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RESUMO 

0 presente trabalho busca verificar qual o Perfil dos Oficiais e Pra<;as da 

PoHcia Militar, que os habilita ao exerdcio das atividades de PoHcia Montada e suas 

varias nuances, bern como pretende identificar os requisitos necessarios para a 

atividade do profissional de PoHcia Montada; diferenciar os requisitos que poderao 

ser desenvolvidos, dos que sao natos neste profissional; e ainda, estabelecer uma 

metodologia de adapta<;ao do profissional para o exerdcio da atividade em questao. 

Tudo isto para que o profissional "policial-militar montado" sinta-se capaz e 

perceba a sua importancia na atividade de poHcia montada, nao sendo urn mero 

coadjuvante sem evolu<;ao na carreira policial. Fazendo com que trabalhe com 

satisfa<;ao, gostando do que faz, beneficiando a todos, sendo a comunidade que 

busca seguran<;a, a Corpora<;ao e a si mesmo que galgara degraus em sua carreira. 
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APRESENTAf;AO 

Alguns requisites sao necessaries ao policial-militar para que ele possa 

adaptar-se as atividades diarias de uma tropa de polfcia montada, sem trauma e 

ainda apresentando produgao positiva. Algumas habilidades sao desenvolvidas 

exatamente com a execugao das atividades de polfcia montada, portanto devendo 

ser buscadas constantemente com a pratica de estudos e de exercicios especificos. 

Outras habilidades e/ou qualidades sao natas do individuo, e muito mais em 

se tratando do cavaleiro policial-militar, que alem de tais habilidades somando-se as 

desenvolvidas, tern por dever deontol6gico o correto agir, pautado em leis, normas e 

regulamentos, muitas das qualidades, sao provenientes do talento natural ou da 

criagao do individuo, podendo ser trabalhadas durante a fase de formagao do 

policial, e aperfeigoadas com a constante instrugao. 

Lembrando que somente com a plena vontade do instruendo, policial-militar, e 

que se e possivel mudar urn mau habito anteriormente adquirido, pais dele depende 

o interesse de galgar determinada meta. 

Nao somente na questao que se refere a montar cavalos, mas tambem a sua 

lida diaria, como por exemplo: limpar as cocheiras (profilaxia), transportar os dejetos 

( esterco ), pagar agua e alimentagao (forrageamento ), fazer a higiene diaria do 

equino, a manutengao do material do arriamento (selaria), o ferrageamento dos 

equinos, os cuidados com toda a estrutura de instalagoes que compoe urn quartel de 

cavalaria. 

Com base nessas necessidades, e que foi desenvolvido este presente estudo 

que pretende apresentar de maneira simples, mas clara, quais sao tais habilidades e 

qualidades natas ou desenvolvidas que se traduzem em urn perfil adequado para urn 

policial-militar adaptar-se as atividades de polfcia montada. 
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1. I NTRODU<;AO 

1 .1 Objetivo do Projeto 

0 presente trabalho busca de forma generica verificar qual o Perfil dos 

Oficiais e Pra<;as da Policia Militar, que as habilita ao exercicio das atividades de 

Policia Montada e suas varias nuances. 

Especificamente pretende-se identificar as requisites necessaries para a 

atividade do profissional de Policia Montada; diferenciar as requisites que poderao 

ser desenvolvidos, dos que sao nates neste profissional; e ainda, estabelecer uma 

metodologia de adapta<;ao do profissional para o exercicio da atividade em questao. 

1.2 Justificativas 

A identifica<;ao de um perfil nos profissionais de Polfcia Montada, que 

contenha as requisites necessaries para a execu<;ao de tal atividade, e de vital 

interesse para um Regimento de Policia Montada, pais ao empregar-mos o 

profissional que possui tais requisites, teremos uma otimiza<;ao do potencial 

humane, aumento de produtividade e aumento de qualidade do servi<;o. 

Trabalhando em uma atividade em que se adapta o policial torna-se motivado 

e tende a dar uma resposta rapida no desenvolvimento de seu trabalho diario, fato 

que nao ocorre com o profissional desmotivado e descontente com a area onde 

trabalha, e, conseqOentemente com baixa produ<;ao, fazendo muitas vezes o setor 

de RH acreditar que existe a necessidade de empregar mais profissionais devido ao 

acumulo de trabalho que 0 desmotivado deixou de fazer. 

A identifica<;ao do perfil do profissional e tambem um modo efetivo de 

enfrentar diversos desafios que a maioria das organiza<;oes sofrem, desafios estes 

que incluem obsolescencia, rotatividade e baixa produtividade. Combatendo estes 

desafios, au seja, identificando e desenvolvendo o perfil do policial montado, 

teremos uma for<;a de trabalho eficaz e mais efetiva na busca da manuten<;ao da 

ordem publica. 

0 modele integrado de gestae de pessoas, baseado em competencias e urn 

instrumento de acompanhamento e direcionamento do profissional, onde sao 
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conciliados o desenvolvimento profissional e as necessidades da organiza<;ao, 

tra<;ando os perfis desejados para os cargos da Corpora<;ao, auxiliando na capta<;ao 

de recursos humanos, servindo de fonte definidora das necessidades de treinamento 

e desempenho. 
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2. METODOLOGIA 

0 presente trabalho sera desenvolvido em Curitiba, tendo como fontes de 

pesquisa policiais montados des estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sui, Sao 

Paulo e Parana no ana de 2006 e 2007, e tambem, atraves de pesquisa bibliografica 

e documental, objetivando caracterizar o perfil ideal e desejado para a classificac;ao 

do policial na atividade de policia montada. 

2.1 Analise das corporac;oes de cavalaria: 

- Hist6rico das corporac;oes 

- Descric;ao das atividades executadas 

2.2 Trac;ar o perfil exigido para o policial montado (adquirido e nato): 

- Requisites basicos necessaries; 

- Requisites atitudinais nates; 

- Requisites atitudinais desenvolvidos; 

- Requisites fisicos; 

2.3 Analisar as miss6es operacionais das Tropas de Policia Montada e a perfil 

desejado do policial montado: 

Na analise em questao, tentar adaptar o perfil do policial-montado as 

caracteristicas da unidade de cavalaria. 

Pretende-se desenvolver o tema, sabre as problemas de desmotivac;ao do 

·;x>1iciat montado, par nao ter o perfil desejado no exercicio de suas atividades 

operacionais. 

2.4 Apresentac;ao de propostas para a soluc;ao da problematica apresentada: 

a) Preparac;ao do policial montado para o exercicio da atividade de policia 

montada, atraves de tecnicas de utilizac;ao do eqOino, como processo e meio de 

dissuasao; 

b) Apresentar atraves de instruc;oes programadas, tecnicas especificas de 

equitac;ao, que sao necessarias para o perfeito entrosamento ao que se chama de 
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"Conjunto" (Policial EqOino), entao desta forma saberemos se o policial possui ou 

nao o perfil desejado; 

c) Trac;ar urn perfil do profissional de policia, para que, quando da sua 

classificac;ao p6s-curso ou transferencia, seja de acordo com as caracteristicas da 

unidade de policia montada. 
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3. RESULTADOS E ANALISE DE DADOS 

3.1 AS CORPORA<;OES 

Tendo sido pesquisadas as Policias Montadas dos estados de Sao Paulo, 

Parana, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sui, apresentamos a seguir resumidamente 

os hist6ricos de cada uma delas, por possuirem suas caracteristicas peculiares, bern 

como, origens diversas. 

3.1.1 Hist6rico das Corporac;oes 

0 Regimento de Caval aria "9 de Julho", teve origem em 15 de Dezembro de 

1831, quando reunia-se em sessao ordinaria o Conselho do Governo da Provincia 

de Sao Paulo, sob a Presidencia do Brigadeiro Raphael Tobias de Aguiar e demais 

membros, quando foi apresentado urn documento cuja origem era da capital federal 

da epoca, Rio de Janeiro, que autorizava o seu Governo a criar urn Corpo de 

Guardas Municipais voluntaries, a pe e a cavalo, bern como proper os vencimentos. 

0 Brigadeiro propos entao a criac;ao de uma companhia de infantaria com urn efetivo 

de 1 00 prac;as e oficiais e uma Sec;ao de caval aria com 30 soldados, esta, 

comandada por urn Tenente. 

So mente em 1 ° de Margo de 1832 o Conselho reuniu-se novamente e o 

Brigadeiro executou a incumbencia que lhe fora confiada. A organizac;ao da Sec;ao 

de Cavalaria ficou conclufda apenas no dia 05 de Julho de 1832, restando apenas 

seu comandante. Por fim, foi escolhido para esta missao o Capitao do extinto Corpo 

de Voluntaries de Milicia a cavalo, Pedro Alves de Siqueira, pelas boas referencias 

que o Brigadeiro teve a seu respeito. Desta forma, estavam criados os nucleos de 

infantaria e cavalaria que deu origem a atual Policia Militar. 

