizacional, passou a
adotar medidas preventivas, com o emprego do efetivo policial
militar nos bairros da grande Fortaleza e em algumas cidades do
interior do Estado, onde os índices criminalísticos são enormes.
As dificuldades e as barreiras encontradas para que tal
emprego fosse realizado com qualidade e eficiência vão desde
a falta de verba para compra de melhores equipamentos em
geral, falta de profissionais motivados e qualificados e falta de
um treinamento contínuo para a manutenção das doutrinas
estabelecidas para o emprego do policiamento montado.
De acordo com as pesquisas realizadas, constatou-se
a grande importância deste processo de policiamento para a
manutenção e restabelecimento da ordem pública. Assim, o
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objetivo geral proposto para este trabalho foi alcançado, pois se
constatou que é possível implementar dentro de nossa realidade
um treinamento eficaz, objetivo e contínuo para esta tropa em
alusão.

Sugestões
• Divulgar junto ao efetivo do Regimento de Polícia
Montada, esse material de forma resumida, dentro
dos cursos e treinamentos continuados lá realizados.
• Realizar cursos anuais, tanto de policiamento montado,
quanto de emprego choque montado, para a formação
de novos policiais que queiram participar daquele
processo de policiamento.
• As atividades de treinamento continuado através de
instruções de manutenções podem ser realizadas
diariamente, visto que por se tratar de um treinamento
especializado, faz-se necessário essas verificações
quanto às práticas atualmente realizadas, tendo em
vista sua importância nesta especialidade.
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CAPÍTULO 3
A POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ NO
ENFRENTAMENTO DAS CAUSAS DA
VIOLÊNCIA INFANTO-JUVENIL NO
MUNICÍPIO DE FORTALEZA, POR MEIO DO
PROGRAMA CAVALEIROS DO FUTURO
Manuel Ozair Santos Junior
“[...] os governos passam, as sociedades
morrem, a polícia é eterna [...].”
(Honoré de Balzac)

Resumo: Trata-se de trabalho científico sobre o tema “A Polícia
Militar do Ceará (PMCE), no enfrentamento das causas da
violência infanto-juvenil no município de Fortaleza, por meio
do programa Cavaleiros do Futuro” cujo objetivo é demonstrar
as peculiaridades desse projeto social, mediante a abordagem de
temas referentes aos Direitos Humanos, ações antecipatórias e
função constitucional específica dos agentes públicos militares
estaduais. Utilizou-se como metodologia a pesquisa qualiquantitativa, exploratória e descritiva com o viés bibliográfico
e de campo. A pesquisa de campo contou com voluntários
da Polícia Militar do Ceará, da equipe multidisciplinar da
Secretaria do Trabalho e Defesa Social (STDS), de alunos e
de pais de alunos do projeto. A técnica de coleta de dados foi
feita por meio da aplicação de questionários mistos aplicados
aos alunos e pais dos alunos, bem como pelo formulário de
entrevista com os demais sujeitos da pesquisa. Concluiu-se que
o projeto tem como foco a prática da equitação como principal
ferramenta para retirar crianças/adolescentes vulneráveis ao
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crime ou a violência, tornando-os cidadãos mais responsáveis
e conscientes de seu papel na sociedade. A evasão fez com
que fossem criadas outras ferramentas como por exemplo, a
criação dos talentos do futuro (grupo musical que tem a frente
um músico repassando seus conhecimentos aos alunos da
equitação que tenham interesse). Apesar da intervenção da
STDS o projeto não encaminha para o mercado de trabalho. É
considerado exitoso por parte dos pais, alunos, profissionais da
STDS e da PMCE haja vista a melhora do comportamento do
aluno tanto em nivel de ambiente familiar como escolar.
Palavras-Chaves: Equitação. Prevenção à violência. Polícia
Militar. Escola. Comportamento. Família.

1. INTRODUÇÃO
A presença das drogas, da criminalidade e da violência
na sociedade é algorealmente preocupante, tendo em vista que
aumenta o número de jovens envolvidos em casos de violência,
acompanhando assim, um fenômeno complexo e disseminado
que está afetando todos os setores da sociedade, bem como
todas as categorias profissionais no Brasil.
Geralmente, o jovem é levado às drogas e à violência pela
carência afetiva, solidão, curiosidade, más companhias, falta de
religiosidade, necessidade de fuga da realidade e revolta com
as pessoas e o mundo em geral. A Lei Federal nº 6.368, de 21
de outubro de 1976, que dispõe sobre medidas de prevenção
e repressão ao uso indevido e tráfico ilícito de substâncias
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entorpecentes ou que causem dependência física ou psíquica,
obriga a adoção de medida no que tange à prevenção.
Lombardi (1998) apud Rocha (1999), explica que, entre 11
e 14 anos de idade, se inicia o uso de drogas (álcool, fumo e depois
maconha, crack etc) e sobre o crescimento do uso de substâncias
entorpecentes. Melo (2006), em trabalho monográfico sob o
título Geopolítica do medo e da violência nas escolas públicas
de Fortaleza: gritos do medo, ecos no silêncio, fez um rigoroso
levantamento geográfico acerca da violência escolar, mapeando
o consumo/venda de drogas na cidade de Fortaleza, onde são
apontadas localidades em que o índice chega a mais de 60%.
A Polícia Militar do Ceará (PMCE), como órgão
pertencente à estrutura do governo do Estado responsável
pela segurança pública, tem sua parcela de responsabilidade
social no combate e na repressão da violência em todas as suas
formas. Nesse cenário, criou, por meio do Regimento Provisório
de Polícia Montada o projeto denominado Cavaleiros do Futuro
destinado a crianças e adolescentes cuja idade varia de 11 a 14
anos, podendo o aluno permanecer no projeto até os 16 anos de
idade desde que esteja frequentando escola regular.
Assim, este trabalho tem como um dos objetivos
apresentar o Projeto Cavaleiros do Futuro como ferramenta da
PMCE no enfrentamento das causas da violência infanto-juvenil
no município de Fortaleza, bem como os resultados que esse
projeto vem alcançando segundo os atores principais, no caso,
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pais e alunos, equipe muldisciplinar da Secretaria do Trabalho
e Ação Social e Coordenação do Regimento, ou seja pessoas que
participam diretamente do projeto.
A afinidade do autor com o tema se dá em razão de ser
Oficial Superior da PMCE, portanto responsável pela correta
execução das políticas do comando alusivas à prevenção
e/ou repressão da violência, bem como por já haver sido
comandante do Regimento de Polícia Montada, situação que lhe
proporcionou experiência direta com o projeto Cavaleiros do
Futuro. Ademais, o curso se mostrou como rica oportunidade
de associar o conhecimento adquirido na faculdade com a
profissão ora exercida.
Este trabalho tem como delineamento a pesquisa
bibliográfica desenvolvida a partir de material já desenvolvido
e publicado em forma de livros, artigos científicos, revistas
e monografias. A vantagem dessa pesquisa é a cobertura de
fenômenos mais amplos que aquela que se pode pesquisar
diretamente. Quanto à finalidade esta pesquisa é pura por
sua preocupação com o desenvolvimento do conhecimento
científico (GIL, 1999).
Quanto ao nível é exploratória porque procura
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, envolvendo
levantamento bibliográfico, e entrevistas não padronizadas.
Tem ainda a característica descritiva, na medida em que tem
por objetivo levantar as opiniões, atividades e as crenças de
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uma população no tocante ao projeto Cavaleiros do Futuro.
Os sujeitos da pesquisa foram escolhidos por seu
conhecimento e atuação dentro da área de estudo, no caso
Coordenação da PM, Equipe Multidisciplinar da STDS, alunos e
pais de alunos que frequentam o projeto.
O trabalho está dividido em quatro capítulos. No primeiro,
discorre-se sobre as ações policiais como instrumentos de
responsabilidade e de inclusão social. O segundo capítulo aborda
a origem e evolução do projeto Cavaleiros do Futuro, onde se
mostra o surgimento da idéia, as dificuldades enfrentadas para
implementação e manutenção do projeto, o apoio recebido pela
PMCE, a resistência encontrada dentro da PMCE, a evolução
do projeto, sua estrutura e funcionamento culminando com
sua institucionalização na PMCE. O terceiro capítulo traz a
metodologia da pesquisa e apresenta o resultado da pesquisa
de campo.

2. AS AÇÕES POLICIAIS COMO INSTRUMENTOS DE
RESPONSABILIDADE E DE INCLUSÃO SOCIAL
2.1. Responsabilidade social
De acordo com Harold Koontz e Cyril O’Donnell,
responsabilidade social é
uma obrigação pessoal de cada um de quando age em
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 7

142 | RPMont: peculiaridades de uma tropa especializada em proteger e servir

seu próprio interesse, garantir que os direitos e legítimos
interesses dos outros não sejam prejudicados [...]. O
indivíduo, certamente, tem direito de agir e falar em
seu próprio interesse, mas precisa sempre ter o devido
cuidado para que esta liberdade não impeça os outros de
fazerem à mesma coisa.

Observe-se que a responsabilidade social desponta
como um tópico dos mais importantes e imprescindíveis nas
organizações públicas e, dependendo de suas ações e dos
resultados obtidos, produzem gigantescos impactos no alcance
dos objetivos almejados por essas instituições. Para tanto é
necessário que os órgãos públicos estejam dispostos a trabalhar
e preparar estratégias capazes de contribuir para a prestação
de um serviço de qualidade.
Richard Daft (1999, p. 88) conceitua responsabilidade
social como “a obrigação da administração de tomar decisões
e ações que irão contribuir para o bem-estar e os interesses da
sociedade e da organização”.
Outros autores entendem que responsabilidade social
é mais que a obrigação da administração pública em prestar
contas dos serviços prestados de acordo com as condições
oferecidas. Possui um sentido bem mais amplo, que também
não se confunde com benevolência ou filantropia. O olhar sobre
a responsabilidade social tem que ir mais além, deve observar as
condições de trabalho como um todo, começando pelos meios
ou materiais, qualificação e condições de trabalho das equipes
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envolvidas, perfis profissiográficos e vontade de fazer.
A responsabilidade social está intrinsecamente ligada à
ética, ou seja, a capacidade de poder visualizar o certo e o errado,
optando sempre por agir da maneira certa. Somente assim,
poderemos vislumbrar ações implementadas sem favoritismos
ou preferências pessoais, contudo voltadas para o bem estar
geral.
Para Oded Grajew presidente do Instituto Ethos, uma das
principais instituições responsáveis pela difusão do conceito
de responsabilidade social na sociedade brasileira, define este
conceito como:
[...] a atitude ética da empresa em todas as suas
atividades. Diz respeito às interações da empresa com
funcionários, fornecedores, clientes, acionistas, governo,
concorrentes, meio ambiente e comunidade. Os preceitos
da responsabilidade social podem balizar, inclusive, todas
as atividades políticas empresariais. (GRAJEW, 2001).

Analisando este conceito e traçando um paralelo com
as ações policiais, podemos afirmar que precisamos adotar
urgentemente uma nova postura, uma atitude pró-ativa,
alicerçada em valores éticos, que possibilitem o estabelecimento
de uma comunicação mais rápida e fácil com a sociedade,
sem interferências ou desconfianças, capaz produzir uma
responsabilidade sustentável, possibilitando o estabelecimento
de uma relação de qualidade com a geração de valores,
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principalmente no cumprimento de seu mister constitucional
que é a preservação da ordem pública, procurando prevenir ou
reprimir atos de violência.
A mídia tem mostrado que a violência continua crescendo
de maneira assustadora no Brasil, principalmente nos grandes
centros urbanos. A Polícia Militar como instrumento do Estado
responsável pela preservação da ordem pública, de acordo com
o § 5º, do art. 144, da Constituição Federal deve procurar adotar
as mais diversas ações com vistas a atingir o seu desiderato
constitucional, senão vejamos:
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, através dos seguintes órgãos:
[...]
§ 5º - às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a
preservação da ordem pública [...] (BRASIL, 1988, grifo
nosso).

Essa situação vem se agravando ano a ano. Já em 2003,
o antropólogo e cientista político, Luiz Eduardo Soares, em
sua obra Juventude e Violência no Brasil Contemporâneo, nos
alertava no seguinte sentido.
Cerca de 45 mil brasileiros são assassinados por ano
no Brasil. Em algumas regiões nas grandes cidades,
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marcadas pelo drama da desestruturação familiar, do
desemprego, da degradação da auto-estima, da falta de
acesso à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, os
números chegam a patamares ainda mais alarmantes.
Por outro lado, enquanto o crime se organiza e penetra as
instituições públicas, as polícias têm sido, com freqüência
inaceitável, ineficientes e, muitas vezes, desrespeitosas dos
direitos humanos e das leis que lhes cabem defender. Os
milhares de policiais honestos, competentes e dedicados,
que arriscam diariamente suas vidas, têm trabalhado
em condições técnicas e organizacionais precárias e não
tem recebido o reconhecimento que merecem. (SOARES,
2006, p. 131).

Apesar desse quadro, várias ações estão sendo adotadas
nos organismos que integram o sistema de segurança pública
visando coibir as condutas indevidas praticadas por policiais,
bem como traçadas políticas de qualificação e treinamento
do efetivo com vistas a melhorar as condições de trabalho,
possibilitando tanto o acesso ao conhecimento, quanto aos
meios necessários para a sua execução, tais como: formação
continuada com ênfase no respeito à dignidade e aos direitos
humanos; seleção mais criteriosa dos professores; aquisição de
equipamentos de proteção individual e coletiva; disseminação
do uso de armamento não letal; veículos apropriados e em
boas condições de manutenção; fardamento e alimentação
mais adequados, dentre outras medidas que, somadas visam
contribuir para a diminuição da violência.
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Certos tipos de crimes ocorrem rotineiramente,
envolvendo principalmente crianças e adolescentes, tendo em
vista o tratamento protetivo e sócio educativo a eles dispensado
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ardilosamente,
principalmente junto às famílias mais carentes, crianças e
adolescentes são aliciados e envolvidos por adultos contumazes
na prática dos mais variados crimes, principalmente o tráfico
de armas e drogas.
Segundo Soares (2006, p. 92).
O tráfico de armas e drogas é a dinâmica criminal que
mais cresce nas regiões metropolitanas brasileiras, mais
organicamente se articula à rede do crime organizado,
mas influi sobre o conjunto da criminalidade e mais
se expande no país – tiranizando comunidades pobres
e recrutando os filhos. As drogas financiam as armas
e estas intensificam a violência associada às práticas
criminosas, expandido seu número e suas modalidades.

Ainda sobre o tema, o citado autor nos ensina que é
necessária a realização de um
forte trabalho investigativo, atuando também nas
redes de lavagem de dinheiro, passando, impreterivelmente
por uma revisão na política de drogas e, sobretudo,
intervenção social preventiva bem coordenada e sintonizada à
multidimensionalidade dos problemas envolvidos.
Soares (2003) visualiza as ações sociais e políticas
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preventivas como as mais importantes, alertando, contudo
para a necessidade da quebra de paradigmas, o que ele chama
de coragem intelectual e ousadia ética, debruçando-se, de
forma especial, sobre a juventude, procurando compreendêla. Segundo ele, um adolescente com estrutura familiar, sofre
barbaridade durante esta fase da vida, quanto mais um jovem
carente, sem uma boa estrutura familiar. A situação torna-se
muito mais complicada.
Ainda de acordo com Soares, nesse momento da vida é
muito importante a figura de alguém que possa servir como
referência. Mas uma referência positiva que possa demonstrar
valores positivos, que possa fazer com que esses jovens possam
potencializar seus valores positivos, sendo enxergados por
todos que o cercam, acabando, portanto com a indiferença,
estabelecendo o equilíbrio interior.
É aí que a Polícia Militar vem se firmando, através do
projeto cavaleiros do Futuro, como essa referência indispensável,
afastando o medo e a insegurança.

2.2. Inclusão social
Ao falarmos de inclusão social estamos falando
diretamente em exclusão social. A exclusão social no Brasil é
histórica. Desde o seu descobrimento nosso país vive sob esse
manto indesejável. Principalmente na relação branco e negro.
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O negro, até 1888 era tratado como mercadoria, como uma
propriedade do homem branco.
Após a abolição da escravatura, os negros passaram
a compor a camada mais baixa e desfavorecida da sociedade
brasileira. Esta parcela da população que até hoje luta por
melhorias, mesmo existindo um diploma legal, a Constituição
Federal assegurando a todos os brasileiros, pobres ou ricos,
acesso à saúde, educação, segurança, esporte, lazer, dentre
outros inúmeros direitos desrespeitados constantemente.
Talvez, em virtude dessa herança escravocrata, a
sociedade brasileira tenha desenvolvido uma forma de pensar
indiferente às desigualdades sociais, à violência e à exclusão,
haja vista que um grande número de pessoas pensa e age como
se estas situações de desigualdades, violências e exclusão social
fosse perfeitamente normal e natural. Enxergam a riqueza nas
mãos de poucos e a miséria habitando as casas da maioria como
algo completamente aceitável.
Para mudarmos esta situação precisamos fortalecer o
pensamento de que é necessário e urgente a adoção de medidas
e reformas sensíveis, profundas, capazes de democratizar o
acesso à todos os serviços que devem ser prestados pelo Estado,
atendendo aos anseios da grande maioria da sociedade que se
encontra com dificuldades, marginalizados ou excluídos.
Entretanto, precisamos estar conscientes de que não
bastam apenas boas intenções, temos que trabalhar para
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implementar ações concretas e realmente buscarmos os meios
necessários para alavancarmos de uma vez a bandeira da
inclusão social, adotando uma postura que possibilite mostrar
um Estado forte, integrado com a sociedade capaz de enxergar
exatamente os pontos em que deve atuar.
Segundo o site Folha Online, “O Brasil tem a segunda pior
distribuição de renda do mundo de acordo com o índice Gini
que mede a desigualdade de renda de valores de 0 (igualdade
absoluta) a 1 (desigualdade absoluta). O índice no Brasil é de
0,60, sendo superado apenas por Serra Leoa (o,62)”.
Como se pode observar, nosso país desponta como um
dos mais destacados no cenário mundial quando se fala em
desigualdade social. Possuímos a segunda pior distribuição
de renda do planeta, e olhe que somos uma das maiores
economias. Mas como dito anteriormente esta situação possui
raízes históricas em nosso passado.
Estamos vivenciando e aceitando o abandono de nossas
crianças, da mesma forma que outrora ocorria e nossa sociedade
aceitava. As crianças eram deixadas nas chamadas “roda dos
enjeitados” ou a “roda dos expostos”, existentes nos orfanatos
e tratadas como órfãs, a diferença é que nos dias atuais, as
crianças são abandonadas nas ruas, ali para todo mundo ver.
A cada dia escutamos promessas de implementação de
políticas públicas visando a redução da pobreza e da violência,
aumento do índice de desenvolvimento humano e do acesso à
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 7

150 | RPMont: peculiaridades de uma tropa especializada em proteger e servir

educação, porém o que vem ocorrendo, já de forma corriqueira
é justamente o contrário, quando não, melhorias insignificantes
nesses setores. Segundo a Wikipédia, a enciclopédia livre,
inclusão social
é um conjunto de meios e ações que combatem a exclusão
aos benefícios da vida em sociedade, provocada pela falta
de classe social, origem geográfica, educação, idade,
existência de deficiência ou preconceitos raciais. Inclusão
Social é oferecer aos mais necessitados oportunidades
de acesso a bens e serviços, dentro de um sistema que
beneficie a todos e não apenas aos mais favorecidos no
sistema meritocrático em que vivemos. Nossa cultura tem
uma experiência ainda pequena em relação à inclusão
social, com pessoas que ainda criticam a igualdade de
direitos e não querem cooperar com aqueles que fogem
dos padrões de normalidade estabelecidos por um grupo
que é a maioria. E diante dos olhos deles, também somos
diferentes. E é bom lembrar que as diferenças se fazem
iguais quando colocadas num grupo que as aceitem e as
consideram, pois nos acrescentam valores morais e de
respeito ao próximo, com todos tendo os mesmos direitos
e recebendo as mesmas oportunidades diante da vida.

Muitas vezes as políticas de melhorias são projetadas,
principalmente nos períodos pré-eleitorais, mas daí até serem
postas em práticas os recursos vão diminuindo, transferidos
para outras “prioridades” ou, como acontece em grande parte
dessas ações, desviados por agentes públicos desonestos.
Os governos precisam entender que a possibilidade de
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inclusão social, por meio de programas e projetos que atraem os
integrantes das comunidades mais carentes é de fundamental
importância para o desenvolvimento de uma cultura de paz.
Mesmo que determinados projetos ou programas atinjam
pequenas parcelas dessas comunidades estaremos formando
multiplicadores da cidadania, teremos a possibilidade de ensinar
as crianças e jovens, o que eles podem e o que não podem fazer,
procurando, sobretudo, ensinar como fazer.
Vejamos o que diz a Constituição Federal sobre a
obrigação do Estado em relação aos direitos das crianças e dos
adolescentes em seu art. 227, in verbis:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los
a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação
dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

A Constituição Brasileira determina que a família, a
sociedade e o Estado assegurem, com absoluta prioridade os
direitos fundamentais e sociais. Sendo assim, quando a família
e a sociedade não estiverem assegurando esses direitos o Estado
deve agir. Esta ação deve ser rápida e eficiente, sob pena de,
através dessa omissão, o Estado contribuir para o surgimento de
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mais um grande número de indivíduos candidatos a aumentar
a superlotação dos centros de educação e estabelecimentos
penais.
Os que fazem a administração pública devem olhar para
a situação das crianças e adolescentes que estão em situação
de risco e atuar de forma a permitir que o Estado cumpra seu
dever conforme prescrito no Art. 227 da Constituição Federal
acima transcrito.
Para tanto, se faz necessário que esses gestores lancem
programas para atendimento dessas crianças e adolescentes
como gostariam que fossem tratados os seus próprios filhos,
políticas duradouras, capazes de educar essas crianças e preparálas para a convivência social, livre dos males que podem lhe
chegar, preparando para o mercado de trabalho, reconhecendolhe como cidadãos, como parte da sociedade.
Tão ou mais importante quanto o repasse destas mensagens
é observarmos as crianças e adolescentes demonstrando que
estão compreendendo e assimilando tudo que é repassado,
preocupando-se em aprender e querer multiplicar com os
demais aquilo que assimilou.
A luta do Estado contra o tráfico de armas e de drogas
por estas crianças e adolescentes, deve ser vista como ponto
de honra para a Polícia Militar. O crime tentar persuadir esses
meninos pelo “poder ter” a Polícia procura tocar o coração de
cada um deles mostrando o “poder ser”, demonstrando afeto.
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É uma disputa muito difícil, considerando que estes jovens, em
sua maioria, integram, quando integram, famílias desajustadas,
com problemas rotineiros relativos ao alcoolismo, drogas,
desemprego, violência doméstica e, principalmente rejeição.
Como um pai que nunca conheceu o que é ética vai
poder ensinar ao filho? Como um pai que não sabe o que é
valor, não o valor pecuniário, mas o valor moral vai poder
transmitir ensinamentos para os filhos? Ele simplesmente não
vai poder ensiná-lo. É aí que o Estado precisa agir, evitando que
criminosos recrutem esses jovens, seduzindo-os apenas pelo
valor do dinheiro. Pela possibilidade de ter um tênis ou uma
bermuda de marca.
O Estado precisa oferecer benefícios para esses
adolescentes, sensibilizando-os através da conscientização
da necessidade de aquisição de educação, da preparação para
o trabalho, fazendo com que se sintam vistos e admirados,
mostrando-lhes os progressos alcançados, fazendo-lhes sentir
valorizados e reconhecidos.

3. ORIGEM E EVOLUÇÃO DO PROJETO CAVALEIROS
DO FUTURO
3.1. O surgimento da ideia
O Projeto Cavaleiros do Futuro teve início em maio de
2005, a partir do envolvimento com a comunidade localizada nas
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áreas adjacentes ao Regimento de Polícia Montada (RPMONT),
pois as crianças moradoras das proximidades ficavam
observando os Oficiais e Sargentos ministrando instrução de
equitação para os alunos do Colégio da Polícia Militar (CPM) e
para os próprios integrantes do RPMONT.
As características próprias da atividade eqüestre,
desafiadoras, tais como a força de vontade, coragem,
flexibilidade, equilíbrio e fixidez, desafiam e possibilitam a
aproximação entre a polícia e a comunidade, principalmente
com as crianças e os adolescentes.
Foi nesse cenário que se iníciou esse grande Projeto,
denominado “Cavaleiros do Futuro”, alicerçado principalmente
na necessidade de uma ação cívico social, onde seriam
beneficiadas crianças carentes, muitas delas apreendidas nas
ruas de Fortaleza, “marginalizadas” pelo sistema social vigente,
que podemos chamar de desumano e injusto, sem apoio
familiar, muitos abandonados ou explorados, inclusive, alguns
pelos próprios pais, com marcas muito profundas, próprias
de quem vive há muito tempo em situação periclitante, sendo
apresentados ao mundo das drogas, do crime, da exploração,
da prostituição e de outros males. Conforme Rodrigues (2008,
p. 23),
Apesar de ainda não ter sido regulamentado, o ‘Projeto
Cavaleiros do Futuro’ deu início às suas atividades no dia
10 de maio de 2005, com uma parceria informal junto a
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outro Projeto Social conhecido como ‘Criança Fora das
Ruas Dentro da Escola’, que também tem como meta
principal evitar que jovens e crianças fiquem nas ruas,
correndo risco de se marginalizarem, envolverem-se
com drogas, delitos de um modo geral.

Como já dito anteriormente, as crianças da comunidade
próxima do Regimento de Polícia Montada, por sinal muito
carente, aproximavam-se, para assistir às instruções e
treinamentos equestres, contudo, este não era o único motivo
que os levava ali. Eles também estavam à procura de um pouco
de comida. Verificando essa situação, o Capitão Daíso, foi a cada
dia procurando aproximar-se dessas crianças, conquistando a
confiança e o interesse delas, ao mesmo tempo em que observava
suas ações e reações.
A principal atração para aqueles garotos era a instrução
de equitação ministrada para os Alunos do Colégio da Polícia
Militar. Talvez por verem aquelas crianças e adolescentes de
idades idênticas às suas ficassem se imaginando como seria se
fossem elas a participarem daquelas montarias.
Com o passar do tempo, os garotos começaram a
aproximar-se dos instrutores e monitores do Colégio da Polícia
Militar, comparecendo sempre durante os horários das aulas
permanecendo até o término das instruções, passando então
a auxiliar nos cuidados e limpeza dos cavalos, quando se
aproximava o horário das refeições.
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Observando aqueles olhares curiosos, o Capitão Daíso
Rodrigues, Chefe do Departamento Hípico do RPMONT, reuniu
esses garotos curiosos, que até então atuavam somente como
expectadores e perguntou se eles teriam interesse em praticar
equitação e aprender o manejo dos cavalos. Era o nascimento
de um vínculo cheio de esperanças.
Todos demonstraram interesse. A partir desse momento,
o Capitão Daíso Rodrigues levou a situação ao conhecimento do
Comandante do Regimento e solicitou permissão para iniciar
as atividades, no que foi prontamente atendido.
Criado o vínculo de confiança entre os integrantes do
Departamento Hípico do RPMONT, o Capitão Daíso, devidamente
autorizado por seu Comandante, passou a ministrar aulas de
equitação para essas crianças, que, rapidamente chamaram
outros amigos, formando assim uma equipe de 10 (dez) alunos.
Estava criado, de fato, o “Projeto Cavaleiros do Futuro”.
Outro fator que impulsionou a criação do Projeto
Cavaleiros do Futuro foi uma ocorrência policial envolvendo
uma criança moradora da área adjacente ao RPMONT, também
relatada por Rodrigues (2008, p. 23, 24) segundo o qual:
Uma segunda parte da origem do projeto se deu em
decorrência de um infeliz episódio em que uma criança,
moradora nas vizinhanças da cavalaria, foi apreendida
por um policial por estar envolvida com drogas, fato esse
que gerou uma grande reflexão, pois essa criança também
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havia participado das limpezas dos cavalos, em troca de
um prato de comida. Diante desse fato e com a chegada
do então Major da Policia Militar Francisco Túlio Studart
de Castro Filho para assumir o comando da Cavalaria,
consolidou-se o ‘Projeto Cavaleiros do Futuro’, pois logo
que assumiu o comando e tomou conhecimento de que o
quartel estava fazendo atividades com crianças carentes
da comunidade, determinou a implantação de um projeto
que pudesse abranger um número maior de crianças,
pois se percebia a satisfação dos pais em saber que seus
filhos estavam tendo aulas de Equitação gratuita, sendolhes fornecido todo o material necessário para montaria.

A próxima etapa seria conversar com os pais dos
garotos, solicitar o consentimento e expor algumas regras
imprescindíveis para a execução das atividades, dentre elas a
obrigatoriedade de frequência à escola com bom desempenho,
respeito às regras do quartel e aos instrutores e monitores de
equitação.
Estava plantada a semente do Projeto. A partir da primeira
instrução, aconteceu o que chamamos de transformação social
no âmbito do Regimento de Polícia Montada, ou seja, todos os
seus integrantes, sem exceção apoiaram a ação iniciada pelo
Capitão Daíso.
O próximo passo foi a transformação dessa ação em
projeto institucional, dar um nome e buscar parcerias junto
a outros órgão e entidades. O nome surgiu como “Projeto
Cavaleiros do Futuro”, pois a partir daquelas ações o futuro das
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crianças envolvidas iria mudar, e para melhor.
Feita a apresentação do já denominado, Projeto cavaleiros
do Futuro ao Comandante Geral da Polícia Militar do Ceará
(PMCE), o mesmo teve plena aceitação sendo abraçado e, a
partir daquele momento o reconheceu não apenas como Projeto
da Cavalaria, mas sim, da Polícia Militar do Ceará.

3.2. Dificuldades para implementação e
manutenção do Projeto
Um Projeto dessa envergadura necessita, evidentemente,
de um bom suporte de recursos, tanto material como humano,
a fim de propiciar o resultado buscado e, a Polícia Militar, como
é cediço, possui uma imagem voltada precipuamente para o
policiamento ostensivo geral, em outras palavras, aquele em que
se pode identificar o policial de relance, seja pelo fardamento,
equipamento, viatura, etc.
Os órgãos policiais veem atuando, tradicionalmente, no
enfrentamento das consequências da violência, desenvolvendo
suas ações, na maioria das vezes após o acontecimento delituoso.
No entanto, se faz cada vez mais necessário uma atuação da Polícia
Militar próximo à Comunidade, conhecendo-a e atuando também
no enfrentamento das causas da violência, antecipando assim
nossas ações, agindo realmente preventivamente. Importante
apresentarmos o entendimento sobre o relacionamento entre
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o policial e a comunidade apresentado por Pedroso Filho (1995,
p. 117):
O policial compromissado com a comunidade da
área vai ter na segurança um papel semelhante ao do
pronto socorro no setor de saúde. As pessoas querem
ser atendidas, entretanto, poucos são os casos que
demandam um encaminhamento ao hospital. No
policiamento, a maioria dos casos devem ser resolvidos
na base, não exigindo encaminhamento aos Distritos
Policiais e à Justiça. Muitos casos são resolvidos com
simples orientação. Esse contexto faz aumentar a
credibilidade na organização, aliviando a sobrecarga de
custos desnecessários com os deslocamentos de veículos
policiais. O morador tem a certeza de encontrar um
policial amigo, conhecido e confiável no Posto. O ser
humano não confia totalmente em quem não conhece
e a quem não é capaz de revelar um segredo familiar e
outros problemas.

Nesta senda, podemos dizer que a atuação da Polícia
Militar do Ceará através do Projeto Cavaleiros do Futuro, mostra,
exatamente, através das ações de enfrentamento das causas da
violência, exemplos de compromisso com a comunidade, onde,
trabalhando juntos fortalecem a cidadania da comunidade.
Ocorre que, como os policiais militares envolvidos no
projeto não estão sendo vistos no policiamento, considerada a
atividade fim da Polícia Militar, o Comando do Regimento de
Polícia Montada enfrentou certa resistência por parte de alguns
setores da Corporação, haja vista a necessidade da permanência
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do policial instrutor, monitor e equipe de apoio dentro do
Quartel, conduzindo, ministrando e apoiando as instruções.
Graças a Deus essa resistência está cada vez menor,
tendo em vista a apresentação dos resultados do projeto e,
para se chegar nesse patamar, foi imprescindível um bom
relacionamento com a comunidade, a imprensa escrita e falada,
o que proporcionou a divulgação desse trabalho e despertando
não só os integrantes da PMCE, mas a comunidade como um
todo para esse importante meio de inserção social.
Não podemos deixar de falar na dificuldade para
angariar recursos financeiros, necessidade que acompanha
todo e qualquer projeto, notadamente àqueles que são lançados
com a pretensão de quebrar paradigmas, como é o caso do
Projeto Cavaleiros do Futuro. Esse é um óbice que o Comando
da Corporação está enfrentando juntamente com o Comando
do RPMONT, possibilitando a implementação de ações que
propiciem a continuidade e fortalecimento desse magnífico
projeto.

3.3. O apoio da Corporação
Uma vez sedimentado o projeto no âmbito da PMCE,
chegou a vez de buscar parcerias junto a outros órgãos e, um
órgão que abraçou esta causa com o RPMONT foi a Secretaria
de Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), que desde 2006,
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fazendo um link com o Programa ali desenvolvido chamado
“Criança fora da Rua e dentro da Escola”, cujo objetivo é
retirar crianças e adolescentes, em situação de risco das ruas
de Fortaleza, encaminhando-as para a escola e para projetos
complementares. Desta forma efetivou-se a parceria Polícia
Militar e Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social.
Para que essas parcerias fossem alcançadas, foi
fundamental o empenho do Comandante do Regimento de
Polícia Montada, principalmente no que diz respeito ao seu
esforço junto aos escalões superiores, no sentido de convencêlos da importância em se designar uma equipe de Oficiais e
praças, devidamente habilitados para a coordenação e execução
do Projeto.
Repisando, como já dissemos anteriormente, por uma
questão cultural, grande parte da sociedade e da Polícia Militar,
entende que a função da Polícia Militar está vinculada somente
ao policiamento ostensivo, através de qualquer uma de suas
variáveis, pela presença do policial fardado, armado e equipado.
No entanto, não é apenas isso que se depreende da leitura
do Art. 144 da Constituição Federal, pois o texto constitucional
estabelece que a segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio,
através da Polícia Federal, Polícia Rodoviária e Ferroviária
Federal, Polícias Civis e Militares e Corpos de Bombeiros
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Militares, senão vejamos:
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, através dos seguintes órgãos:
- polícia federal;
- polícia rodoviária federal;
- polícia ferroviária federal;
- polícias civis;
- polícias militares e corpos de bombeiros
militares.
§ 6º - As polícias militares e corpos de bombeiros militares,
forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se,
juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (BRASIL,
1988).

