
Terapias e coaching 
assistido por equinos

Método Kiron®

equoterapiat

Quem vive no seu quotidiano com animais não precisa de nenhum estudo científico para 
saber quanto os animais têm uma capacidade inata para serem ‘terapeutas’ dos humanos 
mas, como dizia Renée de Lubersac, fundadora da terapia com cavalos em França: 
«O simples contacto entre uma pessoa em dificuldade com um cavalo não compõe uma 
terapia. Precisamos de um terceiro elemento: o terapeuta.»

Nathalie Durel * 

n pação de animais em situações 
terapêuticas, na sociedade oci-
dental contemporânea, remonta 
o final do séc. XVIII, em Ingla-
terra. O Retiro de York, um tipo 
de instituição psiquiátrica, man-
tinha animais nos seus pátios 
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uma altura em que 
surgem tantas formas de te-
rapia no nosso país, torna-se 
de grande utilidade explicar 
como funciona este tipo de 
abordagem, nomeadamente 
salientando que se trata de um 

método científico em relação ao 
qual já foram escritos muitos 
artigos, monografias e teses. 
Isto significa que não basta gos-
tarmos de cavalos (podemos 
inclusive ser grandes cavaleiros) 
e gostarmos de ajudar os outros 

(o terapeuta em nós) para ser-
mos aptos a praticar este tipo 
de metodologia.  

Animais em situações 
terapêuticas

O primeiro relato da partici-



arborizados onde os pacientes 
passeavam. Mais recentemente, 
foi o psicólogo norte-americano 
Boris M. Levinson (na década de 
60) quem trouxe para a ciência a 
riqueza do potencial terapêutico 
das relações entre crianças e 
animais. O uso do cavalo como 
forma de terapia data de 400a.C. 

quando Hipócrates o utilizou 
para ‘regenerar a saúde’ dos seus 
pacientes. Em 300a.C., Xeno-
fon, filósofo grego, discípulo 
de Sócrates, falava das virtudes 
do cavalo nestes termos: «O 
cavalo é um bom mestre, não 
só para o corpo, mas também 
para o espírito.» Mas, tivemos 

Método terapêutico de 
aprendizagem vivencial
O Método Kiron® entra nesta terceira categoria. Kiron é 
o centauro terapeuta mais famoso da mitologia grega; 
simboliza a junção terapêutica perfeita entre humanos e 
cavalos, já que neste método consideramos o cavalo em 
pé de igualdade com os humanos, isto é, como autênticos 
co-terapeutas. Kiron simboliza também a necessidade de 
que todos os terapeutas tenham a humildade e o dever 
de fazer um constante trabalho sobre si próprio para 
poderem ajudar os outros (condição sine qua non para os 
terapeutas que se formam no Método Kiron®). A definição 
desta abordagem inovadora, criada por mim, é: «Um 
método terapêutico de aprendizagem vivencial que utiliza 
os equinos (cavalos e/ou póneis) como mediadores entre 
um paciente ou um coach e um psicoterapeuta ou coach 
formados nesta didáctica. Permite tratar pessoas com 
problemáticas ligadas à saúde mental (psicoterapia) 
ou que queiram alcançar objectivos existenciais bem 
definidos (coaching)» 

que esperar pelo séc. XX para 
comprovarmos os benefícios 
da terapia com cavalos, com a 
equitadora Liz Hartel que foi 
atingida aos 16 anos por uma 
forma grave de poliomielite, a 
ponto de, durante muito tempo, 
não ter tido possibilidade de se 
mover, a não ser em cadeira de 

rodas e, depois, com a ajuda de 
muletas. Mesmo assim, con-
trariando tudo e todos, conti-
nuou a praticar equitação. Oito 
anos depois, nas Olimpíadas de 
1952, foi premiada com a meda-
lha de prata em adestramento, 
competindo com os melhores 
cavaleiros do mundo, tendo o 

Os cavalos são poderosos 
espelhos dos nossos 
comportamentos



equoterapiatt
público se apercebido do seu 
estado apenas quando ela teve 
de se apear do cavalo para subir 
ao pódio, socorrendo-se para tal 
de duas bengalas canadianas. 
O termo que engloba todas 
as terapias equinas chama-se: 
Equoterapia. Vem do radical 
latino EQUUS = CAVALOS e 
da palavra grega THERAPEIA 
= TERAPIA.