A Sec;ao de cavalaria e o embriao do atual Regimento de Cavalaria "9 de 

Julho". A Missao seria a Guarda da Lei e a Manutenc;ao da Ordem. 0 primeiro 

quartel foi instalado numa das dependencias do Convento do Carma, situado a rua 

do mesmo nome, onde ficavam alojados os integrantes da lnfantaria e cavalaria. 
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Hoje, apenas a igreja do Convento ainda existe e esta localizado na atual Pra<;a da 

se. 

No dia 14 de Novembro de 1891 foi criada uma Companhia de Cavalaria, que 

ficaria agregada a qualquer dos corpos militares, sempre que o governo entender 

conveniente. Foi par urn tempo anexada ao 5° Corpo Militar de Policia com urn 

efetivo de 155 homens, sendo 1 Capitao, 1 Tenente, 2 Alferes, 1 Veterinario e 2 

Clarins entre eles. 

0 Corpo de Cavalaria- A Lei n° 97-B, de 21 de Setembro de 1892, fixou o 

efetivo da For<;a Publica para o ana de 1893, que seria composta de 5 Batalhoes de 

lnfantaria e de 1 Corpo de Cavalaria . 

Regimento de Cavalaria- A Lei n° 478, datada de 24 de Dezembro de 1896 

fixava o efetivo da Corpora<;ao, para o ana seguinte, e teria urn Regimento de 

Cavalaria, dividido em 4 Esquadroes, com 350 homens. Seu comandante seria urn 

Tenente-Coronel, nao teria a figura do atual Subcomandante e sim de urn Major 

Fiscal. 

No dia 11 de Outubro de 1892, o efetivo da extinta Companhia de Cavalaria, 

agora denominado Corpo de Cavalaria, e deslocado para o novo quartel, 

denominado "Quartel da Luz", onde encontra-se ate as dias de hoje. 

Esta data e a data que se comemora o aniversario do Regimento de 

Cavalaria, cujo primeiro comandante foi Tenente-Coronel lnacio Batista Cardoso, 

Oficial do Exercito, avo do futuro Presidente, Fernando Henrique Cardoso. 

0 Regimento de Policia Montada "Coronel Dulcfdio" da Policia Militar do 

Parana e a unidade mais antiga da Corpora<;ao. Foi criado em 30 de Junho de 1879. 

Em Agosto de 1966 a Unidade recebeu a denomina<;ao hist6rica de 

Regimento de Policia Montada "Coronel Dulcfdio" Ousta homenagem ao bravo 

militar, nascido em Curitiba, e marta heroicamente em combate durante o Cerco da 

Lapa, em Fevereiro de 1874). 0 Regimento esta instalado no Bairro Taruma desde 

1966 e e subordinado ao Comando do Policiamento da Capital. 
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0 Decreta n° 6733, publicado no Diario Oficial n° 7242 de 07/06/2006, deu ao 

Regimento de Policia Montada a competencia para a realizac;ao de ac;oes e 

operac;oes de policiamento montado e todas as suas nuances em todo territ6rio do 

Estado. 

0 Regimento Coronel Enyr Cony dos Santos - 0 Regimento de Cavalaria 

Coronel PM Enyr Cony dos Santos da Policia Militar do Rio de Janeiro, foi criado 

pelo Decreta n° 2.920, de 06 de agosto de 1969, com a denominac;ao de 2° 

Regimento de Cavalaria e foi alojado provisoriamente na sede da Administrac;ao 

Regional de Campo Grande (atual XVIII Regiao Administrativa). Recebeu a missao 

precipua de cuidar da Seguranc;a da Zona Oeste do antigo Estado da Guanabara. 

Em 02 de fevereiro de 1977, passou a chamar-se Regimento de Policia 

Montada e em 31 de marc;o de 1977 transferiu-se para as suas atuais instalac;oes, 

na Avenida dos Estados s/n°, em Campo Grande. 

Por fim, em 13 de junho de 1996, veio a receber o nome atual de Regimento 

de Cavalaria "Coronel PM Enyr Cony dos Santos", em justa homenagem ao seu 

primeiro Comandante. 

Ja o 4° Regimento de Policia Montada "Bento Gonc;alves" da Brigada Militar 

do Rio Grande do Sui, sediado em Porto Alegre, foi criado em 25 de janeiro de 1916 

para exercer a escolta presidencial e realizar a guarda do Palacio Piratini, missao 

que cumpre ate hoje. 

Tern tambem por missao a guarda da sede da Assembleia Legislativa e do 

Palacio da Justic;a. Com exclusividade, executa o policiamento montado nos parques 

Marinha do Brasil, Farroupilha, Moinhos de Vento, Mauricio Sirotski Sobrinho e Volta 

do Gasometro, em prac;as desportivas e em eventos de grande concentrac;ao de 

publico. 
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3.1.2 Descri9ao das atividades executadas 

Basicamente as unidades especializadas de policiamento montado, executam 

as seguintes atividades operacionais, com exclusividade: 

Ordinariamente: de policiamento ostensive montado tradicional ou comunitario 

(Fig. 01 ), como terceiro recobrimento e quarto esfor90 da malha protetora apoiando as 

Unidades Operacionais de Area (UOp) em todo o Estado; 

Fig. 01 

Especialmente: de emprego em eventos previsiveis, atraves de determina9ao do 

Comando do Policiamento da Capital (CPC) ou Comando-Geral (CG), tais como, 

opera9ao futebol , show, carnaval , elei9ao, comicio, passeata, carreata, parques de 

exposi9ao, festival musical e folcl6rico, representa9ao festiva (Gala) com lanceiros a pe 

ou a cavalo (Fig. 02) , escolta festiva a cavalo de dignitaries nacionais e estrangeiros e 

etc. em todo o Estado; 

Fig. 02 



9 

Extraordinariamente: de emprego em situa~ao de disturbio civil (Fig. 03), 

reintegra~ao de posse e calamidade publica e escolta funebre a cavalo em todo o 

Estado. 

Fig. 03 

Ainda, executam como atividades meio au auxiliares de linha, tais como: 

Ferrador: que executa a atividade de ferrar as equines (Fig. 04); 

Fig. 04 

Enfermeiro: profissional que auxilia no tratamento da saude dos equines 

(Fig. 05) ; 

Fig. 05 

Cavalari9o au tratador: profissional responsavel pela alimenta9ao higiene e 

profilaxia dos equines e suas cocheiras (Fig. 06a e 06b); 
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Fig. 06a Fig. 06b 

Seleiro: profissional responsavel pela manuten~ao e conserto do material de 

selaria (Fig. 07); 

Fig. 07 

Picador ou Domador: profissional responsavel pela doma, adestramento e 

treinamento diario dos equines (Fig. 08); 

Fig. 08 

Motorista de caminhao-box: profissional responsavel pelo transporte urbana e 

rodoviario embarcado dos eqOinos (Fig 09). 
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Fig. 09 

3.1 .3 Requisites basicos necessaries para exercer as atividades de Policia Montada 

3.1.3.1 Requisites atitudinais nates 

3.1. 3.1.1 Humildade 

Primeira e principal das habilidades requeridas a qualquer policial-militar 

montado sao as inerentes a urn "cavaleiro". A cultura em torno desta palavra nos 

traz entendimento de educa~ao e espfrito elevado, completamente contrario a 

orgulho e auto-afirma~ao. 0 iniciante equitador policial-militar para chegar ao 

sucesso, deve "aprender" com seu cavalo, observa-lo, e principalmente procurar 

nunca lhe atrapalhar nos trabalhos requisitados. Com este reconhecimento, 

podemos afirmar que o cavalo ja faz boa parte dos trabalhos equestres em 

liberdade, sem ter que carregar nenhum peso em seu dorsa, restando a n6s, nao lhe 

incomodar quando quisermos que repita este movimento transportando nosso corpo. 

A humildade tambem esta em assumir os erros de uma instru~o ou prova, 

analisando primeiramente a sua apresenta~ao para depois culpar aquele parceiro, o 

cavalo, que nunca pode se defender. Seu nervosismo, sua falta de confian~a ou de 

tecnica pode ter atrapalhado a montada, motivando as falhas na execu~ao de suas 

atividades. Existem ainda aqueles que alem de atribuir seus erros ainda castigam o 

pobre animal , com a~oites de chicote ou repreensoes verbais, tentando melhorar sua 

apresenta~ao a custa do sofrimento alheio. Estes nao sao dignos do nome 

"cavaleiro", e nunca passarao de reles "montadores de cavalo". Lembrando que 
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alem de montar o policial, devera sabre o dorsa do eqOino, executar as missoes 

inerentes ao servigo policial. 