Podemos então, deduzir que a missão da Polícia Militar
é bem mais ampla do que se pensa, não se restringe apenas
ao policiamento ostensivo fardado, mas também a toda e
qualquer ação que vise a preservação da ordem pública, sem,
evidentemente, usurpar a função de outros órgãos.
Neste sentido, o Projeto Cavaleiros do Futuro, sem
sombras de dúvidas, é uma ação que contribui sobremaneira
para a preservação da ordem pública, visando a tranquilidade
e a paz social, haja vista o grande esforço realizado para se
transmitir lições de cidadania para as crianças e adolescentes
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que integram o projeto e por tabela aos seus familiares.

3.4. Resistências encontradas dentro da
Corporação
Apresentar uma nova maneira de atuar no enfrentamento
da violência, melhor dizendo, no enfrentamento das causas da
violência, principalmente em se tratando de uma
Corporação muito arraigada aos regulamentos herdados
das Forças Armadas, militarizada, causa um impacto muito
grande, sobretudo para os que não possuem conhecimento da
filosofia de policia comunitária.
Isso ocorre em qualquer Corporação Policial militar,
pois ainda hoje, com todos os mecanismos de controle social,
com os dados e resultados de todas as ações e políticas sociais
apresentados quase que instantaneamente, sobre todos os
aspectos, existem pessoas que continuam acreditando que
polícia e comunidade são como água e óleo, cada um tem sua
utilidade e características, mas não se unem.
Esse pensamento dificulta a identificação dos reais
problemas sociais, aumenta o distanciamento entre os órgãos
de segurança pública e a comunidade, a preservação da ordem
pública não se resume em distribuir o efetivo policial militar
nas ruas. Esse tipo de ação é importante, haja vista atuar
nas consequências da violência. Entretanto necessário se faz
a adoção de ações voltadas para o enfrentamento das causas
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dessas violências.
Diante deste quadro, poderíamos apenas dizer que o
surgimento da violência decorre dos efetivos insuficientes, tanto
de policiais militares como de policiais civis; porque a polícia
está menos armada que os “bandidos”; ou ainda porque falta
motivação aos policiais. Seguindo esse raciocínio, poderia se
dizer que quanto maior o número de blitz, viaturas, incursões em
áreas de risco melhor. Devido à resistência em favor da tradição
já consolidada nos órgãos de segurança, é forte a tendência de
manutenção de um padrão de policiamento estabelecido para
atuar muitas das vezes apenas através de ações repressivas.
Apesar dos esforços sentimos certa resistência para
avançarmos no sentido de fazer com que a Polícia Militar sinta-se
como uma polícia cidadã. Para que isso ocorra é necessário que
cada policial transforme-se, conforme o ensinamento de Ricardo
Brizola Balestreri em um “Pedagogo da Cidadania”, buscando
agir de maneira pró-ativa, antecipandose ao surgimento do
evento violento, aproximando-se da comunidade e criando
um vínculo de confiança, estabelecendo e fortalecendo um
sentimento de confiança e certeza de que as ações desenvolvidas
são exatamente as necessárias, sem exageros, com objetividade
e eficácia.

3.5. O começo da administração
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Consciente da importância do Projeto Cavaleiros do
Futuro, o Comandante Geral da PMCE, autorizou o Comandante
do RPMONT a estruturá-lo e desenvolvê-lo, buscando parcerias
e estabelecendo regras para ingresso e permanência, limites de
idades, acompanhamento e atividades a serem desenvolvidas.
Para tanto, o Comandante da Cavalaria desenvolveu
uma série de programações para que os integrantes do projeto
não ficassem restritos somente a atividades esportivas.
Designou um Oficial como Coordenador determinando que,
além das atividades esportivas desenvolvesse também ações
que possibilitassem o conhecimento profissional necessário
para atuação em haras, centros hípicos, fazendas e outros
estabelecimentos congêneres, além do acompanhamento
constante da frequência regular às atividades escolares.
Para que o projeto realmente crescesse e ultrapassasse
fronteiras foi necessário que a Cavalaria buscasse parcerias
com outros órgãos e instituições. Nessa busca o Comandante do
RPMONT, encontrou a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento
Social (STDS) que, desde a apresentação do Projeto Cavaleiros
do Futuro, demonstrou imenso interesse e vontade de interagir.
A partir dessa apresentação formou-se o que poderíamos
designar como a maior parceria institucional da Cavalaria com
outro órgão público, pois a SDTS propôs o trabalho conjunto
com o Projeto “Criança fora das ruas e dentro da Escola”, em
que crianças e adolescentes oriundos de comunidades carentes,
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encontradas em situação de risco, evadidas das escolas, eram
chamadas a voltar para os bancos escolares e ao mesmo tempo
apresentadas ao Projeto Cavaleiros do Futuro.
Ao conhecerem as instalações do Regimento de Polícia
Montada, os cavalos, os picadeiros, os arreios (material utilizado
para a montaria), todos ficavam maravilhados, entusiasmados e
ao mesmo tempo assustados, pois não conseguiam ver a polícia
como alguém que poderia tratar-lhes com atenção, paciência e
respeito.
A partir daí tudo mudou, não apenas para aquelas
crianças, mas também e principalmente para o Regimento de
Polícia Montada. Sem perceber, os integrantes da Cavalaria
estavam agindo proativamente, enfrentando as causas da
violência, atuando como verdadeiros professores de cidadania.
Por se tratar de crianças e adolescentes carentes, uma
grande dificuldade surgiu imediatamente. Como mantê-las fieis
ao projeto. Elas tinham muita vontade de participar, contudo
precisavam de transporte e de um reforço na alimentação. Foi
justamente nesse aspecto que a ação da STDS foi decisiva para
o fortalecimento desse projeto, assumindo integralmente a
responsabilidade pelo fornecimento do transporte e do lanche
para todos os participantes.
Além de fornecer o transporte e o lanche, a Secretaria
de Trabalho e Ação Social disponibilizou dois profissionais
para atuarem como monitores e mais um instrutor de música.
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Os dois primeiros para acompanhar todas as atividades
desenvolvidas no Quartel do Regimento de Cavalaria, fazer o
primeiro contato com a família, convencendo-lhes a conhecer o
projeto, autorizar a participação das crianças e dos adolescentes
e visitar o Quartel, além é claro de acompanhar a frequência
escolar dos alunos, ficando o último, encarregado de formar
grupos de jovens e ministrar aulas de música, principalmente
cursos de instrumentos de corda e percussão.
Uma vez sedimentada a parceria entre a PMCE e a STDS,
limitou-se o número de alunos e de turmas, estabelecendo-se
o quantitativo de 100 (cem) crianças e adolescentes carentes,
retiradas de situações de riscos, devidamente autorizadas pelos
pais ou responsáveis.

3.6 .A institucionalização do Projeto Cavaleiros
do Futuro
Iniciadas as atividades do Projeto, o Comandante Geral
da Polícia Militar do Ceará, reconheceu e institucionalizou no
âmbito da Corporação estabelecendo o limite de 100 (cem)
crianças e adolescentes com idade entre 8 (oito) e 14 (quatorze)
anos, oriundos de comunidades carentes.
Na página eletrônica da Corporação, podemos conhecer
o projeto Cavaleiros do Futuro, acessando ao linkhttp://
www.pm.ce.gov.br/menu-esquerdo/acoes-eprojetos/sociais/
sociais-1>, sua finalidade, metas e metodologia.
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A Corporação traçou como finalidade do projeto a
transmissão de conhecimentos técnicos na área de equitação e
esportes eqüestres, manejo de eqüinos, principalmente no que
diz respeito aos cuidados diários e periódicos.
Além dessa finalidade, fixou como imprescindível o
respeito à condição de crianças e adolescentes, tendo em vista
que o “Cavaleiros do Futuro” é um projeto que começou nas
dependências do Regimento de Polícia Montada Coronel Moura
Brasil, no início do ano de 2005, com apenas duas crianças,
hoje conta com um grupo de 100 (CEM) crianças com idades
entre 08 e 14 anos residentes em comunidades carentes.
Outra preocupação é transmitir conhecimentos técnicos
a na área de cavalaria, bem como, fazer com elas permaneçam
na escola disciplinadamente, pois um dos requisitos para
participarem das aulas é que estejam matriculados e
frequentando regularmente a escola.
Além disso o projeto tem como objetivo Implantar a
Escola de Equitação Cavaleiros do Futuro que será sediada no
Regimento Provisório de Polícia Montada Coronel Moura Brasil
da Polícia Militar do Ceará para servir de apoio ao trabalho que
será realizado com crianças e adolescentes, encontradas nas
ruas, fora da escola e distante do convívio familiar.
O projeto tem como metas:
a) diagnosticar a realidade mediante cadastro das
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crianças e adolescentes que estão em situação de risco
pessoal e social;
b) apoiar entidades que trabalham com estas crianças;
c) trabalhar de forma integrada com todos os
operadores de proteção a criança e adolescente, como
também encaminhar e acompanhar os meninos(as)
para os equipamentos municipais e estaduais (Centros
Integrados, Escolas, Programas de Renda Mínima: PETI,
CRAS, Bolsa Família e outros) para que possam ter um
suporte psicossocial;
d) garantir a permanência dos Cavaleiros do Futuro
nas instruções de equitação bem como em competições
hípicas de acordo com o grau de conhecimento adquirido
nas atividades realizadas e enquanto estiverem na escola
cumprindo com suas obrigações.

A metodologia de ensino utilizada pelos instrutores do
projeto consiste em cinco fases, a saber:
a) primeiro contato com o cavalo – envolvendo atividades
como aproximação – levar a conhecer o animal; aprender
a identificar as partes de seu corpo usando os sentidos;
conhecer suas necessidades básicas (alimentação,
limpeza, etc.); conhecer e identificar o equipamento
utilizado e sua utilidade; empregar adequadamente a
terminologia mencionada;
b) instrução prática de iniciação à técnica de montaria
- diversas formas de montar e apear no cavalo;
desenvolvimento da características do cavaleiro (vontade,
equilíbrio, fixidez e solidez); técnicas de postura sobre o
cavalo;
c) instrução de segurança a cavalo - cuidados a serem
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tomados antes, durante e após as atividades desenvolvidas
dentro e fora do picadeiro;
d) carriere (instruções do cavaleiro) - técnicas de volteios:
montar e apear por salto, cambalhotas, balanceamento
de pernas, transpor cavalo e etc.;
e) instrução de hipismo clássico - tipos de andaduras;
técnicas de abordagem a obstáculos, regulamento de
salto.

Hoje, o Projeto Cavaleiros do Futuro encontra-se
amplamente divulgado no seio
da Corporação, participando de todos os eventos sociais
que envolvem o Regimento de Polícia Montada, inclusive com
um espaço dedicado na página eletrônica da Polícia Militar do
Ceará.
Observa-se que o grau de interação e compreensão do
Projeto com o público interno (policiais militares) está crescendo
paulatinamente, como exemplo desta aceitação podemos citar
que o Projeto Cavaleiros do Futuro apresenta-se juntamente
com o efetivo do Regimento de Cavalaria no desfile oficial de 07
de setembro como parte integrante da tropa da Polícia Militar
do Ceará.
Importante destacar a satisfação de cada participante do
projeto, seja aluno ou instrutor, em estar ali, representando a
Polícia Militar, os primeiros por sentirem-se parte desta grande
família, os demais por fazerem parte desta transformação,
acompanhando o crescimento e o resultado desse trabalho de
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enfrentamento das causas da violência.

4. PERCURSO METODOLÓGICO E RESULTADO DA
PESQUISA
4.1. Metodologia
Neste trabalho monográfico a metodologia utilizada
segue o que é ensinado por Bastos (2007, p. 27), a qual define
os aspectos metodológicos como sendo:
os caminhos a serem percorridos para a realização da
pesquisa. [...] Anunciará também a natureza da pesquisa,
a utilização dos resultados, os fins, os instrumentos
que o pesquisador utilizará (questionário, entrevista,
formulário e observação), a população (universo da
pesquisa) e a amostragem.

A pesquisa, quanto à natureza é quantitativa e qualitativa.
Quanto aos fins,
exploratória e descritiva. Exploratória por que tem como
objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema,
com vistas a torná-lo mais explícito. Descritiva porque procura o
levantamento de opiniões, atitudes e crenças de uma população.
Quanto ao tipo é:
a) bibliográfica - baseada na análise da literatura já
publicada em forma de livros, evistas, publicações avulsas,
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imprensa e até disponibilizada na Internet;
b) documental – documentos conservados nos arquivos
e nos relatórios do Projeto Cavaleiros do Futuro.
c) de campo – por meio da coleta de dados referentes a
uma população a partir de uma amostra selecionada dentro de
critérios estatísticos.
Com relação à utilização dos resultados, é pura pois
procura aperfeiçoar o conhecimento na área relativa à segurança
pública, mais precisamente nas ações preventivas resultantes
do projeto Cavaleiros do Futuro.
Participaram da pesquisa os sujeitos constantes na Tabela
1:
Tabela 1 – Universo, população e amostra da pesquisa

Fonte: Pesquisa do autor (2011).

A técnica de coleta de dados foi feita por meio da aplicação
de questionários mistos aplicados aos alunos do Projeto, e de
entrevistas com Oficias e funcionários da Secretaria do Trabalho
e Ação Social (STDS) que lidam diretamente no Projeto, e
que forma a equipe multidisciplinar do projeto composta por
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Coordenadores, Pedagogos e Assistentes Sociais.
Por se tratar de crianças e adolescentes, realizou-se uma
reunião com seus pais ou responsáveis, contando ainda com a
presença da equipe multidisciplinar do projeto, oportunidade
em que foram apresentados os objetivos da pesquisa, foram
dadas informações acerca do anonimato dos pesquisados e
que nenhum aluno seria exposto a risco de qualquer natureza,
quer física quer moral. Ademais, só participaram da pesquisa
os voluntários, o que totalizou 58 (cinquenta e oito) Cavaleiros
do Futuro.
Apesar de todo esse cuidado ético, os questionários
não foram aplicados pelo pesquisador, e sim pela equipe
multidisciplinar a qual foi convenientemente orientada. Essa
técnica foi utilizada em razão da confiança que os alunos têm
nos orientadores, ademais eles têm experiência e vivência com
aquele tipo de público infanto-juvenil, e ficou mais fácil traduzir
questões mais complexas para a linguagem dos participantes
do projeto Cavaleiros do Futuro. Quanto à entrevista com a
equipe multidisciplinar da STDS e com oficiais do RPMONT
esta foi feita da forma tradicional, ou seja, diretamente com o
pesquisador.

4.2. Resultado do questionário aplicado às
crianças/adolescentes
A primeira questão procurou saber por que os
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participantes estavam no projeto, ou seja, se era obrigado ou
se estava ali porque gostava. O resultado apontou que 98% dos
pesquisados estava participando do projeto porque gostava e
apenas 2% (o equivalente a um aluno) informou que estava ali
porque era obrigado pela família.
Esse resultado é um dos fatores para o sucesso do projeto,
pois, são crianças e adolescentes motivados a participar das
atividades. Vide resultado no Gráfico 1.
Gráfico 1 – Motivação para participar do Projeto Cavaleiros do Futuro

Fonte: Pesquisa do autor (2011).

Não podemos deixar de destacar que, por tratar-se de um
projeto de inclusão social, a chegada no “Cavaleiros do Futuro”
se dá de várias maneiras, contudo, a metodologia desenvolvida
tem se mostrado bastante eficiente, haja vista que, praticamente
a totalidade dos alunos participantes afirmaram gostar do
projeto.
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O resultado obtido é fruto do empenho de todos os
participantes, dos instrutores, equipe multidisciplinar, dos
pais e dos próprios alunos. Todos acreditaram ser capaz de
participar e de realizar este trabalho de inclusão social.
Esforçaram-se, cada um de acordo com a sua participação
e limitação, tornando Regimento de Polícia Montada um lugar
harmônico, uma escola de cidadania, onde se pode observar,
verdadeiramente, uma interação polícia comunidade.
Este primeiro ponto da entrevista indicou o percurso a
ser seguido, os pontos a serem explorados, tudo com vistas a
obtenção das informações necessárias a análise pretendida.
A segunda questão procurou verificar o conceito que o
participante dava ao projeto. Foi feira uma escala de três níveis,
onde o aluno poderia marcar ótimo, bom ou ruim. A escolha
em três níveis visava facilitar a compreensão dos alunos. Os
resultados indicam que o projeto obteve o mais alto índice de
aceitação com 98% dos respondentes a considerá-lo como
ótimo (máximo da escala), apenas um ano o considerou como
bom, mesmo assim, isso representa um resultado satisfatório e
coerente com a motivação deles para participar do projeto.
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Gráfico 2 – Avaliação do Projeto Cavaleiros do Futuro pelos alunos

Fonte: Pesquisa do autor (2011).

A terceira questão procurou verificar se antes de
participar do Projeto Cavaleiros do Futuro o respondente tinha
mantido contato com a Polícia Militar do Ceará de forma direta.
O resultado indica que apenas 29% dos respondentes tiveram
esse contato como se vê no gráfico abaixo.
Gráfico 3 – Contato com a Polícia Militar antes de entrar no Projeto
Cavaleiros do Futuro

Fonte: Pesquisa do autor (2011).
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A quarta questão, aplicada apenas aos que tiveram contato
com a PMCE, procurou saber como havia sido esse contato.
Para tanto, elaborou-se uma escala de três níveis: ótimo, bom
ou ruim.
Gráfico 4 – Resultado do contato com a Polícia Militar

Fonte: Pesquisa do autor (2011).

O Gráfico 4 acima mostra que os alunos que tiveram
contato com a PMCE consideraram como ótimo (59%) ou bom
(41%), demonstrando que a própria Corporação passa por um
processo de melhoria contínua no que se refere ao tratamento
com seus públicos.
Não se pode deixar de comentar que, desde o ano de
2008 foi implantado em nosso Estado o Programa Ronda do
Quarteirão. Um novo modelo de policiamento proporcionando
uma proximidade maior da polícia com a comunidade.
O foco da polícia comunitária é a proximidade, o contato
com a comunidade por meio de visitas, inclusive domiciliares o
que, com certeza, contribuiu para esta nova visão da comunidade
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para com a polícia.
Passada essa questão, procurou-se no quesito seguinte
verificar como eles eram tratados pelos policiais militares
no Regimento de Polícia Montada, ou seja, no local onde se
concretiza o Projeto Cavaleiros do Futuro. Também foi feita
uma escala, nos mesmos moldes das anteriores.
O resultado apresentado no Gráfico 5 indica que o
relacionamento entre alunos e
policiais militares do RPMONT é satisfatório pois 62% o
considera como ótimo, 33% como bom, 2% como ruim e 3%
não responderam o quesito.
Gráfico 5 – Relacionamento dos alunos com os militares do RPMONT

Fonte: Pesquisa do autor (2011).

Procurou-se, ainda, verificar o que o aluno gostava no
Projeto Cavaleiros do Futuro. Trata-se de um questão fechada,
de múltipla escolha, na qual o aluno poderia marcar mais de
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uma opção conforme seu gosto. O resultado apontou para três
pontos fundamentais: instruções montadas, policiais militares
e amigos de curso. Esse resultado se mostra coerente com todas
as respostas dadas anteriormente e que já foram citadas neste
trabalho. Vide Gráfico 6.
Gráfico 6 - Atividade que o Cavaleiro do Futuro mais aprecia no Projeto

Fonte: Pesquisa do autor (2011).

Verificada a questão interna do projeto, passou-se a
perguntar sobre seus resultados no âmbito externo. A questão
inicial se referia ao relacionamento com a família após o ingresso
no projeto.
Vide resultado no Gráfico 7.
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7 – Relacionamento do aluno com a família após ingresso no Projeto

Fonte: Pesquisa do autor (2011).

O gráfico indica que 81% dos alunos teve melhoria e suas
relações parentais, quando apenas 19% informa que permaneceu
com comportamento inalterado. Nesse ponto cabe salientar
que permanecer com o comportamento anterior não significa
necessariamente que se tratava de um aluno com problemas.
Pode até ser que o aluno já tivesse um relacionamento muito
bom e o projeto o fez permanecer nessa forma.
A questão seguinte procurou verificar como eram as
notas escolares dos alunos antes de haverem se matriculado
no Projeto Cavaleiros do Futuro. O resultado apresentado no
Gráfico 8 deixa claro que a maioria dos respondentes já tinham
notas boas (58%), 33% tinham notas ótimas e apenas 9%
tinham notas ruins.
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Gráfico 8 - Notas escolares antes do ingresso no Projeto
Cavaleiros do Futuro

Fonte: Pesquisa do autor (2011).

A questão seguinte procurou identificar se houve ou não
melhora no aspecto de nota escolar dos alunos participantes do
projeto.
O resultado foi surpreende, pois 64% dos respondentes
informaram que suas notas haviam melhorado. Também foi
verificado que 31% permaneceram com a mesma nota e apenas
5% deles tiveram piora nas notas escolares. Vide Gráfico 9.
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Gráfico 9 – Alterações nas notas escolares após ingresso no Projeto
Cavaleiros do Futuro

Fonte: Pesquisa do autor (2011).

Por fim, todos responderam à última questão informando
que o Projeto Cavaleiros do Futuro é importante para a
juventude.

4.3. Resultado do questionário aplicado aos
pais ou responsáveis
A pesquisa de campo também foi realizada com os pais os
responsáveis pelos alunos participantes do Projeto Cavaleiros
do Futuro. Ao todo foram 20 (vinte) participantes, todos
voluntários.
A primeira questão procurou verificar o comportamento
no âmbito familiar do aluno após a entrada no Projeto
Cavaleiros do Futuro. Essa questão procurava comparar os
resultados obtidos com idêntica pergunta feita ao próprio aluno
anteriormente.
Na ótica dos pais ou responsáveis houve melhoria
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significativa, haja vista que 95% percebeu mudança
comportamental para melhor em seus filhos. Na visão dos
filhos esse percentual cai para 81%. Essa percepção é melhor
observada pelos pais do que pelo próprio sujeito, o qual, muitas
vezes está melhorando mas não consegue ter essa sensação.
Vide Gráfico 10.
10 – Mudança de comportamento familiar do aluno após ingresso no
projeto: visão dos pais.

Fonte: Pesquisa do autor (2011).

Também se procurou verificar se o rendimento escolar
do aluno havia ou não melhorado. 90% dos respondentes
informou que sim. Na visão dos alunos, 64% teve melhoras. O
fato é que está havendo melhoras do aprendizado após ingresso
no projeto.

Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 7

184 | RPMont: peculiaridades de uma tropa especializada em proteger e servir
Gráfico 11 – Melhoria do rendimento escolar do aluno: visão dos pais

Fonte: Pesquisa do autor (2011).

A questão seguinte, voltou-se a uma análise do trabalho
dos instrutores do Projeto Cavaleiros do Futuro por parte dos
pais. 100% dos respondentes concordam com os métodos
adotados por aqueles profissionais. Em idêntico percentual,
todos afirmaram ainda que o projeto ajudará na formação moral
de seus filhos. Todos, informaram que após ingresso no projeto
nenhum aluno se envolveu em ocorrência ou ato infracional.

4.4. Resultado da entrevista com a equipe
multidisciplinar da STDS
A entrevista com a equipe multidisciplinar da STDS tinha
por objetivo verificar
como se dá, na prática, a metodologia do projeto, seu diaa-dia. Foi respondido que as principais atividades desenvolvidas
no projeto cavaleiros do futuro são:
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a) Aulas de Equitação;
b) Atividades religiosas;
c) Atividades antidrogas;
d) Atividades recreativas;
e) Oficinas sócio-educativas juntamente com os
responsáveis;
f) Aulas de música.
Acerca dos critérios de ingresso da criança/adolescente
para participar do projeto foi informado que o pretendente tem
preencher os seguintes requisitos:
a) Estar freqüentando uma escola de ensino público;
b) Ter idade entre 10 e 14 anos para ingressar;
c) Ser uma criança ou pré-adolescente carente, integrante
de uma família de baixo poder aquisitivo e em situação de
vulnerabilidade;
d) Os alunos podem permanecer no projeto por até 02
anos, podendo, com data limite de 16 anos.
Segundo os pesquisados o projeto conta atualmente com
80 (oitenta) alunos, sendo 63 (sessenta e três) masculinos e 17
(dezessete) femininas.
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12 – Sexo dos alunos participantes do Projeto Cavaleiros do Futuro - 2011

Fonte: Pesquisa do autor (2011).

Apesar de serem alunos motivados e que participam
porque gostam conforme dados obtidos na pesquisa de campo,
existe evasão numa taxa, segundo a equipe multidisciplinar,
de 10%, mas que vem caindo com intervenções pedagógicas
e variação nas atividades, haja vista que foi constatado que as
causas da evasão estavam ligadas ao envolvimento com drogas
e a mudança de endereço, bem como pelo desinteresse do aluno
pelo projeto ou pela escola.
A equipe multidisciplinar faz ainda um acompanhamento
familiar, com a participação de todos, observando-se
que cada profissional atua de acordo com a sua área de
formação. A assistente social realiza o acompanhamento
dos pais e dos alunos no que diz respeito às questões sóciofamiliares, de relacionamento, financeira e habitacional. Faz os
encaminhamentos e as orientações necessárias. Realiza visitas
domiciliares e institucionais visando obter mudança na postura
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do aluno e de sua família como um todo.
Também foi esclarecido que há um acompanhamento
escolar dos integrantes do projeto realizado pela pedagoga onde
são analisados o rendimento, a freqüência e o comportamento
escolar. Nesse acompanhamento são realizadas visitas
institucionais às escolas e domiciliares às famílias. Além disso,
são realizados atendimentos na Cavalaria às crianças e/ou
adolescentes e suas famílias aos pais e aos alunos, sendo que em
grande parte das situações tem-se obtido resultados positivos
com relação à evasão, comportamento e rendimento escolar.
O projeto dá ênfase à prática esportiva. Não existe a
preparação para o mercado de trabalho, mas o encaminhamento
dos Alunos que completam 16 anos para outro Projeto
denominado Primeiro Passo, este sim prepara os jovens para
o mercado de trabalho. O projeto orienta e acompanha o aluno
juntamente com a família, na tentativa de conscientizá-los sobre
a importância dos estudos e das práticas esportivas saudáveis,
alertando sobre as conseqüências de suas escolhas.

4.5. Resultado da entrevista com a supervisora
do CREAAS
Realizou-se também uma entrevista com a Supervisora
do CREAAS Regional de Fortaleza, Coordenadora do
projeto Cavaleiros do Futuro na Secretaria de Trabalho e
Desenvolvimento Social, e sobre o projeto informou que se
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trata de um projeto sócioassistencial, que visa atender crianças
e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e oriundas
de escolas públicas, em regime de contra turno escolar, com
aulas de equitação e música, conforme aptidões individuais,
além de oficinas sócio-educativas e palestras.
Sobre do relacionamento entre a STDS e a PMCE no
tocante ao projeto esclareceu que o desenvolvimento das
ações se dá de forma articulada entre a Secretaria de Trabalho
e Desenvolvimento Social e o Regimento de Polícia Montada
(Cavalaria), através de parceria ainda informal, embora o
processo de construção desta parceria esteja sendo formatado.
Disse ainda que o projeto vem atingindo seu objetivo
social de prover meios de retirada dessas crianças/adolescentes
da rua e de possíveis situações de risco.
Ao mesmo tempo em que lhes propicia a prática de
esporte, desenvolve suas aptidões musicais e proporciona
o conhecimento de outras temáticas através de ações
complementares, como palestras e oficinas sócio-educativas.
Afirmou que tendo em vista incentivar a permanência dos
alunos no projeto, a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento
Social (STDS), disponibiliza vale-transporte para os alunos
que necessitam de transporte coletivo para o deslocamento,
fardamento, material para montaria, além de disponibilizar
profissionais de pedagogia e serviço social para a realização de
acompanhamento sócio-familiar e pedagógico.
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Durante as atividades os alunos também recebem um
lanche fornecido pela STDS
e que a ênfase do projeto se dá na prática esportiva,
até mesmo porque está previsto no Estatuto da Criança e do
Adolescente que a preparação para o mercado de trabalho se
dará a partir dos 16 anos, idade limite para permanência no
projeto, quando então o adolescente será encaminhado para
outros projetos condizentes com seu perfil.

4.6 Resultado da entrevista com o
Coordenador do Projeto
Em entrevista com o Coordenador do Projeto por parte
do Regimento de Polícia Montada Coronel Moura Brasil, foi
dito que o “Cavaleiros do Futuro” é um projeto que começou
nas dependências do ex-Esquadrão de Polícia Montada Coronel
Moura Brasil, atualmente Regimento Provisório de Polícia
Montada, no início do ano de 2005, com apenas 10 (dez)
crianças e hoje conta com um grupo de 80 (oitenta) crianças e
adolescente com idades entre 10 (dez) e 16 anos residentes em
comunidades carentes da grande Fortaleza.
Dividida em seis turmas com aulas de segunda à sábado,
o projeto conta com o apoio do governo do Estado do Ceará
através da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social.
Sua finalidade é transmitir conhecimentos técnicos na
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área da equitação, tudo isso como forma de complemento ao
seu tempo extra-escolar.
Têm-se, também como meta, transmitir às crianças
e adolescentes conceitos importantes como hierarquia e
disciplina, liderança, respeito à pátria e aos símbolos nacionais
e estaduais, dentre outros. Seus instrutores e monitores são
oficiais e praças do RPMONT.
Esclareceu que se percebe uma grande preocupação
por parte da Secretaria de Segurança Pública e Secretaria do
Trabalho e Desenvolvimento Social em reduzir a violência. Com
isso há uma união de esforços visando fortalecer as ferramentas
existentes, agregando valores de ambos os lados.
Na sua ótica o projeto ajuda a aproximar a Policia Militar
às comunidades vitimas da violência social, fator importante
para o entendimento do fenômeno da violência, proporcionando
a instituição visibilidade e credibilidade junto à sociedade.
Já em relação ao RPMONT, desde o início do projeto
percebeu-se uma rejeição da tropa para com os participantes
(onde se ouvia falar: “vão colocar estes mirins para roubar a
gente dentro do quartel”) diferente da realidade dos dias atuais,
pois se construiu uma identificação nas ações desenvolvidas
com as crianças e os adolescentes durante as atividades bem
como aproximou a tropa deste público.
Acerca do apoio, disse que o Comando se sente
responsável pelo sucesso do projeto, preocupando-se com as
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ações desenvolvidas, colaborando e se esforçando para que
se alcancem os meios necessários para sua realização, agindo
como colaboradores e facilitadores destas ações.
Atualmente todos os alunos participantes recebem
diversos incentivos, dentre eles: transporte e alimentação,
material de equitação (capacete, botas, culote e outros), estrutura
física (picadeiro, sala de aula, sala de música com instrumentos),
corpo técnico profissional constituído por psicólogo, assistente
social, pedagogo, educadores sociais, instrutor de música e de
equitação.
O projeto da ênfase a prática da equitação como principal
ferramenta, porém existem outros instrumentos que surgiram
durante o seu desenvolvimento, vindo a contribuir para seu
êxito, como por exemplo, a criação dos talentos do futuro
(grupo musical que tem a frente um músico repassando seus
conhecimentos aos alunos da equitação que tenham interesse).
O “Cavaleiros do Futuro” não tem como objetivo principal
preparar as crianças e os adolescentes para o mercado de
trabalho e sim auxiliar na sua educação, evitando que estes
venham a se envolver na criminalidade.
Entretanto, ao concluírem o período de permanência no
projeto (dois anos) todos recebem um certificado que comprova
a capacitação na atividade de equitação.
Ressaltou-se ainda que alguns proprietários de hípicas,
centros de criação, haras e fazendas têm encontrado uma mão
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de obra qualificada com estes alunos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Projeto Cavaleiros do Futuro foi iniciado no Regimento
Provisório de Policiamento Montado da PMCE no início do
ano de 2005, contando com 10 (dez) crianças. Apesar das
dificuldades iniciais foi constatada a sua importância no cenário
da prevenção à violência infanto-juvenil e passou a receber
amplo apoio institucional e por parte da Secretaria do Trabalho
e Ação Social (STDS), tanto que conta atualmente com 80
(oitenta) crianças e adolescente com idades entre 10 (dez) e 16
anos residentes em comunidades carentes da grande Fortaleza.
Tem como objetivos transmitir conhecimentos técnicos
na área da equitação, além de levar o aluno a compreender e
exercitar conceitos de hierarquia e disciplina, liderança, respeito
à pátria e aos símbolos nacionais e estaduais, agregando valores
positivos a juventude, além de retirá-las da invisibilidade social.
A resposta dada pelas crianças e adolescentes é tão
positiva que contagiou todo Quartel de Cavalaria da Polícia
Militar ao ponto de ocorrer uma aceitação generalizada do
Projeto. A impressão que se tem é a de que ele sempre fez parte
da estrutura e das atividades do Regimento de Polícia Montada
e, consequentemente, da Polícia Militar do Ceará.
O resultado da pesquisa realizada com os alunos, pais
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ou responsáveis indicou que os participantes do projeto
melhoraram notas na escola e passaram a ter um melhor
comportamento no âmbito familiar. As taxas de evasão são
trabalhadas por meio da implementação de outras atividades
educativas, dando motivação aos alunos para continuarem no
projeto.
Ações como estas, que apesar de não se mostrarem
ostensivamente, com a identificação de relance, por meio do
fardamento e equipamento, traduzem fielmente a missão
constitucional da Polícia Militar relativamente à preservação da
ordem pública.
O Projeto Cavaleiros do Futuro possibilita a Polícia
Militar do Ceará agir de forma proativa, antecipando suas
ações exatamente junto a uma parcela da população menos
favorecida, enfrentando as causas da violência, evitando que
ela se instale, tendo que agir tradicionalmente, ou seja nas suas
consequências.
Iniciativas como o Projeto Cavaleiros do Futuro mostram
que é perfeitamente possível fazer com que a PMCE atue como
instrumento de inclusão social, enfrentando as causas da
violência, livrando estas crianças e adolescentes das mazelas
oferecidas pelo crime.
Notou-se ainda a indescritível sensação demonstrada
pelos integrantes do Projeto quando apresentam o resultado dos
trabalhos realizados junto aos meninos e meninas, da mesma
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forma que se observa a satisfação e o prazer das crianças e
adolescentes e dos familiares, não apenas dos pais, tendo em
vista que muitos deles não convivem juntos, por vários motivos,
inclusive em virtude de alguns pais estarem presos.
Conclui-se, portanto que o Projeto Cavaleiros do Futuro
é uma importante ferramenta da Polícia Militar na prevenção
à violência infanto-juvenil haja vista a motivação dos alunos
e a integração existente entre pais, equipe multidisciplinar da
STDS e instrutores da PMCE que atuam no projeto, todos com
o objetivo focado no bem estar do aluno.
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CAPÍTULO 4
EQUITAÇÃO: CONTRIBUIÇÕES E
POSSIBILIDADES DO ENSINO DA
EQUITAÇÃO NO PROJETO SOCIAL
CAVALEIROS DO FUTURO
Marcus Lopes Bezerra1
Resumo: A equitação como instrumento de inclusão social pode
ser considerada como uma dimensão nova para a sociedade
deste milênio, desde os tempos primitivos que o cavalo influencia a sociedade humana, grandes civilizações foram construídas
e culturas oprimidas pelos cascos dos cavalos, estes momentos
de singular desenvoltura transformam as mentes dos jovens,
de modo positivo, induz a conquistas, ao entendimento, ao saber. Algumas modalidades esportivas foram criadas a partir do
convívio com os cavalos e este emprego associado ao convívio
com militares apresenta uma dinâmica proveniente da possibilidade de transpor obstáculos, de superação e conquistas. Uma
das barreiras a serem transpostas é da aceitação dos problemas que os jovens apresentam, ao convívio com os cavalos e a
possibilidades de quedas. A inclusão de jovens carentes nesta
modalidade tem como objetivo de proporcionar uma atividade esportiva, doutrinas eqüestres, raciocínio lógico e coragem,
pois não são todos que se permitem aos ensinamentos da equitação. Muitas possibilidades de emprego são disponíveis, como
a participação dos alunos em provas de tambor e baliza, provas de salto, já no ensino na unidade tem-se a possibilidade de
perpassar não só conhecimentos eqüestres, como também a
1Graduado em Educação Física – UVA, Especialista em educação física para grupos especiais – FANOR, Atualmente: Juiz Confederação Brasileira de Hipismo – CBH, Professor de Equitação e Equoterapia e Oficial de Polícia.
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valorização do ser humano, da individualidade dos seres e do
convívio fraterno, estas noções são conquistadas e assimiladas
com o manejo dos solípedes.
Palavras chave: Equitação, Inclusão, Jovens e Projetos Sociais.

