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«Os cavalos (…) são 
autênticos guias na nossa 
caminhada existencial»

Nathalie Durel, coach, 
equinoterapeuta do Método Kiron

entrevista

Nathalie Durel, terapeuta francesa, vive em Portugal há 26 anos. Especializou-se em 
Intervenções Assistidas por Equinos, em 2006, e, em conjunto com a sua equipa, criou 
a Quinta do cavalo-Kiron, QcK (santuário terapêutico para equinos recolhidos que após 

reabilitação colaboram como co-terapeutas em sessões diárias com pessoas que necessitam 
de ajuda, quer por motivos de saúde mental, reinserção social ou desenvolvimento pessoal). 
A QcK é morada da Associação Kiron para o desenvolvimento do ser humano e do equino, 

recentemente pertence ao Clube UNESCO. 

«É urgente voltar ao 
que é mais básico e 
essencial em todos 
nós: a ligação à Na-

tureza». Foi a pensar assim que 
Nathalie Durel decidiu aliar um 
trabalho terapêutico com ativi-
dades conscientes na Natureza. 

Como surge a ideia de criar 
retiros?
Depois de 20 anos a acompa-
nhar terapeuticamente muitas 
pessoas, verifico que é urgente 
voltar ao que é mais básico e 
essencial em todos nós: a ligação 
à Natureza. O stress, a ansiedade, 

a depressão, os medos inexpli-
cáveis (pânicos de vários tipos), 
o burnout, estão cada vez mais 
instalados na população de hoje. 
As pessoas vivem desligadas 
de si, do que é essencial ao seu 
bem-estar emocional e psico-
lógico. Por outro lado, verifico 

também que fazer psicoterapia 
em gabinete, semanal ou quinze-
nalmente, não dá uma resposta 
suficiente para as necessida-
des reais de cada um. Aliar um 
trabalho terapêutico sério com 
atividades conscientes na Na-
tureza é fundamental para uma 
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melhoria acentuada na qualidade 
de vida. Tenho também a referir 
que muitos clientes/pacientes 
depois de conhecerem a QcK 
têm solicitado isso.

E porquê na QcK?
A QcK é um espaço exclusi-
vamente terapêutico, perto da 
serra de Sintra, a 5 minutos do 
oceano e a 30 minutos de Lisboa. 
É um lugar onde se respira, para, 
onde passamos a estar ligados a 
nós mesmos. Temos 2 manadas 
de equinos (cavalos e póneis) 
em semiliberdade. Trabalham 
terapeuticamente connosco! 
Além disto, temos espaço para 
acolher as pessoas que desejam 
intencionalmente ficar sós. Por 
tudo isto considero que temos 
as condições fundamentais para 
desenvolver este novo conceito.

Retiros
Que tipo de retiros existe na 
QcK?
Desenvolvemos dois tipos de 
retiros: Retiros individuais de 
descanso e solidão intencional, 
e Retiros individuais personali-
zados (para aprofundamento de 
temas específicos).

Que têm de diferente estes 
retiros? 
Todos os nossos retiros são in-
dividuais, de 7 dias (mínimo) 

e com o acompanhamento de 
profissionais especializados nas 
áreas terapêuticas ou de desen-
volvimento pessoal. Ao partici-
pante é sugerido que traga um 
ou mais temas sobre os quais 
gostaria intencionalmente de 
trabalhar durante esse período. 
Estes retiros podem seguir o 
programa pré-definido por nós 
ou podemos criar um programa 
à medida da necessidade de 
cada um. O importante a referir 
é que são retiros com objetivo 
terapêut Retiros de Descanso e 
Solidão intencional ico, onde 
se alia o Ser com a Natureza, 
onde haverá oportunidade de 
estar em consciência plena e de 
descansar, também. 

Que actividades podemos en-
contrar nestes retiros?
Nos Retiros de Descanso e Soli-
dão intencional os participantes 
podem parar... fazer passeios 
pela zona envolvente, observar e 
meditar juntos dos cavalos e ficar 
em silêncio. No fundo, descansar 
e voltar ao seu ‘centro’ – a si!
Nos Retiros Individuais, o pro-
grama é personalizado mas na 
base a intenção é existirem as 
seguintes atividades: aprendi-
zagem assistidas por equinos; 
desenvolvimento pessoal de 
orientação transpessoal/jun-
guiana; sessões de mindfulness; 

PUB

arteterapia; passeios de atenção 
plena na Natureza envolvente 
(campo/mar).
Todas essas atividades são faci-
litadas por terapeutas devida-
mente formados e certificados. 

