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Equoterapia

O cavalo como  instrumento terapêutico 
Se gosta de terapias em 
que os animais também 
entram, vai gostar de ler 
este artigo, que explica 
como a equoterapia pode 
ajudar-nos a criar relações 
mais fortes com as outras 
pessoas. A equoterapia 
utiliza os cavalos, mas sem 
os montar, simplesmente 
funcionando como um 
espelho nosso que faz 
emergir a vida emocional 
e despertar os afectos. 
A terapia actua com 
consultas diárias ao nível 
individual, familiar, de 
casais, grupos e empresas.
Por Nathalie Durel (Psicoterapeuta)

Este método foi criado nos EUA, há 
15 anos com o intuito de reinserir 
presidiários na sociedade. O facto de 

os colocarem diariamente em contacto com 
os cavalos ajudava-os a criar uma reacção e 
a reinserirem-se na sociedade. Basicamente, 
a equoterapia baseia-se em jogos entre os 
cavalos e as pessoas, para que estas possam 
criar uma relação dinâmica entre elas. 

A SENSIBILIDADE DOS EQUINOS
O facto de entrarmos em contacto com 

uma manada muda tudo. As pessoas não 
sabem que os equinos são seres hipersen-
síveis, tendo a capacidade de nos mostrar 

onde está a nossa ferida. E, é através do 
comportamento que a pessoa tem perante 
o equino que ele vai reagir imediatamente. 
Por exemplo, uma pessoa agressiva que 
esteja em contacto com o animal, é natu-
ral que ele fuja da pessoa ou que se torne 
agressivo. Mas, raramente isso acontece. 
Os equinos não são predadores, mas sim 
presas. Contudo, é natural que demonstrem 
que não gostam de estar em contacto com 
determinadas pessoas.

INTERACÇÃO ENTRE 
OS CAVALOS E AS PESSOAS

Em relação à reacção das pessoas perante a 
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de exercícios, tendo como principal tarefa 
apanharem os póneis. Uma vez apanhados, 
vão ter que percorrer um caminho cheio 
de obstáculos, obrigando-os a trabalharem 
em equipa. Durante 20min, vou obtendo 
informações impressionantes sobre a 
coesão do grupo. Percebo quem quer man-
dar, quem não sabe mandar, quem fica de 

d

Terapia destinada 
a todos
Esta é uma terapia destinada a todas as 
pessoas. Funciona tanto em crianças, a 
partir dos 4-5 anos, como para famílias e 
pessoas mais velhas. Qualquer um pode 
entrar neste tipo de terapia. Em relação às 
crianças aplica-se àquelas com problemas 
de autismo, timidez, insegurança, medo, 
agressividade e hiperactividade. 

ULTRAPASSAR DOENÇAS E OBSTÁCULOS ATRAVÉS 

DA EQUOTERAPIA

Esta é uma terapia diferente e impressionante. Actualmente, são várias as pessoas 
que recorrem à equoterapia. Por exemplo, pessoas que sofrem de depressão, fobias, 
que querem fazer uma caminhada de desenvolvimento pessoal e que desejam evoluir. 
Também trabalho com mulheres que sofreram de maus tratos, pois através desta tera-
pia elas são obrigadas a tomar as rédeas da sua própria vida e a retomar, novamente, 
o poder. 

atitude do cavalo depende do estado destas, 
mas a primeira reacção é de choque, pois a 
pessoa apercebe-se que não se pode enganar 
mais a ela própria. Segue-se o choro, os me-
canismos de defesa caem naquele momento. 
Esta é uma terapia que vai directamente 
às nossas emoções. Já os cavalos, quando 
sentem a presença de alguém no picadeiro, 
apercebem-se de que alguém está no espa-
ço deles e, por isso, captam em segundos, 
quem é, o que querem e avisam a manada. 
É assim que eles reagem quando avistam 
uma pessoa. Mas, este é o primeiro con-
tacto. Seguem-se alguns exercícios com os 
cavalos e os póneis e, desta forma, a pessoa 
vai encontrar mais sobre a sua problemática 
e encontrar soluções.

SESSÕES DE EQUOTERAPIA
Numa sessão de equoterapia, normalmente 

coloco 4-5 pessoas, que não comunicam 
bem entre si, presas umas às outras, na 
mesma equipa, dentro do picadeiro e junto-
as aos póneis. Depois, elaboro uma série 

fora, quem está zangado com quem, quem 
tem medo e quem não tem iniciativa, por 
exemplo. E o mais interessante é que todas 
essas informações não são dadas por mim, 
mas sim pelos equinos, seres sensíveis que 
reagem aos impulsos das pessoas. 
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