1. INTRODUÇÃO
Em busca de uma relação existente entre homens e cavalos,
que não seja somente em relação ao potencial de trabalho ou em
função do companheirismo que proporciona a intimidade de
outro ser, mas também as características perdidas pelos seres
humanos no tocante a assimilação ou percepção de seu corpo
no espaço e no tempo, proporcionado pelas grandes jornadas
de outrora, onde tínhamos grandes conquistas territoriais,
guerras e disputas relacionadas ao entrosamento e ao convívio
com o cavalo.
A capacidade de assimilação dos conceitos de poder e de
força, que emanam do contato e do andar a cavalo proporcionam
aos alunos sentimentos de puro estase mental, oriundos de
experiências singulares, cativantes e desafiadoras, aqueles com
um poder assimilativo a cima do normal, com toda a tipicidade
de seu estado psicológico, antenados a uma sociedade carente
de novas perspectivas de conhecimentos e valores, valores
tipificados anteriormente, como essenciais hoje são tidos como
ultrapassados e fora da realidade e ou contexto social.
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A busca de uma singular adaptação entre dois seres
com movimentos e sensações motoras e sensoriais distintas,
sendo um predador e outro a presa, no contexto evolutivo, é de
fundamental importância para que ocorra o aprendizado e a
aceitação de um para com o outro, como um elo evolutivo que
outrora fora perdido com a introdução de elementos mecânicos
na sociedade humana, nos separando de um ser importante no
desenvolvimento social em todos os aspectos.
Uma das grandes dificuldades observada pelos formadores
e educadores de opinião, seja no fato de que a juventude esquece
ou até mesmo não se dá conta de sua importância na sociedade,
como um elemento essencial para novas perspectivas, nas
mudanças de comportamento, nos movimentos estudantis que
em anos anteriores participavam ferrenhamente, e até mesmo,
vindo a concretizar distúrbios civis, tudo por um ideal maior
que não seja o individualismo, tão presente na sociedade atual.
A implantação de meios e utensílios para as descobertas
das contribuições e possibilidades do ensino da equitação aos
alunos do projeto social Cavaleiros do Futuro será a grande
linha de chegada, ou até mesmo tomando as devidas precauções
e proporções que limitam este documento, um farol para
possíveis desdobramentos, linhas de raciocínios fundamentais
para a compreensão e perpetuação do esporte na dimensão
da inclusão social, antes tão vivamente ofertado as pequenas
gerações e tido no meio social como um esporte para poucos,
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devido ao grande custo financeiro.
As informações contidas neste trabalho perpassaram
um contexto histórico que poucos observaram, mas aqueles
que têm uma sensibilidade aguçada consegue vislumbrar,
o primeiro capítulo refere-se a introdução deste breviário; o
segundo capítulo descreve como seres diferentes se relacionam
mutualisticamente e conseguem impulsionar a humanidade; o
terceiro capítulo resume-se no prazer de montar e seus efeitos
terapêuticos; o quarto capítulo exemplifica os efeitos da equitação
e as diversas atividades hípicas disponíveis para o público
assistido; o quinto capítulo decompõe a musculatura exigida
na equitação, exemplifica os alongamentos e exercícios físicos a
pé e a cavalo; o sexto capítulo particulariza a metodologia, com
a definição do método e o universo pesquisado, discorrendo
sobre os resultados e propondo novos enfoques pessoais a
respeito das contribuições e possibilidades do ensino eqüestre;
o sétimo capítulo explana as considerações finais do memento.
A metodologia empregada fora fundamentada em dados
bibliográficos, para que se pudesse chegar a uma pesquisa
de campo de cunho indutivo descritivo, levando-se em conta
o universo pesquisado que fora o projeto social Cavaleiros do
Futuro, buscando relacionar mudanças de comportamentos,
de atitudes, não só no ambiente familiar, mas também no
projeto e de resultados em provas, com a doutrina eqüestre
preponderante no projeto.
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2. HISTÓRICO DA EQUITAÇÃO
O homem, em seu processo de evolução natural,
desenvolveu adaptações resultantes da necessidade de
sobrevivência, essas necessidades obrigaram-no a aprimorar
maneiras de criar novos utensílios, essas adaptações provocaram
o desenvolvimento do seu intelecto, tendo uma resposta visível
nas relações sociais. A ascensão da sociedade humana está
intimamente ligada à história da evolução eqüina e a dinâmica
eqüestre, a inserção deste animal no meio social fora o patamar
para a dissociação do homem nômade do homem agricultor,
Rêgo (1999).
Esta forma de incluir o solípede no ambiente humano
já se fazia presente desde a pré-história, pois a beleza dos
movimentos do eqüino sempre fascinou o homem, que com uma
ação representativa deste fascínio temos as pinturas rupestres
do tempo paleolítico, onde mostra o cavalo em ação. Mas como
esse solípede desenvolve tanta velocidade? Alguns aspectos são
essenciais para que este ser se perpetuasse, tais aspectos frisados
são: seu diagrama aerodinâmico, a musculatura e seu aparelho
ósseo e os tipos de andamentos, também a conformação de suas
pernas, longas e esguias, para que possam fornecer respostas
rápidas com movimentos mínimos, Rink (2008).
O cavalo moderno é um aprimoramento de seus
antepassados, pois com a evolução de sua espécie, registrados
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pelos achados paleontológicos, observa-se mutações fisiológicas
e morfológicas, todas essas modificações estão diretamente
relacionadas com o aumento de seu sistema locomotor, pois
sendo uma presa a necessidade de velocidade para escapar de
um possível ataque é evidente.

2.1. O encontro do aprendiz com o ser corredor
A grande revolução biológica dos seres humanos foi
a união do homem com o cavalo, no início os cientistas só
enxergavam as contribuições materiais e descobertas dos nossos
antepassados, tipo os utensílios de caça, vestimentas, cozinha,
o fogo, e frisa, estes, como instrumentos de desenvolvimento
sócio-intelectual, mas agora há uma linha de raciocínio que
enfatiza que o fator preponderante para a modificação do
comportamento humano fora o desenvolvimento psicossocial
e este com o meio ambiente, estimulado pelo relacionamento
social. Antes o homem não tinha preferência no que diz respeito
à alimentação, comia o que estava ao seu alcance, já com a
introdução do cavalo no ambiente social, tinha-se a produção
de leite, carne, transporte de seus materiais, caso necessite
mudar de local, que agora deixava de ser nômade para se fixar
em uma região específica, Rink (2008).
A junção deste animal doméstico, o cavalo, a lida diário
proporcionou ao homem uma revolução e evolução biológica
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e social, pelo fator de agregação de valores de qualidade em
função de suas tarefas diárias e militares, onde o trabalho
desempenhado por mais de cinco homens, agora era realizado
por um homem a cavalo, nas batalhas militares a carga de
cavalaria dizimava exércitos, onde montados o militar tinha
sua força aumentada em cinco vezes, seu poder de visão
basicamente triplicava, psicologicamente o medo perpassava
para seu oponente, distâncias eram percorridas em minutos
e a batalha era desenvolvida em qualquer terreno, Xenofonte
(1965).
A maioria dos momentos na companhia de cavalos,
no trabalho diário, no manejo, ao alimentá-los, é de uma
complexidade quase infinita, do ponto de vista do ser humano, a
compreensão de causa e efeito requerida com o relacionamento
com outros seres é maior do que com o manuseio de ferramentas
e coisas animadas. Seguindo este raciocínio, o nômade vivendo
no ambiente eqüino, pois este vivia solto e somente seguia
seu “dono” se tivesse confiança nele, a metodologia aplicada
naquela época é tão atual quanto à necessidade de revermos
nossos conceitos de respeito aos animais em seus ambientes
naturais, Rink (2008).
São muitos os relatos referentes à origem da equitação,
uns propõe um cunho divino, outros de origens nobres, mesmo
assim suas tradições e histórias têm percorrido gerações,
mesmo que nada provado, incorporaram aos fatos históricos,
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Rêgo (1999).
O Papel do Cavalo na Cultura do Homem mostra-se por
uma teoria do surgimento da equitação como necessidade de
restringir a liberdade das manadas de cavalos, pois os mesmos
eram criados soltos, em caso de ataque de predadores, ou um
trovão ou outro momento atípico de vivência, eles estariam
livres para correr em disparada, sem um destino certo, essa
teoria relata que somente montado no dorso do cavalo, o homem
poderia controlá-lo e atingir sua velocidade, mas em relação
ao surgimento deve-se a sugestão teórica de que crianças
nômades no manejo de éguas de leite dóceis, desenvolveram
brincadeiras de montar nos animais (grifo original), com isso
de forma lúdica os dois seres foram se fundindo até os dias de
hoje, Rink (2008).
A descoberta por simples percepção do manuseio das
manadas de cavalos pelas crianças nômades proporcionou a
elaboração de uma teoria, que é possível a condução de um
cavalo por um cavaleiro montado em seu dorso, esta visão
proporcionou uma revolução e acelerou os acontecimentos
históricos até os dias de hoje.
Os nômades encontraram uma forma de conter as
manadas, mesmo que temporariamente, mas para que
esse domínio surtisse efeito era necessário a escolha de um
“elemento” importante no grupo social eqüino, para que seja
montado e conseqüentemente “dominado” pelo seu montador,
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sendo esta uma sociedade matriarcal, a escolha natural recai na
égua dominante do grupo, onde ela é responsável pela educação
dos indivíduos mais jovens, nas escolhas das mudanças de
locais disponíveis para pastagens, quando o grupo era nômade,
o incentivo para a defesa de um membro do grupo quando
predadores o isolavam ficando assim mais fácil de ser abatido,
Roberts (2009).

2.2. A dinâmica eqüestre impulsiona o mundo
Os seres vivos são dotados de um sistema locomotor
que implica na diminuição do tempo e do espaço em função
de uma oportunidade, seja em escolher um fruto, conseguir
uma parceira ou delimitar sua área, no homem este sistema
de locomoção fora melhorado com a prática da equitação, pois
somos dotados do pior e mais precário sistema locomotor do
reino animal. Quando a humanidade se valeu da velocidade
do eqüino para aumentar sua área de atuação, passamos para
o desenvolvimento mais apurado em relação aos avanços
tecnológicos, mais ainda, que os agrários, Rink (2008).
O cavalo foi de suma importância para o desenvolvimento
humano, mais ainda para as sociedades agrárias da Ásia Central
que fora o berço da dinâmica eqüestre, algumas civilizações
deste período ficarão preocupadas em formar sua cavalaria em
função da defesa territorial, pois cavaleiros nômades impuseram
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uma doutrina mercantilista e guerreira ao processo civilizatório
da humanidade, Rink (2008).
Outra particularidade da influência eqüina no
desenvolvimento humano é a sugestão teórica que as
civilizações que introduziram o cavalo no seu contexto
cultural, desenvolveram mais seus relacionamentos sociais, de
conquistas territoriais, de conhecimentos específicos advindos
das inclusões de culturas diferentes, pelo simples fato do
homem se deslocar mais rapidamente a cavalo, do que outro a
pé, proporcionando uma resposta mais rápida.
O império Persa influenciou Gregos e Romanos, no
mediterrâneo, mas estas duas civilizações se preocuparam mais
com as Bigas, carros guiados por cavalos, do que as assimilações
dos conhecimentos no manejo destes, com isso não iniciaram
uma doutrina eqüestre de qualidade, em contrapartida, Portugal
e Espanha, na península ibérica, que foram conquistadas pela
civilização Moura, tiveram seu desenvolvimento aprimorado,
surgindo destes países os melhores cavaleiros da Europa
Ocidental, Roberts (2009).
A história registra célebres cavalos responsáveis em
tornar seus donos em marcos históricos, o que dizer do
cavalo de Alexandre Magno da Macedônia (356 a.C.), grande
conquistador, contam os relatos que Alexandre quando tinha
quinze anos fora apresentado a Bucéfalo, neste momento
ninguém conseguia montá-lo, depois de perceber seu medo,
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que era da sua própria sombra, o jovem o colocou de frente
para o sol e conseguiu montá-lo; de Incitatus, pertencente ao
Imperador romano Caio César
Calígula, que deu o título de “Cônsul Romano” ao
seu cavalo; Outro solípede Célebre foi o cavalo de Napoleão
Bonaparte, pela sua beleza, Camargo (1908).

2.3. A ascensão do homo-caballos
As primeiras academias de equitação foram fundadas na
Europa, depois da queda de Constantinopla e do rompimento
das vias de integração entre os países orientais pelos Turcos,
mas estas instituições tinham como princípio a domesticação
eqüina pela brutalidade, pela violência gratuita, pela quebra
da individualidade eqüina, restringindo a espontaneidade do
cavalo, produzindo uma equitação violenta e de baixo nível,
outro princípio adotado nestas academias era que os europeus
enxergavam o cavalo, por critérios mecanicistas, como um
veículo, um transporte, que perdurou até o século 20, Rink
(2008).
A fusão na equitação do homem com o cavalo deriva de
um ser mitológico denominado “Centauro” *, que essa fusão
iniciou-se com os cavaleiros nômades da Ásia Central, de forma
intuitiva desenvolveram uma coordenação sensitivo-motora
primitiva entre eles e o cavalo, hoje já temos a compreensão
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desta fusão com o advento da neurofisiologia, da biomecânica,
da cinesiologia, ciências nascidas no século vinte, Rêgo (1999).
“O cavaleiro atua na fronteira dos sentidos onde as suas
ajudas se transformam nos movimentos do cavalo. Os
grandes mestres equitadores do passado sabiam como
fazê-lo, mas não sabiam por que os seus métodos davam
certo. E, por falta de conhecimentos específicos [...]
Não haviam paradigmas a serem observados.” Rink
(2008:175).

Os esportes eqüestres desenvolvem sentimentos diversos,
que de forma geral proporciona aos praticantes vantagens, do
tipo que resulta em uma atividade de cunho inclusiva, pois é
uma modalidade que torna visível as diferenças ao nível de
suas habilidades e competências físicas; favorece o contato com
a natureza; cria hábitos saudáveis; ensina a ter paciência; ser
firme em seu posicionamento; atua como disciplina facilitadora
do aprendizado interdisciplinar; o ensino e o respeito às regras
de conduta e sendo uma atividade completamente estimulante,
Cunha (2007).
A prática da equitação desenvolve o equilíbrio, por
fazer com que o corpo do praticante se ajuste ao movimento
tridimensional da andadura do cavalo, este efeito tridimensional
provocado pela equitação de forma equoterápica, induz ao
corpo ajustes entre as musculaturas agonistas e antagonistas,
melhora o trabalho da inervação recíproca sendo este um fator
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responsável na estruturação e organização motora do equitador,
Vetrano (2006).
A quantidade de ajustes de equilíbrio torna o exercício
bastante cansativo, já a coordenação motora faz-se pela
dissociação dos movimentos dos membros superiores com os
inferiores, combinando-os de forma a se manter no dorso do
animal, a agilidade, a destreza, o sentimento de força física e a
auto-confiança, Lermontov (2004).
O ensino da equitação contempla o ensino não só do
homem, mas também de sua montada, a relação existente
entre a cumplicidade no conjunto homem-cavalo e o modo das
experiências, e o fato de retornarmos a valores antes tidos como
essenciais e que hoje são colocados em segundo plano, como a
formação do caráter, hoje pouco desenvolvido de forma positiva;
a disciplina, como meio de implementar rotinas saudáveis para
o meio social; a iniciativa de resolvermos problemas sociais, e
não termos esta visão individualizada; o espírito de decisão e
o autocontrole, Apostila do II Curso Básico Pernambucano de
Equoterapia (2002).
A introdução do esporte equitação no contexto de projetos
sociais, vislumbra a possibilidade do cavalo ser um promotor de
inserção social e instrumento de socialização, sendo o público
assistido do projeto cavaleiros do futuro, crianças e adolescentes
em situação de risco, com possíveis carências sociais e afetivas,
distúrbios de relacionamentos, déficit educacionais, a utilização
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do cavalo como meio equoterápico, visando a integração ou
reintegração social, Lermontov (2004).
Vendo a equitação como um meio equoterápico, temse benefícios físicos e psicomotores em função da própria
movimentação do cavalo, o praticante é submetido à ação de um
desequilíbrio por estar montado, contraindo e descontraindo
a musculatura de seu tronco, pelo Efeito Tridimensional da
andadura do cavalo, com isso a musculatura se fortalece
favorecendo a reeducação postural.
Com a prática regular da equitação, o praticante tornase menos suscetível à agressividade tornando-se mais social,
mais aberto as amizades e ao relacionamento afetivo, tornando
o aprendizado da auto-percepção mais segura e duradoura, na
maioria das atividades eqüestres o cavaleiro desempenha suas
funções de maneira individualizada, em certos momentos há
um encontro com outros praticantes, que unidos pelo mesmo
sentimento de amor para com os cavalos e por experiências
de montaria formam laços de amizades e companheirismo,
Lermontov (2004).
Com a utilização da equitação como modalidade inclusiva,
devemos direcionar as aulas na visão da relação pedagógica do
esporte e dos projetos sócio educativos, pois a possibilidade de
perpassar conteúdos interdisciplinares nas aulas de equitação
é imensa e de fácil assimilação, mas existe a preocupação de
percebermos até que ponto poderemos incluir atividades novas
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e um aumento de dificuldades a um exercício proposto na aula,
pois o medo do desconhecido ou de se machucar, poderá tornar
a criança e ou adolescente inseguros, mesmo sem pular etapas
da construção de conhecimentos e vivências nas aulas, a inclusão
de momentos em que seja necessário uma tomada de decisão do
aluno faz-se necessário, mesmo que ele seja cauteloso e reflita
naquele instante, no momento zero, esta forma de proceder em
momentos decisivos de sua vida, se assimilados e perpassados
positivamente, são fundamentais para que ele, no futuro, não
haja de forma impulsiva, Ribeiro (2002).
Segundo Hirama (2008:37).
“O esporte é apresentado por diversos estudiosos como
um grande fenômeno social, que exerce influência em
todos os setores da humanidade. Na busca por conceitos
que definam melhor as diferentes práticas do esporte,
alguns autores classificaram o fenômeno separando-o por
características específicas. 1 - Esporte de alto rendimento
ou espetáculo [...]; 2 – Esporte quanto atividade de lazer
[...]”.

O esporte tem três categorias distintas, a primeira como
Esporte Vinculado a educação onde obrigatoriamente temos o
entrelaçamento a três áreas de ação pedagógica, fragmentandose em: Uma integração social entre os participantes, onde os
alunos possam participar efetivamente de todas as vivências; O
desenvolvimento da psicomotricidade de forma individualizada
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e auto-avaliativa e a disponibilidade de atividades físicas
educativas, buscando transformar as aptidões em capacidades.
A segunda em Esporte-Participação que tem caráter solidário
de cunho social, buscando a participação e o engajamento de
todos, sempre visando o lazer nas horas livres.
Hirama (2008).
A terceira parte do fenômeno estudado, como o EsporteEspetáculo ou de Performance, que pode ser considerado
também como Desempenho, que tem como características o
aprimoramento dos alunos talentosos.
O conhecimento das características anteriormente
descritas devem ser consideradas, pois o esporte de alto
rendimento ou espetáculo seria uma alavanca profissional para
os estudantes, como um sonho a ser alcançado, já o esporte
lazer serve, prioritariamente, como ferramenta de atração
das crianças e adolescentes para o projeto, só que o esporte
educação é o mais defendido em projetos sociais, tendo como
foco principal a formação do cidadão, Hirama (2008).
A sociedade brasileira adota, mesmo que subliminarmente,
o esporte como um meio de ascensão profissional, um meio
para que crianças de classes sociais desfavorecidas possam ter
onde brincar, o que comer e em certos casos até o que vestir,
escolinhas são fundadas com o intuito de retirar as crianças
das ruas, bolsas de estudos são oferecidas, neste sentido,
mesmo estudando, o aluno sente-se na obrigação monetária
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de participar, outro ponto seria a transformação da obrigação
monetária vinculada ao esporte lazer, mesmo tendo que estar
matriculado em unidade de ensino municipal ou estadual, temse a possibilidade de prazer em fazer o que se gosta, fazendo
o que se gosta faz-se com mais empenho e gosto, e a execução
do esporte transforma-se em esporte com arte e prazer na vida
adulta.

3. EQUITAÇÃO: trabalho, esporte e arte
Existiu um tempo em que os atores principais do “Filme
da Humanidade” eram os homens e seus cavalos ou os homens
dos mares, as outras pessoas, neste contexto eram elementos
figurativos, coadjuvantes do progresso humano. Neste universo
o ator principal seria o Cavaleiro Anônimo, este ser que
alinhavou a sociedade em uma enorme rede de comunicações,
que por fim consolidou a civilização do ocidente, Rink (2008).
“A equitação de trabalho formou a Grécia clássica,
construiu o Império Romano, gerou dezenas de profissões
na sociedade civil e militar da Europa medieval e, com
a descoberta do Novo Mundo, estendeu a „dinâmica
equestre ‟para todas as Américas. Por meio do cavaleiro
anônimo, o senado romano administrava suas províncias
na Grécia, [...]. Com um eficiente sistema de mensageiros
eqüestres e navegação marítima, Caio Júlio César
Otaviano [...], recebeu na Grécia, em apenas cinco dias, a
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notícia do assassinato de seu pai adotivo, em Roma [...].
Rink (2008:80).

As simples exibições das habilidades eqüestres pelo
praticante do hipismo fazem parte da natureza humana, pois
o trabalho do passado proporcionou os esportes do presente,
tal como o turfe que existe desde a domesticação do cavalo.
O Pólo, um esporte oriental. A falcoaria – a caça com falcões,
originalmente era um esporte de lazer, muito popular na idade
média, mas o esporte eqüestre mais popular neste período
eram as Justas, de origem nas guerras, onde cavaleiros e suas
armaduras travavam combates, armados com lanças, com
o intuito de derrubar seu oponente, retirando-o do dorso de
sua montada, no início as justas foram prioridade para os
mais abastados, mas com a ausência dos jovens nas cruzadas
patrocinadas pela igreja, pois era mais vantajosa, socialmente
falando, a batalha esporte em sua cidade natal, do que morrer
em solo desconhecido, com isso a igreja condenou as justas por
longo período.
Os Gregos consideravam a arte como a habilidade
conquistada, ou melhor, adquirida com paciência, na execução
repetida de exercícios, até seu perfeito aprendizado ou execução,
na atualidade este termo, arte, volta-se para o estético, tais como:
arquitetura, escultura e músicas. A arte eqüestre realizada com
mais destaque foi na Grécia clássica, em Roma, fruto de uma
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habilidade exaustivamente repetida, sendo esta arte uma das
atividades mais antigas do mundo, servindo de homenagem
para os deuses dos shamãs celtas, citas e hunos, Rink (2008).
Segundo Rêgo (1999:13).
“Conceitua-se equitação como a arte ou exercício de andar
a cavalo. Arte, capacidade criadora, natural ou adquirida,
porque pressupõe haver uma execução prática de
preceitos levados a efeito com perfeição e sabedoria, para
se alcançar um resultado, fato que distingue o cavaleiro
iniciante do experiente, o medíocre do excepcional ou,
ainda, o fracasso do sucesso.”

Já Camargo (1908:56), complementa que: “O
amansamento, fase inicial das atividades eqüestres, é uma arte
e pressupõem conhecimentos técnicos e práticos por parte
do domador sobre as impressões, reações e aprendizado do
animal.”
A equitação é um misto de trabalho árduo, cansativo,
metódico; é um esporte, pois contempla um conjunto de
exercícios e atividades físicas para ambos os atletas e finalmente,
uma arte, pois o cavalo é um ser de vontades próprias, por mais
que adotemos teorias, critérios e metodologias, estas ficam
sujeitas a sensibilidade humana e eqüina, não há teoria perfeita
sem uma singular sintonia entre o educando e o educador.
Instigar a força eqüina através de efeitos de rédeas e pernas
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do cavaleiro é um mister que poucos conseguem, e os que
conseguem ultrapassam os limites da dinâmica eqüestre.
Segundo Ricciluca (2010:13).
“[...] Equitação é a arte de bem montar, dirigir, conduzir,
exercitar, utilizar o cavalo em todos os aspectos. Podemos
também dizer que é a ciência que estuda os movimentos,
as ações, as reações, o equilíbrio do conjunto cavalo e
cavaleiro.”

Alguns conceitos são postos, mas o pontual no
ensinamento vem a ser a liberdade do aprendiz, o conceito
da aceitação por parte de sua montada, dos conhecimentos
repassados, da continuidade e da progressão do ensino, pois
antes de iniciar uma nova lição é necessário repetir a anterior,
e só passar para a próxima depois do animal ter aprendido bem
o que lhe foi ensinado, mas uma característica no cavaleiro tem
de ser latente, o dom da paciência, da doçura e da observação,
para que ambos possam usufruir dos momentos de prazer e de
glória presentes na equitação.

3.1. O Prazer na equitação
Na antiguidade o prazer da equitação era relacionado
ao homem-cavaleiro, uma relação tipicamente de trabalho
e de muito esforço para com o solípede, mas hoje o cavalo é
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direcionado para o lazer e descontração humana, deve aprender
a ter prazer em ser montado, ter confiança em seu dono,
originando-se assim bons desempenhos, respostas amigáveis,
de se executar um trabalho porque gosta e sente prazer no
esforço, anteriormente fora explicado que no processo de
domesticação do cavalo, eram criados soltos, sem nenhum
método, ou meio, de contenção, na atualidade são confinados
em baias, para que o homem tenha um poder de pegá-los a
qualquer momento, imaginemos se o cavalo fosse, hoje, criado
solto, o que o obrigaria a ceder, ou se deixar conter, por um
individua que o maltrata? Entender este conceito é fundamental
para o desempenho do conjunto eqüestre.
“[...]. A equitação de alta sensibilidade é também uma
equitação conduzida a partir do sentimento do prazer
produzido pela mente emocional do cavalo e do cavaleiro.
Para começar, o conjunto eqüestre deve ser formado a
partir de um sentimento chamado empatia: a capacidade
dos dois – homem e cavalo – de perceberem as emoções
um do outro, o que gera o prazer de trabalharem juntos.
[...].” Rink (2008:189).

A escolha de sua montada principia-se pela relação
existente a partir do manejo, a oferta da alimentação proporciona
ao cavalo a sensação de confiança a quem o alimenta, outra
possibilidade de contato mais refinado é a doutrina de rotinas,
fazer um trabalho no mesmo horário, seguindo uma seqüência
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previamente conhecida por sua montada, saindo em alguns
momentos para contemplar a diversidade, nesta perspectiva
seria o banho, o rasqueteamento, a limpeza de seus cascos, o
passeio diário, uma experiência fascinante é soltá-lo em campo
aberto e depois de um tempo, chamá-lo (a), pelo nome ou
assobio, a gratificação de ser reconhecido por sua montada é
semelhante ao abraço de um ser querido, de reconhecer que
seu cavalo o acompanhará em todas as situações, e que ele fará
tudo sem limite de esforços.
Somente com uma sensibilidade apurada do cavaleiro,
e com um olhar cuidadoso, perceberá as possibilidades de
sua montada, não permitindo que o mesmo chegue ao limiar
da fadiga física e psíquica, proporcionando-o exercícios
descontraídos, prazerosos e empolgantes. O objetivo de se
trabalhar com o cavalo é ter calma e empenhar-se ao máximo,
por pouco tempo, sem sacrifícios, mas sempre que possível.
“O prazer é o motor da vida. Um conjunto cavalo-cavaleiro
movido pelo prazer é um adversário imbatível. Se uma
seqüência de ações do treinamento for gratificada com
um afago ou um torrão de açúcar, a mente emocional do
cavalo registra com mais clareza este fato e, nas próximas
oportunidades, vai procurar repetir [...], a psicologia do
jogo e da brincadeira que, além da empatia e do prazer,
é um anseio que sabemos ser comum ao homem e ao
cavalo. [...]”. Rink (2008:190).
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A sociedade atual está carente de oportunidades e anseia
por momentos desafiadores, a percepção do convívio com o
cavalo, a prática de bons costumes, os exemplos a serem seguidos
e a realidade conflitante, que nos lares mais carentes existem
a desmotivação dos pais e até mesmo desvios de conduta, a
relação com os eqüinos proporciona uma relação de causa e
efeito, você oferece carinho e atenção e recebe muito mais em
troca.

3.2. Porque Montar a Cavalo?
O cérebro humano desenvolve-se a partir de momentos
atípicos, o aprendizado consiste em fazer ligações entre os
neurônios, quanto mais neurônios interligados na execução de
uma atividade, melhor resposta será dada, na equitação quando
o homem se une ao sistema locomotor do cavalo, ocorrem
mudanças cognitivas provocadas pela união psicológica com o
cavalo, para o cérebro humano acostumado com uma velocidade
bípede, se vê estimulado por uma velocidade superior ao normal
humano, proporciona estímulos necessários para aumentar
mais conexões sinápticas, na antiguidade quando o homem se
deu conta que, com a velocidade do cavalo, ele poderia diminuir
o tempo e o espaço, o mundo material veio ao galope em sua
direção, Rink (2008).
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“Se você observar a vida das pessoas, vai perceber que
as situações seguem um certo ciclo, existem fases em
que as coisas estão em calmaria quando, de repente,
surge um problema aparentemente sem solução. Assim,
mergulhamos em busca da solução desse problema até
voltarmos a viver em calmaria. Muitas vezes, não nos
damos conta de que retornamos para a tranqüilidade
do mundo que nos é conhecida até chegar uma outra
situação que nos move para um novo ciclo desconhecido”,
Shinyashiki (2006:51).

A equitação proporciona momentos de elevado êxtase,
tanto físico quanto emocional, nos coloca em xeque em relação
à própria existência quando em uma prova hípica temos
que transpor um obstáculo teoricamente intransponível, ou
participar de uma prova que a tempo teima em nos estressar,
nestes momentos a preparação do atleta é fundamental,
mas está preparação não se resume no físico, a preparação
psicológica nestes momentos é fundamental, a resposta
negativa do corpo é superada por um posicionamento positivo
da psique do atleta, pois se bem doutrinado o atleta não terá
medo do desconhecido, e saberá que o desconhecido é somente
um momento de descoberta para que seja conhecido, ou
reconhecido, e aprendido, Ribeiro (2002).
A equitação proporciona aos instrutores a possibilidade
de inclusão, pois nas aulas poderemos dispor, para os alunos,
algumas maneiras de integração, não só na atividade de montar,
mais também no manejo com os cavalos, onde os cuidados
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diários darão ao praticante um sentimento de carinho, de
atenção, uma noção que pode ser útil, a cada demonstração
de carinho do aluno para com o cavalo, o mesmo responde de
forma a reconhecer seu cavaleiro, Cunha (2007).
Com o manejo diário do equitador o cavalo assimila o
temperamento da pessoa que o cuida, que lida com ele, por isso
no primeiro contato com o animal tende a ser pontual para o
desempenho positivo de todo o processo de aprendizado, tanto
do aluno pessoa como para o aluno eqüino, o cavaleiro deve
se desprender de pensamentos, gestos e palavras violentas,
para que esse encontro seja o melhor possível para os dois, pois
o cavalo domesticado tem um poder social muito apurado e
refinado, não só com seus semelhantes, mas com todos os seres
que tem contato. Lermontov (2004).
O cavalo mesmo parado, não fica estático, a troca dos
apoios das patas, os movimentos da cabeça, ora olhando para
os lados, ora flexionando ou estendendo a musculatura do
pescoço, impõe ao praticante, ajustes em sua musculatura
geral, estes ajustes provocados pelo desequilíbrio ocasionado
pelo cavalo, faz com que o praticante de equitação, busque um
ajuste tônico da musculatura do abdômen, da musculatura da
cintura pélvica e da musculatura das coxas porção medial.
Montar a cavalo proporciona um sentimento de vitórias,
de conquistas, de superações, pessoas com necessidades
especiais tem na equoterapia uma possibilidade de reabilitação,
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que com o aumento do tônus muscular já se percebe um avanço,
uma melhoria da qualidade de vida, sem falar nos ganhos
sentimentais, onde o contato do praticante equoterápico com
sua montada, rejuvenesce seu ser, crianças são apaixonadas
pelo cavalo, até o ponto de saírem correndo e abraçando-o pelo
pescoço e querendo começar logo as atividades, refletindo um
puro sentimento de carinho e afeição.