Equoterapia dividida 
em 3 modelos 
terapêuticos

A equoterapia pode ser di-
vidida em 3 modelos terapêu-
ticos: 

a) A hipoterapia.
Trata-se do tratamento com 

auxílio do cavalo. Fisioterapeu-
tas e terapeutas ocupacionais, 
como profissionais de maior 
intervenção neste programa, 
utilizam este tratamento para 
pacientes com disfunção mo-
tora e/ou deficiência mental. O 
cavalo influencia o paciente, em 
vez de o paciente controlar o 
cavalo. O paciente é colocado 
sobre o cavalo e responde acti-
vamente aos seus movimentos. 
O terapeuta, com o auxílio do 
monitor de equitação, guia, 
determina a direcção do per-
curso, a posição da cabeça e a 
velocidade do cavalo, analisa as 

respostas do praticante, fazen-
do os ajustes necessários para 
cada situação. Os objectivos 
da hipoterapia são: melhorar 
o tónus muscular, a postura, o 
equilíbrio e a mobilidade. Neste 
modelo, o cavalo actua prima-
riamente como instrumento 
cinesioterapêutico. Todavia, ele 
tem também o seu aspecto cons-

trutivo no que toca à questão 
psicológica do praticante. 

b) A equitação adaptada. 
Este tipo de actividade 

equestre é praticado por pes-
soas física e mentalmente 
deficientes que já atingiram 
um certo nível na hipoterapia. 
Todas as disciplinas são utili-
záveis (salto, volteio, adestra-
mento). Alguns dos praticantes 

Criação de um espaço 
terapêutico adequado
Para exercer este método foi preciso criar um espaço 
terapêutico adequado, uma vez que trabalhamos 
maioritariamente com cavalos e póneis em liberdade 
para que, precisamente, eles possam ser ‘verdadeiros 
equinos’. Na Quinta do cavalo, em Alcabideche, Cascais, 
os equinos vivem em pequenas manadas, em semi- 
-liberdade e não usam ferraduras, para recriarmos as 
condições de existência similares ao estado livre, de 
modo a que possam viver saudáveis física e mentalmente. 
A equipa humana é constituída por uma monitora de 
equitação, psicólogos e psicoterapeutas, coaches e 
tratadoras. Todos formados neste método e seguindo, 
com rigor, o seu código deontológico. 

inclusive atingem o nível pro-
fissional e competem nos Jogos 
Paraolímpicos. Em Portugal, 
a Escola Nacional de Equita-
ção (www.ene.pt) é a única 
instituição oficial que possui 
o conhecimento e a experiên-
cia para formar monitores de 
equitação e técnicos de saúde 
especializados em hipoterapia 
e equitação adaptada. 
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Terapia destinada a todas as pessoas
Fazem atendimento ao público a vários níveis:
¾Individualmente: crianças, adolescentes e adultos;
¾Em família: para compreender melhor as dinâmicas conscientes e inconscientes que 
criam a sua família;
¾Em casal: para tomar consciência das dificuldades da relação e encontrar soluções;
¾Empresas: coaching, liderança e team building;
¾Workshops diversos com equinos para todo público; 
¾Cursos: desde 2011, os alunos da Escola Nacional de Equitação (que se mostrou muito 
receptiva a esta abordagem inovadora) fazem parte da sua formação na Quinta do 
Cavalo.   

Faixa rosa: os 3 alicerces teóricos do método Kiron.
Faixa verde: os 2 eixos de apoio do Método Kiron.
Faixa amarela: os 4 espaços terapêuticos do método Kiron.

c) A terapia com o cava-
lo ou terapia assistida por 
equinos.

A progressão equestre não 
é aqui o objectivo principal. 
Montar e estar sentado na sela 
não é um resultado, consiste 
antes num processo terapêutico. 
Aliás, na maioria das vezes o 
trabalho terapêutico é efectuado 
no chão. Este tipo de abor-
dagem pode ser aproveitado 
dentro de uma psicoterapia 
(saúde mental, terapia familiar 
ou de casal, comportamentos de 
risco, toxicodependência...) ou 
em sessões de coaching (desen-
volvimento pessoal, liderança, 
dinamização de equipas, objec-
tivos existenciais...). 

