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PROGRAMA NACIONAL PARA CAPACITAÇÃO E  

 
APERFEIÇOAMENTO DE INSTRUTORES DE EQUITAÇÃO

 
 

(BASEDO NO FEI COACHING SYSTEM) 
 
 
Objetivos 
 
O objetivo do Programa Nacional para Capacitação e Aperfeiçoamento de Instrutores de Equitação é elevar o 
nível técnico da instrução de equitação, propiciando aos instrutores participantes o desenvolvimento de suas 
habilidades técnicas e, principalmente, didático-pedagógicas, em conformidade com as mais eficazes e 
modernas metodologias de “coaching” disponíveis. 
 
Para o benefício do esporte e de todos os envolvidos, as Escolas e os Instrutores de Equitação que, 
voluntariamente, aderirem ao programa e se adequarem aos prazos de realização dos Cursos do FEI 
Coaching System serão distinguidos com o Selo de Qualidade da CBH e constarão do Diretório de Escolas e 
os Instrutores de Equitação publicado no site da entidade (www.cbh-hipismo.org.br).  
 
Os Instrutores de Equitação que completarem com êxito o Curso Nível II  constarão também do Diretório de 
Instrutores de Equitação publicado no site da Fédération Eqüestre Internationale (www.fei.org). 
 
 
Princípios 
 
O Programa Nacional para Capacitação e Aperfeiçoamento de Instrutores de Equitação adotará o Sistema de 
Instrução de Equitação FEI (FEI Coaching System), desenvolvido pela Federação Eqüestre Internacional, que 
utiliza uma metodologia padronizada para a formação, educação continuada e aperfeiçoamento dos 
Instrutores de Equitação nas  modalidades eqüestres olímpicas (Salto, Adestramento e Concurso Completo 
de Equitação).  
 
O Programa Nacional de Capacitação e Aperfeiçoamento de Instrutores de Equitação, orientado para as 
competições, está baseado na realização de cursos para Instrutores de Equitação sob a supervisão e direção 
de Tutores nomeados pela FEI, que já iniciaram o sistema nas regiões em desenvolvimento. Os Tutores FEI  
treinam instrutores em vários níveis (Introdução a Instrução de Equitação, Nível I, Nível II) e identificam 
potenciais Tutores Regionais, que são posteriormente formados em Cursos para Tutores FEI, como já foi feito 
na América do Sul e Central em 2007.  Por sua vez, os Tutores Regionais serão os multiplicadores do 
sistema em suas áreas de atuação.  
 
Os cursos em cada nível são apoiados por um conjunto de materiais pedagógicos composto de apostila com 
conteúdo técnico-pedagógico,  vídeos e DVDs em técnicas de equitação. 
 
Os instrutores capacitados nestes cursos serão certificados conjuntamente pela Confederação Brasileira de 
Hipismo e pela FEI. 
 

http://www.cbh-hipismo.org.br/
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Cursos  
 
 Curso de Introdução à Instrução de Equitação (Introduction to Coaching Course) *   
 
1 dia 
 
- Para despertar o interesse na instrução de equitação com qualidade  nos pais e  nos jovens (Certificado de 
presença) 
 
Curso de Instrução de Equitação Nível I (Level 1 Coaching Course) * 
 
4 dias 
 
- Para  capacitação e qualificação como Assistente de Instrutor de Equitação (Certificado de presença) 
 
Curso de Instrução de Equitação Nível II (Level 2 Coaching Course) ** 
 
6 dias 
 
- Para  capacitação e qualificação como Instrutor de Equitação (Diploma de conclusão com êxito) 
 
Curso para Tutores FEI (FEI Course for Tutors) ** 
 
6 dias 
 
- Para  capacitação e qualificação como Tutor da FEI (Diploma de conclusão com êxito) 
 
Curso de Instrução de Equitação Nível III (Level 3 Coaching Course)** 
 
- será disponibilizado futuramente. 
 
 
* participação por indicação das Federações Estaduais 
 
** participação por indicação dos Tutores FEI 
 
 
Dinâmica 
 
 
Instrutores de Equitação indicados pelas Federações Estaduais participam dos Cursos > FEI INTRODUCTION  
>  FEI LEVEL I   >  Tutores FEI identificam instrutores candidatos ao curso Nível II  >  FEI LEVEL II  >  Tutores 
FEI identificam Tutores potenciais para cursos Nível II  >  CURSO PARA TUTORES  LEVEL II  >  FEI LEVEL 
II Tutores Regionais  > Conduzem  cursos regionais / nacionais da FEI para instrutores de equitação  >  FEI 
INTRODUCTION  >  FEI LEVEL I  >  FEI LEVEL II  => FEI pode enviar especialistas para verificação dos 
Tutores Regionais  
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Quais são os benefícios do Programa Nacional para Capacitação e Aperfeiçoamento de Instrutores de 
Equitação (baseado no FEI Coaching System)? 
 