3.3. Equitação como terapia
A equoterapia é a terapia que utiliza o cavalo como
agente reabilitador, na andadura do solípede, que consiste em
movimentos ritmados, precisos e tridimensionais, o corpo do
praticante se desloca para frente, para trás, para o lado esquerdo
e direito, para cima e para baixo, sendo esses movimentos
parecidos com o movimento da pelve humana, quando na
execução dos movimentos globais do quadril, de forma passiva
o praticante é impulsionado a acompanhar o movimento do
cavalo, tendo que manter seu equilíbrio, a coordenação de
braços e pernas, tronco e pescoço, tudo em função de suas
limitações e possibilidades, Wickert (1995).
Segundo Lermontov (2004:40).
“[...] Entende-se que é um método terapêutico que utiliza
o cavalo como instrumento de trabalho, para auxiliar no
desenvolvimento motor, emocional e social de pessoas
Editora Via Dourada

Marcus Lopes Bezerra| 223

portadoras de deficiência e/ou de necessidades especiais,
baseado na prática de atividades eqüestres e técnicas de
equitação.”

A palavra equoterapia foi criada por profissionais
brasileiros das áreas da saúde e de educação da Associação
Nacional de Equoterapia – ANDE, que foram empregando o
cavalo como meio reabilitador, tiveram a necessidade de definir
um termo que expressasse as técnicas de utilização do cavalo
nos atendimentos reabilitacionais. Etimologicamente a palavra
é de origem latina e grega, o radical EQUO, vem de EQUUS,
latim, que significa cavalo e o termo TERAPIA vem do grego
THERAPEIA, que é parte da medicina que trata da aplicação de
conhecimentos no campo da reabilitação e reeducação, Apostila
do II Curso Básico Pernambucano de Equoterapia (2002).
Segundo a Associação Nacional de Equoterapia – ANDE
– Brasil (2010), conceitua-se Equoterapia como: “um método
terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem
interdisciplinar aplicada nas áreas de saúde e educação,
buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com
necessidades especiais.”
A utilização deste termo, a nível brasileiro, contempla os
princípios e normas desta prática especificamente no Brasil,
o que facilita o reconhecimento deste método brasileiro, visto
que em outros países existem outras palavras e expressões que
são motivos de discussão em congressos internacionais, pois
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não contemplam totalmente os programas reabilitacionais e
educativos realizados com o cavalo e a cavalo.
Na história o ensino terapêutico da equitação, tem como
finalidade a reeducação motora, mas essa terapia não é utilizada
recentemente, pois a regularidade nas atividades eqüestres
ajudava na regeneração da saúde e preservava o corpo de
muitas doenças, sobretudo a insônia, Guimarães (2006).
Segundo a Apostila do II Curso Básico Pernambucano de
Equoterapia (2002):
“Hipócrates de Loo (458 - 370 a.C.) no seu Livro das
Dietas, [...] aconselhava a equitação ao ar livre, pois
fazia com que os músculos melhorassem o seu tônus.
[...] Asclepíades de Prúsia (124 - 40 a.C.) também
recomendava o movimento do cavalo a pacientes
caquéticos, gotosos, hidrópicos, epilépticos, [...] e
também para os acometidos de febre terçã. Galeno (130
- 190 d.C.) [...] médico particular do Imperador Marco
Aurélio – que era um pouco lento nas suas decisões –
recomendou a prática da equitação como forma de fazer
com que ele se decidisse com mais rapidez. Goethe (1740
– 1832) poeta alemão, cavalgava diariamente até seu 55º
ano de vida e reconheceu o valor salutar das oscilações do
corpo, [...] e o estímulo delicado,porém constante, feito
à circulação sanguínea. Gustavo Zander (sueco) fisiatra e
mecanoterapeuta, em 1890, foi o primeiro a afirmar que
as vibrações [...] estimulam o sistema nervoso simpático
[...].”

Conforme os autores mencionados, os estímulos
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provocados pela equitação, não só a nível físico, mas também
psicológicos, são mensuráveis, e a cada estudo de cunho
científico, fundamentados com os princípios equoterápicos,
temos a noção que os efeitos positivos dos exercícios a cavalo,
catalogados nos escritos antigos, nos dão a certeza que devemos
nos remeter ao estilo de vida e as particularidades de nossos
antepassados, onde o cavalo era o meio de locomoção e uma
ajuda no plantio de subsistência, o homem daquele período
tinha sua musculatura mais apurada em relação à tonicidade, ao
equilíbrio de seu corpo, tinha um domínio sobre o movimento,
pois a equitação proporciona estímulos novos ao cérebro,
a prova disto é a associação existente entre a equitação e os
benefícios na maturação do sistema nervoso humano, que estão
intimamente relacionados à coordenação motora do praticante.
Com o deslocar do cavalo o praticante e submetido
a um movimento contínuo e ritmado, sua musculatura e
exigida para se manter em equilíbrio constante, que a cada
passada adapta alternadamente entre suas musculaturas
agonistas e antagonistas, nesta proporção o tônus muscular
se adapta, alternando entre as ações musculares, esses ajustes
proporcionam uma compreensão de seu esquema corporal,
Lermontov (2004).
O cavalo apresenta um ritmo de batidas ao solo que podem
variar entre quarenta e setenta e oito vezes, podendo variar de
cavalo para cavalo, dependendo também de sua conformação
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corpórea, a importância deste conhecimento será necessário
para a utilização terapêutica de maneira eficaz, pois sabendo
qual o ritmo que o solípede anda, mais fácil será a adaptação
do praticante aos exercícios e manobras, sendo esta adaptação
o ponto chave para resultados e empregos corretos em função
das necessidades patológicas do praticante, Guimarães (2006).
Segundo a Apostila do II Curso Básico Pernambucano de
Equoterapia (2002):
“Cada passo completo do cavalo apresenta padrões
semelhantes aos do caminhar humano: impõe
deslocamento da cintura pélvica da ordem de 5cm nos
planos vertical, horizontal e sagital e uma rotação de
8 graus para um lado e para outro, [...]. O cavalo, ao
deslocar-se, exige do cavaleiro ajustes tônicos para se
adaptar seu equilíbrio a cada movimento. Cada passo
do cavalo produz 1 (um) a 1,25 ( um e vinte e cinco)
movimentos por segundo. Em 30 minutos de trabalho, o
cavaleiro executa de 1.800 (um mil e oitocentos a 2.250
(dois mil e duzentos e cinqüenta) ajustes tônicos. ”

A importância da equitação no campo da reabilitação, a
muito já se utiliza, temos a cada dia uma quantidade significativa
de pesquisadores em tecer comentários e elaborar teses a
respeito do tema, uns pesquisando os efeitos benéficos da
prática e outros a comentar a respeito da melhora da qualidade
de vida dos pacientes praticantes, mas o momento pontual
deste meio equoterápico e o efeito inclusivo que a equitação
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proporciona, onde a interação homem-cavalo, o homem e
a sociedade, o homem e o meio, a tempos perdida, agora é
valorizada, estudada e colocada em prática.

4. EQUITAÇÃO COMO PROCESSO INCLUSIVO
A sociedade brasileira observa atônita a mudança de
temperamento dos jovens, a cada dia observamos que por mais
que as instituições federais e estaduais possam atuar de maneira
educadora e até mesmo repressiva, não atingem a maioria da
população juvenil, projetos sociais são lançados anualmente,
buscando o entrosamento com esse público assistido, mas por
mais que disponibilizamos recursos monetários, materiais e
humanos, temos a impressão que quase nada surte efeito.
A possibilidade de inclusão da prática da equitação na vida
esportista, não só de jovens e adolescentes oriundos de famílias
tidas como normais e de classe média baixa, como também
de adolescentes de famílias muito carentes, abre um leque de
possibilidades inclusivas, de mudanças de comportamentos
e atitudes, pois a equitação contempla a psique do aluno em
função do alto grau de disciplina mental e corporal, um elevado
poder comportamental e de discernimento, fatores estes pouco
desenvolvidos em outros esportes, mas que aqui são pontos
fundamentais no aprendizado dos diversos papéis que o aluno
desempenha em sua vida, como gestor, líder, árbitro e juiz de
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suas próprias rotinas, competências e responsabilidades.

4.1. Efeitos da equitação
A equitação apresenta-se de uma forma multidisciplinar
que está intimamente ligada aos conceitos e valores educativos
repassados na escola fundamental e média, com isso o
aprendizado da equitação pode contribuir para a melhoria do
processo educacional do aluno, não somente a nível esportivo,
mas também a nível psicológico, social e intelectual, podendo
ser desenvolvida em diversas atividades externas, mas que
fica dependente da vontade e do meio pelo qual o professor de
equitação ministra suas aulas, Cunha (2007).
A equitação produz no aluno um sentimento de iniciativa,
de liderança, faz com que ele possa discriminar melhor suas
necessidades, suas capacidades e suas impossibilidades em
função das suas limitações e, mais ainda, as limitações de sua
montada (cavalo), como em qualquer outra modalidade esportiva
que introduz um ser vivo adverso ao ser humano, o contato com
o cavalo promove a consolidação de hábitos saudáveis, seres
humanos mais justos, confiantes e responsáveis, com isso a
percepção do que é certo ou errado ajudará em seu crescimento
e relacionamento, sem essa comparação de sua vida esportista
como Cavaleiro, com sua vida de Estudante de nada valerá se
ele não levar o conhecimento adquirido na equitação para sua
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vida escolar, familiar e de crescimento social, Ramos (2007).
Segundo Rêgo (1999:6)
“Inúmeros são os benefícios decorrentes da Equitação,
sobretudo os de conteúdo psico-motor, social e moral.
Nela o espírito de iniciativa, a intrepidez e o arrojo se
associam com o respeito ao outro ser, com o espírito de
solidariedade e com a lealdade recíproca, moldando o
caráter ao mesmo tempo em que desenvolve a destreza,
a coordenação motora, a flexibilidade e o equilíbrio”

A equitação ajuda na postura do cavaleiro, nos atletas
amadores, do tipo iniciante, os desvios mais comuns são a Cifose
Dorsal, a Hiperlordose Lombar e Escoliose esquerda ou direita,
estes desvios podem ser vistos a partir do posicionamento
do cavaleiro a cavalo, no decorrer das aulas esses desvios
posicionais devem ser corrigidos, outro fator importante
para uma melhoria postural é o domínio do equilíbrio, estar
descontraído e acompanhar o movimento do cavalo, com a
assimilação destes conhecimentos o cavaleiro irá sentar-se de
maneira mais cômoda, eficaz e confortável, Laudeslau (2010).
A posição do cavaleiro se diz correta quando ele não
perturba o equilíbrio do cavalo e permite, a este, se movimentar
e transportá-lo com o mínimo de esforço possível, facilitando
assim todos os movimentos eqüinos, isto só é conseguido se o
tronco do cavaleiro estiver na posição vertical no ponto mais
próximo do centro de gravidade do cavalo. O centro de gravidade
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está relacionado com a conformação física em particular, na
posição momentânea de seu pescoço, cabeça e membros, isto
é, da facilidade de se posicionar na atitude para aceitação de
comandos.
Fazendo menção ao efeito equoterápico do cavalo, que
o emprego terapêutico de montar a cavalo pode ajudar no
desenvolvimento das sinergias funcionais. O efeito criado
com o movimento do cavalo auxilia na dinâmica de suporte,
proporcionando ao praticante uma melhoria nos movimentos
coordenados, uma melhoria no controle da musculatura do
abdômen, ajudando na postura corporal, agindo sensivelmente
no centro de gravidade, Lermontov (2004).
Um dos efeitos mais notáveis da equitação é o da percepção
de outro ser, dotado de sentimentos e razões de respostas
condicionados, uma pessoa que se disponibiliza a cuidar de um
cavalo, ou de outro animal que se tenha carinho, é uma pessoa de
sentimentos singelos apurados, para se ter como resposta uma
alegria de sua montada, o cavalo, um ser dotado de inteligência
simples e dinâmica, poderá ser conduzido pela alegria de fazer,
por fazer com prazer, em resposta a um carinho de seu dono.
Segundo Rink (2008:194):
“O equitador que souber cativar o espírito lúdico do cavalo
poderá levá-lo a níveis superiores de excelência eqüestre.
Trabalhando com o sentimento de „prazer‟ na organização
do „reflexos automatizados da equitação‟ e buscando o
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espírito lúdico que sabemos existir na base emocional
do cavalo, o bom cavaleiro poderá transformar o seu
parceiro num companheiro de aventuras inigualável e
obter resultados insuperáveis. Uma meta absolutamente
impossível nos esportes que envolvem bola, veículos e
outras invenciones mecânicas”

A formação de um cavaleiro deve a cima de tudo ter por
objetivo, não desprezando outros posicionamentos, princípios
e intervenções, dar-lhe uma consciência de seu próprio corpo,
a busca do equilíbrio e o aperfeiçoamento da condição física do
cavaleiro, que ele perceba e perca o receio de cair, que tenha
prazer na competitividade e que tenha afeição e carinho por
aqueles que o ajudam. É por estas razões que o ensino da
equitação em nível de projetos sociais, proporciona aos alunos
uma relação com sua vida e uma reflexão de sua existência,
relacionar as pequenas conquistas a cavalo, com possibilidades
de ascensão social, pois nada relacionado a vida vem sem um
cunho de “obrigação”, de coragem em abordar os obstáculos da
vida, de fazermos movimentos coordenados buscando ajustes
corporais, pois até quando adultos somos mobilizados em nos
ajustar em um determinado exercícios.
Para que o solípede possa participar ativamente e
conscientemente das atividades eqüestres, há a necessidade
de grandes mudanças em seu comportamento e na atitude do
animal, mais ainda em quem o está ensinando e conduzindo, um
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cavaleiro despreparado ou com receios, que são transmitidos
indiretamente ao cavalo, poderá impor a culpa por resultados
negativos ao cavalo. O diferencial entre o bom e o mau
equitador é que o bom reconhece as falhas como sendo suas,
e que os erros que ocorreram foram por falha de comunicação
ou entendimento, ou por deficiência na preparação do cavalo,
Morgado (1990) define muito bem esse posicionamento quando
sugere uma reflexão sobre a indagação: “É ao cavaleiro ou ao
cavalo que se deve imputar a culpa de uma má execução? Ao
cavaleiro, e sempre ao cavaleiro.”
A intenção da introdução da disciplina de equitação,
aplicado ao Projeto Social Cavaleiros do Futuro, vem justamente
proporcionar a reflexão aos alunos na questão de aceitar
suas limitações, a acreditar na simplicidade de seus atos e a
repercussão destes, e o fundamental, que é perpetuar uma das
mais difíceis virtudes, a humildade.

4.2. Atividades hípicas inclusivas
Em um mundo altamente competitivo, onde as mudanças
tecnológicas são o que mais incentiva um consumismo
desenfreado, não só de um público monetariamente estável, mas
também de crianças e adolescentes, sedentos de informações e
utensílios de informática. As atividades hípicas servem como
uma válvula de escape pelas pressões vividas nos ambientes
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estudantis seja uma cavalgada, um passeio, ou percorrer uma
trilha, ou participar de uma prova de tambor, ou até mesmo
de uma prova de salto, nestes momentos o adolescente se
desacorrenta de seus dogmas, de seus medos.
O adolescente é um ser que adora atividades desafiadoras,
com mentes apropriadas para a assimilação de conceitos e
doutrinas, que de forma lúdica são adicionados ao contexto das
atividades a cavalo, dando uma dimensão nova no emprego
das possibilidades de penetrar no mundo juvenil, utilizando a
equitação como instrumento motivador, os esportes eqüestres
tem a capacidade de expor os nossos medos, a sutileza de
manifestar nossa vontade de participação em uma modalidade
altamente provocadora, no sentido que o cavaleiro, a cavalo,
situa-se entre o limiar do comando e de ser comandado, pois a
razão existente entre a alegria da superação ante as dificuldades
e a angústia de não ter conseguido, esse antagonismo pode ser
considerado como uma linha tênue que só os melhores podem
administrar, sem traumas, os dois mundos.

4.2.1. Hipismo rural
Esta modalidade esportiva a cavalo, de origem brasileira
nasceu da possibilidade de aventura no interior do Brasil, onde
grupos de amigos que gostavam de andar a cavalo em lugares
abertos, naturais, tinham neste ambiente um local propício para
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atividades prazerosas e encorajadoras, Associação Brasileira de
Hipismo Rural – ABHIR (2010).
O hipismo rural é considerado um esporte hípico
polivalente, pois a junção do homem com o cavalo no desempenho
da modalidade no ambiente bucólico e irregular faz com que
o esporte alcance graus de dificuldade não proporcionada
em outros esportes, à introdução de obstáculos artificiais aos
naturais, como um riacho natural, um muro, tronco de árvores
ao solo.
Este ramo da equitação baseia-se em percorrer uma trilha
pré-determinada, passando fazendas, rios, obstáculos naturais
e artificiais, dependendo dos participantes o percurso poderá
ter de três a cinco quilômetros, passando por pastos, aclives e
declives, em menor tempo possível, levando em consideração
o desgaste de sua montada, pois de nada valerá a colocação
do atleta se sua montada estiver prejudicada em função do
esforço excessivo da prova. O hipismo rural contribuiu para
a formação de outro ramo da equitação que foi o Concurso
Completo de Equitação – CCE, este faz parte da olimpíada, é
desta modalidade que aparecem os melhores cavaleiros, os
mais corajosos, destemidos, ágeis e versáteis, Academia Militar
das Agulhas Negras – AMAN (2010).
Segundo a Associação Brasileira de Hipismo Rural ABHIR:
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“O Hipismo Rural compõe-se de um conjunto de provas
realizadas em dois dias, incluindo competições de
Resistência, Steeple chase, Cross e Picadeiro. O Hipismo
Rural é caracterizado por mostrar o trabalho do cavalo
em espaço aberto, tendo o animal que fazer as figuras de
baliza, tambor, salto de obstáculos e recuos. Atualmente,
os competidores de Hipismo Rural estão divididos nas
categorias, Mini Mirim, Iniciante, Estreante, Nível I,
Intermediária, Performance e Força Livre. Hoje em dia,
a maioria dos animais que participam das competições
de Hipismo Rural tem sangue Árabe, mas qualquer raça
pode entrar na disputa desde que receba o treinamento
adequado.

Figura: 1 Descida de barranco.

4.2.2. Basquete a cavalo
Esta modalidade eqüestre adaptada teve sua origem na
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década de setenta na França, com o nome de horse ball, com
descendência direta do jogo de nome Bouzkachi de origem
afegã, do Pato (esporte) e do pato indoor argentinos, onde aliada
a disciplina de volteios, da aos cavalarianos um desempenho
inigualável nas atividades principais como Hipismo Clássico, o
Pólo e o Concurso Completo de Equitação.
Segundo a Academia Militar das Agulhas Negras – AMAN:
“O Horse Ball nasceu na década de 70 na França talvez
inspirado nos jogos de Buscati do Afeganistão ou de patos
da Argentina. A verdade é que a França queria instituir
um jogo com ginástica informal à cavalo e surgiu assim
o Horse Ball . Hoje já é tão divulgado na Europa que
até possui uma liga de mais de 250 times profissionais.
No final do ano passado o Campeonato europeu de
Horse Ball teve 12 países participantes e a sua final teve
como finalistas França e Bélgica, sagrando-se campeã a
França possuindo um time misto como duas mulheres
participando de seu time.”

Quando praticado no Brasil, este esporte tem como
objetivo o mesmo do basquete jogado em quadra esportiva, que
é a finalidade de se fazer um ponto na sexta, posicionada a uma
altura que permita ao jogador, montado, o arremesso da bola,
passando pela equipe adversária.
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Figura: 2 Disputa pela bola no Basquete a Cavalo.

O jogo desenvolve-se em uma área, preferivelmente, com
solo de areia de praia, com medidas mínimas de sessenta metros
em cada lado, podendo ser uma área quadrada ou retangular,
delimitado por uma cerca de aproximadamente um metro e
meio de altura, feita de madeira ou blocos de pré-moldados,
com a precaução de não ter nada pontiagudo na junção das
peças de madeira ou concreto, que compõe a cerca.
Dividem-se os alunos em duas turmas, devidamente
montados, e com os equipamentos de proteções individuais EPIs, o posicionamento inicial para o começo da partida é que
cada equipe se posicione em locais opostos, ficando de costas
e eqüidistantes do centro, ao soar do apito, o juiz da partida
arremessará uma bola para o alto, neste momento cada equipe
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voltar-se-á par o centro e tentará pegar a bola, se esta estiver
ao solo o aluno apeará de sua montada para pegá-la e montará
novamente, a disputa pela bola iniciará quando o aluno estiver
montado.
Cada equipe tentará passar a bola por seus atletas até
chegarem perto o bastante para o arremesso ou enterrada,
buscando fazer o ponto, a equipe que estiver defendendo
tentará proteger sua sexta, posicionando seus atletas de uma
forma que nenhum aluno da equipe adversária possa chegar
perto para o arremesso e ou enterrada.
Havendo um ponto, o juiz da partida determinará o
posicionamento inicial das equipes e arremessará novamente
a bola para o alto, no centro da área de jogo. A equipe que fizer
mais pontos (sextas) será a equipe vencedora da partida.

Figura: 3 Aluno montado realizando a sexta no Basquete a Cavalo.
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Esta modalidade no contexto do Projeto Social Cavaleiros
do Futuro atenderá possíveis dificuldades motoras e sociais,
desenvolvendo a iniciativa e o interesse pelo desconhecido,
contribuindo assim para um melhor aproveitamento
escolar e vindo a refletir no sucesso educativo através da
interdisciplinaridade da modalidade e ainda o seu caráter
inclusivo para grupos sociais especiais.
Segundo Cunha (2007:15):
“A equitação é um ótimo veículo de incentivo para os
alunos, de forma consciente, ganhar gosto e interesse
pelo estudo das disciplinas curriculares. Como exemplo:
regra geral, quando em trabalho de Volteio, o aluno
desequilibra-se para o lado de fora por atuação da força
centrífuga sobre seu corpo. Este tipo de situação estudamse na disciplina de física. Outro exemplo é o ritmo das
passadas dos cavalos, que pode ser estudado nas aulas
de Educação Musical. Fechando os olhos e escutando-se
atentamente a seqüência do contato dos cascos do cavalo
ao chão, [...]. Numa aula deste tipo, uma criança com
deficiência visual estaria em vantagem em relação aos
outros alunos, pois o seu sentido da audição está muito
mais desenvolvido.”

4.2.3. Prova de três tambores
Esta modalidade esportiva tem por finalidade contornar
três tambores distribuídos de forma triangular, em menor
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tempo possível. A separação dos tambores obedece a uma
regra que consiste que a distância entre o primeiro tambor
e o segundo tem de ser de vinte e cinco metros e cinqüenta
centímetros, do segundo tambor para o terceiro é de trinta e
dois metros, outra particularidade desta modalidade eqüestre é
que o primeiro tambor deve ser contornado da esquerda para a
direita e os outros tambores da direita para esquerda.
Segundo a Associação Nacional de Três Tambores –
ANTT:
“A modalidade Três Tambores chegou ao Brasil através
da ABQM – Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo
Quarto de Milha. Foi instituída como prova oficial de
velocidade, juntamente com as modalidades Seis Balizas
e Cinco Tambores. A prova dos Três Tambores alia
habilidade, precisão e velocidade, onde três tambores são
dispostos na arena de forma triangular, montando assim
o trajeto que será feito pela competidora.”

Com a permissão do juiz da prova o competidor, atleta
ou aluno se posiciona a frente do triangulo formado pelos três
tambores, ao passar pela marcação de início da contagem do
tempo, que pode ser por fotocélula, ou por uma pessoa com
uma bandeirinha, que baixa a mesma quando os ombros do
competidor passar em sua linha de visão, o atleta vai para o
primeiro tambor, que pode ser o da esquerda ou o da direita,
contornando-o quase que trezentos e sessenta graus, indo em
direção ao segundo e depois para o terceiro, contornando o
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terceiro seguirá em disparada para a chegada que é o mesmo
ponto de partida, ganhará à competição o atleta que fizer o
percurso em menos tempo.
Em caso de derrubada de algum tambor, pelo fato do
cavalo encostar-se a ele, o atleta, aluno no caso do projeto, será
penalizado com um acréscimo de cinco segundos em seu tempo,
para efeito de prova e conhecimento do público, primeiro será
dito o tempo do atleta e em caso de alguma falta será dito “tempo
corrigido” e acrescido cinco segundos por tambor derrubado.

Figura: 4 Disposição da Pista da Prova de Três Tambores.

A facilidade da introdução desta modalidade esportiva
eqüestre no nível do Projeto Social Cavaleiros do Futuro é que
a sensação de conquista, de habilidade, de segurança a cavalo
e velocidade, que o esporte proporciona, mais ainda quando
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os alunos relacionam seus desempenhos esportivos com o
desempenho escolar, aqui se tem uma das finalidades da
introdução do esporte como mecanismo de inclusão social e
como fator de melhoria da qualidade de vida.
Na maioria das modalidades eqüestres a preocupação com
a saúde animal é constante, pelo simples fato de ser um ser vivo,
dotado de consciência, mesmo limitada, de companheirismo
para com o seu cavaleiro e amor pelo que faz, neste caso em
particular o legislador que confeccionou o regulamento, teve a
preocupação de resguardar o animal a respeito de preservá-lo
de maus tratos, açoites, e outros “atributos” provenientes da
raça humana, sendo motivo de desclassificação ou banimento
em caso de transgressão a lei do regulamento, como descreve a
Associação Nacional de Três Tambores – ANTT: “Após
a competição o animal é examinado por uma equipe de
veterinários, se houver alguma marca de chicote ou espora no
animal o competidor esta DESCLASSIFICADO. (grifo nosso)”

4.2.4 .Volteios
O volteio é considerado como um dos mais antigos esportes
eqüestres, pois aliam o equilíbrio com o desenvolvimento da
mobilidade, fatores preponderantes na antiguidade para o
desempenho nas guerras, sendo assim de origem militar, onde
o cavaleiro levava consigo materiais de segurança como o
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escudo e a lança, e ainda a espada, com tantos materiais para
serem transportados, a prática do volteio prioriza a tonicidade
dos músculos e a agilidade nos exercícios a cavalo.
Segundo a Federação Internacional de Equitação - FEI:
“Saltos, de fato, deve o seu início a treinamento
militar na Grécia antiga. Sua premissa inicial foi
à necessidade de equilíbrio quando em batalha
e, quando as mãos estavam cheias de armas, que
provavelmente era muito útil! Embora Volteio
provavelmente não vai salvar a sua vida mais,
ainda é uma importante disciplina eqüestre, melhor
descrito como uma performance espetacular de
ginástica enquanto se deslocam em um cavalo.”

O volteio é praticado tanto por homens quanto por
mulheres, a nível olímpico é praticado em conjunto, por equipes
ou individualmente, onde os exercícios dinâmicos ou estáticos
são desenvolvidos no dorso de um solípede galopando, sendo
incentivado por um guia tendo o contato com o cavalo através de
uma rédea longa, nos atletas de volteios a condição física tende
a ser excepcional pela grande demanda de força, coordenação,
ritmo, flexibilidade e equilíbrio empregado.
Para esta modalidade eqüestre a uma necessidade de
um cavalo com certas nuances, de temperamento e de preparo
físico, mais o mais pontual é que o cavalo tenha bom caráter e
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um temperamento excelente, para que o mesmo não reaja ante
os exercícios desenvolvidos pelos volteadores. O cavalo deve ser
saudável para que possa manter um galope por longos períodos
de tempo, não se incomodando por ter uma grande quantidade
de peso, que constantemente muda de lugar.
Em relação ao Projeto Social Cavaleiros do Futuro, a
disciplina de volteios é empregada como uma atividade lúdica
e estimulante, para que possa desenvolver o equilíbrio, a
coordenação motora e a socialização, pois em certos momentos
das aulas, os alunos são incentivados a executarem os exercícios
em parceria com outro aluno, fazendo com que laços de amizade
aflorem durante as aulas.

Figura: 5 Equipe de Volteios – Cav. do Futuro.

4.2.5. Provas clássicas
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Para o entendimento do conceito clássico do hipismo,
temos que nos remeter ao renascimento onde temos: que é a
arte de montar e conduzir bem o cavalo, subjugando as forças
e os movimentos deste nobre animal as vontades e desígnios
humanos, mesmo sabendo que a nobreza está em reconhecer
a individualidade presente em cada solípede, para outros o
entendimento é que essa subjugação eqüina implica diretamente
no controle do equilíbrio e da movimentação, influenciando
consideravelmente na harmonia do conjunto cavaleiro-cavalo.
Os conhecimentos assimilados pelos primeiros
mestres cavaleiros na utilização rudimentar dos cavalos,
não se consolidaram pelo simples fato da falta de textualizar
as informações, pois essas sabedorias eram transmitidas
verbalmente sofrendo o entendimento de quem a recebia,
mesmo com toda dificuldade esses conhecimentos chegaram
até a nossa época, sobre a convivência entre os homens e os
cavalos.
Grandes mestres contribuíram para o engrandecimento
da equitação, temos como exemplo Xenofonte (355 a.C.) este
ocupa um lugar de destaque com a elaboração do livro Manual do
Emprego da Cavalaria, que reúne vários conhecimentos na área.
O anseio humano pela renovação literária, artística e científica,
na Renascença, na Itália, mas precisamente nas cidades de
Nápoles e Ferrara, surgem as primeiras escolas de equitação,
que culminou na multiplicidade de fontes de conhecimentos
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 7

246 | RPMont: peculiaridades de uma tropa especializada em proteger e servir

e inevitavelmente uma diversidade de procedimentos, de
métodos e de pontos de vistas, Morgado (1990).
Segundo o estatuto vigente da Federação Eqüestre
Internacional – FEI: “O hipismo é o esporte olímpico em que
homens (cavaleiros) e mulheres (amazonas) competem em uma
mesma prova em igualdade de direitos e condições”, Laudeslau
(2010:17), e esta possibilidade proporciona uma interação
entre os alunos, na convivência o aluno (cavaleiro) com a aluna
(amazona), desmistifica uma complexa superstição que separa
as pessoas pelo gênero, perpetuando assim uma cultura que
historicamente não reconhece a emancipação feminina, que
em alguns países esta cultura medieval ainda é tida como
dogma. Incutir na formação estudantil a aceitação de conceitos
referentes à valorização do ser, sem levar em consideração seu
gênero, etnia e religiosidade é uma das principais barreiras a
serem transpostas pela sociedade atual.

4.2.6. Adestramento
Em tempos passados dava-se o cavalo a um domador, que
na maioria das vezes não tinha calma e tato para a iniciação,
o cavalo era tratado como um ser que deveria ser subjugado
pela força e violência, inserindo o medo e a irracionalidade no
cotidiano do cavalo, métodos que incluem uma rotina de vícios,
de deformidades físicas e psicológicas.
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O ensino do adestramento, Dressage como é conhecido
internacionalmente, significa uma conquista e não uma
submissão, do cavalo as ordens de seu cavaleiro, a memória,
neste animal, é a faculdade mais desenvolvida, e neste caso
deve ser explorada para que se possam ter resultados mais
palpáveis, concretos e duráveis.
No adestramento, as aulas são realizadas em uma pista
de arreia, que não pode ser muito macia, de formato retangular,
de aproximadamente sessenta metros de comprimento por
vinte metros de largura, ao redor de toda a pista têm-se alguns
pontos fixos para servirem de referências para o início e o fim
de cada exercício, estas referências são iguais em todas as pistas
desta modalidade, independentemente do local, estado ou país,
em relação à prova, o cavaleiro deve fazer com que o cavalo
execute, dentro de um limite de tempo determinado, uma série
de figuras obrigatórias, que são chamadas de reprises, que
podem ser círculos, movimentos diagonais e outras formas
geométricas. Estes exercícios, reprises, são avaliados por um
grupo de jurados que dão a nota de zero a dez pontos, Laudeslau
(2010).
No ensinamento do adestramento do cavalo, devese condicioná-los pelo método da repetição de exercícios,
semelhante aos treinamentos físicos militares, que com a
constância da repetição, proporcionam reflexos condicionados,
que tem a finalidade de incorporar atos reflexos condicionados
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sem questionamentos, método semelhante a este pode ser
aplicado ao ensino ou adestramento do cavalo, que responde
sem insurgir-se contra o cavaleiro, cumprindo os exercícios
rapidamente, Camargo (1908).
No adestramento a participação do cavalo é mais evidente,
figurando como principal, o cavaleiro ou amazona tenta, pelo
seu trabalho, dependendo do grau de adestramento de sua
montada, projetar sua graça, vigor e beleza, a imagem do cavalo,
abnegando a sua própria imagem a segundo plano, a visão que
o público deve ter é que o cavalo movimenta-se por iniciativa
própria, em provas desta modalidade, onde o desempenho da
execução das figuras de picadeiro e levando em consideração
suas complexidades, o que se exibe é o cavalo e o trabalho deste
que o júri avalia, Morgado (1990).
Segundo Camargo (1908:56):
“O objetivo do Adestramento é suprimir as reações
intempestivas aos estímulos do cavaleiro e transformálas em atos reflexos rápidos e úteis ao trabalho que
o animal deve executar. Pela lei da repetição, os
movimentos coordenados na execução do trabalho vão
se tornando cada vez mais fáceis e passam, com o tempo,
a ser executados automaticamente com menor esforço e
menos gasto de tempo. Pela lei do ritmo e regularidade
dos movimentos, o gasto de energia, também, torna-se
menor.

Já a Confederação Brasileira de Hipismo – CBH considera
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que:
“O Adestramento ou Dressage, como é conhecido
internacionalmente, é uma modalidade Olímpica do
Hipismo e, dentre todas as manifestações esportivas
da equitação, constitui o segmento mais clássico. Os
seus princípios básicos são os pilares da Equitação
Acadêmica e adotados por todas as demais disciplinas.
Essencialmente técnica, busca o desenvolvimento
do cavalo, através de uma educação harmoniosa de
modo a torná-lo um “atleta feliz”. Portanto, na própria
conceituação pode-se depreender que a modalidade
impõe uma cuidadosa ginástica progressiva e racional,
associada a uma preparação mental do cavalo, de
maneira que nas competições, o animal deve mostrar-se
calmo, elástico, descontraído e flexível. Durante toda a
apresentação deve passar ao espectador a imagem de um
cavalo confiante, atento e impulsionado, demonstrando
um perfeito entendimento com o seu cavaleiro.”

Antes da introdução das aulas de adestramento na rotina
dos eqüinos, o solípede passa por dois estágios decisivos e
fundamentais para o seu aprendizado e conseqüentemente
um desempenho positivo: a domesticação e o desbaste. Todos
os erros, as falsas informações ou entendimentos errôneos
repassados de forma incompleta, são cometidos no transcurso
destas fases, por falta de preparo ou negligência, para o
solípede os momentos de ensino são tidos como verdadeiros e
se os conteúdos forem repassados de forma errônea, o animal
aprende o errado e o coloca em sua rotina de vida.
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Segundo Morgado (1990:20-33):
“A domesticação tem como objetivo principal habituar
o cavalo ao convívio com o homem, deixando de ser
um „animal selvagem ‟, esse convívio, decorrente do
tratamento diário que o adestrador, ou o parafreneiro,
lhe dispensa, cuidando de sua higiene, alimentação,
medicação, deve sempre colimar a conquista de sua
confiança [...]. O desbaste visa o desenvolvimento das
forças do cavalo novo e sua obediência às ajudas simples
e elementares.”