Tal requisito tambem deve estar presente para a execugao da higiene e 

profilaxia, quando o policial tera que preparar o local de estabulagao do eqOino, 

recolhendo seus dejetos e preparando a sua cama. Tambem ao escova-lo e limpar 

os seus cascos, ou ainda sua genitalia para evitar a proliferagao de doengas. 

3.1.3.1.2 Coragem 

De todas as virtudes, a coragem e sem duvida a mais universalmente 

admirada. Recorrendo ao dicionario, encontramos a definigao para coragem como 

sendo: a determinacao moral diante do perigo. da dor. e da aflicao. bravura e 

ousadia. 

Coragem e a virtude dos herois, e que seria o nosso policial-militar se nao um 

heroi, quando mais montado em um cavalo! Resume-se na palavra "determinagao", 

pois o trabalho montado oferece diversos riscos, que acabam sendo potencializados 

quando o cavaleiro em questao trata-se de um policial-militar que alem de sua 

seguranga tem o dever de zelar pela seguranga da populagao, assim sendo a 

tecnica apurada, a fixidez e o equilibria, aliada ao tirocinio policial, pode reduzir, mas 

nunca extinguir os perigos. 

0 cavaleiro deve ser determinado em diversas situagoes, confiando em sua 

habilidade para tarefas dificeis, dizendo a si proprio que pode executa-las. Um 

cavaleiro sem coragem aumenta os riscos, pois o medo enrijece os musculos, torna 

a flexibilidade quase nula, reduz a capacidade de raciocinio para solucionar 

problemas, podendo resultar em queda. Ele tambem transfere o medo para o 

eqoino, atraves das redeas, retendo o cavalo proximo a obstaculos dificeis onde o 

refugo torna-se quase inevitavel. Esta transferencia de medo torna-se arriscada, pois 

o cavalo nao e um animal corajoso por natureza, devido ao seu sensa de protegao 

pessoal, fugindo de tudo que lhe for estranho quando sente que seu "dominador" 

esta amedrontado. Por sorte o animal que lidamos foge quando esta com medo, por 
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ser "Ca9a" em seu ambiente natural, o que nao ocorre com o leao, que ataca o 

domador quando sente medo nos seus atos, par ser "predador". 

Coragem nao deve ser confundida com irresponsabilidade, pais o cavaleiro 

deve conhecer os limites do conjunto e nunca ultrapassa-los, para que os acidentes . 
nao se tomem retina no treinamento e no patrulhamento. 

3.1.3.1.3 Calma 

Habilidade que tambem pode ser paciencia, ou seja, nunca ter pressa em 

progredir num trabalho quer seja ele para si ou sua montada, somente passando ao 

mais complicado quando estiver plenamente preparado para executar o 

anteriormente estudado, principalmente no que se refere ao cavalo, pais queimar 

etapas no trabalho pode vir a comprometer de forma definitiva a tecnica ou o fisico 

do animal. 

Urn jovem cavaleiro de 10 (dez) anos pode estar querendo atropelar a sua 

instru9ao e saltar grandes obstaculos sem ter condi96es tecnicas e trsicas para tal, 

nao sabendo que ele certamente teria mais trinta ou quarenta anos de equita9ao 

pela frente, se nao fosse aquela queda que mesmo sem o machucar seriamente, lhe 

tirou a coragem e o empenho para a equita9ao. Portanto, empenhe-se ao maximo 

nos trabalhos executados, par mais simples que lhe pare9am, aguardando com 

paciencia a progressao ao pr6ximo exercrcio. 

A calma tambem deve prevalecer quando ocorrerem problemas no trabalho 

montado, para que o cavaleiro possa analisar todos os fatores que causaram a falha 

antes de corrigir o cavalo, reduzindo a possibilidade de castigar-lhe injustamente par 

erro seu ou de limita96es fisicas. 

3.1.3.1.4 Outros Valores lnerentes ao Cavaleiro Policiai-Militar 

Nao poderlamos tratar de valores do cavaleiro policial-militar, sem citar algumas 

das virtudes militares, que devem ser basilares deste profissional, que sao: 
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• Abnegagao: Ate de abnegar; Abandono; altruismo; desprendimento; desprezo 

ou sacrificio des pr6prios interesses, em proveito de uma pessoa, causa ou 

ideia. Em sua origem, no latim abnegatio, tern a significagao e agao de 

sacrificio, em face do prefixo ab, que empresta ao vocabulo o sentido de 

renuncia, privagao, negagao de si mesmo. 

• Honra militar. Um sentimento humano relacionado com a procura do respeito 

publico, manutengao de born-nome e dignidade. Relacionado tambem com 

glorificar ou distinguir (honrar); sentimento que leva o homem a procurar 

merecer e manter a consideragao publica; consideragao e homenagem a 

virtude, ao talento, as boas qualidades humanas; pundonor; born nome; fama; 

gloria; culto; virtude; distingao; 

"Honra" e urn substantive feminine e abstrato, e ainda, que traduz, e 

qualifica diversos aspectos do carater humane. Relacionada a integridade, 

comporta urn leque de virtudes pessoais que revelam a inteireza da 

personalidade do individuo. Podendo ser dividida em objetiva e subjetiva, a 

primeira delas e urn pronunciamento da reputagao em que cada pessoa e tida 

diante do grupo social; a segunda, retrata a intimidade sentimental , que revela 

a auto-estima, decorrente do juizo intimo que cada urn tern de si, e que faz 

acerca de seus pr6prios dotes. 

Desta forma, a honra significa, por vezes, acatamento, escrupulo, 

renome, dignidade, distingao, virtude, estima, reverencia, homenagem, 

probidade, etc. Embora, muitos sejam os conceitos e titulos que podemos 

atribuir a este ponte interne da essencia humana, sao valores filos6ficos que 

sinalizam urn diferencial e sao componentes do carater, motive pelo qual, 

nenhum deles se demonstra de somenos importancia. 

Relacionada com a honestidade e ao respeito que se tern e que se da 

ao individuo, a honra e urn atributo intocavel, ou, imaculavel do carater 

humane. E, sendo assim, uma marca indelevel do individuo, portanto, marca 

de sua personalidade. Devendo, per isto, ser tratada como elemento 

constitutive de sua distingao. 
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A honra sempre esteve ligada aos valores internes, marais e filos6ficos, 

aqueles que para o individuo sao de incomensuravel estima, e que ao mesmo 

passo demonstram o seu conceito diante da sociedade, sendo sob por este 

aspecto uma via de exposi<;ao junto a sociedade. Por exemplo, no Japao, nos 

Seculos IX a XII d.C, os Samurais, casta de guerreiros que surgiram com o 

feudalismo e, se destacaram ao servir seu governante e, foram abolidos em 

1.876, durante a Era Meiji. Eram altamente treinados em artes marciais, e 

diferenciados dos demais, porque lutavam por aquila que acreditavam com 

honra. Seguidores do Bushido, que na verdade, e o c6digo dos principios 

marais que rege todas as artes marciais, este guerreiro Samurai, 

compreendia em seus ensinamentos todas as diretrizes de sua vida e 

profissao. E desta forma, geralmente nao se apegavam muito a bens 

materiais, mas mantinham profunda apego a sua honra e valor, e quanta mais 

fossem conhecidos, mais ele era um homem rico. Um samurai se mataria ao 

pensar que pudesse de alguma forma trazer vergonha e desgra<;a ao seu 

sobrenome, e este apre<;o elevado ao sobrenome, a ponto de leva-lo a morte, 

era considerado um ato de honra. A honra passa por diversos mementos 

hist6ricos, transforma<;oes sociais, mas, em todos os cenarios e sempre 

destacada. 

Por honra se pode entender o conjunto de qualidades marais, 

intelectuais, fisicas, ou outras que concorrem para determinar o merito do 

individuo no meio em que vive. Diante disto, temos que, como fonte natural, a 

honra nasce intrinseca e se exteriora, ganhando enlevo, propor<;ao e vulto na 

sociedade; porque esta diretamente ligada ao carater, e este e o vinculo e o 

mecanisme das rela<;oes humanas. 

• Humildade: Um dos bens em que o homem, segundo a natureza, procura a 

plena realiza<;ao da sua existencia, e a excellentia, a superioridade, a primazia, 

o fazer-se valer. A virtude da temperan<;a, da disciplina e da medida, enquanto 

vincula esse impulso natural a ordena<;ao da razao, chama-se humildade. A 

humildade consiste em avaliar-se da maneira que corresponde a realidade. 

Com isso esta quase tudo dito. 