Cavalos: Os nossos 
fiéis companheiros…

O mais antigo testemunho 
sobre a domesticação do cavalo 
remonta a 3000 anos a.C. Os 
cavalos foram durante sécu-
los os nossos fiéis parceiros 
nas guerras, nas viagens, na 
agricultura e podemos dizer 
que, sem sombra de dúvida, 
os cavalos ajudaram-nos a 
construir o mundo moderno. 
Actualmente, foram substituí-
dos pelos motores dos carros, 
camiões, tractores, aviões e 
tanques e parece que não lhes 
resta mais nada onde brilhar 
senão o mundo equestre. E se 
os equinos tivessem ainda muito 
para nos dar numa área ainda 
pouco divulgada? O mundo das 
terapias e do desenvolvimento 
pessoal. Todas as pessoas que 
estiveram em contacto com 
cavalos dizem que esse con-
tacto ocasionou uma mudança 
nelas. No entanto, ninguém 
sabe dizer como. O Méto-
do Kiron® surgiu justamente 
para estudar, explicar, ensinar 
e desenvolver esta área que 
permite devolver aos equinos 
o seu verdadeiro brilho: curar 
os humanos. Sabemos que os 
Celtas, os antigos gregos e os 
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Formação do Método Kiron® em Portugal
Em 2010 nasceu uma formação certificada no Método Kiron®, sendo a única deste 
género em Portugal. A formação completa compreende 500 Horas efectuadas à 
distância e em modo presencial, sendo que os formandos têm 2 anos, no máximo,  
para completar a sua formação e as inscrições podem ser efectuadas em qualquer 
altura do ano. 
O curso é aberto a:

¾Técnicos de saúde (psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionais, etc.);
¾Consultores e coaches;
¾Monitores de equitação ou especialistas equinos.

Os requisitos para obter a certificação final são numerosos, entre eles, escrever no fim 
da formação uma monografia sobre o projecto profissional com este método, fazer 
algumas horas de terapia pessoal com cavalos, presenças na Quinta para conviver com 
os cavalos, exercícios teóricos para confirmar a aprendizagem dos módulos teóricos e 
participar em vários workshops presenciais obrigatórios. Neste momento, o segundo grupo 
já começou a formação e as primeiras monografias estão a ser escritas. Um especialista 
de equinos dizia que «os equinos ensinam-nos quem somos» mas, para que isto possa 
acontecer, precisamos querer saber quem somos realmente, isto requer muita humildade, 
disciplina, dedicação e confiança neles. Da mesma maneira que os Terapeutas de 
Alexandria confiavam em Deus e nas escrituras para curar os seus pacientes, com 
o Método Kiron® devemos aprender a conhecer e acreditar nos nossos parceiros 
terapeutas: os cavalos!   

índios americanos veneravam os 
cavalos e já os utilizavam como 
mestres-terapeutas. Chegou 
também a nossa hora! Perante 
os cavalos estamos mais pre-
sentes, mais conscientes das 
nossas atitudes e dos nossos 
gestos, o que permite clari-
ficar a nossa comunicação 
não verbal. 

… que ajudam a 
melhorar os nossos 
comportamentos 
incongruentes

Com a ajuda dos terapeutas 
humanos, estes benefícios 
transpõem-se facilmente para 
a nossa vida, proporcionando 
melhores relações interpessoais 
e facilitando a execução dos 
nossos projectos pessoais e pro-
fissionais. Devido à sua grande 
sensibilidade, os cavalos são 
poderosos espelhos dos nossos 
comportamentos, são grandes 
reveladores das nossas com-
petências, porque lêem com 
uma precisão surpreendente os 
comportamentos não-verbais 
dos humanos. Os cavalos vi-
vem numa construção social 

muito parecida com a nossa, o 
que oferece ricas informações 
sobre a nossa vida em família, 
no trabalho e as nossas relações 
interpessoais quando interagi-

mos com eles. Como eles não 
mentem, são uma fonte fiável 
de informações concretas que 
integradas num processo tera-
pêutico ou de coaching permi-

tem transformações poderosas. 
A comunicação implícita esta-
belecida na nossa relação com 
eles possibilita que se faça a 
ligação com a nossa verdadeira 
intenção e a nossa postura e, 
consequentemente, obriga-nos 
a melhorar os nossos compor-
tamentos incongruentes. Na 
definição do Método Kiron® 
podemos destacar algumas 
palavras relevantes como: te-
rapêutica, aprendizagem vi-
vencial, equinos, mediadores 
mas, para resumir este conjunto 
de palavras, podemos nos fo-
car no diagrama que resume 
a estrutura desta metodologia 
aplicada. 

(*) Psicoterapeuta, Life 
Coach, Equinoterapeuta, 
Arte-Terapeuta, Idealizadora 
do Método Kiron®

919 387 411
www.quintadocavalo.com
metodokiron@gmail.com
Facebook: quintadocava-
lokiron
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