Objetivando a introdução desta modalidade eqüestre
no ambiente do Projeto Social Cavaleiros do Futuro, teremos
um meio facilitador de conter possíveis momentos violentos,
que em outros esportes são tidos como comuns, conseguir que
um cavalo execute movimentos suaves, de uma beleza plástica
esplendorosa, exige de seu adestrador, uma paciência sem fim,
uma humildade que poucas pessoas possuem, o manejo destes
cavalos em especial, tem que especializar o grupo em um
ambiente de amor e prazer no sentido de se fazer em função
da conquista de um estágio social melhor, perpassar esses
ensinamentos para jovens e adolescentes em situação de risco
é uma das prioridades deste projeto.

4.2.7. Salto
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A modalidade de salto consiste, basicamente, em percorrer
um percurso com obstáculos diversificados, de forma a passar
por sobre eles, sem derrubá-los, cada percurso contém uma
quantidade de oito a doze obstáculos diferentes e com variados
graus de dificuldades, variando também suas alturas, que podem
ser de oitenta centímetros para prova da categoria escola, até
um metro e sessenta para grandes prêmios de hipismo, sendo
estas medidas para provas realizadas no Brasil.
Esporte originado dos campos ingleses, com descendência
nos passeios e nas caças a raposas, esporte tipicamente dos
nobres, os cavaleiros eram acompanhados por seus cães, ao
avistarem a raposa os cães acuavam-na e o cavaleiro tinha que
acompanhar o percurso de seus cães, passando por obstáculos
naturais, por cercas e rios, por quase tudo que aparecia em
sua frente, ao final do século dezenove, este esporte fora
modificado para que pudesse ser praticado em um ambiente
fechado e resumido, bem menor que as áreas que antes era
praticado, variando entre quatrocentos e oitocentos metros
de percurso, podendo até a chegar a cinco mil metros, os
obstáculos que eram naturais, foram reproduzidos de forma
artificial para aproximarem das sensações das caçadas, com
o aperfeiçoamento do esporte foram introduzidas regras e
distribuição dos atletas em categorias, conforme as idades e o
grau técnico dos cavaleiros e amazonas, Laudeslau (2010).
Segundo a C.B.H., “O salto tem como objetivo desenvolver
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a musculatura, a flexibilidade e a técnica para transpor
obstáculos, com coragem, confiança, agilidade e velocidade,
em perfeita harmonia e total submissão ao cavaleiro”, exige-se
também do cavaleiro e amazona, uma rapidez de pensamento,
um conhecimento de seu corpo e como este responde ao
desequilíbrio proporcionado pelo movimento do cavalo, o
conhecimento de como o solípede responde aos estímulos de
braços e pernas (as ajudas), e que aqueles tenham um preparo
físico e condicionamento geral e específico dos grupos musculares
exigidos para a modalidade e que tudo isto esteja memorizado
muscularmente, fazendo com que o corpo responda de maneira
automatizada, sem a necessidade de avaliação.
Já a F.E.I., em função das provas de salto, salienta que:
“O objetivo é sempre a saltar ao longo da seqüência
projetada sem erros - um círculo claro. Se qualquer parte
de um obstáculo é derrubado ou se o cavalo se recusa
um salto, as penalidades são acumuladas. O vencedor da
competição é o conjunto cavalo e cavaleiro que incorre o
menor número de penalidades, termina o curso no tempo
mais rápido ou ganha o número de pontos, dependendo
do tipo de concorrência.”

Nas provas de salto, o objetivo é demonstrar a atitude
do cavalo e a destreza do cavaleiro, sempre que é cometido um
erro, que pode ser uma derrubada de um obstáculo, excesso
de tempo no percurso, erros de percursos, quedas do cavaleiro
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ou desequilíbrio e conseqüentemente a queda do cavalo, o
conjunto (cavalo mais cavaleiro) é penalizado em seu tempo, que
dependendo do tipo de prova, pode ser critério de desempate.
Já a Federação Eqüestre Portuguesa - FEP enfatiza que:
“São inúmeros os tipos de provas existentes: Sem
cronómetro, onde o tempo gasto a cumprir o percurso não
é determinante para a classificação final; ao Cronómetro,
em que a velocidade é determinante para a classificação
final; com Barrage, em que os conjuntos em igualdade
de pontos no 1º percurso, desempatam num percurso
reduzido, com base nas penalizações e tempo; de Potência,
um máximo de quatro barrages onde as dimensões dos
obstáculos são sucessivamente aumentadas, dificuldades
progressivas, estafetas e muitas outra.”

As contribuições, no nível do Projeto Social Cavaleiros do
Futuro, desta modalidade esportiva para jovens e adolescentes,
está nas solicitações exigidas pelo cérebro aos exercícios, a
doutrina e a dureza da rotina diária do esporte, a percepção
e a vinculação que temos de que a cada vitória conquistada
na aula, poderá significar um campeonato adquirido ao longo
do treinamento, é preciso que o cavaleiro e amazona não se
restrinjam a introduzir os conceitos e doutrinas da equitação
somente em função do esporte, nos ambientes de provas e
treinamentos, podemos fazer uma relação a um estilo de vida,
uma maneira de ser e se portar e como encarar os problemas
de frente e nunca deixar para o amanhã o que podemos fazer e
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resolver hoje.

Figura: 6 Cav. do Futuro Erasmo com Cv. Sertanejo.

4.2.8. Concurso Completo de Equitação – CCE
O Concurso Completo de Equitação é uma modalidade
olímpica nascida em mil novecentos e doze, também conhecida
como “triátlon” Eqüestre, esta competição divide-se em: Prova
de Adestramento, Prova de Cross-Country e Prova de Salto,
que são realizadas em três dias consecutivos, este esporte é um
importante exemplo da combinação e o potencial do conjunto
(homem-cavalo), por realizarem três provas distintas com um
elevado desgaste físico, tanto humano quanto eqüino.
Este esporte foi introduzido no Brasil desde mil novecentos
e vinte e dois, e era restrito aos oficiais de cavalaria do exército
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brasileiro, na época, que tinham como mister a preparação dos
cavalos de guerra para a guerra, esse termo “cavalo de guerra”
é a definição dos cavalos preparados para o CCE, oriundos das
unidades militares.
Com a normalidade das relações internacionais, a
preparação dos “Cavalos de Guerras” na década de oitenta
não se fazia mais necessária, surgiu à necessidade de estender
esta modalidade para o mundo civil, os primeiros atletas a
aderirem a esta modalidade foram os cavaleiros oriundos do
Hipismo Rural, entidades como a CBH, a Escola de Equitação
do Exército – EsEqEx, a Academia Militar das Agulhas Negras
– AMAN e os Regimentos de Cavalarias dos Estados Federados,
passaram a promover provas e a investirem para uma melhoria
dos conteúdos e doutrinas, surgindo assim competidores, civis
e militares, com os melhores resultados a nível sul-americano
e mundial.
Sendo um concurso, a primeira prova a ser realizada é
a de Adestramento, onde o conjunto precisa executar figuras,
reprises, com diferentes níveis de complexidades e dificuldades,
sendo que os juízes observam o grau de entrosamento e
equilíbrio do conjunto. No segundo dia será a prova de CrossCountry, onde o conjunto percorre um percurso externo, com
obstáculos artificiais inspirados no ambiente natural do campo,
nesta prova o grau de dificuldade é muito elevado. No terceiro
dia será a prova de Salto, onde o conjunto deverá mostrar
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precisão e controle na abordagem dos obstáculos, ao final do
terceiro dia, e do concurso, o solípede deverá demonstrar que
ainda está com energia, resistência e obediência para com o seu
montador.
Segundo Laudeslau (2010:19):
“O objetivo desta modalidade é vencer as diferentes
dificuldades no percurso e chegar ao final com menor
ponto de números negativos. Esta competição é composta
por três provas: Adestramento, Endurance – ou Prova de
Fundo – e Salto. Na prova de Adestramento, o conjunto
se apresenta num picadeiro, fazendo uma seqüência de
movimentos obrigatórios. [...] A prova de fundo é a etapa
mais importante da competição. É subdividida em quatro
fases, [...] com percursos e caminhos de velocidade. A
prova de Salto tem por objetivo mostrar que o cavalo de
Triathlon Equestre tem resistência e condições suficientes
para fazer tudo o que precede e ainda está disposto e
bem fisicamente, [...].”

A particularidade desta modalidade no contexto social do
Projeto Cavaleiros do Futuro é o caráter pluralista dos conteúdos,
onde os mesmos, não se restringem somente a uma faceta
do prisma da equitação, buscando novos ambientes, naturais
e artificiais, os exteriores (cavalgadas fora do ambiente da
Unidade Militar, assemelhando-se ao Cross-country), são tidos
como as melhores experiências vividas pelos alunos, em nossa
capital, a área praiana com dunas e a possibilidade do contato
com o mar, outro ambiente seria a área da caatinga, com a sua
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vegetação rasteira e muitos problemas em relação a possíveis
traumas, a vegetação de mangues com vastas áreas submersas,
um exemplo deste ecossistema seria a área próxima ao rio Coco
com uma grande área preservada.

Figura: 7 Exterior na Praia.

5. A PREPARAÇÃO FÍSICA DO CAVALEIRO
A Cada dia, a notoriedade do valor do condicionamento
físico geral e específico é evidente, alguns mestres da equitação
acadêmica compartilham o mesmo pensamento que existe uma
dualidade na equitação, o preparo do condicionamento físico
do cavalo e do cavaleiro, os dois seres tem que trabalharem e se
exercitarem juntos para a aquisição da melhoria de sua condição
física, se o treinamento somente priorizar o solípede, em função
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da técnica e ganhos da tonicidade muscular, esquecendo-se o
cavaleiro, de nada valerá um solípede doutrinado e condicionado.
A falta de preparo por parte do cavaleiro servirá de
desequilíbrio e dificuldade de manobras para com o cavalo,
que por fim resultarão em lesões, traumas musculares, dores
e estiramentos musculares. A falta de condicionamento físico
por parte do cavaleiro ou amazona evidenciará os chamados
“acidentes de percurso”, onde a falta da ação mais consistente
da musculatura humana proporciona uma ação desordenada
dos membros: inferiores e superiores, das cinturas: escapular e
pélvica, Laudeslau (2010).
A conscientização dos cavaleiros mais experientes ou
veteranos, e dos amadores, que nos finais de semana montam
buscando o entretenimento, vindos de uma semana cansativa,
de se ter um Educador Físico com especialização em hipismo é de
fundamental importância, para que se tenha um direcionamento
adequado, que atenda as necessidades corporais exigidas pela
modalidade em questão, não só nos exercícios praticados a
cavalo, mas também nos exercícios praticados ao solo.
Uma atividade física criteriosa proporciona, aos
atletas, uma melhoria significativa na qualidade de vida e de
seu desempenho esportivo, e este entendimento aplicado
ao universo juvenil, que está em constante crescimento e
mudanças, visa tornar o adolescente um ser calmo, equilibrado
e ágil. O importante é enfatizar que a realização de atividades
Editora Via Dourada

Marcus Lopes Bezerra| 259

físicas se dê de forma progressiva, sistemática, criteriosamente
e organizada, específica para cada grupo etário.

5.1. Análise da musculatura empregada
Os esportes hípicos são atividades físicas que exigem
muito da musculatura específica do cavaleiro, com variações de
trabalhos em cada modalidade, tipos de provas e a cada vez que
o cavaleiro impulsiona sua montada, pois no ato de montar as
solicitações motoras ocorram simultaneamente, Rêgo (1999).
Fazer com que o cavalo obedeça ao seu cavaleiro é uma
das regras basilares da equitação, pois as ações do cavaleiro
devem acionar automaticamente o sistema reflexo natural do
cavalo, fazer com que cada comando seja específico para cada
ato reflexo do cavalo facilitará o entendimento do solípede, para
que isto aconteça, as ações de braços e pernas devem obedecer
comandos lógicos e não conflitantes, no caso de se executar
um mesmo comando para solicitar duas ações distintas ou
contrárias.

5.1.1. Cabeça, pescoço e tronco
Na equitação a cabeça, o pescoço, os ombros e os músculos
das costas se mantêm em constante tensão para manter o
equilíbrio do corpo, mas ao mesmo tempo descontraídos, a
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cabeça e pescoço devem permanecer na posição vertical, sobre
a coluna e sem sofrer tencionamentos, para que se evite a
sobrecarga, nesta posição o cavaleiro tende a olhar para frente,
para o horizonte, se por ventura o mesmo olhar para baixo
tencionará o pescoço desnecessariamente, desenvolvendo
uma postura cifótica e fora da linha vertical, que seria o
posicionamento ideal, Laudeslau (2010).
Para um posicionamento correto do tronco na linha
vertical, perpendicular ao alinhamento do cavalo, dois músculos,
com ações no pescoço, são de suma importância: o Trapézio e
o Esternocleidomastóideo, Rêgo (1999).
O Trapézio que é um músculo plano, com suas fibras
dispostas em leque, na parte posterior do pescoço, de origem na
base do osso occiptal e dos processos espinhosos das vértebras
cervicais e torácicas, com terminações em três partes da cintura
escapular, a primeira termina na borda superior da clavícula, a
segunda na espinha da escápula e a terceira na parte interna da
espinha da escápula. Dependendo do ponto fixo, poderemos ter
uma diversidade de atuação, se este músculo atuar dos dois lados
do pescoço teremos uma extensão da coluna cervicotorácica,
CalaisGermain (1991).
O músculo Esternocleidomastóideo faz a ligação do
crânio com a clavícula e ao esterno, origina-se no processo
mastóide e na linha nucal superior do occipital, estendendose até o esterno, dependendo do ponto fixo teremos as ações:
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se atuar de um só lado, leva a cabeça rotacionalmente para o
lado oposto a contração, e se atuar dos dois lados teremos a
extensão da cabeça.
O tronco tem, em particular, duas funções primordiais:
a primeira de proteção dos órgãos internos e a outra é de atuar
como base para o movimento dos membros superiores e para a
perfeita postura da cabeça no sentido vertical, sendo responsável
pela posição ereta do corpo de forma a atuar dinamicamente em
função da coluna vertebral, com o auxílio direto dos músculos
abdominais e pelos músculos dorsais.
“[...] a configuração da coluna vertebral não
é retilínea, apresentando como curvaturas
características a lordose cervical, de convexidade
dirigida para trás; a cifose dorsal, de convexidade
voltada para adiante; a lordose lombar e a cifose
sacra, [...], Rêgo (1999:33).

A lordose serve como amortecedor dos movimentos
do corpo, a lordose cervical amortece os da cabeça, enquanto
que a lombar amortece os impactos relativos ao tronco, sendo
que a cifose tem como função prioritária a de amortecimento
compensatório para os amortecimentos globais do tronco na
posição ereta ou de flexão e extensão, dependendo da modalidade
eqüestre, a postura ereta e predominante no adestramento,
onde existe uma contração estática dos grupos musculares
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de forma isométrica, já a segunda posição, que seria a flexão
e extensão do tronco, ocorrem nos casos das modalidades de
salto ou de partidas de pólo.
Para a execução da postura clássica do cavaleiro os
músculos atuantes neste posicionamento do corpo, são os
músculos abdominais, de posição anterolateral, situados
dianteiramente, mas estendendo-se até as costelas e atrás
até as vértebras da coluna: O reto do abdome: tem origem na
quinta, sexta e sétima costelas e no processo xifóide do esterno,
é o mais anterior dos músculos abdominais, que tem como
ação a flexão; O oblíquo externo: posicionam-se nas laterais
abdominais, projetando-se para frente e para baixo, originamse nas sete ultimas costelas e na crista ilíaca, mais precisamente
no ligamento inguinal, e suas fibras encaminham-se para a
aponeurose do oblíquo externo e as duas aponeuroses se ligam
anteriormente ao nível da linha alba, a ação deste músculo, em
função de seus pontos de fixação são: se ele atuar de um só lado
far-se-á a inclinação lateral para esse mesmo lado e rotação
para o lado oposto e se atuar dos dois lados, ao mesmo tempo,
flexiona o corpo para a frente; O Oblíquo Interno, que se fixa
em baixo do ligamento inguinal e segue em leque para fixar-se
na quatro ultimas costelas e na aponeurose do obliquo externo,
suas ações compreendem: se atuar de um só lado produzirá
um inclinação lateral e rotação do tronco para o mesmo lado,
se atuar dos dois lados flexionará o tronco para a frente e o
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músculo abdominal Transverso do Abdômen: o mais profundo,
tem como pontos de fixação as sete ultimas costelas, as cinco
vértebras lombares, a crista ilíaca e o ligamento inguinal,
de origem na parte anterior do abdômen, ao se contraírem
diminuem o diâmetro do abdômen, Calais-Germain (1991).

5.1.2. Membros superiores
Na equitação os seguimentos dos membros superiores,
mais precisamente a articulação do cotovelo, assumem uma
flexão de 90° no tocante ao trabalho muscular estático, já no
salto, no CCE e nas Provas de Cross Country, que é a transposição
de obstáculos artificiais ou naturais, os membros superiores
executam também a extensão na forma de trabalho muscular
dinâmico, Rêgo (1999).
As principais articulações envolvidas na região dos
membros superiores são a cintura escapular, a articulação
do cotovelo e a articulação do ombro, que se subdivide
nas articulações: Esternoclavicular, Acromioclavicular e a
Glenoumeral, esta articulação multiaxial com três graus de
liberdade, sendo a de maior mobilidade do corpo humano. A
articulação do cotovelo firma uma correlação móvel entre o
braço e o antebraço, sendo os principais flexores desta região
o músculo Bíceps Braquial: de origem dupla, uma na cavidade
glenóide da escapula e a outra no processo coracóide, fixandoSérie Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 7
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se na tuberosidade bicipital, tendo como ação deste estudo a
flexão do cotovelo; O Braquial de origem na face anterior do
úmero e finda no processo coronóide da ulna, tendo ação de
flexão direta da articulação radioumeral, e o Braquiradial de
origem no terço inferior do úmero, borda lateral e insere-se
no processo estilóide do rádio, tendo a mesma ação de flexão
do cotovelo a partir da posição pronada ou supinada, CalaisGermain (1991).
Em função do grande contato entre o cavaleiro e o cavalo
por meio das mãos em ação na boca do solípede, este seguimento
corporal é um utensílio biologicamente aperfeiçoado, tendo
como especificidade a apreensão pela ação de oposição do
polegar com os demais dedos, por esta particularidade, no
esporte eqüestre necessitase de um trabalho específico no
tocante a fixação de punho, na contenção das rédeas na forma
de um trabalho isométrico, sendo os músculos mais exigidos os
localizados na região do carpo, os flexores e os extensores da
mão, Laudeslau (2010).
A posição das mãos do cavaleiro apresenta-se, em função
morfológica como:
perpendicular à linha mediana do corpo, com o antebraço
executando um movimento de rotação interna, com a mão
em posição neutra, mãos no nível da cicatriz umbilical, com
os punhos executando os movimentos de flexão e adução,
seguindo este posicionamento, cada cano ou seguimento, de
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rédea permanece em uma das mãos, inserindo-se entre o dedo
mínimo e o anelar, passando pelas articulações falangeanas e
saindo por sobre o dedo indicador, sofrendo pressão do polegar;
para uma ação consistente e efetiva as mãos posicionam-se de
forma a ter a palma da mão voltada para a linha mediana do
corpo.

5.1.3 Cintura pélvica e membros inferiores
Para o desempenho eficiente nos esportes eqüestres este
seguimento do corpo humano deve ser trabalhado de forma
mais importante, pontual, visto que é nesta região que está
inserida uma das mais importantes articulações do corpo que é a
articulação coxofemoral, que tem como ligação à região lombar
da coluna vertebral, é nesta região que temos o músculo iliopsoas,
um dos mais importantes desta região, está região absorve
todo e qualquer movimento desnecessário na modalidade, bem
como também amortece os impactos originados pelo contato
do corpo do cavaleiro com os movimentos tridimensionais do
cavalo, Rêgo (1999).
“A solicitação motora, principalmente em relação à
flexibilidade e ao equilíbrio, é muito grande, já que, ao
posicionado sempre em flexão, confere maior estabilidade
à posição clássica do cavaleiro, [...] é por isso que de
acordo das ajudas com o funcionamento da máquina
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 7
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animal deve ser considerado tão importante, quanto ao
„acordo das ajudas‟ entre si, ou ainda mais, [...] o contato
constante das ajudas faculta ao cavaleiro a percepção da
posição reta tão necessária quanto à tensão, para obter
do cavalo, qualquer que seja a sua utilização, o melhor
rendimento, Licart (1989)”.

A principal articulação da região do quadril, que é uma
articulação proximal do membro inferior que une o fêmur a
pelve, é a coxofemoral, que em função desta articulação a perna
executa os movimentos de flexão, extensão, adução, abdução,
rotação interna, rotação externa, anteversão, retroversão,
inclinação lateral interna e inclinação lateral externa, CalaisGermain (1991).
Para a modalidade eqüestre temos que para uma
acomodação e assimilação do corpo humano ao movimento
tridimensional do cavalo e a perfeita posição na sela, que oferece
maiores possibilidades de atuação sobre o solípede, temos que
as pernas do cavaleiro sentado no dorso do cavalo executam um
movimento de rotação externa e adução, com o movimento do
cavalo a cintura pélvica executa os movimentos de anteroversão
e retroversão, quando no trote o cavalo encontra-se apoiado em
uma das diagonais, interna ou externa, para depois seguir a parte
aérea, a cintura pélvica executa a retroversão para acompanha
o movimento do cavalo para cima, da fase aérea para ficar na
posição apoiada a cintura pélvica executa a retroversão. Nesse
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assento normal é imprescindível que a tuberosidade isquiática
(parte acotovelada do ísquio e é o osso sobre o qual sentamos)
se apóie igualmente no centro da sela, fazendo com que os
calcanhares se posicionem dentro do plano transversal da parte
superior do corpo.
Os músculos adutores e os quadríceps mantêm, por igual,
uma ação leve e constante contato com o flanco do cavalo, nesta
posição os joelhos abertos e soltos prejudicam o equilíbrio,
fazendo com que o cavaleiro atue erradamente ou até mesmo
de forma dualista, a cavalo as coxas permanecem estáticas,
sua parte medial pousada sobre a sela, os adutores agem de
forma isométrica, para que se faça um ângulo formado entre os
joelhos e a sela, que depende diretamente do cumprimento dos
estribos e dos tipos de trabalhos a serem realizados, Laudeslau
(2010).
A articulação do joelho define um apoio firme à unidade
formada pelo seguimento da coxa e pela perna, para esta
articulação há uma pontualidade de se ter uma mobilidade,
uma amplitude, para que se executem movimentos amplos
e de maneira moderada, em flexão e extensão, sem que seja
necessário apoiar o corpo, ora no cavalo, ora na sela. Para a
flexão desta região, os músculos posteriores da coxa, em especial
o bíceps crural, exercem função primordial, Rêgo (1999).
As pernas tem uma importância no tocante a fixidez
(qualidade de se fixar a cavalo), na impulsão, nas mudanças
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 7
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de direção e nas andaduras, influenciando no posicionamento
correto do cavaleiro, tendo como músculos responsáveis os:
músculo gastrocnêmio, situado na parte posterior da perna, que
tem a função participativa de flexão do joelho e flexão plantar
de forma direta e o músculo tibial anterior, situado na parte
anterior da perna, originado na face lateral da tíbia, inserindose sobre o primeiro cuneiforme (parte medial) e o primeiro
metatárseo, tendo como ação de flexão dorsal do pé, CalaisGermain (1991).
A posição do cavaleiro será tida como eficaz e atuante
se o músculo Tibial Anterior executar a ação de flexão dorsal,
juntamente com os músculos: Fibular Anterior ou Terceiro,
que fará o movimento de eversão, fazendo com que a ponta do
pé direcione-se levemente para fora e o Fibular Curto que fará
o movimento de abdução do pé, seguindo esse procedimento a
região da articulação metatarsofalângeas pousase nos estribos
(peça de metal onde o cavaleiro apóia o pé) somente este
seguimento, evitando a colocação completa do pé.
“A articulação dos tornozelos, à semelhança dos joelhos,
deve ser flexível para que o pé do cavaleiro se posicione
de modo correto, ou seja, em flexão dorsal, e possa
executar leves movimentos de extensão, flexão e rotação,
de acordo com a necessidade de comandar o cavalo,
além de contribuir para a absorção dos impactos, Rêgo
(1990:40)
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A flexão dorsal é permitida pela posição flexionada
do joelho, uma vez que com esta posição exige um menor
tencionamento dos gastrocnêmios.

5.2. Exercícios físicos a pé
Observando os esportes, percebe-se que há algo que
permuta ambos os treinamentos: que ambos os atletas carecem
de um preparo físico adequado, pois em todas as atividades
desportivas a especificidades vem sempre em primeiro
lugar. Com a equitação não poderia ser diferente, pois nesta
modalidade esportiva a musculatura do cavaleiro interage com
o cavalo em um trabalho rítmico, dinâmico e de longa duração,
Laudeslau (2010).
A iniciação de trabalhos físicos a pé proporciona um
aquecimento prévio dos seguimentos corpóreos de forma
a não estressar a musculatura e ou articulações quando no
posicionamento a cavalo, estas atividades executadas de
maneira isolada podem favorecer o aumento da flexibilidade
e da estabilidade articular, diminuindo assim riscos de lesões e
traumas musculares.

5.2.1. Alongamentos específicos
Como toda atividade física, o corpo humano exige um
criterioso procedimento para a sua execução, nesta modalidade
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 7
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o conceito de alongamento não pode ser confundido pelo
conceito de flexibilidade, pois a procura da diminuição da
tensão muscular faz com que o corpo fique mais relaxado, o
alongamento aumenta a amplitude de movimentos, auxilia a
ter menos desgastes em atividades isométricas e desenvolve a
consciência corporal, fazendo com que, ao alongar-se o indivíduo
se concentra no seguimento corporal e entra em contato físico
também com este seguimento, Anderson (2003).
Faz-se necessário entender e assimilar que o corpo,
no alongamento, estará se soltando e relaxando, com isso
a musculatura e a freqüência respiratória deverão estar
descontraídas, bastando para isso que o atleta execute
movimentos de inspiração e expiração de forma lenta e regular,
Rêgo (1990).

5.2.1.1. Membros inferiores
Para que se possa alongar a região lombar e os posteriores
das coxas, deveremos flexionar levemente os joelhos, seguindo
do flexionamento do tronco à frente até posicionar as mãos
nos tornozelos, dependendo da amplitude articular do atleta
a variação de posicionar o peito nas coxas pode ser possível,
depois disto seguese a estender progressivamente as pernas,
uma variação deste alongamento seria o afastamento lateral
das pernas, sentindo o alongamento das musculaturas dos
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vastos mediais, Rêgo (1990).
Para o alongamento dos quadríceps e do joelho, em pé,
tem-se a possibilidade de segurar o dorso do pé com a mão
contrária, puxando o calcanhar em direção as nádegas, a
articulação do joelho se dobra naturalmente, a variação deste
movimento de alongamento também poderá ser executado na
posição de decúbito ventral, com a mesma pegada de mão, com
a preocupação de execução do movimento sem a aproximação
do limiar da dor, sendo que nesta posição o calcanhar posicionase na direção do meio das nádegas, Anderson (2003).
A musculatura da parte posterior da coxa, o atleta deverá
ficar em pé sobre um dos pés, com a outra perna flexionada e
com a lateral em cima do joelho da perna que está servindo
como base, o atleta deverá colocar uma das mãos na parte
interna do tornozelo e a outra sobre a coxa da perna flexionada,
para que o alongamento seja sentido a perna que está servindo
como base, deverá ser ligeiramente fletida e o tórax deverá se
inclinar para a frente e logicamente por sobre esta perna, este
exercício destina-se também a aprimorar o equilíbrio. Uma
variação deste alongamento seria a flexão da perna, puxando
o joelho, desta perna, para o peito, variando-se também o
posicionamento do corpo na vertical para a horizontal, em
decúbito dorsal, Laudeslau (2010).
Há seqüências de alongamentos que proporcionam
flexibilidade e energia as pernas, um destes exercícios pode
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 7
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ser realizado na posição em pé com um apoio lateral, este
movimento inicia-se ao tirar o pé do solo, elevando-se a uma
altura de vinte centímetros, o atleta deverá girar o tornozelo e
o pé, produzindo um movimento de rotação no sentido horário
e depois no sentido anti-horário.

5.2.1.2. Membros superiores
A circundução dos membros superiores, para frente e
para trás, com a postura reta, cabeça posicionada na posição
natural, tronco ereto, braços soltos na lateral do corpo com as
pernas afastadas na largura do corpo e a ponta dos pés para a
frente. A execução deste movimento dar-se-á em fazer círculos
com os braços estendidos e as mãos relaxadas, alternando o
sentido, Rêgo (1990).
Com os braços dispostos ao longo do corpo o atleta erguerá
os ombros, parte superior, em direção a cabeça, até sentir uma
pressão no nível do pescoço, o atleta deverá ficar nesta posição
de três a cinco segundos, depois deste tempo deverá relaxar,
outro alongamento seria a inclinação da cabeça, para a direita
e depois para a esquerda, na direção dos ombros, direito ou
esquerdo, mantendo o movimento por cinco segundos em cada
lado, Anderson (2003).
Outro alongamento direcionado para os membros
superiores seria estender os braços para cima, entrelaçando os
Editora Via Dourada

Marcus Lopes Bezerra| 273

dedos por sobre a cabeça, com as palmas das mãos voltadas
para cima também, segue-se a empurrar os braços para trás e
para o alto, sentindo a musculatura dos braços e dos ombros
alongando-se. Uma variação deste alongamento seria o atleta
ficar em pé com os joelhos ligeiramente flexionados, braços a
cima da cabeça, flexionado, se o braço flexionado for o direito, o
esquerdo segura-o pelo cotovelo e o corpo inclinara suavemente
para o lado contrário do braço flexionado, Laudeslau (2010).
Para o alongamento da região da cintura escapular, o
atleta deverá flexionar o tronco para a frente, braços estendidos
à frente, fazendo com que as mãos apóiem em uma parede ou
algo imóvel, as mãos devem estar afastadas na largura dos
ombros, o posicionamento dos joelhos devem estar ligeiramente
fletidos, ao abaixar o tronco o atleta deverá sentir a região sendo
trabalhada, seguindo-se a alternância entre a posição das mãos
e a altura dos apoios, para que se possa variar os seguimentos
corpóreos.

5.3. Exercícios físicos a cavalo
Com o intuito de proporcionar aos alunos uma interação
maior e pormenorizada das vivências a cavalo, certas atividades
são colocadas para que o aluno se sinta mais a vontade em
relação às reações que o solípede possa ter, pois mesmo parado
o cavalo poderá executar algum movimento, este poderá ser
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 7
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entendido de forma errônea por parte do praticante, que com o
receio de poder cair de sua montada venha a se assustar.
O trabalho inicial para a aquisição de confiança seria os
exercícios de alongamentos, pois estes são tidos como exercícios
tranqüilos, que não provoca tensão, que produzem sensações
sutis e revigorantes, que permitem que o aluno aprenda a entrar
em contato com a sua musculatura sem se preocupar com a
reação do cavalo ao desequilíbrio provocado pela movimentação
do cavaleiro em seu dorso.
Ao estar a cavalo e na posição do cavaleiro, o aluno deverá
dar um nó nas rédeas, para que dê a impressão ao cavalo que ele
está contido, com isso ficará mais calmo e receptivo a qualquer
tipo de incentivo involuntário de seu montador.

Figura: 8 Flexão do Tronco a cavalo.

O primeiro exercício de alongamento seria o de segurar
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o pé direito (esquerdo) com a mão direita (esquerda), o aluno
deverá ficar nesta posição entre quinze a vinte segundos, ao
final deverá retomar as rédeas.
O segundo exercício é segurar o pé direito (esquerdo) com
a mão esquerda (direta), com a mão contrária ao seguimento
do corpo, fazendo com que haja uma rotação do tronco para o
lado do pé que deverá ser tocado.

Figura: 9 Flexão do Tronco a cavalo com a mão trocada.

O terceiro exercício é de deitar sobre a garupa do animal e
depois abraçar o pescoço do animal, estes deverão ser realizados
com a preocupação de se ter uma distância de segurança de
no mínimo um corpo de cavalo para o cavalo da frente, pois o
aluno não estará observando por completo o posicionamento
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 7
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de todos os componentes da escola formada.

Figura: 10 Deitar sobre a garupa do cavalo.

Figura: 11 Abraçar o pescoço do cavalo.
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O quarto exercício é o de tocar com a mão direita
(esquerda) a garupa esquerda (direita) do cavalo, fazendo com
que o aluno olhe para a retaguarda do animal, fazendo uma
rotação do tronco.

Figura: 12 Tocar a garupa do cavalo com a mão trocada.

O quinto exercício é o de flexionar a perna a frente do
corpo, por sobre o cepilho da sela, fazendo com que a musculatura
da parte posterior da coxa seja trabalhada e depois flexionar o
tronco por sobre a perna fletida.
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Figura: 13 Flexionar a perna a frente do corpo.

O sexto exercício é o de flexionar a perna posteriormente
ao corpo, com a mão direita (esquerda) segurar a ponta do
pé direito (esquerdo) fazendo com que o calcanhar da perna
fletida toque ou aproxime das nádegas, fazendo com que a
musculatura da parte anterior da coxa seja trabalhada.
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Figura: 14 Flexionar a perna posteriormente.

Esses exercícios podem ser executados tanto com o
cavalo parado, quanto se deslocando, para o iniciante os
movimentos devem ser iniciados com o cavalo parado, com o
decorrer das aulas o aluno deverá ter a habilidade de efetuar os
exercícios ao passo, nas andaduras ao trote e ao galope exigem
um aperfeiçoamento técnico mais apurado, sendo vetado, por
motivo de segurança, a aplicabilidade em alunos iniciantes nas
andaduras ao trote e ao galope.

6. METODOLOGIA
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A metodologia aqui adotada teve como principal finalidade
conseguir encontrar o máximo de informações pertinentes
sobre a situação do Projeto Social cavaleiros do Futuro, que
só seria eficaz seguindo parâmetros específicos, típicos das
unidades militares onde o projeto está inserido. O intuito foi
de apresentar uma realidade atual, sem retoques, primando
pelo rigor na elaboração, explicação dos questionamentos aos
pesquisados e acolhimento dos dados obtidos.