Elevar o nível técnico da instrução de equitação: 
 
- por treinar e capacitar instrutores, reavivar e encorajar o interesse na profissão; 
- por utilizar métodos de treinamento modernos e de eficácia comprovada;  
- por utilizar as informações mais atualizadas disponíveis; 
- por desenvolver níveis de performance consistentes; 
- por disponibilizar cursos padronizados em diversas estados.  
 
Aumentar o fluxo de negócios dos envolvidos: 
 
- por ter instrutores qualificados que entendem o cavalo, o cavaleiro, o esporte e as habilidades necessárias 

para ser um instrutor de sucesso;  
- por assegurar um padrão elevado na instrução da equitação; 
- por ter instrutores adequadamente capacitados e qualificados com o apoio de uma estrutura para sua 

formação, educação continuada e seu aperfeiçoamento; 
-  por manter um sistema efetivo de cadastro a nível estadual, nacional e internacional. 
 
Assegurar uma abordagem profissional da instrução de equitação em todos os níveis: 
 
- por encorajar os instrutores a aperfeiçoar as suas habilidades e as de seus alunos. 
 
Prover uma profisssão para cavaleiros quando sua carreira esportiva se encerrar: 
 
- por desenvolver uma base sólida de clientes para instrutores de equitação qualificados.  
 
Prover treinamento e apoio contínuo para os instrutores de equitação: 
 
- por intermédio de cursos e clínicas. 
 
 
Protocolo de avaliação 
 
As Federações Estaduais, em estreita cooperação com a Confederação Brasileira de Hipismo e com a 
Federação Eqüestre Internacional, tem a responsabilidade de garantir que todos os instrutores presentes nos 
cursos estejam no padrão o mais elevado possível, de forma a assegurar a melhoria e o aperfeiçoamento 
contínuo no nível de suas habilidades. 
 
Os Assistentes de Instrutor de Equitação serão avaliados por um Tutor da FEI antes de poderem participar de 
um Curso Nível II, mediante a apresentação de seus “Diários de Instrução” que deverão ser entregues e estar 
em posse da Confederação Brasileira de Hipismo. Caso desejem participar de um Curso Nível II, é essencial 
que todos os Assistentes de Instrutores de Equitação demonstrem que estão ativos na prática da instrução de 
equitação. 
 
Os Instrutores de Equitação Nível II serão avaliados por Tutores da FEI antes de poderem participar de um 
Curso para Tutores FEI ou de um Curso Nível III (quando disponível), mediante a apresentação de seus 
“Diários de Instrução” que deverão ser entregues e estar em posse da Confederação Brasileira de Hipismo. 
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Caso desejem participar de um Curso para Tutores FEI ou de um Curso Nível III, é essencial que todos os 
Instrutores de Equitação Nível II demonstrem que estão ativos na prática da instrução de equitação. 
 
 
Responsabilidades de cada  Federação Estadual 
 
Cada Federação Estadual é responsável por inscrever o (s) seu (s) candidatos (s) nos cursos, concordando 
com os requisitos estabelecidos nos respectivos documentos relevantes (www.cbh-hipismo.com.br > 
Programa Nacional para Capacitação e Aperfeiçoamento de Instrutores de Equitação). 
 
Cada Federação Estadual que não possua um sistema de instrução de equitação é responsável por 
estabelecer uma estrutura para as escolas de equitação e instrutores locais, onde eles possam estar 
devidamente registrados. 
 
 
Função dos Presidentes das Federações Estaduais  
 
Devido à complexidade das tarefas, os Presidentes das Federações Estaduais deverão  assegurar a 
coordenação dos cursos FEI dentro de seus próprios estados e / ou regiões. 
 
 
Organização dos cursos 
 
• As Federações Estaduais interessadas em organizar um Curso Técnico para Instrutores de Equitação  
devem entrar em contato com a CBH para coordenação geral com os demais estados da região. 
 
•  A CBH deve então entrar em contato com a FEI e com o Comitê Olímpico Brasileiro e enviar solicitação 
para um Curso Técnico para Instrutores de Equitação - Solidariedade Olímpica (Olympic Solidarity Technical 
Course for Coaches). 
 
• Um curso regional para instrutores deve ser organizado entre 3 a 5 Federações Estaduais, dependendo do 
tamanho e da demanda de cada Federação. 
 
• Uma vez coordenado dentro das regiões, o departamento de Desenvolvimento da CBH deverá ser 
contatado  para solicitar a FEI a indicação de um Tutor, para fornecer à Federação Estadual todo o material 
técnico-pedagógico para o curso (apostila, DVDs, vídeos) e para prestar assistência na organização do curso. 
 
• A Federação Estadual anfitriã deverá organizar hospedagem e transporte local para os participantes. 
 
• A Federação Estadual anfitriã deverá organizar uma sala de reunião para as sessões teóricas com flipchart 
(quadro com papel), canetas hidrográficas coloridas (pincel atômico), retro-projetor, vídeo e DVD, data show 
para apresentações em power point, etc... 
 