Partindo dessa defini<;ao, dificilmente se compreende como e que o 

conceito de humildade pode transformar-se num objecto de luta. Se 
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prescindissemos das potencias demoniacas, dirigidas contra o bern, e 

especialmente contra este aspecto da fisionomia crista do homem, so seria 

possivel essa transformac;ao se o conceito de humildade se tivesse extinguido 

na propria consciencia crista. Em todo o tratado de Sao Tomas sabre a 

humildade e o orgulho, nao se encontra uma so frase que possa dar azo a 

sugerir que uma atitude de constante autodiminuic;ao, de inferiorizac;ao do 

proprio ser au das proprias possibilidades, tenha, em principia, alguma coisa a 

ver com a humildade ou com qualquer outra virtude crista. 

• Lealdade: qualidade de leal; sinceridade; fidelidade; ac;ao leal; urn sinal de 

uma verdadeira amizade; 

• Camaradagem: convivencia de camarada; intimidade; boa disposic;ao de 

espirito e amizade entre camaradas; 

• Moralidade: do que e moral; conjunto de costumes e opinioes que urn 

individuo ou urn grupo de individuos possuem relativamente ao 

comportamento; conjunto de regras de comportamento consideradas como 

universalmente validas; parte da filosofia que trata dos costumes e dos 

deveres do homem para com o seu semelhante e para consigo; etica; teoria 

au tratado sabre o bern e o mal; lic;ao, conceito que se extrai de uma obra, de 

urn fato; 

• Decaro: beleza moral que resulta da honestidade e respeito par si proprio; 

decencia; dignidade; nobreza; conformidade do estilo com o assunto; 

• Pontualidade e presteza: exato no cumprimento de seus deveres dentro dos 

prazos; ligeireza; agilidade; celeridade; 

• lniciativa: ato daquele que e o primeiro a propor ou a por em pratica uma 

ideia; 

• Respeito: reverencia; deferencia; considerac;ao; aprec;o; importancia; 

submissao; 
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• Voluntariedade: qualidade de quem e voluntario ou voluntarioso; dito daquele 

que se oferece para; que deriva da propria vontade; espontaneo; 

• Prestabilidade: qualidade de quem presta servic;os com boa vontade; 

Sentimento do dever 

• F orc;a de vontade 

3.1.3.2 Requisites atitudinais desenvolvidos 

3.1.3.2.1 Tecnica Apurada 

Montar cavalo, na simples concepc;ao da palavra e facil, dificil e conduzir este 

nobre animal a um esporte eqOestre ou a um policiamento montado de cheque, onde 

bombas e manifestantes estarao inquietando o seu companheiro de servic;o. 0 

cavaleiro deve ser tecnico para auxiliar seu parceiro a superar as dificuldades que 

surgem com o trabalho, sendo rigido quando necessaria ao adestramento e 

refinamento de suas posturas, e compreensivo as deficiencias de cada animal, 

procurando adequa-lo aos principios da atividade que executa. 

Quanta maier a capacidade tecnica do equitador, maier a necessidade de 

entender cada cavalo como um individuo, possuindo diferenc;as que devem ser 

adequadas ao conhecimento adquirido. A equitac;ao e feita de "principios" e nao de 

"regras", onde um exercicio que consertou um eqOino pode estragar outre, havendo 

a necessidade de reformular o trabalho a cada cavalo montado entrando neste 

momenta o "feeling" do policial-militar. A compreensao destes principios e primordial, 

atualizando sempre os conhecimentos com tecnicas mais avanc;adas para nao ficar 

obsolete. 

0 cavaleiro deve ser dinamico em ideias, analisando situac;oes especificas 

para aplicar principios gerais, reduzindo a possibilidade de erros. Como exemplo 

podemos citar o cavalo que refuga ao passar perto de uma bandeira, onde devemos 

analisar se e por nunca ter vista tal material, trauma do desbaste, entre outros 
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motivos, partindo entao para a escolha de um dos inumeros trabalhos direcionados a 

cada fator citado. Neste caso, um cavaleiro de tecnica apurada resolvera o 

problema, enquanto outro usara a for9a (chicote e esporas) e podera acuar 

(traumatizar) de forma permanente sua montaria. 

3.1.3.2.2 Leveza 

Habilidade que proporciona simplicidade e harmonia aos movimentos do bam 

equitador, vencendo a despropor9ao de for9a Homem/Cavalo com a tecnica. 0 

cavaleiro que pensa poder disputar for9a com o eqOino, esta fadado a perder a 

batalha e tornar sua montaria exaustiva e pavorosa aos olhos do publico. "Quanta 

menor a for9a empregada maior a tecnica do equitador", maxima que nunca deve 

ser esquecida. 

Um cavaleiro de mao e assento pesados dificilmente tera um cavalo facil de 

conduzir, proporcionando nele rea96es e resistencias de peso e de for9a que uma 

montaria leve nao causaria, a96es estas provenientes de dar e falta de entendimento 

par parte do eqOino. 0 conceito de leveza esta ligado tambem a figura mitol6gica do 

"Centauro", cabe9a de homem e corpo de cavalo, ou seja, uma forma de montar 

com gestos e movimentos totalmente ligados ao do cavalo, unindo o conjunto em um 

s6 corpo, para executar um s6 prop6sito, sem a96es e rea96es desnecessarias, 

completamente em harmonia e sincronia. 

3.1.3.3 Requisitos fisicos 

3.1.3.3.1 Vigor Fisico 

For9a fisica requerida principalmente nos membros inferiores (pernas), que a 

todo instante sao solicitadas para suportar e manter o cavaleiro montado. Esta 

Habilidade e empregada quase sempre em condi96es extremas, como refugos, 

desobediencias, "boleios" inesperados e espanto do cavalo. Todo bam cavaleiro tem 

de ter "boas pernas", evitando com isto utilizar as maos para se fixar na sela e 

ficando em condi96es de usufruir das outras ajudas que lhe sobram, como manusear 
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urn bastao ou sabre, sacar uma arma, ou ate mesmo acenar para uma crian9a que 

I he deu urn "tchau". 

Exerclcios recomendados para esta habilidade sao os trabalhos de 

trote/galope/salto sem o apoio dos estribos, for9ando ao equitador fixar-se somente 

com as pernas, sem pendurar os pes. A execu9ao deste trabalho deve ser sempre 

gradativa, iniciando de urn trote curta, num pequeno intervale de tempo diario, ate 

chegar com seguran9a a executar saltos de 1.00 m, ja em estado avan9ado. Urn 

exemplo pratico do emprego extrema desta habilidade, e o cavaleiro que perde os 

estribos no meio de uma prova de salta com caracterlsticas de "cronometro", tendo 

que concluir o percurso saltando sabre quatro ou cinco obstaculos somente fixando

se com as pernas. 

3.1.3.3.2 Flexibilidade 

E a habilidade que permite ao born cavaleiro acompanhar o seu cavalo, 

absorvendo as rea96es da locomo9ao del~ com o movimento de seu corpo. Com a 

inicia9ao do aluno no trabalho montado, logo lhe e revelado a necessidade de 

flexionar-se sabre o dorsa do eqOino para acompanhar as rea96es de seus 

movimentos, restando-lhe a conclusao de que somente a flexibilidade natural de seu 

corpo nao e suficiente para tal objetivo. Dar sentimos a obriga9ao de trabalhar esta 

habilidade para possibilitar uma completa liga9ao a montaria, auxiliando-a nos 

movimentos. 

Da flexibilidade resulta o "equilibria", pe9a fundamental na aquisi9ao de born 

assento, possibilitando ao equitador urn complete domlnio das ajudas e tornando o 

trabalho eqOestre mais leve, agradavel e menos cansativo para o conjunto. Este 

beneficia e refor9ado com o decorrer do aprendizado, principalmente ap6s a 

aquisi9ao de confian9a par parte do cavaleiro, atraves de flexionamentos montados 

em andaduras variaveis (passo/trote), removendo tensoes localizadas que interferem 

nesta requerida habilidade. 
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Exerclcios recomendados para esta habilidade sao os trabalhos de volteio e 

descontrac;ao do cavaleiro, como o abrac;ar o cavalo, encostar a cabec;a na anca do 

animal, passar uma bola entre outros. 

3.1.3.3.3 lndependencia dos Movimentos 

E a capacidade de utilizar quando montado, uma parte do corpo isoladamente 

sem causar reflexes indesejados em outra, ou seja, movimentar as pernas e o t6rax 

no trote elevado sem que os brac;os sejam deslocados, possibilitando uma postura 

correta sem abalos nas redeas que resultariam em desconforto na boca do eqOino. 

Sem esta independencia, o cavaleiro podera prejudicar o correto emprego das 

ajudas, perdendo o dominic da montada. 

Existem ainda equitadores que refletem ac;oes de urn membra em outre, no 

caso de utilizar sempre ambas as pernas em situac;oes que a tecnica solicita o 

emprego de uma isolada, devendo estes praticar exerclcios de pernas e brac;os 

independentes para corrigir este prejudicial vlcio. 