6.1. Definição do método e instrumentos de
coleta de dados
Nesta pesquisa de campo fora utilizado o método
indutivo, de caráter descritivo, de cunho exploratório, pois com
base em exemplos particulares, possíveis de serem repetidos,
buscando chegar a conclusões generalizadas, investigando
e descrevendo possíveis vantagens da equitação no emprego
social e psicológico no grupo social representado pelo Projeto
Social Cavaleiros do Futuro.
A coleta de dados fora feito através da aplicação de um
questionário, com questões abertas e fechadas (questionário em
anexo pág. 88), visando à elaboração tabulada de resultados,
vinculando o ensino da modalidade esportiva equitação no
meio adolescente.
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6.2. Universo pesquisado
O Projeto Social Cavaleiros do Futuro teve sua origem da
iniciativa perspicaz de um Policial Militar de nome Raimundo
Daíso Rodrigues Filho, ver fig. 20 pág. 94, este cavalariano, no
ano de 2005, quando responsável pelo policiamento montado
da unidade, percebia que as crianças que moravam próximas a
unidade da Cavalaria da Polícia Militar, iam buscar o que sobrava
da alimentação dos policiais no rancho, em dado momento
elas ficavam a observar o manejo dos policiais no retorno das
operações, onde estes tinham que retirar o arreamento de sua
montada, colocar os cavalos para se espojarem (ato do cavalo
deitar no chão e se espreguiçar), depois dar um banho e colocálo na baia para que possa receber sua alimentação, os policiais
vendo a presença das crianças pediam para que elas fossem
realizar o mesmo serviço.
O senhor Raimundo Daíso Rodrigues Filho, percebendo
que as crianças tinham o interesse pelo manejo dos cavalos,
convidou com o consentimento dos pais das crianças, para
que aos sábados elas pudessem ajudá-lo nas aulas aos filhos
de militares, a repercussão positiva e o engajamento foi
tanto que ele mesmo se prontificou em ministrar as aulas de
equitação para a primeira turma que se chamaria Força X, ver
fig. 15 pág. 92, semente do Projeto Social Cavaleiros do Futuro,
neste tempo o Sr. Daíso, Tenente da PM, supria os gastos do
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grupo com seu próprio vencimento, vislumbrando que um dia
o Estado acolheria tal projeto, mesmo com um começo sem
um patrocínio fixo, sendo ajudado pela esposa e pelos amigos
mais próximos, nunca deixou que pensamentos negativos ou
até mesmo os revezes da vida o desmotivassem, ele sempre
acreditou na dimensão social e educativa do projeto.
No ano de 2006 o Projeto Social Cavaleiros do Futuro
ganhou um novo parceiro institucional, entrou nas fileiras
da corporação, no combate às desigualdades sociais e na
valorização das crianças e adolescentes a Secretaria do Trabalho
e Desenvolvimento Social – STDS, com uma parceria entre a
Polícia Militar do Ceará, mais precisamente o Esquadrão de
Polícia Montada e o Programa Criança Fora da Rua Dentro da
Escola, que tem como objetivo de retirar crianças e adolescentes
em situação de risco das ruas de Fortaleza, encaminhando para
a escola e projetos sociais.
O Projeto Social Cavaleiros do Futuro funciona dentro da
sede do Esquadrão da Polícia Montada Coronel Moura Brasil,
sede na qual seu funcionamento é vinte quatro horas. Já o
projeto funciona de segunda a sábado em dois turnos manhã
e tarde, pela manhã inicia de 7:00 horas as 11:00 horas e pela
tarde de 13:00 horas as 17:00 horas, atendendo 100 alunos, entre
meninos e meninas, na faixa etária de 10 a 16 anos, estes alunos
prioritariamente devem estar matriculados em instituição
de ensino fundamental e oriundos de Centros Comunitários
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ligados à STDS, dos bairros de fortaleza, com comprovada
assiduidade escolar conforme documentação pág. 90.
Os professores do projeto são conhecidos por instrutores,
são todos policias do Esquadrão da Polícia Montada (PMCe) onde possuem um nível de especialização em equitação
e possuem também a graduação em Bacharel em Segurança
Pública. A gestão desse projeto é de responsabilidade do
Centro de Referência Especializado de Assistência Social –
CREAS através da Secretaria de Desenvolvimento Social numa
parceria conjunta ao Programa Criança Fora da Rua Dentro
da Escola. O projeto conta com dois funcionários além dos
instrutores, um graduado em Pedagogia e uma secretaria
que tem a responsabilidade de toda a parte administrativa e
funcionamento do projeto.
Um dos documentos que direciona para a educação e
responsabilidades são as normas de conduta, ver pág. 91, que
regula e esclarece as ações sócio educativas para com os alunos
do projeto.
Os níveis de ensino do projeto vão deste os princípios
básicos de aprendizagem das modalidades eqüestres até
alcançar os níveis técnicos, os participantes do projeto aprendem
as modalidades de Equitação onde está possui uma divisão de
aprendizagem que engloba o Hipismo, Prova de três Tambores
e Baliza, onde os alunos aprendem as noções básicas sobre o
trato para com os cavalos, como prepará-los antes de montáSérie Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 7
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los, noções da montaria de maneira segura até chegar ao nível
de aprendizagem elevado, e a partir dessa evolução partem para
outra modalidade que é a prova de três tambores onde exige
um conhecimento mais especifico dos alunos e prática. Outra
modalidade é a música, com a formação do grupo Talentos
do Futuro que fora introduzido no ano de 2008, pelo músico
José Nilzélio Maia, ver fig. 19 pág. 94, buscando novos talentos
musicais e dando mais uma oportunidade aos alunos do Projeto
C. F., a participação no T.F. está vinculado a participação no
projeto C.F, e estes a escola, neste ensinamento o projeto conta,
em média, com 15 alunos participando desta atividade.
Mesmo com algumas dificuldades, o projeto conseguiu
levar, com a influência de seu idealizador o Capitão de Cavalaria
Raimundo Daíso Rodrigues Filho, alunos para campeonatos de
equitação a nível estadual, sem o pagamento de inscrições, um
dos resultados mais expressivos do ano de 2007, foi quando o
Cavaleiro do Futuro Francisco Sidney Monteiro da Silva sagrouse campeão Norte-Nordeste de hipismo na Hípica Harafá, em
sua categoria, competindo com crianças e adolescentes com
uma situação bem melhor em relação às oportunidades da vida.
Repetindo o mesmo resultado, no ano de 2008 sagrouse campeão foi o jovem Cav. do Futuro Victor Lúcio Dantas, na
categoria escola, na hípica Christus, ver fig. 17 pág. 93, além
destes resultados expressivos, em cada campeonato o Projeto
Cavaleiros do Futuro sempre coloca de dois a três representantes
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nas dez primeiras colocações.
No ano de 2009, o Projeto atendia setenta e quatro
alunos, distribuídos em seis turmas de segunda a sábado
e contando ainda com três instrutores, sendo que cada era
responsável por duas turmas, nos anos seguintes a parceria as
atividades foram reformuladas para englobar um leque maior
de atendimento, sendo algumas delas as visitas as escolas dos
alunos, com a solicitação das xerox dos boletins escolares para
o acompanhamento do rendimento escolar, recepção por parte
de algumas famílias de um benefício monetário por parte do
Programa Criança Fora da Rua e Dentro da
Escola, reconhecimento do projeto social “Talentos do
Futuro”, braço musical do P.C.F., com a participação em grandes
eventos estaduais como: Aniversário da PMCe, homenagem
na Assembléia legislativa do ceará, abertura da EXPOECE,
confraternização natalina da STDS.
No ano de 2010, no mês de outubro, integrantes do Projeto
Cavaleiros do Futuro, participaram da 1ª Prova da tríplice Coroa
pela NBHA – Ce, na Hípica Christus, onde desta vez sagraramse campeões amador e júnior, os Cavaleiros do Futuro Natanael
Oliveira Sousa e Fabrício dos Santos Sales, respectivamente, na
prova de baliza, ver fig. 18 pág. 93.
Em 2010, o Projeto Social Cavaleiros do Futuro atende um
público de alunos de setenta e cinco participantes, sendo que são
divididos em aulas práticas de equitação com a possibilidade de
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 7
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exercerem outra ocupação, que seria entrar no grupo Talentos
do Futuro, grupo musical formado para festejos, apresentações,
dentro ou fora do universo da unidade sede.

6.2.1. Amostra
Participam desta Pesquisa de Campo alunos do Projeto
Social Cavaleiros do Futuro, com idades entre dez a dezesseis
anos, com comprovada assiduidade nas escolas, ver anexo pág.
89, com no mínimo um rendimento escolar acima da média da
escola, que estejam com a permissão dos pais conforme termo
pág. 86, e que tenham uma avaliação positiva dos educadores
sociais, do coordenador e dos seus instrutores eqüestres do
projeto.

6.2.2. Sujeito
Os participantes desta pesquisa são trinta alunos, ambos
os sexos, com idades entre dez e dezesseis anos, do projeto social
Cavaleiros do Futuro, projeto este com sede no Esquadrão de
Polícia Montada.

6.3. Coleta de dados
Os dados foram coletados através da aplicação de
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um questionário, ver pág. 88, com questões fechadas e uma
aberta, visando o conhecimento da forma como o aluno crê nas
possibilidades e nas contribuições do ensino hípico na esfera
dinâmica do universo adolescente.
Fora realizado um primeiro contato para que se pudessem
expor todas as nuances da pesquisa, fazendo com que nenhuma
dúvida pairasse no sujeito pesquisado e nem tão pouco pelos
responsáveis por eles, fora também esclarecido a parte sigilosa
da pesquisa, conforme especificado em documentação anexada,
ver pág. 87.
Para a obtenção dos dados de uma maneira completa, fora
solicitado que cada integrante do projeto envolvido na pesquisa
estivesse na sala de aula da unidade, em data especifica para que
todos os trinta respondessem o questionário na mesma data e
hora, evitando com que um aluno que, por ventura, já tivesse
respondido, repassasse o conteúdo das questões levantadas.
As respostas, ao questionário elaborado, foram
analisadas conforme os critérios de respostas para cada item, as
comparações das respostas e a utilização de gráficos ou tabelas
para um entendimento e visualização.

6.4. Análise e discussão dos resultados
Participaram desta pesquisa trinta alunos do Projeto
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Social Cavaleiros do Futuro, sendo 25 meninos e 5 meninas,
sendo que suas idades estão distribuídas conforme tipificado
no gráfico abaixo.

O gráfico ressalta a importância da separação dos alunos
em função de suas idades, pois se levando em conta a maturidade
de cada aluno, para que se possa confeccionar um programa de
atividade física voltado para cada grupo etário.
Segundo Ribeiro et. al. (2002:04), ressalta que:
“A importância da diferenciação entre idade
biológica e idade cronológica no planejamento de um
programa de atividade física para uma população
de adolescentes. Para tal, é necessária a avaliação
dos estágios de maturação sexual. A classificação
em função da idade biológica possibilita distinguir,
de forma mais clara, as adaptações morfológicas
e funcionais resultantes de um programa de
treinamento das modificações observadas no
organismo decorrentes do processo de maturação,
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principalmente intensificado durante a puberdade.
Além disso, possibilita evitar que adolescentes com
as mesmas idades cronológicas, mas com diferentes
graus de maturidade, sejam colocados lado a lado em
atividades esportivas. Isso geraria um sentimento
de frustração no adolescente derrotado que poderia
influenciar todo seu relacionamento com os demais
do seu grupo ou faixa etária”

A diversidade das localidades onde os alunos têm
residência evidencia-se no gráfico seguinte, onde percebemos
a origem do público assistido do projeto, suas dificuldades de
locomoção até a sede do projeto, o tempo necessário para o
deslocamento e a chegada na sede na hora do início das aulas.

Em relação ao bairro onde os alunos moram, temos que
30% (trinta por cento) dos alunos do projeto estão situados na
área do bairro do Cambeba, perto do centro administrativo do
estado; 20% (vinte por cento) estão somente no bairro do São
Miguel da Messejana, área considerada de risco; 20% (vinte por
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 7
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cento) estão nos bairros do Parque Iracema e no Bairro Castelão;
10% (dez por cento) estão nos bairros da Grande Messejana e
do Barroso e os 20% (vinte por cento) restante, que no gráfico
aparece descriminado como “outros”, estão divididos entre os
bairros de José de Alencar, Montese, Alagadiço Novo, Praia do
Futuro e São Bernardo.
Em relação à 3ª pergunta sobre a informação de como o
aluno ficou sabendo da existência do projeto, temos que observar
a possibilidade de acesso às informações e a abrangência do
projeto em relação aos meios de comunicação, tais informações
foram aglutinadas no gráfico abaixo.

Em função do gráfico, acima exposto, observa-se que
60% (sessenta por cento) dos alunos ficaram sabendo da
existência do Projeto Cavaleiros do Futuro pelos amigos,
não especificando nas respostas do questionário, que estes
amigos pudessem ser amigos da escola ou vizinhos, mas que
influenciaram os alunos a conhecerem o projeto; 30% (trinta
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por cento) dos alunos foram direcionados pela família, neste
parâmetro foram relatados: os pais, os irmãos e irmãs mais
velhos; 10% (dez por cento) dos alunos pesquisado colocaram
a escola como a responsável pela informação de conhecimento
do projeto.
Estes dados são conclusivos em demonstrar a influência
dos amigos sobre as crianças e adolescentes, na elaboração de
seus conceitos e aceitações das verdades e negativas da vida.
No tocante a 4ª pergunta que relaciona a participação do
aluno com melhorias em sua vida: 32% (trinta e dois por cento)
dos alunos responderam que melhoraram no convívio familiar
e no relacionamento com os amigos; 10% (dez por cento)
responderam que melhoraram na escola; 6% (seis por cento)
melhoraram na parte física; 10% (dez por cento) relacionaram
a participação do projeto com melhorias no tocante ao convívio
familiar e na escola; 10% (dez por cento) relacionaram a
participação do projeto com melhorias no tocante ao convívio
familiar, na escola e no relacionamento com os amigos; 32%
(trinta e dois por cento) relacionaram a participação do projeto
com melhorias no tocante aos itens: convívio familiar, na escola,
na parte física e no relacionamento com os amigos, em suma
todas as opções da questão.
Segundo Ribeiro et. al. (2002:02), a freqüência nas
atividades físicas:
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“Estimula a socialização, serve como um “antídoto”
natural de vícios, ocasiona maior empenho na busca
de objetivos, reforça a auto-estima, ajuda a equilibrar
a ingestão e o gasto de calorias e leva à uma menor
predisposição a moléstias”

Na questão de número 5 (cinco), onde fora perguntado
sobre as possibilidades de um direcionamento profissional,
100% (cem por cento) dos alunos acreditam que a participação
no projeto está diretamente relacionada a grandes chances de
se conseguir um emprego e de se firmar nele, não só na questão
eqüestre, mas também na rotina colocada para os alunos, onde
se prima pela pontualidade, pelo asseio e apresentação pessoal,
pelos cuidados com os materiais disponíveis para o projeto.
Segundo Hirama (2008:43):
“O esporte tem muita importância nas classes populares,
pois permite a representação do social idealizado, onde
todos seguem as mesmas regras, independentemente de
classe social. Situações como o de quem é mais habilidoso
deve jogar mais, remete a uma questão de justiça possível
no esporte, o que é mais raro acontecer em diversas outros
momentos dos jovens em situação de risco, [...] Assim
acredita-se que é possível educar aprendendo o esporte,
se aprimorando, atingindo bom nível de performance
conforme possibilidades, admirando, sonhando,
entendendo, pesquisando, ensinando aos outros”.

Em relação à quantidade de horas disponíveis para
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o aprendizado dos alunos, 67% (sessenta e sete por cento)
responderam que as horas disponíveis para as aulas estavam
boas e 33% (trinta e três por cento) gostariam que aumentassem,
conforme gráfico.

Gráfico 4 Distribuição das horas aulas do projeto.

Em relação à 7ª pergunta, sobre a aptidão dos instrutores
no ensino da equitação, relacionando com as modificações nas
aulas e no incentivo a prática eqüestre, 77% (setenta e sete por
cento) enfatizaram a aptidão dos instrutores no desenvolvimento
das aulas e 23% (vinte e três por cento) disseram que somente
parte deles são aptos para o ensino.
Em relação à coordenação do projeto 90% (noventa por
cento) acham satisfatório o desempenho da coordenação no
tocante aos auxílios para com os alunos do projeto e 10% (dez
por cento) tem pensamentos contrários à maioria.
Na nona questão fora levantado o questionamento
sobre a prática de outra modalidade esportiva, segue resposta
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conforme gráfico especificado abaixo.
,

Em relação às respostas positivas dos alunos, 65%
(sessenta e cinco por cento) relataram que pratica o Futebol e
35% (trinta e cinco) praticam Futsal e capoeira fora do ambiente
do projeto.
Segundo Ribeiro et. al. (2002:06):
“Os adolescentes praticam exercício por várias razões,
que se diferenciam de acordo com a idade. Os principais
fatores podem ser assim agrupados: para adquirir
autoconfiança e satisfação pessoal, para sair da rotina
das atividades curriculares, para se sociabilizar e para
simular objetivos de vida, [...] O interesse na promoção
da saúde é um dos motivos pelos quais os adolescentes
buscam a atividade física em academias, clubes e outros. A
grande preocupação com a imagem corporal geralmente
é o estímulo que leva muitos adolescentes a buscar
atividades desportivas, sobretudo extracurriculares.”

No tocante a questão de número 10, onde fora perguntado
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sobre a obrigatoriedade da freqüência escolar, a resposta fora
unânime, 100% (cem por cento) dos alunos pesquisados
responderam que concordam com tal obrigatoriedade,
evidenciando o valor das instituições de ensino no contexto
pessoal e familiar, relacionando estas instituições como
formadoras de indivíduos.
Em relação aos esportes eqüestres praticados no projeto,
em função ao gostar dos alunos, as respostas foram descritas
no gráfico abaixo.

Segundo Ribeiro et. al. (2002:05):
“O indivíduo não deve selecionar um
“esporte ideal” para praticar, mas deve envolver-se
com a iniciação a várias modalidades. Para a seleção,
alguns itens devem ser considerados: orgânico
global, cardiocirculatório, neuromotor, característica
muscular, psíquico, imunológico, biométrico e
inclusive a “aptidão nata”. Se a intenção for praticar
um esporte de competição, esses itens devem ser bem
estudados; se for apenas atividade física recreativa,
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o peso dessas características é desequilibrado pela
preferência do próprio adolescente”

Ao contexto descrito no gráfico, temos ainda que 13%
(treze por cento dos alunos elencaram o Salto e o Adestramento;
10% (dez por cento) dos alunos elencaram a Prova de Tambor
e Baliza e 4% (quatro por cento) dos alunos, elencaram a Prova
de Tambor e Baliza e o Adestramento como as melhores provas.
Em resposta a 12ª questão, que tange em limitar a
participação no Projeto Social Cavaleiros do Futuro em 2
(dois) anos, os alunos foram unânimes em não concordar
com tal pergunta e imposição que hora encontra-se em vigor.
Foram unânimes também na questão posterior que sugere a
possibilidade de aproveitamento dos melhores alunos, em uma
nova etapa, em função do desempenho hípico, não esquecendo
também de seu histórico escolar como fator pontual para a
permanência deste.
O gráfico a seguir demonstra a resposta dos alunos em
relação a possíveis empregos dos melhores alunos no Projeto
Cavaleiros do Futuro, após 2 anos.
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Neste quesito entenda-se a expressão “emprego”, como
utilização, por serem adolescentes com idades aproximadas
de 16 anos, não podem ter vínculo empregatício, 44% (qu
arenta e quatro por cento) dos entrevistados optaram pela
monitoria, 24% (vinte e quatro por cento) escolheram a opção
de serem representantes do projeto em competições eqüestres,
20% (vinte por cento) optaram em especificar na opção outros,
sendo descrito a música e 12% (doze por cento) assinalaram
a monitoria e a representação como as melhores opções de
oportunidades para os alunos do projeto.
A especificação outros colocada no gráfico, fora sugerida
pelos alunos em razão que algumas respostas mencionarem
o Projeto Talentos do Futuro, mencionado anteriormente
como o braço musical do projeto Cavaleiros do Futuro, onde
os melhores poderiam participar das aulas de músicas,
aprimorando sua habilidade e buscando a potencialidade para
uma profissionalização.

6.5. Sugestões
Participando da rotina do projeto tivemos experiências
enriquecedoras, capazes de direcionar-nos para o ensino
e formação de crianças carentes, não que elas estejam em
situações de risco irreversíveis, como pouquíssimos acham, mas
a perspectiva de mudanças de condutas, de expor caminhos
e possibilidades, nos aproximam do que temos certeza que é
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importante, que é reconhecer onde estivemos, onde estamos e
onde podemos chegar, sendo o agora o momento da mudança.
Que se aprimore a formação dos responsáveis na
transmissão dos conhecimentos, um instrutor não doutrinado,
que não veste a camisa do projeto é um elemento negativo e
desmotivador para com os alunos, não há necessidade de se
colocar uma pessoa que ira servir de referência se esta não está
preparada psicologicamente, fisicamente e o mais importante
emocionalmente.
Outra possibilidade seria de explorar todas as áreas
disponíveis para o ensino da equitação, a maioria leva as turmas
para o mesmo local, o ensino se torna enfadonho e repetitivo,
na unidade sede do projeto há diversos ambientes, tais como:
pista de lama, riacho, descida de barranco, árvores caídas, um
poço onde os cavalos poderiam passar nadando, sem colocar
em risco a vida dos alunos.
Uma maior freqüência de provas internas de cunho
classificatório, tipo um campeonato, que ao final do ano, o
atleta de melhor resultado ganharia um presente significativo,
motivaria a tropa do projeto em participar mais das aulas,
empolgaria muito mais os alunos e chamaria os pais ou
responsáveis para o ambiente do projeto, os pais observando
as conquistas dos filhos seria um incentivo a mais para o
desempenho de suas atividades.
Uma maior participação dos instrutores nas provas
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externas, o instrutor se responsabiliza pelo desempenho de seu
aluno nestas provas, o aluno em ver seu instrutor, aquele que há
muito tempo está consigo nas pistas, incentiva a prestar mais
atenção no desenrolar das provas, o acalma antes da entrada na
pista, o orienta antes do início da prova, estas particularidades
não é somente da equitação, em todos os esportes há o
acompanhamento do técnico e felizmente nos campeonatos
só temos a presença do Subtenente Chaves, monitor desde o
começo do projeto e do fundador do projeto o Capitão Daiso.
Que se faça um cronograma das atividades para o ano
todo, que priorize as datas festivas, o dia do aniversário do
projeto, a participação nas datas festivas do estado, onde o
projeto Talentos do Futuro já participou muitas vezes, o que
acontece hoje no projeto é um cronograma baseado em ofícios
recebidos durante o mês ou próximo as datas, sendo que a
possibilidade de participação, muitas vezes está vinculada a
disponibilidade de transporte por parte da unidade militar e
a disponibilidade de cavalos para com o projeto, sabendo das
datas festivas o aluno se planeja e todos os envolvidos no projeto
também.
Que se coloque em prática o que anteriormente fora
elaborado em relação à disponibilidade de um pelotão específico
para alojar a cavalhada do projeto, ou que se crie um pelotão
responsável para alojar os cavalos disponíveis para o ensino
da equitação, ou que não seja específico do Projeto Cavaleiros
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do Futuro, mas que priorize os diversos projetos instalados na
unidade. Saber que os cavalos estão restritos em um só pelotão
facilita o acompanhamento do instrutor e do monitor na busca
dos solípedes e na visualização de como o aluno contém o cavalo
para que depois possa encilhá-lo.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante a realização desta monografia, assumimos o
desafio engrandecedor, da busca incessante de respostas para
questão pontual deste trabalho que é o elo que sustenta a
íntima ligação entre o esporte, como meio de inclusão social, e
os projetos sociais, amparados pelas instituições estaduais.
Consideramos que, sem dúvida, todas as modalidades
esportivas atraem um número bem significativo de jovens
e adolescentes, mas o grande facilitador deste volume é a
especificidade da modalidade eqüestre, em suma hipismo, que
sendo uma modalidade nova, em razão da disponibilidade de
materiais semoventes “patrocinados” pelo Estado, empolga e
motiva de forma singular o grupo pesquisado.
O passo fundamental desta obra foi identificar, através de
artigos científicos e livros, a aplicabilidade do ensino eqüestre
voltado aos grupos de riscos e reconhecer as características
relevantes na construção metodológica do ensino, evidenciando
pontos obscuros no aprendizado dos alunos e na formação dos
professores, que são fundamentais para que o projeto possa
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funcionar como um sistema padronizado, uma hierarquia de
qualidade, onde todos os níveis e escalões são responsáveis na
aplicabilidade das diretrizes colocadas pela coordenação.
Também ficou nítido no decorrer da elaboração deste
memento, a repercussão e respostas positivas em relação à
participação dos alunos em provas e campeonatos hípicos,
mostrando que a metodologia hora empregada não pode ser
totalmente esquecida e nem tampouco modificada em sua
essência e sim parcialmente modificada em função de suas
deficiências, para que se possa potencializar as habilidades já
bastante desenvolvidas.
Na perspectiva de um maior engajamento por parte da
família observamos a participação dos pais e familiares em ter
seu filho ou filha no seio do Projeto Social Cavaleiros do Futuro,
acreditamos que os mesmos vislumbram um futuro melhor
para os seus filhos através das políticas públicas do estado e
não somente a prática eqüestre, mesmo sabendo que a criança
e ou adolescente matriculado no projeto poderá receber os
benefícios monetários federais.
Ainda buscando um novo padrão a ser seguido, fazendo
menção aos modelos atuais para uma busca de desempenho
que só pode ser alcançado mediante a padronização de todas as
aulas, fato muito diverso da realidade do projeto, visto que, não
se tem um plano de aula específico, que englobe os diversos
níveis de idade, e que para nós é fundamental, que se separem
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os níveis de aprendizado dos alunos.
Quando buscamos uma proposta nova de planejamento
das aulas e conseqüentemente sua perfeita aplicabilidade,
estamos propondo um planejamento realista, consistente e
motivador, que dê ênfase as possibilidades de ensino, buscando
as contribuições inerentes ao ensino eqüestre para crianças e
adolescentes, não só no âmbito da praticidade, mas também
na teoria, pois saber como uma atividade se desenvolve torna
mais fácil o fazer e o construir.
Considerando o grande leque de contribuições e
possibilidades que o ensino da equitação traz para o público
assistido, reitero o que mais se referencia nos escritos que
serviram como pilares para esta monografia, que somente
com uma educação, doutrina, exemplos e muita dedicação
poderemos perpassar o respeito ao ser humano, não só de forma
que entendam a real necessidade em função da individualidade,
mas também como exemplos a serem seguidos, estes como o
mais típico dos ensinamentos.
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Fig. 15 Força X, início do Projeto Cavaleiros do Futuro.

Figura: 16 Alunos do Projeto Cavaleiros do Futuro em solenidade Cívico
Militar.
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Figura: 17 Cavaleiros do Futuro Victor Lúcio, Campeão Norte-Nordeste
2008.

Figura: 18 Cavaleiros do Futuro Fabrício e Natanael, Campeões da Tríplice
Coroa 2010.
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Figura: 19 Grupo Talentos do Futuro no Teatro José de Alencar com o Cap
Daiso com alunos do projeto em competição na Hípica Christus.
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CAPÍTULO 5
CÓLICA EQUINA: DESCRIÇÃO DA
SÍNDROME E PROCEDIMENTOS USUAIS
NO REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA
CORONEL MOURA BRASIL - POLÍCIA
MILITAR DO CEARÁ
Sávio Rebouças Felix
1. INTRODUÇÃO
Neste artigo foi proposta a descrição de uma das mais
importantes patologias equinas e o protocolo adotado pelo
Regimento de Polícia Montada Coronel Moura Brasil da Polícia
Militar do Ceará - RPMont / PMCE, para os diversos sintomas
e tipos de cólicas equinas. As atividades desenvolvidas para
a elaboração do artigo envolveram revisão de literatura,
acompanhamento diário do manejo nutricional e da enfermaria
do RPMont / PMCEObjetivou-se com este trabalho associar
conhecimentos teóricos ofertados pelo curso de auxiliar
veterinário do Centro profissional de educação a distância à
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atividade profissional desenvolvida pelo Departamento médico
veterinário do RPMont / PMCE.
A utilização mais intensa do cavalo em atividades de
lazer, trabalho e esportivas, no decorrer dos anos forçou uma
mudança na escolha dos alimentos e na técnica de alimentação
para atender a demanda adicional de nutrientes e não mais
atendida pelo volumoso no pasto. A redução do tempo de
pastejo devido ao aumento da ocupação com outras atividades
do cavalo faz ocorrer uma redução do consumo de pasto ou
de volumoso, e, mesmo que de boa qualidade, passa a existir a
necessidade de ofertar a quantidade de nutrientes necessários
para mantença e trabalho. Sabe-se que a concentração de
nutrientes no volumoso é baixa, razão pela qual os cavalos não
conseguem ingerir as quantidades de nutrientes necessárias na
quantidade de volumoso ingerida diariamente pelos cavalos.
Desta forma se faz necessário completar as necessidades de
ingestão diária de nutrientes, com oferta de alimentos com alta
densidade de nutrientes, denominados alimentos concentrados
(MEYER, 1995).
Cavalos são herbívoros, embora sejam cada vez mais
tratados com ração e apresentam no tubo digestivo segmentos
bastante ampliados que são particularmente importantes
para a decomposição da celulose pelas bactérias ali alojadas
(CALDEIRA, 2011).
Meyer (1995) classifica os equinos segundo a anatomia do
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seu trato digestivo, como sendo herbívoros não ruminantes, mais
especificadamente podem ser considerados como herbívoros
com ceco funcional, sendo que as características anatômicas
e fisiológicas permitem que os equinos possam absorver os
carboidratos contidos nos concentrados energéticos antes do
ataque da microflora intestinal.
O alimento originalmente segue uma sequência de
quebra mecânica e mistura aos líquidos produzidos pelo próprio
animal nesta ação, formando o bolo alimentar que percorre
todo o sistema digestivo, o tratamento mecânico do alimento
inicia-se na boca. A trituração é feita por movimentos laterais
da mandíbula e requer a ação de músculos fortes. Por esse
processo o alimento tem sua área de contato aumentada e se
submete mais fácil e rapidamente a ação dos sucos digestivos. Ao
mesmo tempo, o alimento é umedecido pela saliva, tornandose escorregadio e passível de ser deglutido.
O esôfago que entra no estômago de uma maneira
oblíqua, conta com um esfíncter que se contrai de uma maneira
reflexa segundo a pressão do estômago, este por sua vez tem
um tamanho médio com capacidade para 15-20L, isto quer dizer
que ele é relativamente pequeno e ajustado para uma recepção
contínua de pequenas quantidades de alimento. O intestino
delgado tem paredes muito rígidas, ricas em músculos e nervos.
Neste segmento a digestão, é intensa e predominantemente
enzimática. O intestino grosso do cavalo compreende seções
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volumosas, bem articuladas e compartimentalizadas. A
atividade do ceco e do cólon depende principalmente do tipo
e da quantidade de substâncias nutritivas provenientes do
intestino delgado.
O cólon menor tem por função absorver parte do
conteúdo líquido da digesta, dar forma ao bolo fecal e recobrilo com película de muco para evitar lesões na mucosa e facilitar
a progressão e consequentemente defecação (THOMASSIAN,
2005) . A permanência do alimento nos diversos segmentos do
trato intestinal depende de múltiplos fatores (individualidade e
ocupação do cavalo, tipo e tamanho de partículas, digestibilidade
ou pureza do alimento). Do tempo total de trânsito (35 – 50 h)
cerca de 85% são gastos no intestino grosso.
A utilização de ração como complemento, e em alguns
casos, como alimento principal na dieta dos equinos é fator
crucial para o acometimento desses animais pela síndrome
cólica, pois considerando o trato digestivo pouco desenvolvido
dos equinos e a grande quantidade de alimentos concentrados
nas rações, a possibilidade de o bolo alimentar se alojar em
algum segmento do sistema digestivo pela lenta digestibilidade
oferecida pela fisiologia e anatomia do equino, combinado com
umedecimento desfavorável e erros de manejo alimentar são
elementos de uma combinação mortal para esta espécie.
Entendendo que a cólica equina pelo fato da quantidade
de acometimentos, diversidade e severidade dos sintomas tem
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alto índice de mortes nestes animais, é imprescindível o estudo
desta patologia para entender melhor as causas, tratamentos e
consequências desta enfermidade.

2. DESENVOLVIMENTO
2.1. A síndrome cólica
A síndrome cólica é um termo generalista para definir
situações que envolvam dores na região abdominal do equíno.
A cólica pode ser resultado de problemas que atingem a área
gastrointestinal e órgãos abdominais, portanto sabemos que
o diagnóstico tem de ser algo bem elaborado e muito bem
analisado, pelos diversos locais onde podem ocorrer a cólica e
pelas causas diversas que estas podem apresentar.
Ainda é importante lembrar que os casos de cólica
gastrointestinal precisam ser tratados com certa velocidade, pois
o agravamento do quadro patológico complica-se mais com o
avanço do tempo, assim faz-se crucial a rapidez na identificação
dos sintomas e a tomada de decisão dos protocolos clínicos à
serem adotados.
Existe uma grande variedade de sinais clínicos de fácil
observação: Dores de moderada à severa, olhar frequente
para os flancos, rolar no solo, sudorese intensa, cavar o chão,
deitar e levantar diversas vezes, assumir posições anômalas,
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inapetência, apatia, febre.
Os sinais clínicos que devem ser considerados na
elaboração do diagnóstico, são: Avaliação da dor (moderada,
severa), temperatura, frequencies cardíaca e respiratória,
tempo de preenchimento capilar (TPC), coloração de membrana
mucosa (oral, ocular, vaginal), motilidade intestinal. Durante o
diagnóstico alguns procedimentos são fundamentais, o exame
retal, a sondagem nasográstrica com avaliação do refluxo e a
avaliação da resposta aos analgésicos.
As cólicas podem ser classificadas em cirúrgicas e
não cirurgicas, os sintomas são os mesmos, e só é possível
a identificação exata por meio de avaliação diagnóstica. A
cólica não cirúrgica podem ocorrer por sobrecarga gástrica
(excesso de alimento), cólica gasosa (alimentação com material
fermentativo); cólica por úlcera ou gastrite; cólica por excesso
de peristaltismo (aumento do movimento intestinal por
medicação, estresse, mudança de hábitos alimentares, etc.),
cólica verminótica e cólica por enterite anterior.
As cólicas cirúrgicas podem ser indicadas por: torção
intestinal; intussuscepção (quando uma alça de intestino entra
para dentro de outra); encarceramento nefro-esplênico (quando
uma alça de intestino coloca-se sobre o ligamento entre o rim ao
baço); impactação ( ocorre um acúmulo de material ressecado
dentro do intestino que não consegue transitar, podendo ser
fezes ou não); retroflexão (deslocamento de partes do intestino
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 7
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comprimindo outras alças) e enterólitos (“pedras” formadas
dentro do intestino).
Após os exames, é indicado cirurgia, se necessário, e os
procedimentos clínicos possíveis para a resolução do quadro.
Como já citado anteriormente este artigo abordará as
principais situações envolvendo a área gastrointestinal, suas
descrições, modos de prevenção e protocolos clínicos utilizados
atualmente no RPMont / PACE, por isso a divisão em tópicos
a fim de seccionar o sistema gastrointestinal do equino segue
abaixo para facilitar o estudo proposto.