• A Federação Estadual anfitriã deverá assegurar que o curso será organizado em um estabelecimento 
eqüestre com infra-estrutura adequada para  a realização das sessões práticas - Salto, Adestramento 
(trabalho no plano), Concurso Completo de Equitação (alguns obstáculos de Cross Country, se posível). 
 
• A Federação Estadual anfitriã deverá assegurar que ginetes e cavalos de demonstração, em número 
suficiente, estarão disponíveis para as sessões práticas  nos dias e horários determinados no programa dos 
cursos. 

http://www.cbh-hipismo.com.br/
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• Os Cursos serão conduzidos em Inglês, Francês ou Espanhol. A Federação Estadual anfitriã deverá 
organizar tradução simultânea, se necessário. Disponibilidade do Material didático em Inglês, Francês, 
Espanhol e Russo (Português será disponibilizado futuramente). 
 
• A CBH apoiará as Federações Estaduais  na organização dos cursos.  
 
 
Aspectos Financeiros 
 
Cursos Técnicos FEI para Instrutores de Equitação dependem de recursos da Solidariedade Olímpica 
(Olympic Solidarity Funding) que cobrem os custos organizacionais, além das despesas de viagem e diárias 
do Tutor da FEI. A Confederação Brasileira de Hipismo é responsável por solicitar recursos por intermédio do 
Comitê Olímpico Brasileiro. É essencial elaborar um orçamento e informar a FEI que os Cursos Técnicos para 
Instrutores de Equitação, conforme o Sistema de Instrução de Equitação FEI (FEI Coaching System), serão 
organizados em caráter regional (CBH + entre 2 a 4 Federações Nacionais do Grupo VI da FEI). 
 
Entretanto, os cursos também podem ser organizados em caráter nacional dependendo do tamanho e da 
demanda do país. No Brasil, devido as suas dimensões continentais, os Cursos FEI serão preferencialmente 
realizados em caráter nacional, podendo ainda acontecer em caráter estadual dependendo da demanda e do 
tamanho do estado. Nestes casos, a CBH ou as Federações Estaduais serão responsáveis pelas passagens 
aéreas dos Tutores FEI bem como por  50% de suas diárias, além de hotel, transporte local e alimentação. 
 
Outras formas de viabilização financeira poderão ser utilizadas, por exemplo: patrocinadores, outros recursos. 
 
 
Número de participantes 
 
O máximo de 14 candidatos e 10 observadores  é permitido nos Cursos de Introdução à Instrução de 
Equitação (Introduction to Coaching Course)  e nos Cursos de Instrução de Equitação Nível I (Level 1 
Coaching Course). 
 
O máximo de 12 candidatos é permitido nos Cursos de Instrução de Equitação Nível II (Level 2 Coaching 
Course). 
 
 
Monitoração de Instrutores 
 
Todos os instrutores que  participem  em cursos FEI de Instrução de Equitação  terão seus resultados 
monitorados  e registrados em um banco de dados na CBH.  
 
 
Freqüência de participação 
 
Os Instrutores de Equitação Nível II tem a obrigação de comparecer a cursos de avaliação a cada 2 (dois) 
anos. Os instrutores que não comparecerem aos cursos de avaliação dentro do período estipulado serão 
notificados e deverão sujeitar-se às exigências dentro de um determinado prazo. Caso não cumpram esta 
exigência poderão ser retirados da lista de instrutores da CBH e da FEI. 
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Qualificação 
 
O instrutor que participar com assiduidade de um curso FEI e for avaliado  positivamente estará qualificado 
para exercer sua função.  
 
Os instrutores Nível II serão listados no Diretório FEI. 
 
 
Tutores da FEI  
 
A FEI mantém uma lista de Tutores FEI aprovados, que recebem educação especial em técnicas de 
aprendizado adulto. 
 
Os Tutores para os cursos são sempre indicados pela FEI. 
 
 
Certificados e Diplomas FEI / CBH 
 
Serão concedidos Certificados  para todos os participantes. Nos cursos de Introdução à Instrução de 
Equitação e Nível I os participantes recebem um  Certificado  de presença e nos cursos Nível II um Diploma 
de Conclusão com êxito. 
 
 
Informação 
 
Informações referentes ao Programa Brasileiro de Capacitação e Aperfeiçoamento de Instrutores de 
Equitação estão disponíveis em www.cbh-hipismo.com.br > Programa Nacional para Capacitação e 
Aperfeiçoamento de Instrutores de Equitação e com o Diretor de Relações Externas da CBH, Sr. Antonio 
Alegria Simões. E-mail para contato: cbh@cbh.org.br ou internacional@cbh.org.br
 
 
 

 Rio de Janeiro, 04 de Março de 2008.  
                                                                                                                  
 
 
 
 
                                           Mauricio Tadei Barthel Manfredi                              Marcello artiaga de Castro                      
                                            Presidente                                                                   Diretor de Salto 
 
 
 
 
                                         Maj. Eduardo Xavier Ferreira Migon                           Cel. Salim Nigri 
                                         Diretor de CCE                                                                Diretor de Adestramento 

http://www.cbh-hipismo.com.br/
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