3.1.3.3.4 Fixidez 

Capacidade de aderencia a sela, proporcionada pela pressao das panturrilhas 

(barriga das pernas) contra o corpo do cavalo, correto posicionamento de 

calcanhares e pontas dos pes. E proporcionada pelo trabalho de trote/galope/salto 

sem estribos, dentre outros flexionamentos de fundamental importancia para a 

progressao da instruc;ao a cavalo. 

3.1.3.3.5 Equilibria 

Capacidade do cavaleiro de acompanhar os movimentos do cavalo com o 

peso de seu corpo, sem causar resistencia ao deslocamento, tornando a montaria 

harmoniosa e saudavel. E proporcionado pelo trabalho de passo/trote/galope com 

"loros" curtos, e ainda por passeios sem sela, trabalhos a guia sem redeas, dentre 

outros. 
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3.1.3.3.6 Born Assento 

Uniao dos dois conceitos citados, "fixidez e equilfbrio", resumindo-se em uma 

forma de montar firme, equilibrada e segura, a qual proporciona ao cavaleiro 

recursos para manter-se montado em situac;oes dificeis e inesperadas, tornando o 

trabalho montado mais seguro, produtivo e agradavel. 

3.1.4 Fatores Anatomicos, Fisiol6gicos e Psicol6gicos que lnfluenciam a 

Performance do Cavaleiro. 

A seguir veremos algumas caracteristicas anatomicas, fisiol6gicas e 

psicol6gicas que favorecerao ou dificultarao a pratica da equitac;ao, todas elas 

levadas em considerac;ao como urn todo, acaba facilitando a pratica da equitac;ao (a 

arte de montar cavalos). De modo mais especifico nossa atividade volta-se para 

policiamento montado, e quando afunilamos demais o perfil do nosso cavaleiro, 

temos uma escassez ainda maior de policiais atuando no policiamento montado, 

assim sendo pretende-se relacionar algumas das caracteristicas que favorecerao o 

cavaleiro ou amazona policial-militar no seu dia-a-dia de servic;o. 

TABELA 1. CARACTERISTICAS QUE FAVORECEM E DIFICULTAM A PRATICA 

DA EQUITA<;AO. 

FONTE: SARTORIO, M. E. Equita~ao Basica. 

FAVORECEM I DIFICULTAM 

Peso proporcional a altura Pouca altura e muito peso 

Coxas normais Coxas muito grossas 

Pernas maiores em relac;ao ao tronco Tronco muito grande em relac;ao as pernas 

Pernas mais longas Pernas muito curtas 

Tronco com peso normal Tronco muito pesado 

Boa capacidade respirat6ria Capacidade respirat6ria deficiente 

Boa capacidade muscular Capacidade muscular deficiente 

Controle do sistema nervoso Descontrole do sistema nervoso 

Normalidade hormonal Alterac;ao hormonal 
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Superac;ao do medo Medo muito acentuado 

Frio e calculista Emocional 

Persistente, tern forc;a de vontade. Desiste facilmente, tern rna vontade. 

Sensibilidade, tato Sem percepc;ao, com o que o animal esta 

sentindo. 

3.2 ANALISE DA SITUACAO 

3.2.1 Clima Organizacional 

3.2.1.1 Estresse e a Atividade Policial- Montado 

Nao podemos deixar de abordar e avaliar a real situac;ao do 

profissional policial-montado que atua no combate ao crime, e tambem esta 

suscetfvel a uma patologia conhecida como estresse, e este fator e considerado 

predisponente para outros tipos de doenc;as ffsicas e psfquicas que acaba afetando 

a analise sabre o perfil do policial-montado. 

A palavra estresse - do ingles stress, conceito da Ffsica relacionado 

a condic;ao dos materiais submetidos a ac;ao de forc;as externas. A origem da 

palavra: No seculo XIX, engenheiros anglo-saxoes passaram a usar o termo stress 

para indicar a tensao resultante de uma forc;a aplicada em urn corpo, ou seja, 

estressava-se o objeto ate seu ponto de ruptura, para testar sua resistencia. A 

palavra passou da ffsica para a medicina, onde o fisiologista canadense Hans Selye 

a utilizou para explicar o desequilfbrio qufmico que acontece no corpo humano 

diante de uma agressao, em 1936, para explicar o que havia acontecido com as 

cobaias de seu laborat6rio. 

A palavra estresse quer dizer "pressao", "tensao" ou "insistencia", 

portanto estar estressado quer dizer "estar sob pressao" ou "estar sob a a<;ao de 

estimulo insistente". 0 estresse e essencialmente urn grau de desgaste no corpo e 

da mente, que pode atingir nfveis degenerativos. lmpressoes de estar nervoso, 

agitado, neurastenico ou debilitado podem ser percepc;oes de aspectos subjetivos de 

estresse, e torna prejudicial quando se transforma em urn processo cronico e o 

indivfduo passa por diversas situac;oes estressantes no dia-a-dia, sem descanso. 
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0 Policiai-Montado envolvido diretamente com o trabalho operacional, 

freqoentemente tern que empregar muito tempo em intenso relacionamento com 

outras pessoas, cujos problemas nem sempre sao 6bvios e de facil solu9ao, gerando 

neles ambigOidade e frustra9ao, que no exercicio de urn trabalho profissional, podem 

causar urn estresse cronico e drenagem no equilibrio emocional, levando a burnout 

(sindrome de exaustao emocional, que acaba por tornar os profissionais cinicos no 

trabalho que fazem, incapacitando-os a se entregarem a ele como gostariam ou 

deveriam). 

0 Policiai-Montado, estando em burnout, tende a se avaliar 

negativamente no trabalho e no relacionamento com as pessoas. Sente-se infeliz 

consigo e insatisfeito com o que faz. Em urn outro estudo, realizado em 1978, 

verificou que as pessoas experienciando burnout estariam insatisfeitas com 

oportunidades para crescimento e desenvolvimento pessoal no trabalho. 

BURK, SHGARER e DESZCAI, em urn estudo realizado com 142 

policiais, obtiveram a indica9ao de urn claro relacionamento de burnout com vontade 

de abandonar o emprego, alem de terem confirmado em hip6tese correlacionada. 

A revista isto E n° 19 traz as profissoes mais estressantes, reportagem 

sobre "OS CAMPEOES DA NEUROSE", estudo realizado pelo instituto de Ciencias 

e Tecnologia da Universidade de Manchester, na lnglaterra, do qual resultou em 

uma lista das profissoes mais estressantes, expostas numa escala de zero a dez, 

trazendo ainda que s6 no Reino Unido, o custo de faltas ao trabalho promovido pelo 

estresse e estimado em "trinta bilhoes de d61ares/ano". 

TABELA 2- PROFISSOES X INDICES DE ESTRESSE 

Colocacao Profissao lndice de Estresse 

1° Iugar Mineiro 8,3 

2° Iugar Policial 7,7 

3° Iugar Guarda-penitenciario 7,5 

4° Iugar Piloto de Aviao 7,5 

5° Iugar Jornalista 7,5 
, 

FONTE: Revista lsto E n° 19- (1995) 
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Podemos observar que a profissao policial esta em 2° Iugar na tabela acima, 

como nao bastasse a atividade do policial montado eleva ainda mais esta estatrstica, 

pais como analisado nesta pesquisa, existem inumeras variaveis para ser um policial 

montado, como descrito no "item 3.2.1 Descrk;ao das Atividades executadas", onde 

portanto a lida com o cavalo, alem des cuidados e aprimoramento de tecnicas 

policiais no dia-a-dia de trabalho que um policial de unidade nao especializada (radio 

patrulhamento) precisa ter, requer atem;ao redobrada per estar em cima de um 

equine. 

Como exemplo, entre as atividades, o policial montado executa o 

policiamento em Estadios de futebol, onde no seu deslocamento ate o local, o 

policial montado procura acalmar o animal, pais a aglomerac;ao de pessoas, 

bandeiras coloridas, fogos de artiffcios e outros, deixam o cavalo em situac;ao de 

desconforto e agitado, necessitando atenc;ao redobrada do cavaleiro que podera 

causar acidentes se nao estiver preparado (habilitado) para aquela atividade. 

Este exemplo reflete diretamente no estado emocional do policial montado 

(estresse), onde o estudo do perfil esta intimamente ligado com a sfndrome burnout. 
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Para SHARKEY (2002, p.40), "estudos com policiais, atletas e mesmo 

pacientes indicam que treinamento e melhora na aptidao fisica estao associados 

com reduc;ao na ansiedade. Este fator nos faz acreditar ainda mais que o policial

montado necessita estar constantemente em treinamento e aperfeic;oamento, 

buscando nao apenas aprimorar suas habilidades, mas tambem sua saude. 