2.3. O estômago equino e a cólica neste
segmento
O equíno é um monogástrico, e pode ser classificado como
herbívoro não ruminante por suas peculiaridades. O estômago,
primeiro compartimento é pequeno, compõe apenas 9 % do
total, isso implica em um fornecimento de alimento várias
vezes ao dia por ser pequena a capacidade de armazenamento
de alimento nesta seção, que ainda ocupa-se de água, gases e
secreções gástricas. Uma outra característica dos equinos é que
na inserção do esôfago com o estômago, existe uma estrutura
que impede o alimento retornar à boca (o equíno não regurgita).
As causas mais comuns de cólica na região do estômago
estão associadas a úlceras e distensões gástricas causadas por
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erros de manejo alimentar ou estresse. O câncer e os pólipos
são causas menos comuns de cólica no estômago.
Uma grande quantidade de grãos ou de volumoso
fornecidos à cavalos em única porção pode causar uma
distensão gástrica de maneira inesperada, provocando dor
severa, aumento da frequência cardíaca e causando sudorese.
A estagnação do alimento no estômago gera mais fermentação
e consequentemente mais dilatação. A anatomia do órgão e
a fisiologia equina não permitem que o animal expulse este
conteúdo regurgitando, provocando em casos sem tratamento
veterinário, a ruptura deste órgão e morte do animal.
As úlceras gástricas são mais comuns em potros e cavalos
jovens do que em cavalos mais velhos. Os sintomas mais comuns
de úlcera gástrica são o ranger de dentes, salivação excessiva,
cólicas intermitentes (frequentemente depois de comer),
emagrecimento e aumento na seletividade de alimentos.
O tratamento deste tipo de cólica se dá primeiramente
com o ajuste no manejo alimentar, dividindo o total de alimento
diário em porções pequenas várias vezes ao dia. Quando
confirmado o diagnóstico da distensão gástrica, a sondagem
nasogástrica é o principal procedimento, fazendo a retirada do
alimento com água e seguindo com medicamentos que auxiliam
na reconstituição da mucosa. Este tipo de afecção é responsável
por mais de 70% das síndromes cólicas com intervenção
veterinária.
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No caso de inflamações crônicas (gastrites) ou ferimentos
(úlceras gástricas) o tratamento inicia-se no manejo alimentar
combinados com o uso de antiácidos orais (pós ou pastas) ou
injetáveis.

2.4. O Intestino delgado equino e a cólica neste
segmento
Do estômago o alimento passa para o intestino delgado,
este é dividido em três partes: duodeno, jejuno e íleo. Nesta
parte, o alimento passa com certa velocidade, tem capacidade
volumétrica relativamente pequena, apenas 21% da capacidade
total do sistema digestivo, no entanto possui grande extensão.
Neste segmento do aparelho digestivo é que são
absorvidos alguns nutrientes como o cálcio, aminoácidos,
açúcares, amido, ácidos graxos e vitaminas lipossolúveis. A
principal característica da digestão no intestino delgado é que
ela ocorre completamente por meio de enzimas.
O intestino delgado pode ser afetado por numerosas
condições causadoras da síndrome cólica, aqui podemos dividir
estas condições em três grupos para tornar mais didático o
estudo, dos quais:
• Obstrução, são causadas por impactação verminótica
por ascarídeos (lombrigas redondas em cavalos jovens),
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impactação alimentar, corpo estranho (enterólitos),
constrição, abscesso abdominal ou tumores;
• Estrangulamentos: São provocados por torção
intestinal, encarceramento de intestinos em estruturas
abdominais, hérnia de diafragmática (deslocamento
traumático de intestinos no tórax), hérnia de Inguinal
(garanhões ou cavalos recentemente castrado), hérnia
Umbilical (potros e cavalos jovens), lipoma (tumor de
células adiposas em cavalos idosos);
• Ileus (intestino sem motilidade) tem como causa
comum a infecção do intestino delgado (enterites).
O tratamento da maioria das obstruções ou
estrangulamentos intestinais requer intervenção cirúrgica
urgente, nestes tipos de cólicas normalmente a severidade dos
sintomas avançam muito rapidamente. A Sonda nasogastrica é
uma prática fundamental para a sobrevivência do equino, pois
não havendo a descompressão do estômago, este romperá e
uma vez o estômago rompido, apenas a eutanásia serve como
solução para amenizar o sofrimento do animal.
Algumas impactações alimentares do intestino delgado
podem ser tratadas clinicamente com laxantes, fluidos
intravenosos, e analgésicos, dependerá da gravidade da
patologia intestinal e o grau de atividade do sistema do animal.
As infecções intestinais ou enterites demandam um
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tratamento clínico mais invasivo, alguns com custo econômico
maior que um ato cirúrgico. A infecção intestinal é uma
patologia grave e demanda um acompanhamento veterinário
para avaliação do equino acometido 24hs por dia, é necessário
manter uma descompressão continuada do estômago, pois
nestes casos existem altas quantidades de refluxo produzida
pelos intestinos (retira-se com a sonda nasogástrica), drogas
antiinflamatórias e antibióticas potentes.
Não podemos prevenir crises intestinais neste segmento
específico, com excessão a impactação verminótica que é
realizada através de vermifugações periódicas controladas.

2.5. O intestino grosso equino e a cólica neste
segmento
O intestino grosso do cavalo é uma das estruturas mais
importantes do sistema digestivo equino, onde há presença de
microrganismos que realizam a fermentação das fibras e dos
nutrientes não absorvidos no intestino delgado. Mede em torno
de 7 metros de comprimento, dividido em ceco, cólon dorsal
(direito e esquerdo), cólon ventral (direito e esquerdo) e cólon
menor e reto.
O intestino grosso possui grande motilidade nos
diferentes seguimentos, a maior parte dos movimentos tem
ação de mistura e transporte do alimento, e também mantém o
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conteúdo em estado homogêneo.
As cólicas incidentes no intestino grosso também teem
inumeras causas e por este motivo também dividiremos os
desarranjos do intestino grosso; aqui serão divididos em quatro
grupos:
• Obstruções: tem causas por Impactação alimentar,
impactação por areia ( Sablose), deslocamento de
cólon (à esquerda ou à direita), enterolitiase ( pedras),
tumores, corpos estranhos;
• Estrangulamentos: podem ser causados por torção /
vovulos intestinais e hérnia de diafragmática;
• Alterações de Motilidade: tem contrações excessivas
dos intestinos ou acúmulo de gás como causas;
• Inflamações: estas podem ocorrer por infecções
- a colite geralmente é acompanhada por bactérias:
Salmonela ou Clostridium, Erlichia Risticii (febre do
Potomac), e parasitas (grandes estrôngilos e pequenos
estrôngilos encistados), toxinas: toxemia em colites
incluindo o uso excessivo de drogas antiinflamatórias,
sobrecarga de grãos e metais pesados.
O tratamento para a maioria das causas de cólicas (colites,
presença de areia, e impactações alimentares) neste segmento
do sistema digestivo se dá de modo clínico, alteram-se doses e
frequências de analgésicos, laxantes e fluidoterapeuticos. Em
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casos onde o segmento fica impossível o deslocamento fecal ou
exista comprometimento circulatório, o ato cirúrgico é adotado.
O manejo alimentar deve ser a primeira ação a ser
observada para evitar as impactações alimentares e as
impactações por areia, deve-se ter sempre feno de boa
qualidade a disposição, assim como água, e a dentição deve ser
tratada anualmente evitando desgastes incorretos, corrigindo
imperfeições para facilitar a mastigação e consequentemente a
digestão.
As impactações por areia (sablose) ocorrem em animais
que alimentam-se sobre areia ou pastam em areas arenosas,
evitando esse tipo de solo na área de pastagem ou de oferta de
alimentos está patologia não ocorrerá.
A coprofagia (comer fezes) também deve ser evitada, e o
fornecimento de sal mineral é a medida de prevenção para este
comportamento.
O Cólon menor e o reto, tem destaque dentro das
possíveis síndromes cólicas do intestino grosso, por algumas
peculiaridades, geralmente as cólicas da porção final do
intestino são causadas por obstrução, estrangulamento, ou
dano a mucosa.
As lesões obstrutivas podem ser impactações alimentares,
retenções de mecônio em potros recém-nascidos, tricobezoares
(bolas de pêlo), enterólitos, pólipos, câncer, alterações nervosas
e prolapso. O estrangulamento do cólon terminal envolve
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prolapsos severos e raramente lipomas (tumores em células
adiposas).
No reto os danos mais comuns são feridas causadas por
palpações, coberturas mal executadas e lacerações retrovaginais
por acidentes no momento do parto.
No tratamento para as obstruções no cólon menor são
administrados medicações laxantes, analgésicos, em casos
crônicos pode ser necessário a evacuação manual diária do reto
com enemas e uma dieta laxativa. As lesões requerem correção
cirúrgica.
A palpação deve ser executada apenas por veterinários e
o parto deve ser assistido para evitar lacerações retrovaginais.

2.6. Protocolos utilizados no RPMont / PMCE
O Regimento de Polícia Montada Coronel Moura Brasil
da Polícia Militar do Ceará - RPMont / PMCE atualmente é
composto por quatro esquadrões, somando um total de 120
cavalos e éguas, em diferentes etapas da vida. As funções
destes semoventes são desenvolvidas nos seguintes setores:
Policiamento montado, centro de equoterapia, equitação para
jovens da comunidade, equitação para alunos do colégio militar
de Fortaleza e colégio da polícia militar do Ceará, núcleo de doma
e adestramento, equipe de hipísmo, programa de remonta, e,
potros com até dois anos e meio, ainda sem função específica.
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Segundo o Departamento médico veterinário (DMV)
RPMont / PMCE, todos os segmentos citados acima, tiveram
algum cavalo acometido por cólica ou princípio de cólica no
primeiro semestre de 2018, totalizando 38 ocorrências, em 27
animais neste período. Pode-se compreender portanto, que a
síndrome cólica não atinge um segmento específico, seja por
atividade ou idade, a cólica pode acometer qualquer animal
do plantel. Por esse motivo a atenção do DMV é ininterrupta
quanto a observação do comportamento de seus equinos, pois
tem o intuito de prevenir desde os primeiros sintomas desta
síndrome.
Os protocolos utilizados pelo DMV do RPMont / PMCE
para os quadros da doença são diferenciados e levam em
consideração as diferentes cólicas possíveis e a severidade de
cada caso, no entanto, alguns fármacos são essenciais estarem
disponíveis sempre na farmácia do departamento, pois podem
solucionar desde cólicas leves até algumas das mais severas.
São eles:
• Indigest (princípio ativo mentubona), ativa o aumento
da motilidade intestinal;
• Buscofin (princípio ativo N-butilbrometo de hioscina +
dipirona sódica), reduz a dor e o incômodo em órgãos
da região abdominal;
• Sedacol (princípio ativo sorbitol) , atua na fragmentação
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das bolhas de gases;
• Dipirona sódica monohidratada, atua na diminuição
da dor e febre;
• Flunixina (princípio ativo Megluminato de flunixina),
analgésico e antipirético; Soro fisiológico, para
hidratação.
Os quadros identificados por sintomas comuns a esta
síndrome, nos piquetes ou nas baias, são levados a enfermaria
do Regimento e normalmente avalia-se a severidade da dor por
características relacionadas a sudorese, inquietação, repetidos
movimentos de olhar para os flancos, aumento do abdômem,
entre outros.
Logo, o primeiro procedimento é aplicação de medicação
para diminuir a dor, seguido de procedimento para auscultar
o abdômem e identificar o grau de motilidade intestinal, e, a
realização da sondagem nasogástrica, que expõe o refluxo. Com
estas informações é possível definir um melhor diagnóstico e
elaborar um protocolo clínico adequado.
Orienta-se em todos os casos de cólicas a aplicação
intravenosa de soro fisiológico com o objetivo de hidratar o
animal e seu sistema digestivo, facilitando a lubrificação do trato
digestivo, descompactando possíveis impactações e garantindo
um aumento da motilidade intestinal.
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3. CONCLUSÃO
O sistema gastrointestinal dos equinos é ainda pouco
desenvolvido, mantendo características de funcionamento do
período que ainda não eram domesticados, portanto a área
gastrointestinal equina é propensa a uma grande variedade de
desordens diferentes que podem resultar em cólica.
O manejo alimentar é a principal causa da síndrome cólica
e é fundamental para a prevenção da patologia, os alimentos
volumosos, são de grande importância na alimentação do equino,
pois possibilita uma mastigação mais demorada e vigorosa,
para o correto desgaste dentário, evitando o aparecimento de
anormalidades na cavidade bucal. Garantem o funcionamento
intestinal, a absorção de nutrientes e a multiplicação dos
microrganismos desejáveis no intestino grosso.
O oferecimento de feno de qualidade para animais em
cocheiras, os mantém ocupados e evita vícios de estábulo, além
de promover o bem-estar e reduzir os riscos de distúrbios
digestivos. Os alimentos volumosos devem ser de boa qualidade,
pouco lignificados. A utilização de alimentos concentrados deve
servir apenas como suplementação quando há necessidade e
não deve ultrapassar 50% da dieta total em matéria seca.
Fornecer grandes porções de alimentos em curtos
espaços de tempo e excesso de alimento concentrado na dieta
são práticas a serem evitadas no manejo, animais que tem
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histórico crônico de cólicas devem ter um manejo particular.
A soltura dos animais em áreas de pastagens deve ser algo
rotineiro para que o animal se movimente durante ou após se
alimentar, é importante que o animal se exercite regularmente
e tenha sempre água de boa qualidade disponível.
Há muitas outras causas de cólicas que não podem ser
prevenidas, mas podem ser tratadas de forma satisfatória,
assim o melhor método para tratar uma cólica é a identificação
precoce e a rápida intervenção do veterinário.
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CAPÍTULO 6
A ATUAÇÃO DA TROPA DE CHOQUE A
CAVALO NO CONTROLE DE
DISTÚRBIOS CIVIS
Weyve Coelho do Nascimento1
Julía Hissa Ribeiro da Fonseca2
Resumo: O presente trabalho de conclusão de curso tem por
objetivo investigar e compreender a forma de atuação da tropa
de choque a cavalo da polícia militar no controle de distúrbio
civis, no entanto, é feita uma investigação sobre as formações,
táticas e técnicas utilizadas, bem como descrever uma breve
história da cavalaria no Brasil e no mundo. Na antiguidade este
animal foi usado como meio de locomoção, em seguida foi de
grande vantagem a frente de batalhas e na atualidade ainda
é utilizado como uma excelente alternativa para o controle e
dispersão de massas, sendo reconhecido pela sua eficiência
e imponência pela sociedade. Esta forma de policiamento
especializado foi adotado por quase todos os estados do país e
também por países de primeiro mundo que veem a importância
da tropa hipomóvel como um mecanismo de repressão e
prevenção da criminalidade, tendo como consequência a
manutenção da ordem pública. Assim, esse artigo se propõe
investigar a importância da cavalaria para a atuação em controle
de distúrbios civis, em vista de suas limitações e resultados
positivos a frente de operações.
Palavras-Chave: Tropa de Choque. Tropa Hipomóvel. Polícia
1 Graduando em Tecnólogo em Segurança Pública pela UNESA – Universidade Estácio de Sá. E-mail: weyvec@
gmail.com
2 Professor orientador Júlia Hissa Ribeiro da Fonseca UNESA – Universidade Estácio de Sá.
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militar. Controle de Distúrbios Civis.

1. INTRODUÇÃO
A palavra cavalo origina-se no sânscrito “AKVA”, que
tem o significado de lutar em vantagem. A cavalaria está
relacionada as forças terrestres de combate, bem como para o
reconhecimento e ações de choque. Antigamente nas batalhas
o homem usava plataformas empurradas a mão, logo essa ideia
passaria para a utilização de animais como forma de locomoção
o que passou a decidir batalhas ao redor do mundo. Com a sua
formação em carga se protagonizando em vários combates, sua
função é agir em amplas frentes realizando manobras ofensivas
de forma avassaladora.
Nos dias atuais a tropa a cavalo não mais é utilizada na
frente de batalha como antigamete. No entanto, são empregadas
formações similares com o auxílio de veículos blindados
fazendo o mesmo papel. A cavalaria tradicional sobreviveu
até meados da primeira guerra mundial, sendo a maioria das
tropas desmontadas e empregadas como infantaria. Na segunda
grande guerra mundial alguns países ainda utilizavam tropas a
cavalo em grande escala como: a Alemanha, Polônia e Rússia.
Atualmente a cavalaria é utilizada por alguns exércitos
de forma, essencialmente, cerimonial atuando em desfiles e
escoltas de autoridades, bem como é usada pelas polícias de
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vários países no controle de aglomerações de pessoas visando
a ordem pública interna. No Brasil, a arma de cavalaria é
empregada pelo exército na atuação em Operações de Garantia
da Lei e da Ordem (GLO) e pelas policias militares dos estados
tendo duas funções: o Policiamento Ostensivo Geral (POG) e
o Controle de Distúrbios Civis (CDC) que implica o trabalho
ostensivo nas praças, bairros, pontos turísticos, orla marítima
e o emprego em operações de controle de manifestações
realizada em estádios de futebol, passeatas e de forma especial
na dispersão de pessoas.
A delimitação da problematização deste estudo surge
com sentido de estudar e aprofundar o conhecimento na área
de tropa montada da polícia militar vindo com a seguinte
pergunta: Qual a importância da tropa hipomóvel da polícia
militar no controle de distúrbios civis?
Este estudo tem como objetivo investigar e compreender
a atuação da tropa de choque a cavalo no controle de distúrbios
civis. A partir deste objeto de estudo será descritos um pouco da
história da tropa hipomóvel no mundo e no Brasil, Investigar
as formas, técnicas e táticas utilizadas pela tropa de cavalaria
da polícia militar no controle de manifestações bem como os
materiais de proteção do homem/cavalo.
A escolha do tema justifica-se pela importância da cavalaria
para a defesa da sociedade e por ser operador de segurança
pública. A tropa montada é de fundamental importância por
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atuar no controle de manifestações e também ser empregada de
forma preventiva, assim, impedindo delitos antes de acontecer.
A ostensividade se dá pelo conjunto formado por homem/
cavalo, destacando-se pela imponência e tamanho do animal
somada a seu montador devidamente fardado e armado. O
referido tema torna-se importante por estudar uma área não
muito conhecida para o meio acadêmico e por poder ajudar
operadores da área no que diz respeito a tropa montada tendo
como foco passar o conhecimento de doutrinas atualizadas.

2. BREVE HISTÓRIA DA CAVALARIA NO MUNDO
Na medida que as geleiras recuavam, por volta de 500 mil
anos atrás, a Europa tornou-se mais atraente aos hominídeos.
Conforme o clima melhorava, também melhoravam os
suprimentos de alimentos: a vida animal passou por mudanças
significativas e novas espécies de cervos, bovinos, rinocerontes
e cavalos foram surgindo. A domesticação do cavalo surgiu
por volta de (6 mil a.C.), quando expandiram os primeiros
grupos humanos quando estes estavam se sedentarizando. A
utilização do equino era cara no entanto, acelerava as jornadas
fazendo com que as regiões colonizadas fossem mais frequentes
(GOUCHER c WALTON, 2011).
Brasil (1999) afirma que, desde a antiguidade existia
uma ideia de que o homem deveria atingir uma vantagem
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em relação a forma de lutar contra um oponente no combate
corpo a corpo. Antigamente esta vantagem era obtida quando
o soldado subia em uma plataforma elevada empurrada por
outros guerreiros. Posteriormente esta técnica seria usada com
os carros de guerra puxados por elefantes, camelos ou cavalos.
É provável que o combatente montado tenha surgido por volta
do (Sec. X a.C.), e ao final do (Sec. I d.C.), os carros de guera
haviam desaparecido dando vez ao cavalo como força de choque
em quase todos os exércitos, devido a sua grande capacidade de
deslocamento a grandes distâncias e por terreno variado.
Com o surgimento de novas tecnologias e o passar dos
anos, não mais se fez necessário o uso da cavalaria a frente
de batalha. As táticas e formações feitas com o animal seriam
substituídas e reaproveitadas pelos veículos blindados e
motorizados aumentando o poder de fogo e mobilidade tendo
grande poder de choque e destruição das forças inimigas
(BRASIL, 1999). A cavalaria ainda foi utilizada como tropa
operacional de combate na primeira guerra mundial por vários
países e na segunda grande guerra mundia por nações como:
Alemanha, Rússia e Polônia (JUKES, 1970)

2.1. História da cavalaria no Brasil
No Brasil, os primeiros registros do homem a cavalo deuse nas guerras contra as nações indígenas na Bahia e Espirito
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Santo no século XVI. No século XVII existiu nas capitanias do
nordeste as chamadas companhias de cavalaria de milícias com
a função de dar proteção aos governadores, com algumas se
destacando na restauração pernambucana, na guerra contra os
holandeses que haviam tomado Pernambuco. (Estado maior do
exército,1999).
Já no século XVIII com o interesse da politica indo
para o sul do país, tendo como ponto de vista tanto aspectos
internacionais como nacionais, surge na capitania de Minas
Gerais uma importância para a coroa, pois era iniciado o ciclo
dos garimpos de diamantes. Nesta cidade foram criados a
Cavalaria Auxiliar e os Dragões, tropa regular e disciplinada
sendo encarregada dos serviços de guarda, registros, patrulhas
e em caso de guerra assumiria o papel de defesa. (Estado maior
do exército,1999).
Com as companhias criadas em Minas gerais surge o
Regimento de cavalaria de Vila Rica. No Rio Grande do Sul por
volta de 1736 são criados o Regimento de dragões, o Regimento
de Cavalaria Auxiliar e o Esquadrão de Voluntários em 1770.
Varias capitania criam as suas companhias como: São Paulo,
Rio de Janeiro, Piauí, Cuiabá e Goiás. Com a vinda da família
real para o Brasil o exército torna-se mais eficiente com a
criação de várias companhias e esquadrões, há um relato de
que em uma batalha da independência ocorreu que: na frente
de batalha foi dado ordem para que um corneteiro tocasse a
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retirada, desobedecendo tocou: “cavalaria avançar “o que
causou confusão e desordem nas linhas portuguesas garantindo
a vitória Brasileira. (Estado maior do exército,1999).
Outro fato de total relevância para a cavalaria Brasileira
foi a guerra da tríplice aliança (1865-1870). Com a invasão do
território do mato grosso pelo exército paraguaio iniciou-se
um conflito de grandes proporções envolvendo vários países
da América do sul, esta batalha terminaria com a morte do
presidente do Paraguai Francisco Solano Lopes. (GAZOLA,2017).
No final do império, em 1888, a cavalaria passaria por
uma reorganização com surgimento da República. Em 1918, a
pós a Primeira Guerra Mundial, passaria por inovações com
conhecimentos de guerra e sua preparação adquiridos da
França. Já na segunda guerra mundial a cavalaria tradicional se
tornaria a cavalaria motorizada, motomecanizada e com carros
de combate. (Estado maior do Exército,1999)
Nos dias atuais a tropa montada é utilizada nas Operações
de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), tanto na execução do
patrulhamento urbano e rural quanto em missões de controle
de distúrbios civis, sendo considerado fundamental no
cumprimento da missão. (MENDES,2017).
É de total importância para a defesa interna do nosso
país visto sua relevância no tocante a Controle de Distúrbios
Civis. Diz Tolentino (2010), a polícia montada tem como função
atuar na pacificação da sociedade e, se necessário, reprimir atos
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que violem a ordem protegendo as pessoas de acordo com a
constituição.

2.2. Especificações gerais
A tropa montada, através do conjunto chamado PM/
Cavalo, atua estrategicamente inibindo e desestimulando
o confronto direto. O porte físico do solípede somados ao
policial milita montado devidamente fardado e armado causa
sentimento se superioridade e imponência refletindo em um
efeito psicológico positivo ocasionando prevenção a atos ilícitos.
A cavalaria agindo com as suas unidades de choque pode
alcançar desenvoltura e flexibilidade operacionais, podendo
fazer frente às mais diversas e variadas situações de distúrbios
civis, dando uma resposta pronta e imediata visando o
reestabelecimento da ordem pública. Para tal emprego deve ser
feito um levantamento adequado e preciso das peculiaridades
do movimento, da localidade, acesso, vias de escoamento,
agressividade e tática dos manifestantes. (Manual de controle
de distúrbios civis, 1997)
A cavalaria de guarda é empregada, prioritariamente,
em operações de Defesa Interna, nas Ações de Defesa
Territorial, no Cerimonial Militar e nas missões de
Representação da Força Terrestre. Quando da ativação
da estrutura militar de guerra, poderá ser empregada na
segurança de áreas de retaguarda de grandes comandos
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operacionais ou administrativos localizados na zona de
combate (ZC) ou zona de administração (Z Adm), na
defesa de instalações e de pontos sensíveis, na segurança
de vias de circulação, no controle de populações e em
apoio às operações de assuntos civis. O Regimento de
Cavalaria de Guarda é a tropa apta a realizar missões
de Operações de Apoio a Órgãos Governamentais (AOG),
tendo em vista as suas características de mobilidade,
flexibilidade e rapidez, bem como atuar em terreno
variado em um grande raio de ação empregando um
poder repressivo apoiado em uma plataforma superior
de combate. (SILVA, 2017)

2.3. Características e vantagens
• Ostensividade e campo de visão: por estar sob um
plano mai elevado em relação ao homem a pé se obtêm
uma melhor visão.
• Efeito psicológico: transmitindo por parte uma
imprevisibilidade do animal, as pessoas sentem-se
fragilizadas diante do animal respeitando sua atuação
tanto preventiva como repressiva.
• Poder Repressivo: devido ao porte físico, força e poder
repressivo do solípede, pois apenas a sua aproximação
é capaz de evitar confrontos. Na dispersão, que é o
principal objetivo da tropa hipomóvel deve-se explorar
ao máximo o poder intimidador e desencorajador.
• Mobilidade, flexibilidade e facilidade na transposição
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de obstáculos: a facilidade do animal em transpor
obstáculos e transitar em locais de difícil acesso,
bem como a sua velocidade, apresenta uma grande
vantagem para a tropa a cavalo. Por exemplo: no
acompanhamento de manifestações em terreno rural
ou até mesmo em área urbana seria uma missão
simples.
• Economia de efetivo: conforme estudos realizados
o emprego da cavalaria fica na proporção de um
militar montado para cada 10 (dez) militares a pé.
Estas proporções justificam-se pelas características
já mencionadas acima sendo extremamente efetiva a
sua atuação.
• Excelência como elemento de choque: O emprego da
tropa hipomóvel tem atuado como braço estratégico dos
comandantes nas operações de controle de distúrbios
civis, pois no contexto atual o emprego do conjunto
homem/Pm é fundamental no que se refere a grandes
tumultos. A tropa de choque convencional necessita do
apoio da cavalaria como um recurso diferenciado para
que consiga fazer frente às diferentes situações que
podem ocorrer nos distúrbios civis. As características
anteriores comprovam o diferencial da tropa montada
e quando a tropa está formada estes benefícios ficam
multiplicados. (MENDES, 2017).
Editora Via Dourada

Weyve Coelho do Nascimento; Julía Hissa Ribeiro da Fonseca | 343

A Atividade de Controle de Distúrbios Civis é um dos
componentes indispensáveis do Estado Democrático, já
que a Democracia é, por natureza, o equilíbrio conquistado
entre componentes mais ou menos antagônicos, como
por exemplo: o prevalecimento da vontade da maioria
e o respeito à vontade das minorias; ou a relação entre
a soberania do Estado e os direitos da cidadania. A
unidade de Controle de Distúrbios Civis é elemento tão
indispensável ao equilíbrio democrático quanto o próprio
voto. A existência de tropa especializada, profissional
e legalista é, acima de tudo, uma garantia para a
sociedade. Sua atuação deve portar-se rigorosamente
dentro dos limites da lei, como Polícia de Preservação da
Ordem Pública ou auxiliadora a Justiça, no cumprimento
dos mandados judiciais, e como força absolutamente
imparcial, executando função própria do Estado, jamais
comprometida com interesse pessoais dos litigantes.
(Manual de controle de distúrbios civis.1997).

2.4. Locais de emprego
O policiamento montado será empregado em missões
próprias de Policiamento Ostensivo Geral (POG) “SEMPRE A
CAVALO” ou em Operações de Controle de Distúrbios Civis (CDC)
em variados terrenos e locais: zona urbana (essencialmente),
zona urbanizada (eventualmente), zona não urbana e zona
rural. Estas zonas podem abranger centros comerciais, centros
industriais, centros residenciais e centros de concentração
popular. (Manual de controle de distúrbios civis, 1997).
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2.5. Andadura e distância percorrida
• Ao passo: é a andadura normal de patrulhamento
montado seu descolamento é de 6 km por hora
trabalhada.
• Ao trote: sua velocidade é pouco mais elevada em
relação ao passo, desloca-se em media de 13 km por
hora trabalhada. No entanto, estas duas pormas de
deslocamento podem ser alternadas no patrulhamento.
• Ao galope: esta é a andadura de maior velocidade
podendo ser usada somente em casos de emergência,
seu deslocamento é de 10 km por hora trabalhada.
Em razão das distâncias e andaduras regulamentadas
torna-se eficaz que a tropa hipomóvel quando empregada
próximo a sua sede possa fazer deslocamento no máximo a 6
km de distância, somente podendo ultrapassar esse limite em
casos de extrema necessidade. Para deslocamentos maiores
será usado o transporte motorizado. (Manual de controle de
distúrbio civis,1997).

2.6. Equipamentos de proteção e armamentos
Os equipamentos de uso individual do homem podem ser
ajustados de acordo com a necessidade e os meios disponíveis.
Editora Via Dourada

Weyve Coelho do Nascimento; Julía Hissa Ribeiro da Fonseca | 345

(Manual de controle de distúrbios civis, 1997).
Existem vários equipamentos de proteção que são
utilizados pelos militares montados quando em operações
de controle de distúrbios civis, mas deverão, essencialmente,
proteger a cabeça, o tronco e os membros de maneira que
garanta a sua integridade física e um mínimo aceitável de
mobilidade. (MENDES, 2017)
O pelotão de choque tem as suas peculiaridades, uma vez
que o cavalo também precisa de material de proteção. (SILVA,
2017)
Materiais:
PARA PROTEÇÃO DO CAVALEIRO

PARA PROTEÇÃO DO CAVALO

Colete tático

Proteção Ocelar (olhos/cabeça)

Cotoveleiras, Joelheiras e caneleiras

Proteção de fronte e chanfro (cabeça)

Capacete de choque com viseira

Peitoral

Transportador de munição química

Ferraduras de borracha e clolches

Luvas de proteção
Camelback

Mantas de proteção

(SILVA, 2017)

Para Mendes (2017), ainda existe a necessidade de serem
utilizadas como proteção do cavalo as boleteiras (patas de trás)
e caneleiras (patas da frente).
São utilizados armamentos caracterizados como letais e
não letais:
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LETAIS

NÃO LETAIS

Pistola

Bastão/tonfa

Calibre 12

Calibre 12

Espada

Granadas não letais
Spray de pimenta
Pistola Taser

(SILVA, 2017)

2.7. Composição básica de CDC
O pelotão Hipo é formado por 24 conjuntos (2 grupos de
homem/cavalo) ou 18 conjuntos (3 esquadras de homem/cavalo).
A doutrina varia bastante no entanto, ambos são comandados
por um tenente e tem como auxiliar um sargento. Já o grupo é
composto por 12 homens (2 esquadras de homem cavalo) e a
esquadra é formada por 6 conjuntos de homem/cavalo, ambos
tendo como comandante um sargento. É importante salientar
que a esquadra é a menor fração constituída e dificilmente vai
agir sozinha. (MENDES, 2017)

2.8. Principais formações da tropa hipomóvel
(dispositivos)
Coluna por 3:
Coluna por 2:
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Coluna por 1:
Formação em batalha:
Formação em linha:

Formação em cunha:

Escalão a direita/esquerda:

Quando em vias de trânsito intenso e em estradas
Formação mai completa usada em controle de
distúrbios civis. O grupo fica em linha com
duas fileiras.
Constitui uma formação mais ampla usada em
controle de distúrbios civis, onde o grupo ou
pelotão fica todo em fileira visando a condução da massa para vias de escoamento.
Semelhante a formação em linha, sendo que
os componentes ficarão a retaguarda e na diagonal uns dos outros formando um desenho
similar a uma seta.
A posição é semelhante a formação em linha,
sendo que os policiais ficam a retaguarda
direita/esquerda uns dos outros com a frente
para o objetivo.

(Manual de controle de distúrbios civis, 1997)

2.9. Objetivo tático da tropa montada
Estando isolada ou com apoio da tropa pé, para cumprir
a missão de dispersar a multidão pelo choque e varredura da
área a ser desimpedida poderá ser dos seguintes tipos:
I. Barrar a investida de uma turba;
II. Atacar a turba par dispersá-la pela varredura de uma
área;
III.

Atacar, executando a varredura e divisão da massa;

IV. Atacar, executar a varredura e o desvio da massa para
um ponto ou direção determinada.
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Quando os dispositivos normais não conseguem dispersar
as massas usa-se um ataque a cavalo chamado “CARGA”. Para
tal manobra é necessário verificar as condições do terreno, se
existem vias de escoamento a retaguarda dos manifestantes para
a dispersão, pois o pânico poderá tomar a multidão e pessoas
podem morrer pisoteadas ou imprensadas e ainda servindo de
fator psicológico a favor da manifestação. O escoamento em
vários sentidos ocasionarão a divisão enfraquecendo as massas.
A referida manobra poderá ser uma demonstração de força em
uma distância de 50 a 100 metros da multidão, caso não resolva
segue com a carga resultando na dispersão ou a perseguição
de manifestantes ousados. E importante que o cavaleiro não
se separe da tropa, pois agindo sozinho tornar-se-á presa
fácil para a massa. A vantagem da tropa montada reside de
trabalhar em conjunto e não de forma isolada. (Manual de
polícia montada.1991)

2.10. Limitações da tropa montada
Em virtude da sensibilidade do sistema digestivo do
animal, ha uma restrição quanto a alimentação. Quando em
operações longas é necessário que o cavalo saia de ação por
um período de 4 horas para que possa alimentar-se. Esse
fator também limita o emprego da tropa em missões estáticas
prolongadas, podendo ser feito uma adaptação na dieta. Para
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minimizar a questão pode ser aumentado a concentração de
feno ou pasto na dieta readaptando os horários e a substituição
da tropa para continuar a missão. (SILVA.2017)
Para as características físicas do animal é mais cômodo
estar em constante movimento do que parado com um homem
montado. As situações estáticas que o militar não pode apear
podem limitar o tempo de permanência do solípede nas
operações. (SILVA,2017)
No que se refere a contenção ou prisão na atuação em
controle de distúrbios civis, a tropa a cavalo fica bem limitada
não sendo viável apear do animal para conter pessoas, pois
pode haver riscos de agressões por parte de manifestantes.
O emprego da viatura de apoio ou o policiamento a pé serão
encarregados de fazer tais procedimentos. (Autor do texto)
O emprego em interior de prédios dificulta a ação pois
corredores e locais apertados impedem do animal de
dar meia volta caso necessário. Ruas pavimentadas são
extremamente perigosas em virtude do piso escorregadio,
existência de tampas de bueiros e de degraus como meio
fio. Nesses locais é mais aconselhável colocar frações
compactadas e unidas com andaduras moderadas.
(SILVA,2017).

Ainda existem as seguintes limitações: ações em
ambientes de montanha e selva; necessidade de ação conjunta
com a tropa a pé; necessidade de apoio de transporte para atuar
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a longas distâncias; descanso para os cavalos; necessidade de
um local para os animais permanecerem quando atuando em
longa duração. (SILVA,2017)

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Diante das informações estudadas referente aos diversos
autores e manuais como por exemplo: (Manual de polícia
Montada. 1991) e o (Manual de controle de distúrbios civis. 1997),
afirmam que a tropa hipomóvel da polícia militar é altamente
especializada para a atuação em controle de distúrbios civis.
Sua unidade operacional é formada por um conjunto chamado
de homem/cavalo. Estas unidades somadas formarão os
esquadrões, pelotões, grupos, esquadras e pequenas frações
podendo agir por meio de formações táticas em equipe para o
controle manifestações ou de formas ostensiva no policiamento
normal a cavalo.
A cavalaria tem como características a sua grande
mobilidade e capacidade de choque, podendo atuar tanto em
zonas rurais com urbanas. Tem como missão a atuação em
ações repressivas ou preventivas dependendo da situação em
cada operação. A sua principal função é o controle ou dispersão
de massas, aglomerações, turbas e manifestações sendo estas
organizadas, desorganizadas, pacificas ou não pacificas. Pode
realizar o policiamento ostensivo normal de forma ostensiva e
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preventiva.
É importante analisar que a tropa montada no controle
de distúrbios é de total importância para a corporação polícia
militar, pois implica várias vantagens como economia de
efetivo já que um homem montado vale para dez policiais a
pé, economia na parte bélica, economia em munição não letal,
combustível, viaturas e etc. O policial trabalhando a cavalo
também é muito importante para a defesa da sociedade pois
a imponência do animal somada ao policial montado causam
um grande impacto psicológico nas pessoas, assim prevenindo
delitos pela sua ostensividade nas ruas.
Segundo o manual técnico de equitação (2017), a cavalaria
hipomóvel é empregada com prioridade em Operações de
Garantia da Lei e da Ordem (GLO), nas ações de defesa territorial,
em cerimonias militares e nas missões de representação da
força terrestre. Para analise comparativa as características
utilizadas no exército e na polícia militar são semelhantes com
poucas diferenças, o que relata a complementação de doutrinas
e teorias para o tema e objetivos estudados.

4. CONCLUSÃO
Com a atualização das tecnologias em diversas áreas do
meio militar e da defesa, a cavalaria tornou-se inviável para a
atuação na frente de batalha em guerras como era a tempos
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atrás, pois antigamente a tropa montada era uma arma que
definia conflitos de grandes proporções. Porem, para a defesa
interna no que diz respeito a controle e dispersão de multidões
esta tropa torna-se essencial.
As formações táticas usadas em controle de distúrbios
civis são fundamentais para a defesa da sociedade, agindo sem
causar danos a integridade física das pessoas pois, muitas vezes
apenas a ação de presença de uma simples fração já é capaz
de resolver conflitos e prevenir crimes pelo efeito psicológico
causado pelo animal.
Como toda tropa, tem as suas limitações, no entanto,
podem ser superadas por uma tropa bem treinada e equipada
com moral elevado.
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CAPÍTULO 7
EDUCAÇÃO FÍSICA NA EQUOTERAPIA
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
NO TRATAMENTO COM CAVALOS PARA
PORTADORES DE SÍNDROMES RARAS
Antônio José Vieira Neto
Resumo: A educação física na equoterapia tem o intuito de
orientar a atividade desenvolvida pelos praticantes para um
melhor tratamento na terapia com cavalos, o profissional,
educador físico, desenvolve a partir de avaliações físicas os
mais adequados programas voltados a particularidade de cada
praticante.As síndromes de Coffin-Lowry e Dandy-Walker, são
síndromes raras, descritas no estudo a seguir, ambas apresentam
retardo motor e mental, desequilíbrio e dificuldades cognitivas.O
centro de equoterapia da polícia militar do Ceará é palco de
vários casos de atendimento de praticantes com especialidades
motoras e cognitivas, no entanto essas duas síndromes foram
desatacadas pelo autor pela sua singularidade, raridade e
principalmente pela evolução alcançada com o tratamento.A
pesquisa documental realizada para elaboração deste estudo,
mostra que os avanços do tratamento equoterapêutico, com
participação do educador físico na equipe orientadora da terapia,
é fundamental para um bom desenvolvimento do tratamento
e minimização das dificuldades enfrentadas no dia a dia dos
praticantes portadores de tais síndromes.
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Palavras-chave: Educação física. Equoterapia. Coffin Lowry.
Dandy Walker.

1. INTRODUÇÃO
Esta pesquisa teve início por observação do pesquisador
à síndromes raras que foram atendidas pelo Centro de
Equoterapia da Polícia Militar do Ceará – CEqPMCe e que
são pouco conhecidas, e, portanto há poucos programas de
tratamento para as mesmas.
A educação para crianças com necessidades especiais,
parte do quadro de profissionais do CEqPMCe, onde aplicamse conceitos e doutrinas da fisioterapia e educação física para
melhorar as condições física, social e psicológica de praticantes
com diagnósticos diversos. Casos raros, com notório
desenvolvimento do quadro clínico, e com escassa produção
científica sobre o assunto, foram escolhidos para ser nosso
objeto de estudo.
O trabalho apresenta a descrição de síndromes raras que
foram atendidas no centro de equoterapia da polícia militar e
os programas de educação física destinados a cada um deles,
aplicados em seus tratamentos para minimizar as dificuldades e
melhorar a qualidade de vida, por meio da terapia com cavalos,
e pretende abordar a condição inicial e final do tratamento,
levantando o que a educação física proporcionou em termos de
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desenvolvimento do sistema motor.
Segundo Carcasés (2013), a síndrome de Coffin-Lowry
é uma doença genética que apresenta facies característica,
anomalias dento esqueléticas e retardo mental, é bastante
rara e muito severa ao sistema motor. Difícil andar, e, quando
ocorre a marcha é insegura, cambaleante e com apoio, sendo a
musculatura utilizada para esta atividade pouco empregada e
de baixo desenvolvimento.
A Síndrome de Dandy Walker de acordo com Fonseca
(2016), carcteriza-se pela malformação do cérebro, comumente
associada com hidrocefalia supratentorial, que deve ser
considerada uma complicação, e não uma parte do complexo
de malformação, anormalidades do sistema nervoso central
associadas são relatadas em 70% das crianças afetadas. Pode
haver moderado atraso do desenvolvimento psicomotor,
microcefalia e hipotonia, algumas alterações oculares e
dependendo do grau da malformação encefálica, apresenta
retardo mental, espasticidade, convulsões e vômitos.
A Equoterapia, naturalmente, com a andadura do cavalo,
aplica ao paciente um movimento tridimensional similar ao
praticado pelo homem ao caminhar, fazendo assim com que
a musculatura exigida neste movimento seja acionada pelo
tratamento, quando o paciente encontrasse montado.
As atividades desenvolvidas para a elaboração deste
trabalho envolveram revisão de literatura e observação de
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programa de tratamento individual e relatórios diagnósticos do
tratamento equoterapêutico dos portadores das síndromes em
questão.
Objetivou-se com este trabalho disseminar a atividade
profissional do educador físico desenvolvida durante o
tratamento realizado no Centro de Equoterapia da Polícia
Militar do Ceará e colaborar para a difusão do conhecimento
sobre estas raras síndromes.
Os capítulos seguintes abordarão assuntos relacionados
a Síndrome de Coffin-Lowry e Dandy Walker, a Equoterapia e
o trabalho desenvolvido no Centro de Equoterapia da Polícia
Militar do Ceará e o Papel do Educador Físico na prática da
atividade Equoterapêutica.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A terapia com cavalos é chamada no Brasil de equoterapia
e emprega o animal como agente promotor de ganhos a nível
físico e psíquico. Queiroz (2012), relata que o movimento do
cavalo proporciona ao praticante uma percepção tridimensional,
que é 95% semelhante ao andar a pé do homem.
Segundo a ANDE-Brasil (2018), esta atividade exige do
corpo inteiro, contribuindo, para o desenvolvimento da força
muscular, relaxamento, conscientização do próprio corpo e
aperfeiçoamento da coordenação motora e do equilíbrio.
Editora Via Dourada

Antônio José Vieira Neto| 359

A característica mais importante para a equoterapia é a
andadura ao passo. Ele produz no cavalo e transmite ao cavaleiro
uma série de movimentos seqüenciados e simultâneos, que tem
como resultante o movimento tridimensional ou multidirecional
(Garcia, 2016), e explica ainda no mesmo estudo:
O mesmo se traduz no eixo vertical, em movimento para
cima e para baixo; no plano frontal, em movimento para a
direita e para a esquerda; e no plano sagital, em movimento
para frente e para trás. A esses três movimentos, associase um quarto provocado pelo cavalo, que é uma torção
da bacia do cavaleiro da ordem de até oito graus para
cada lado, provocado pelas inflexões laterais do dorso do
animal, (Garcia, 2016).

Tem-se no passo a andadura responsável em proporcionar
a descontração dos músculos do praticante, a obtenção da
confiança, a flexibilidade, a fixidez e a percepção de superação do
medo de montar, também permite maior contato e consciência
ao meio, que proporciona o desenvolvimento da sensibilidade
(Maciel 2016). Já as mudanças de gravidade do cavalo estimulam
incessantemente o praticante a ajustar seu equilíbrio corporal,
adequando seu centro de gravidade em consonância com o do
cavalo, por meio de modificações do tônus muscular (Bezerra,
2011).
Torres (2006) define tônus muscular como sendo “o
estado ou tensão constante a que estão submetidos os músculos
em repouso (tônus postural) ou em movimento (tônus de ação)”,
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fazendo com que o praticante numa sessão de 30 minutos, ao
passo, faça uma média de dois mil ajustes tônicos.
A interação com o cavalo, incluindo os primeiros
contatos, os cuidados anteriores a montaria, o ato de montar
e o manuseio final desenvolvem, ainda, novas formas de
socialização, autoconfiança e autoestima.
Segundo a Associação Nacional de Equoterapia – ANDEBrasil (2018), a equoterapia é um método terapêutico que
utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar
nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o
desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e/
ou com necessidades especiais.
A prática da equoterapia no Brasil tem sua base e
referência na Ande-Brasil, que orienta e regula as doutrinas e
atividades desde 1989, e que por meio de suas atividades hoje
esta terapia é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina –
CFM (6 de Abril de 1997) e pelo Conselho Federal de Fisioterapia
e Terapia Ocupacional - COFFITO (27 de Março de 2008), além
do reconhecimento de secretarias de governo estaduais (Ande,
2018).
Ainda de acordo com a Ande-Brasil a Equoterapia tem por
objetivo promover benefícios físicos, psíquicos, educacionais
e sociais de pessoas com deficiências físicas ou mentais e/ou
com necessidades especiais, e é indicada para quadros clínicos
de: Doenças genéticas, neurológicas, ortopédicas, musculares
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e clínico metabólicas, seqüelas de traumas e cirurgias, doenças
mentais, distúrbios psicológicos e comportamentais, distúrbios
de aprendizagem e linguagem.
Atualmente no Brasil existem mais de 280 centros de
equoterapia distribuídos em todo o território nacional. No
Ceará, temos registros de 06 centros com esta atividade, entre
eles está o Centro de Equoterapia da Polícia Militar – CEqPMCe.
O Centro de Equoterapia da Polícia Militar do Ceará se
localiza no interior do Regimento de Polícia Montada Coronel
Moura Brasil / PMCE, na Avenida Washington Soares, 7250,
bairro Cambeba, no município de Fortaleza, Estado do Ceará.
É mantido pela PMCE, e composto por 1 coordenador, 5
mediadores e 13 auxiliares.
O desenvolvimento das ações multidisciplinares
são elaborados por profissionais das áreas de fisioterapia,
psicologia, serviço social, pedagogia e equitadores onde
realizam atendimentos de segunda a sexta no período da
manhã, com duração em média de 30 minutos, que acontece
desde a aproximação do praticante ao animal, passando pela
montaria, com exercícios e brincadeiras sobre o cavalo, até a
finalização.
O tratamento equoterapêutico é disponibilizado para
praticantes com necessidades especiais singulares, que pode
ser ou não indicada, dependendo da patologia existente em
cada indivíduo, após uma criteriosa anamnese. Esta terapia é
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organizada de acordo com as potencialidades e necessidades de
cada praticante em função dos objetivos a serem alcançados e
dividem-se nos seguintes programas:
• Hipoterapia, caracterizada quando o praticante
não tem condições físicas ou mentais para executar
os movimentos a cavalo com autonomia, sempre
necessitando de auxílio em suas posições e no montar,
nesta parte do programa a ação do equoterapeuta
é essencial, pois dele vem à sensação de segurança
quando se posiciona ao lado do cavalo. Nesta fase
também a terapia é voltada para a reabilitação
cinesioterapêutica.
• Educação e Reeducação, neste estágio o praticante já
apresenta condições básicas de se manter sozinho a
cavalo e consegue interagir na sessão, dependendo
menos da equipe multidisciplinar, neste momento da
terapia o cavalo atua como instrumento pedagógico
na realização de exercícios para a reabilitação; e,
• Pré-esportivo e Esportivo, Neste momento o praticante
apresenta condições suficientes para conduzir o
cavalo, podendo realizar exercícios específicos da
equitação passando a ter maior autonomia. Nesta fase
também a terapia volta-se para função de inserção
social, podendo ser alcançada ou não dependendo da
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resposta da patologia apresentada pelo praticante a
terapia.
Atualmente o CeqPMCe atende 45 praticantes com
diagnósticos de paralisia cerebral, transtorno do espectro autista,
síndrome de Down, síndrome de Dandy- Walker, traumatismo
craniano com perca parcial motora e auditiva motivado por
disparo de arma de fogo e acidente vascular cerebral, com faixa
etária entre 03 a 57 anos (CEqPMCe 2016).
Com atuação desde 1995, o atendimento equoterapêutico
desenvolvido no CEqPMCe é disponibilizado para pessoas que,
por falta de condições socioeconômicas, não tem como custear
o tratamento, para agentes da segurança pública vítimas
de acidentes, que apresentem sequelas e que tenham na
equoterapia uma possibilidade de recuperação total ou parcial,
e ainda contribui como parte dos Programas Sociais do Governo
do Estado do Ceará.

3. METODOLOGIA
Este estudo trata-se de uma revisão literária, sobre
a Educação física no tratamento terapêutico com cavalos,
apresentando dois programas de educação física particulares
à duas síndromes raras, síndrome de Coffin Lowry e síndrome
de Dandy Walker, e que tiveram grande evolução no tratamento
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 7

364 | RPMont: peculiaridades de uma tropa especializada em proteger e servir

realizado no Centro de Equoterapia da Polícia Militar do Ceará.
O mesmo foi constituído através de pesquisa documental
por meio de levantamento de dados encontrados na literatura
já existente, em observações realizadas pelo pesquisador dos
avanços notórios do tratamento e pela consulta aos relatórios dos
programas educacionais propostos pelo Centro de equoterapia
às necessidades particulares apresentadas por cada síndrome.
Foram realizadas pesquisas bibliográficas por meio
dos livros e artigos dispostos no acervo da rede mundial de
computadores, nos portais de universidades e revistas científicas
especializadas nas áreas abordadas, de centros de pesquisas
em educação especial, educação física e em sites de centros de
equoterapia.
Ainda foi possível participar de três reuniões com a equipe
do Centro de Equoterapia da PMCE, para compreender melhor
as estratégias elaboradas para os tratamentos atendidos neste
centro, e, em especial, para os tratamentos discutidos neste
estudo.
Minha experiência profissional no centro de equoterapia
da PMCE também foi utilizada nesta pesquisa, facilitando a
análise de conteúdo e descrição de conceitos, não só examinados
por este estudo, mas vivenciados em outros momentos e aqui
ponderados.

4. SÍNDROME DE COFFIN LOWRY E SÍNDROME DE
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DANDY WALKER
4.1. Descrição da Síndrome de Coffin Lowry
Coffin et al. (1966) e Lowry et al. (1971), descreveram
independentemente e de forma complementar, pacientes com
retardo mental e facies característica. Em 1975, Temtamy et al.
identificaram as duas descrições como fazendo parte de uma
só entidade, que passou a ser denominada síndrome de CoffinLowry (SCL). É uma síndrome bem estabelecida, ligada ao
cromossomo X. Estudos demonstraram que o isolamento da
substância protéica responsável pela mutação já é possível e
permite estabelecer o diagnóstico com certeza.
Até 1988 haviam sido descritos 58 casos, segundo revisão
feita por Young. Desde então, outros 35 pacientes foram referidos
na literatura. Embora a facies de seus portadores seja típica, é
provável que a SCL esteja sendo subdiagnosticada, possivelmente
porque os médicos generalistas não estejam devidamente
treinados para a realização de exame dismorfológico. Evidência
dessa possibilidade é não haver qualquer referência sobre
publicação na América Latina, exceto o relato de dois casos no
México descrito por Barajas em 1986.
A síndrome de Coffin-Lowry (CLS) é uma doença
neurológica genética rara caracterizada por atraso psicomotor
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e de crescimento, dismorfismo facial, anomalias dos dedos e
alterações esqueléticas progressivas.
Esta síndrome tem registros de 93 ocorrências no mundo
em toda a história, no Brasil, apenas três indivíduos foram
diagnósticados como portadores da síndrome de Coffin-Lowry
(Guittil, 2000).
Na descrição de características da Sindrome de CoffinLowry percebesse obesidade, distúrbios psiquiátricos e
epilepsia. Embora a apresentação clínica seja geralmente grave
nos doentes do sexo masculino, e a variabilidade seja bastante
acentuada.
Em crianças pequenas, as características físicas
são geralmente pouco perceptíveis e não específicas. Os
recém-nascidos do sexo masculino afetados apresentam
frequentemente hipotonia e hiperlaxidez das articulações com
parâmetros de crescimento nos limites normais. Podem estar
presentes dedos largos e afilados à nascença, sendo uma forte
característica de diagnóstico.
As anomalias faciais (hipertelorismo, bossas frontais,
lábios grossos) tornam- se aparentes na primeira infância. No
entanto, a aparência facial típica é geralmente aparente aos dois
anos, com face progressivamente mais grosseira (aumento da
proeminência da glabela e protrusão dos lábios).
O aspecto típico facial dos homens adultos inclui uma
fronte proeminente, hipertelorismo orbital, fendas palpebrais
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inclinadas para baixo e para fora, pregas epicânticas, orelhas
grandes e proeminentes, lábios grossos e evertidos, e um septo
nasal espesso com narinas antevertidas.
Os achados orodontais incluem um palato alto e estreito,
um sulco na linha média lingual, hipodontia e incisivos em
forma de cavilha.
Os doentes apresentam mãos hiper-extensíveis, macias,
carnudas, com pele e articulações laxas e dedos largos e afilados.
As malformações esqueléticas surgem gradualmente na maioria
dos casos e podem incluir atraso na maturação óssea, cifose/
escoliose da coluna, e pectus carinatum ou excavatum.
O atraso do crescimento e psicomotor torna-se aparente
nos primeiros anos de vida. Outros sinais precoces podem ser
deficit auditivo neurossensorial e microcefalia. As deficiências
cognitivas e do desenvolvimento da fala são proeminentes,
mas de gravidade variável. Outras manifestações raramente
associadas incluem crises epilépticas e surdez neurossensorial,
que pode ser profunda. São comuns episódios de queda
desencadeados por estímulos.
A prevalência exata não é conhecida, mas está estimada
em 1/50,000 a 1/100,000. Os doentes do sexo masculino são,
geralmente, afetados de forma moderada a grave, enquanto os
portadores do sexo feminino têm ligeiras características.

4.2. Descrição da Síndrome de Dandy Walker
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A malformação de Dandy-Walkér foi descrita por
Virchow em 1863 e Fusari em 1891. Contudo foram Dandy
1921, e, Taggart e Walker (1942), que descreveram os elementos
clínicos e radiológicos necessários para a perfeita caracterização
da síndrome. Trata-se de um defeito embrionário da fossa
posterior com ausencia dos orificios do 4.° ventrículo (Luschka
e Magendie), agenesia da porção inferior do vermis cerebelar,
situação muito elevada dos seios laterais e da tenda do cerebelo,
e dilatação do sistema ventricular.
Alguns autores têm descrito em associação com esta
síndrome outras malformações como meningocele occipital,
micrognatia, agenesia do septo pelúcido e agenesia do corpo
caloso, (Benda, 1954).
O diagnóstico clínico inicial quase sempre é de
hidrocéfalo. Alguns pacientes não apresentam sintomas a
não ser tardiamente, na adolescência ou já na idade adulta.
Nesses casos, quando os sintomas de hipertensão ocorrem
depois da completa soldadura dos ossos do crânio, os pacientes
apresentam o quadro clínico de hipertensão intracraniana
crônica, associado ou não a uma síndrome cerebelar.
A síndrome leva a diferentes sintomas que variam de
pessoa para pessoa. Almeida (1960), fala sobre as diferenças nos
sintomas que dependem do grau de hidrocefalia, e que muitos
têm dificuldades de equilíbrio e coordenação, cerca de metade
tem uma deficiência intelectual e outros sintomas incluem
Editora Via Dourada

Antônio José Vieira Neto| 369

movimentos oculares rápidos e involuntários e, epilepsia.
Não há indicação segura de quão comum é a síndrome.
Estima-se que quatro a cada 100.000 recém-nascidos tenham
a síndrome de Dandy-Walker. O motivo da síndrome de DandyWalker é desconhecido. As malformações ocorrem durante os
primeiros três meses de gestação, à medida que o corpo do feto
se desenvolve. A cavidade do cérebro (ventrículos) geralmente
se desenvolve durante a sexta semana de gravidez. Alguns
genes foram identificados que podem ser importantes para
malformações: FOXC1, ZIC1 e ZIC4, (FERNELL, 2018).
As crianças com síndrome de Dandy-Walkers precisam
de um contato precoce com uma equipe de habilitação. A
habilitação envolve apoio e tratamento para pessoas com
deficiências congênitas ou adquiridas precocemente.

5. PROGRAMAS DE TRATAMENTO NO CENTRO DE
EQUOTERAPIA DA PMCE
5.1. Avaliação física e programa inicial de
educação física
O praticante portador da Síndrome de Coffin Lowry
iniciou o tratamento no centro de equoterapia da PMCE em
maio de 2010, a época com cinco anos, o tratamento teve
duração de sete anos, sendo desligado do centro em setembro
de 2017, aos 12 anos de idade.
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O exame físico mostrou a tônus hipertônica nos membros
inferiores, hipotônica na região da cabeça e pescoço, com
força muscular diminuída de extensores e flexores de pescoço
e dorsiflexores. Também tem amplitude de movimentos
diminuída em extensores do dedo mínimo e encurtamento nos
flexores plantares.
Na avaliação funcional, Supino: apresenta assimetria,
reflexos exacerbados, membro superior esquerdo tem amplitude
de movimentos diminuída (ativa). Possui dificuldade em levar
a mão esquerda à linha média. Membros inferiores em padrão
de tesoura, pés em flexão plantar. Prono: Libera vias aéreas,
cifose aumentada da coluna torácica. Não foi possível avaliar
postura estática, equilíbrio em pé, coordenação e marcha.
O praticante portador da Síndrome de Dandy Walker
iniciou o tratamento aos sete anos, no mês de maio do ano de
2014, e seu tratamento ocorreu ate julho de 2018, completando
quatro anos, o desligamento do praticante se deu aos seus 11
anos de idade.
Na avaliação sensorial tem o sistema tátil e vestibular
preservado, visual foca no objeto mas não rastrea. Possui
desenvolvimento cognitivo disperso, não interage e não coopera,
não possui comunicação verbal, compreende, se expressa por
gestos.
Em pé, estatico, apresenta os pés pronados, com todo o pé
em contato com o solo, executa marcha com auxílio, arítmico,
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passos assimétricos, sem eficiência e sem movimentos de
extremidades, há presença de hiperextensão dos joelhos. Não foi
possível avaliar equilíbrio em pé e coordenação, como também
foi impossível a avaliação funcional (supino, prono).

5.2. Evolução dos programas de tratamentos
equoterapeuticos
5.2.1. Síndrome de Coffin Lowry
Para a Síndrome de Coffin Lowry foi proposto um
tratamento equoterapeutico para alteração de tônus muscular
com a seguinte prescrição terapêutica: Inibir atividade reflexa
anormal; previnir contraturas e deformidades; incentivar
alongamento muscular, mobilização, treino de alcance e
estimular controle de cabeça e tronco.
No início, os mediadores precisavam segurar o praticante,
pois sua postura não era satisfatória, e o equilibrio não era
sufisciente para ficar sozinho montado, percebeu-se sonolencia
no inicio das sessões e irritabilidade ao final.
O equilíbrio melhorou, o praticante passou a montar sem
apoio dos mediadores, com uma postura ainda não ideal mas,
em evolução.
Durante o tratamento iniciou alguns passos com apoio
de terceiros, passou a usar tutor nos membros inferiores, e
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 7

372 | RPMont: peculiaridades de uma tropa especializada em proteger e servir

notava-se dificuldade na marcha por um pé tocar o outro na
troca de passos. Apresentou postura satisfatória precisando de
pouca manualidade dos terapeutas nas sessões, e adequação da
tônus muscular e equilíbrio para execução da marcha.
Maior controle de tronco e independencia postural, foram
obtidos, não mais precisando da ajuda dos mediadores para
ajustar-se melhor a sela. Percebemos ampliação de percepção
do ambiente respondendo com maior instensidade a estimulos
propostos com demonstração de fortalecimento de identidade e
elevação da autoestima. A estratégia do tratamento foi mantida,
com reforço apenas no estimulo para extensão do pescoço, a fim
de ampliar sua visão de mundo e favorecimento da marcha.
Com a terapia, o praticante aumentou sua comunicação
gestual e balbucial, mais independente mantendo boa postura
e equilíbrio com o cavalo em movimento, passou a segurar as
rédeas, demonstrando autonomia e segurança.
Passou a retirar os pés dos estribos quando solicitado,
e ao receber um toque nos calcanhares retornava os pés aos
estribos, demosntrando compreensão de exercícios e de papéis
na terapia. Iniciou marcha lateral autonoma.
Nos últimos anos do tratamento ja caminhava com apoio
dos mediadores segurando em ambas as mãos, seu equilíbrio
denotava avanços e era estimulado cada vez mais na montaria
sem os pés nos estribos e em montaria lateral. Neste período
ja era possível fazer volteios com auxilio dos mediadores, e o
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praticante cooperava bastante para a execução dos exercícios.
Aceitava as posições de decúbito para reaxamento e flexibilidade
muscular.
Atentamos para a execução de subida em escada, onde o
praticante utiliza apenas o apoio do corrimão, a marcha ativa
se dava com apoio humano, e não mais tinha necessidade do
uso dos tutores dos membros inferiores.
No período do desligamento do tratamento percebemos
avanços na segurança em movimentar-se sozinho, apresentando
marcha mais firme, em alguns momentos precisando de apoio
humano apenas em uma das mãos, sobre o cavalo seu equilíbrio e
postura precisavam de poucos ajustes por meio dos mediadores,
na maior parte das sessões o praticante se ajustava sozinho.
Nas posições em decúbito o praticante não se sentia a vontade
e tentava voltar pra posição de montaria clássica sozinho. Foi
percebido em algumas vezes, ao ouvir musica bater o pé no
chão repetidas vezes evidenciando querer dançar.
O desligamento deste praticante se deu por motivo
de necessidade de rotatividade dos atendimentos do Centro
de Equoterapia da Polícia Militar do Ceará, devido a grande
demanda de praticantes aguardando tratamento, porém este
caso específico, tem orientação da prática da equoterapia por
tempo indeterminado, pelo tipo de diagnóstico e também
pelos resultados obtidos até o momento do desligamento do
praticante. O tratamento durou no CEqPmce sete anos e quatro
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meses.

5.2.2. Síndrome de Dandy Walker
Para a Síndrome de Dandy Walker foi proposto um
tratamento equoterapeutico para alteração de tônus muscular,
dificuldade de marcha, e dependência funcional com a seguinte
prescrição terapêutica: Melhorar tônus muscular; treino de
marcha; ajustes posturais.
Observou comprometimento dos membros inferiores
para postura ereta e em marcha, porém com ótima postura
a cavalo em montaria clássica, lateralizada e invertida, não
apresentou objeções em executar os exercícios, dispõe de
concentração e desprendimento.
Foi inserido no programa práticas mais lúdicas voltadas
aos exercícios de alongamento, flexibilidade e atenção. Sem
possibilidades inicialmente de respostas verbais, foram
inseridos exercícios com respostas gestuais.
Apresentou ganhos de autonomia muscular dos membros
inferiores, ficando de pé com apoio, e significativa melhora na
marcha, inseridas práticas mais intensivas à musculatura da
cintura pélvica.
Passou a balbuciar sons quando quer se comunicar
com a equipe, ampliou os gestos e seus significados, seu
comportamento tornou-se bastante cooperativo. Quando não
gostava ou não queria realizar atividade passou a resistir,
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retornando à posição anterior, isso aconteceu poucas vezes,
mas tem-se que constatar que o portador aprendeu uma forma
de dizer não.
Sua marcha passou a contar com apoio apenas em uma
das mãos ou com auxilio de apoio fixo (corrimão).
O tratamento foi mantido até não se percerber mais
evoluções dentro do período de um ano, e por esse motivo,
culminado com a grande demanda por vagas nesse tratamento
o desligamento foi realizado após quatro anos e dois meses de
tratamento.

6. O EDUCADOR FÍSICO NA EQUOTERAPIA
Nesse contexto temos a inserção dos exercícios físicos,
como método de estímulos à musculatura e articulações
inutilizadas pelos praticantes por conta de seu diagnóstico, na
busca por um retorno ou início do uso destes, proporcionando
movimentos que viabilizem uma melhor qualidade de vida e
desenvolvimento de suas atividades diárias.
Podemos entender que os exercícios físicos tem grande
importância no desenvolvimentos humano, temos vários
estudos comprovando as melhorias na qualidade de vida
de indivíduos que incorporaram os exercícios físicos em
seu cotidiano, e na equoterapia não é diferente, a prática de
atividade física para as pessoas com necessidades especiais tem
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uma significância incomparável, pois permite a essas pessoas
ter experiências motora, afetiva e social. Essa experiência
aliada com a convivência e o estímulo repassado pelo cavalo
ao praticante são fundamentais para melhorar o aprendizado e
aperfeiçoar os movimentos durante o tratamento.
A educação física é considerada como a atividade que, por
seus meios processos e técnicas, desenvolve e aprimora forças
físicas, morais, cívicas, psíquicas e sociais do educando de uma
maneira dinâmica e consciente. (BRASIL, 1971). É responsável
pelo processo de educação corporal, onde através do movimento
é possível comunicar-se com o mundo, conhecer seus limites e
desenvolver sua consciência corporal.
Lopes e Valdés (2003) colocam que:
Com o conhecimento que educação física vem
aprofundando sobre as necessidades especiais, ela vem
desempenhando um papel importante nesse processo de
atendimento as pessoas com necessidade especial, neste
sentido, a Educação Física com a sua fundamentação no
desenvolvimento humano, nas concepções de corpo/
movimento e práticas psicomotoras e pedagógicas pode
contribuir no processo de aprendizagem/reabilitação do
praticante de Equoterapia.

A participação do educador físico na equoterapia é de
identificar o perfil motor de cada praticante e desenvolver o
movimento através da ludicidade e recreação, onde o praticante
é estimulado a desenvolver determinados movimentos que são
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relacionados à consciência corporal e a cognição (MÜRMANN
et al., 2011).
O foco do profissional de educação física que utiliza
dos instrumentos pedagógicos, favorece aprendizados novos,
através do esquema corporal que envolve coordenação motora
ampla, coordenação motora fina, lateralidade, organização
espacial, organização temporal e equilíbrio. Este profissional
é fundamental no planejamento e práticas da equoterapia por
atuar significativamente no desenvolvimento integral com
métodos gradativos de complexidade de exercícios propostos
relativos ao tempo do praticante no tratamento.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para as pessoas com necessidades especiais a Educação
Física tem contribuído muito, pois através dos estímulos
realizados pelas atividades físicas, a criança passa a interagir
com o meio social, desenvolvendo suas capacidades afetivas,
cognitivas e motoras.
Muitas são as opções que os profissionais envolvidos na
equoterapia podem escolher para melhor obter uma resposta
do tratamento, dentre essas opções que os equoterapeutas
têm para exercerem seu papel junto ao praticante a cavalo,
devem enfatizar e priorizar o que se encaixa nas necessidades e
objetivos para cada um.
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Nesse processo terapêutico as variações optativas que
podem ser encontradas seriam nas escolhas dos cavalos, dos
locais onde o praticante fará a terapia e o material utilizado pelo
cavalo, arreamentos que irão influenciar significativamente na
ação do movimento tridimensional no corpo do praticante.
O movimento recebido pelo praticante será na equoterapia
o principal agente terapeutico, por isso a importância de
profissionais que conheçam o movimento do cavalo, os possíveis
movimentos dos praticantes dentro das suas particularidades
e como potencializar os movimentos benéficos e diminuir
o impacto de possíveis movimentos não necessários para o
tratamento.
A indicação de um educador físico ainda é necessária pela
didática que esse pode oferecer para a realização dos exercícios
propostos à atingirem os objetivos do tratamento e para
evitar possíveis lesões advindas de má postura, má execução
de exercícios e ou má adequação de materiais e arreios às
necessidades dos praticantes.
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