3.2.1.2 Enfoque Metodol6gico 

Quanta ao enfoque metodol6gico, optou-se por compreender o 

problema atraves de uma linha de pesquisa quali-quantitativa. Qualitativa porque as 

pessoas pesquisadas intencionalmente respondem aos perfis tipicos desejados, ou 

seja, policiais de cavalaria, e quantitativa porque foi feita atraves da aplicac;ao de urn 

questionario estruturado e padronizado a uma amostra representativa do universe 

investigado. 

A amostragem sera de urn universe de policiais-militares de cavalaria que 

trabalham nas Policias Montadas dos estados de Sao Paulo, Parana, Rio de Janeiro 

e Rio Grande do Sui, sendo oficiais (superiores, intermediaries e subalternos) e 

prac;as (Sub-tenentes, Sargentos, Cabos e Soldados). Todos deverao 

obrigatoriamente estar atuando na atividade de policia montada. 

A principal preocupac;ao na escolha do instrumento de pesqui~a e suas 

variaveis componentes recaiu na necessidade de contar com urn instrumento 

comprovadamente aplicavel as proposic;oes da pesquisa de clima organizacional 

dentro da lnstituic;ao Policiai-Montada. 
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3.2.2 Apresenta9ao dos Resultados 

No periodo compreendido entre Outubro de 2.006 e Mar9o de 2.007, 

exatamente 100 (cern) policiais-militares de cada estado (PR, RS, RJ e SC), 

responderam a 13 (treze) questionamentos, perfazendo urn total de 400 

(quatrocentos) entrevistados. 

3.2.2.1 Questionamentos elaborados 

A elabora9ao dos questionamentos baseou-se na inten9ao de se saber 

dos integrantes das policias montadas, o motive que as levou a policia montada, 

como foram classificados para tal trabalho, que atividades exercem e ha quanta 

tempo trabalham na atividade, ainda, se tern especialidade na area, o que as 

incentiva a permanecer au se querem realmente continuar trabalhando na atividade 

e quais as suas justificativas. 

Voce e integrante de qual pasta au gradua9ao na Policia Militar? 

Do universe dos entrevistados entre as que responderam aos questionamentos, 

estavam 6 (seis) (2%,) oficiais superiores; 2 (dais) (1 %) oficiais intermediaries; 28 

(vinte e oito) (7o/o} oficiais subalternos; 2 (dais) (1 o/o} aspirantes-a-oficial; 40 

(quarenta) (10o/o) sub-oficiais ou sargentos; 50 (cinqOenta) (12o/o) cabos e 272 

( duzentos e setenta e do is) (67°/o) sold ados, perfazendo urn total de 400 

( quatrocentos) entrevistados. 

GRAFICO 1- POSTO OU GRADUA<;AO- QUANTITATIVO 
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GRAFICO 2- POSTO OU GRADUA<;AO - PERCENTUAL 
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Neste questionamento 118 ( cento e dezoito) (29%) responde ram possuir ate 5 

(cinco) anos na Policia Militar, ja 100 (cern) (25%) disseram estar na faixa entre os 6 

(seis) e os 10 (dez) anos, 92 (noventa e dois) (23o/o) na faixa entre os 11 (onze) e os 

15 (quinze) anos, 66 (sessenta e seis) (17%) na faixa entre os 16 (dezesseis) e os 

20 (vinte) anos, 20 (vinte) (5°/o) na faixa entre os 21 (vinte e urn) e os 25 (vinte e 

cinco) anos e final mente 4 (quatro) (1 °/o) na faixa entre os 26 (vinte e seis) e os 30 

(trinta) anos. 

GRAFICO 3- TEMPO NA POLICIA MILITAR- QUANTITATIVO 
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GRAFICO 4- TEMPO NA POLICIA MILITAR- PERCENTUAL 
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Este questionamento refere-se ao tempo que os entrevistados possuem na 

execuc;ao das atividades ligadas a policia montada e do universe de 400 

(quatrocentos) entrevistados 216 (duzentos e dezesseis) (53°/o) disseram estar na 

faixa ate os 5 (cinco) a nos; enquanto que 84 (oitenta e quatro) (21 o/o) disseram estar 

na faixa entre os 6 (seis) e os 10 (dez) anos; ja 42 (quarenta e dois) (11 o/o) na faixa 

entre os 11 (onze) e os 15 (quinze) anos; 48 (quarenta e oito) (12o/o) na faixa entre 

os 16 (dezesseis) e os 20 (vinte) a nos; 10 (dez) (3°/o) na faixa entre os 21 ( vinte e 

urn) e os 25 (vinte e cinco) anos. 

GRAFICO 5- TEMPO NA POLICIA MONT ADA- QUANTITATIVO 
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GRAFICO 6- TEMPO NA POLICIA MONT ADA- PERCENTUAL 
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Qual e atualmente a sua area de atua~ao na Policia Militar Montada? 
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Dentre os entrevistados 11 0 ( cento e dez) (28%)) posicionaram-se como executores 

de atividades administrativas ligadas a policia montada, sendo elas as de 

enfermeiros, correeiros, guarda do quartel, domadores, ferreiros, e ainda, de 

planejamento, instru~ao e expedi~ao de documenta~ao; 272 ( duzentos e setenta e 

dois) (67°/o) trabalham diretamente na operacionalidade; ja 18 (dezoito) (So/o) 

executam concomitantemente as duas atividades. 

GRAFICO 7 -ATIVIDADE EXERCIDA- QUANTITATIVO 
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GRAFICO 8- ATIVIDADE EXERCIDA- PERCENTUAL 
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Quando do seu ingresso na Policia Militar, sua formagao se deu em uma unidade? 
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Dos entrevistados 52 (cinqOenta e dois) (13°/o) tiveram sua formagao em uma 

unidade operacional de area da capital ; 76 (setenta e seis) (18o/o) em unidade de 

area do interior; 34 (trinta e quatro) (9°/o) em unidade especializada de choque; 4 

(quatro) (1 %) em unidade especializada de transite urbana; 2 (dais) (1 o/o) em 

unidade especializada de transite rodoviario; 180 (cento e oitenta) (44°/o) em unidade 

especializada em policia montada; 32 (trinta e dois) (8°/o) em escolas de formayao de 

oficiais; 18 (dezoito) (5°/o) nos centres de formagao de pragas; e por tim 2 (dais) (1°/o) 

no batalhao de policia de guardas. 

GRAFICO 9- UNIDADE DE FORMA<;AO- QUANTITATIVO 
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GRAFICO 10- UNIDADE DE FORMACAO- PERCENTUAL 
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Como se deu a sua classificac;ao na Policia Militar Montada? 

A classificac;ao des entrevistados na policia montada ficou assim distribuida: 58 

(cinqOenta e oito) (14o/o) per transferencia; 22 (vinte e dois) (6°/o) per perm uta; 210 

(duzentos e dez) (52°/o) pela escola de formac;ao; 56 (cinqOenta e seis) (14o/o) per 

designac;ao do comando e 54 (cinqOenta e quatro) (14o/o) foram voluntaries. 

GRAFICO 11 - CLASSIFICA<;AO NA POLICIA MONT ADA- QUANTITATIVO 
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GRAFICO 12- CLASSIFICA<;AO NA POLfCIA MONT ADA- PERCENTUAL 
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Se Voluntario, qual o motive que o levou a escolher pela Poll cia Militar Montada? 

lndependente de serem voluntaries ou nao, todos responderam a esse 

questionamento com a seguinte apura9ao: 188 (cento e oitenta e oito) (46o/o) por 

gostarem de cavalo; 134 (cento e trinta e quatro) (33%) pelo tipo da atividade 

exercida; 2 (dois) (1 °/o) por nao gostarem das outras especialidades ou atividades; 

40 (quarenta) (1 0%) pelo ambiente de trabalho; 8 (oito) (2°/o) pelo tipo da escala de 

servi9o; 6 (seis) (2°/o) por serem especialistas da area de saude animal e 22 (vinte e 

dois) (6°/o) afirmaram categoricamente nao terem sido voluntaries. 

GRAFICO 13- MOTIVO DA VOLUNTARIEDADE- QUANTITATIVO 
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GRAFICO 14- MOTIVO DA VOLUNTARIEDADE- PERCENTUAL 
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Se a sua classifica~ao na Policia Montada foi por decisao superior ou ajustes 

administrativos, como deu-se a sua adapta~ao? 

Tambem aqui independente a condi~ao da classifica~ao na policia montada, todos 

os entrevistados responderam quanto as suas adapta~oes . Sendo que 178 ( cento e 

setenta e oito) (44o/o) consideraram que suas adapta~oes foram imediatas; 90 

(noventa) (22o/o) de forma gradativa; 46 (quarenta e seis) (12o/o) ap6s urn periodo de 

treinamento; 4 (quatro) (1 °/o) disseram nao terem se adaptado a atividade e 82 

( oitenta e dois) (21 o/o) afirmaram categoricamente nova mente terem side voluntaries 

onde nao coube a decisao aos superiores nem mesmo ajuste administrativos. 

GRAFICO 15- ADAPTAf;AO- QUANTITATIVO 
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GRAFICO 16 -ADAPTAC:,AO- PERCENTUAL 
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Qual o incentive em permanecer na Policia Militar Montada? 
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34 (trinta e quatro) (9%) dos entrevistados afirmaram ter como incentive para 

permanecer na policia montada, a escala de servi9o; 260 (duzentos e sessenta) 

(64o/o) tern como incentive o ambiente de trabalho; 56 (cinqOenta e seis) (14%) 

porque pretendem se especializar na atividade; 48 (quarenta e oito) (12°/o) disseram 

nao ter incentive nenhum para permanecer e 2 (dois) (1 °/o) porque trabalham na 

especialidade de saude. 

GRAFICO 17 -INCENTIVO DE PE~~NCIA NA POL WONTADA-QUANTITATIVO 
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GRAFICO 18 -INCENllVO DE PERMAN~NCIA NA POL IVONTADA-PERCENlUAL 
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Na sua opiniao, a Poll cia Militar Montada e importante por que? 

Dos 400 (quatrocentos entrevistados), 100 (cern) (25°/o) consideram a policia 

montada importante pois possui tradi~oes ; 246 (duzentos e quarenta e seis) (61 °/o) 

porque apresenta resultados; 54 (cinqOenta e quatro) (14%) porque desenvolve 

trabalhos no campo social. 

GRAFICO 19 -IMPORTANCIA DA POLICIA MONT ADA- QUANTITATIVA 
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GRAFICO 20- IMPORTANCIA DA POLlCIA MONT ADA- PERCENTUAL 
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Na sua opiniao o policial-militar que desenvolve atividade exclusiva de policiamento 

montado esta perfeitamente adaptado para exercer a referida atividade? 

306 (trezentos e seis) (76°/o) entrevistados consideram que as profissionais atuantes 

na policia montada, estao perfeitamente adaptados e preparados para a execu9ao 

das atividades; ja 40 (quarenta) (10o/o} deles considera que nao estao adaptados e 

preparados; mas 54 (cinqOenta e quatro) (14°/o) acham que estao preparados e 

adaptados mas que precisam de mais treinamento em cursos especializados. 

GRAFICO 21- SE 0 EFETIVO ESTA ADAPT ADO A ATIVIDADE- QUANTITATIVO 
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GRAFICO 22- SE 0 EFETIVO ESTA ADAPT ADO A ATIVIDADE- PERCENTUAL 
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Voce ja participou de algum curso de especializa~ao na Policia Montada? 

184 (cento e oitenta e quatro) (45%>) entrevistados possuem o Curso de Policiamento 

Montado; 10 (dez) (2o/o} o Curso de Doma; 6 (seis) (2o/o} o Curso de Ciencias 

EqOinas; 12 (doze) (2%) o Curso de Equita~ao ; 2 (dois) (1o/o} o Curso de 

Equoterapia; 10 (dez) (3°/o} o Curso de Cheque Montado; 4 (quatro) (1o/o} o Curso de 

Medicina Veterinaria; 6 (seis) (2o/o) o Curso de Enfermagem Veterinaria; 2 (dois) 

(1 %) o Curso de Reprodu~ao EqOina; 2 (dais) (1 %) o Curso de lnstrutor de 

Equita~ao Especial e por fim 162 (cento e sessenta e dois) (40%) nao possuem 

nenhum tipo de curso de especializa~ao na area de policia montada. 

GRAFICO 23-CURSO DE ESPECIAUZA<;AO NA POL ~NTADA-QUANnTATIVO 
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GRAFICO 24-CURSO DE ESPECIALJZA<;AO NA POL IVONT ADA- PERCENTUAL 
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Voce tern vontade de sair da Policia Montada? 
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Os entrevistados expressaram suas vontades de permanecer ou sair da policia 

montada da seguinte forma: 92 (noventa e dois) (23%) afirmaram que pretendem 

sair, mas nao apresentaram justificativas e 308 (trezentos e oito) (77%) disseram 

que nao pretendem deixar a policia montada, apresentando justificativas multiplas e 

diversas. 

GRAFICO 25-VONT ADE DE SAIR DA POLfciA IVONT ADA-QUANTIT A T1VO 
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GRAFICO 26-VONTADE DE SAIR DA POlJciA IVONTADA- PERCENTUAL 
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3.3 PROPOSTAS 

Nessa pesquisa monografica visou, atraves da analise critica des resultados 

obtidos em campo, identificar o perfil desejado, os requisites necessaries para a 

atividade do profissional de Policia Montada e diferenciar os requisites que poderao 

ser desenvolvidos, des que sao nates neste profissional , buscando, sobretudo 

contribuir para a tomada de decisoes efetivas de medic e curta prazo, ou ainda, 

determinando ac;oes futuras na melhoria sabre o referido assunto. 

Propoe-se que atraves da pratica da atividade de policiamento montado, 

respeitando-se sempre as individualidades naturais de cada ser humane, que da 

inclusao na Policia Militar, atraves de concurso publico, o candidate a vaga de 

policial-militar tenha ja de inicio e logo ap6s ter side aprovado em todos os testes, 

urn esclarecimento atraves de videos e visitas as Unidades Policiais-Militares, ainda, 

o preenchimento de urn questionario para saber da propensao voluntariosa e as 

habilidades do candidate. 

Atraves deste primeiro cantata, o candidate ja tera uma noc;ao das 

especialidades de policiamento dentro da atividade de Policia Militar, ficando clare a 

sua preferencia em trabalhar nesta ou naquela Unidade Policiai-Militar. 

Outre fate e que atualmente, o candidate ap6s passar em todos os testes, nao 

tern a possibilidade de escolher onde pretende fazer o curse de formac;ao, ocorrendo 

entao a classificac;ao do futuro policial em unidades em que nao sera possivel, 

apesar des esforc;os, sua adaptac;ao. 



40 

4. CONCLUSOES, RECOMENDACOES E SUGESTOES DE ESTUDOS FUTUROS 

Analisamos e demonstramos que alguns requisitos sao necessarios ao 

policial-militar para que ele possa adaptar-se as atividades diarias de uma tropa de 

policia montada. Algumas habilidades sao desenvolvidas exatamente com a 

execu9ao das atividades de policia montada. Ficou evidenciado atraves do 

questionario, que dos 400 entrevistados, apenas 180 (cento e oitenta), ou seja, 45% 

do total, tiveram sua forma9ao em unidade de Cavalaria, fator que se analisado 

atraves de numeros, nos levaria acreditar que os 220 (duzentos e vinte) perfazendo 

55% dos policiais restantes nao teriam condi96es de adaptar-se as atividades. 

Porem, outras habilidades e muitas das qualidades sao provenientes do talento 

natural ou da cria9ao do indivlduo, podendo ser trabalhadas durante a fase de 

forma9ao do policial, e aperfei9oadas com a constante iristru9ao. 

Observou-se que a classifica9ao dos policiais na Policia Montada deu-se em um 

percentual de 28,50%, 114 (cento e quatorze) policiais, dos 400 entrevistados, por 

transferencia e designa9ao do Comando de outra unidade nao especializada em 

policiamento montado, 19%, 76 (setenta e seis) policiais, por voluntariado e permuta, 

ou seja, por vontade propria, e 52,50%, 210 (duzentos e dez) policiais, por escola de 

forma9ao na propria unidade de policia montada. 

Os entrevistados em urn total de 23%, 92 (noventa e dois) policiais, pretendem 

sair da unidade de cavalaria e 77%, 308 (trezentos e oito) policiais, desejam 

continuar na atividade de policia montada. 

Ainda temos 12%, 48 (quarenta e oito) policiais que dizem nao ter incentivo em 

permanecer na policia montada, e 88%, 352 (trezentos e cinqOenta e dois) policiais 

que por algum motivo se sentem incentivados em continuar. 

Como verificamos, independentemente do policial ter sido formado e 

classificado por vontade propria ou nao, em unidade de policiamento montado, este 

profissional podera ter suas habilidades, natas ou nao, desenvolvidas para atingir o 

exerclcio da atividade-fim. 
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Contudo, atraves da analise do questionario, observa-se que 92 (noventa e 

dais) policiais tern vontade de sair da unidade especializada, e que provavelmente 

estao inseridos entre os 48 (quarenta e oito) policiais entrevistados que dizem nao 

ter incentive nenhum em permanecer na Polfcia Montada. 

Nessa pesquisa identificou a presenc;a da enfermidade conhecida como 

estresse, tambem dentro da polfcia montada, contudo ja e de conhecimento que a 

sindrome burnout esta presente em alguns integrantes da corporac;ao. Sendo uma 

enfermidade ja percebida, tambem sao de conhecimento as tentativas em combater 

este mal, onde a busca de uma saude perfeita atraves do desenvolvimento de 

atividades ffsicas e mentais, esta em pratica na corporac;ao. 

Sem nos aprofundarmos neste t6pico, gostarfamos de contribuir 

demonstrando a real necessidade de continuarmos buscando alternativas para 

combater o estresse, onde a presenc;a ainda que tenue de sinais dessa patologia 

global nos traz urn alerta para a retomada de atitudes assertivas de comportamento. 

Cabe, sobretudo aqueles que sao responsaveis pela nobre arte de 

"Comandar'', avaliar este mal e utilizar os meios que dispomos para minimizar esta 

doenc;a, com medidas simples como a contratac;ao de profissionais que executem o 

acompanhamento do nosso efetivo, trazer a famflia dos policiais para 

confraternizac;oes, cavalgadas e eventos de descontrac;ao. 

Fica evidente o objetivo do nosso projeto em estabelecer uma metodologia de 

adaptac;ao destes profissionais que nao tern o incentive para o exercfcio da atividade 

em questao. 



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

SPONVILLE. Andre C. Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Ed. Sao Paulo .. 
Martins Fontes, 1999. 

TORRES, C. da R. A lnstru~ao de Equita~ao. Sao Jose dos Pinhais: [s.n.]. 

ALBERTO, Carlos. 0 Estresse e a Atividade Bombeiro-Militar da PMPR. CSP. 

Curitiba, 2006. 

SARTORIO, M. E. Equita~ao Basica. Disponivel em 

http://www.geocities.com/SoHo/1880/hipismo.html 

http://www.polmil.sp.gov.br/unidades/romont/origem.html 

http://www. brigadamilitar. rs.gov. br/ 

http://www.pm.sc.gov.br/ 

http://www.policiamilitar.rt.gov.br/ 

http://www.pmpr.pr.gov.br/pmpr/rpmon/ 

http://pt.wikipedia.org/wiki/ 

- ·.~~-

42 



I 

43 

ANEXO 1: QUESTIONARIO 

QUESTIONARIO 

ORIENTACOES PARA 0 PREENCHIMENTO 

Dirigido exclusivamente a Oficiais, Aspirantes-a-oficial e pracas que trabalham 
voltados as atividades de tropa Policiai-Militar Montada; 

Assinale apenas uma resposta por questio e nao deixe questio em branco; 

Este questioniuio e parte integrante do desenvolvimento de tema de trabalho de 
conclusao de curso do Curso de Especializacao em Administracao de Pessoas com 
Enfase no Setor Publico. 

CONSIDERA<;OES E PREMISSAS: 

Em maio deste ano de 2006, o Comando da Policia Militar, apoiado pelo Governador do 
Estado do Parana, tornaram possfvel o desmembramento do Regimento de Policia Montada, 
anteriormente Unidade Operacional com dupla atribui«;ao, sendo uma delas a especializada em 
policiamento montado e a outra responsabilidade territorial de area, passando doravante a exercer 
exclusivamente a atribui«;ao Especializada de Policiamento Montado com todas as suas nuances, e 
agora com alcance para todo o Estado do Parana. 

Com tal altera9ao, o Regimento de PoHcia Montada, alem de executar o policiamento 
ostensive geral montado, em toda a Regiao Metropolitana de Curitiba e interior do estado, 
diariamente apoiando as unidades operacionais de area no recobrimento da malha protetora, ainda 
tera as atribui¢es de policiamento de eventos como futebol, shows, comfcios, passeatas, controle de 
distlirbios civis, apoio as calamidades publicas, representa9oes com uniforme de gala especial, a pe e 
montados, em eventos festivos ou funebres de autoridades e outros dignitaries. 

Tambem fazendo a sua parte no que tange a participa«;ao em programas de responsabilidade 
social, como, Formando Cidadao, Crian~ em Seguran9a, Resgate Social e EqOoterapia. 

Com base no exposto busca-se identificar qual o perfil dos policiais-militares que se dedicam 
ao trabalho de Policia Montada. 0 que os levou a buscar essa area de trabalho dentro da corpora«;ao 
Policial Militar. Quais suas expectativas e anseios e quais os seus conhecimentos, habilidades e 
atitudes. 

Para tanto, indaga-se, pois: 

1. Voce e integrante de qual posto ou gradua9ao na PoHcia Militar? 

a. ( ) Oficial Superior 
b. ( ) Oficiallntermediario 
c. ( ) Oficial Subalterno 
d. ( ) Aspirante-a-Oficial 
e. ( ) Sub-Oficial ou Sargef' 
f. ( ) Cabo · 
g. ( ) Soldado 

I 
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2. Quanto tempo de servi9o possui na Policia Militar? 

a. ( ) ate 5 anos 
b. ( ) de 6 a 10 anos 
c. ( ) de 11 a 15 anos 
d. ( ) de 16 a 20 anos 
e. ( ) de 21 a 25 anos 
f. ( ) de 26 a 30 anos 
g. ( ) mais de 30 anos 

3. Quanto tempo de servi90 possui na Policia Militar Montada? 

a. ( ) ate 5 anos 
b. ( ) de 6 a 10 anos 
c. ( ) de 11 a 15 anos 
d. ( ) de 16 a 20 anos 
e. ( ) de 21 a 25 anos 
f. ( ) de 26 a 30 anos 
g. ( ) mais de 30 anos 

4. Qual e atualmente a sua area de atua9ao na Policia Militar Montada? 

a. ( ) administrativa 
b. ( ) operacional 
c. ( ) Outra. Especifique. ___________ _ 

5. Quando do seu ingresso na Policia Militar, sua forma9ao se deu em uma unidade? 

a. ( ) Operacional de Area da Capital 
b. ( ) Q~<:>i":::~cional de Area do Interior 
c. ( ~, Espedalizada de Choque 
d. ( ) Especializada de Policia Ambiental 
e. ( ) Especializada de Transito Urbano 
f. ( ) Especializada de Transito Rodoviario 
g. ( ) Especializada de Policia Montada 
h. ( ) CFAP 
i. ( ) Outro. Especifique. _______ _ 

6. Como se deu a sua classifica9ao na Policia Militar Montada? 

a. ( ) por transferencia 
b. ( ) por permuta 
c. ( ) pela escola de forma~o 
d. ( ) designa~o do comando 
e. ( ) Outra. Especifique ___________ _ 

7. Se voluntario, qual motivo o levou a escolher pela Policia Militar Montada? 

a. ( ) gostar de cavalo 
b. ( ) tipo de atividade exercida 
c. ( ) nao gostar das outras~specialidades ou atividades 
d. ( ) pelo ambiente de tra1.1mho 
e. ( ) Outra. Especifique ___________ _ 
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8. Se a sua classifica9ao na Polfcia Militar Montada foi por decisao superior ou ajustes 
administrativos, como se deu a sua adapta9ao? 

a. ( ) imediata 
b. ( ) gradativa 
c. ( ) ap6s perfodo de treinamento 
d. ( ) nao se adaptou 
e. ( ) Outra. Especifique. ___________ _ 

9. Qual o incentive em permanecer na Polfcia Militar Montada? 

a. ( ) escala de servi9o 
b. ( ) ambiente de trabalho 
c. ( ) se especializar na area 
d. ( ) nao ha incentive 
e. ( ) Outra. Especifique. ___________ _ 

10. Na sua opiniao, a Polfcia Militar Montada e importante por que? 

a. ( ) tern tradi9ao 
b. ( ) apresenta resultados 
c. ( ) desenvolve trabalhos sociais 
d. ( ) Outra. Especifique. ___________ _ 

11. Na sua opiniao, o policial-militar que desenvolve atividade exclusiva de policiamento 
montado, esta perfeitamente adaptado para exercer a referida atividade? 

a. ( ) Sim 
b. ( ) Nao 
c. ( ) Concordo parcialmente. Justifique:. __________ _ 

12. Voce ja participou de algum curso de especializa9ao na Polfcia Montada? 

a. ( ) Curso de Policiamento Montado 
b. ( ) Curso de Doma 
c. ( ) Curso de Ciencias EqOinas 
d. ( ) Curso de Equitayao 
e. ( ) Curso de EqOoterapia 
f. ( ) Curso de Choque Montado 
g. ( ) Outro. Especifique ___________ _ 

13. Voce tern vontade de sair da Policia Montada? 

a. ( ) Sim 
b. ( ) Nao.Justifique: _______________ _ 

Obrigado pela sua valiosa participayao! 

Contatos com: Cap. M:ircio Luiz Fonseca ............ (41) 3699-6194 .. .4° EPM 
Ten. Glauber Antonio Brochado ... (41) 3367-7373 ... RPMon 