Terapia com cavalos
Porquê um retiro com cavalos?
Os cavalos estão connosco há 
séculos. Acompanham-nos em 
muitas e diversas atividades. 
São considerados psicopompos 
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(do grego = guias das almas) na 
maioria das metodologias, ou 
seja, são autênticos guias na 
nossa caminhada existencial, 
permitindo-nos aceder às nos-
sas partes inconscientes com 
a ajuda do facilitador. É aqui 
que o Método Kiron® – inter-
venções assistidas por equinos é 
utilizado. Os cavalos ligam-nos 
à Natureza, funcionam tam-
bém como mediadores para nos  
religar à nossa essência e ins-
tintos básicos. 
O cavalo está sempre em atenção 

plena, sempre no aqui e agora. 
Neste método, não há montaria. 
Temos muito mais a aprender no 
chão com o cavalo do que estar 
montado nele. Montar reforça 
o controlo e um hiper desen-
volvimento do Ego. A nossa 
intenção é colocar a pessoa na 
sua caminhada, no chão, na sua 
verdade, na autenticidade, não 
reforçar padrões de autocontrolo. 
Nestas intervenções todos os fa-
cilitadores/terapeutas estão de-
vidamente certificados numa 
metodologia específica. 

Dê-nos um exemplo concreto 
do benefício que o cavalo nos 
pode trazer?
É bom recordar que um cavalo 
é uma presa, não um predador. 
Como tal, por sobrevivência, 
quando exposto a algum pe-
rigo, a sua primeira opção é a 
fuga. Assim, quando é pedido a 
alguém para ir buscar um cavalo 
ao meio da sua manada (dirigir-
-se/colocar cabeção), a pessoa vai 
ter que encontrar dentro de si 
os recursos para isso (acalmar, 
aprender a respirar, enraizar-se, 
ter noção dos seus gestos, visão 
periférica). Só assim será possí-
vel cumprir este exercício. Isto 
permite um religar ao corpo e 
à nossa natureza inata, aos ins-
tintos! Este exercício que parece 
algo tão simples traz sempre 
muita informação para quem 
o executa, podendo trazer à 
pessoa a tomada de consciência 
de inúmeros recursos que nunca 
ativou. Recursos estes que são 
essenciais à sua vida. 

O que é aprendizagem assis-
tida por equinos?
Esta área de atuação foi inicia-
da nos EUA, com a moda dos 
whisperers (quem não viu o 
filme com Robert Redford, O 
Encantador de Cavalos) no-
meadamente o natural horse-
manship. Esta metodologia que 
permite, supostamente, adestrar 
cavalos respeitando os mesmos, 
abriu as portas ao facto de, em 

Porquê tanto foco na Natureza?
Estou, neste momento, a escrever meu novo livro Os 
cavalos-terapeutas, pela Editora Modocromia. Nele, 
tento explicar o quanto a nossa sociedade se encontra 
desligada, cortada, separada dos ritmos naturais e da 
Natureza. Desgraçadamente, persistimos em querer 
acreditar que está tudo separado. Mas, não é verdade, 
está tudo interligado, além disso somos seres holísticos. 
Só quando nos religarmos (do latim Religare que deu 
origem à palavra: religião) verdadeiramente à Natureza, 
‘terra mãe’ da Humanidade, é que encontraremos a 
cura para o planeta e para todos os seus seres. Então, na 
minha opinião, é a grande via para a nossa evolução. 
A viagem à descoberta do Caminho da nossa alma 
passa por esta ligação e não tanto pelas terapias ditas 
‘espirituais’ nas quais nos desligamos da matéria. Existe 
algo mais ‘espiritual’ que a matéria? Temos que voltar a 
colocar os nossos corpos em contacto com a vida que 
a Natureza tem para nos dar. O que converte os equinos 
em mediadores de primeira linha, para que seja, enfim, 
viável o processo que levará a este restabelecimento.

O contacto com a Natureza

primeiro lugar nos perguntarmos 
como nos sentimos nesse preciso 
momento para trabalhar esse 
cavalo e, consequentemente, a 
importância em estarmos atentos 
às respostas automáticas que o 
equino cria dentro de cada um 
de nós. As atividades incluem 
todo o maneio com os cavalos, 
tanto as tarefas do dia a dia (por 
exemplo, colocar e tirar cava-
los dos paddocks; alimentá-los; 
limpar as suas camas; cuidar 
deles de uma forma geral), como 
também ter aulas de etologia 
e do comportamento equino; 
observação das manadas; guiar 
cavalos e póneis, entre outras. 
Todas estas atividades podem ser 
desenvolvidas para um público 
em reinserção social, pessoas 
com interesse em aprender so-
bre equinos e/ou, que queiram 
aprender sobre eles mesmos e 
obviamente mudar. Porque o 
foco deste retiro é exatamen-
te isso: O que estou disposto 
a mudar dentro de mim e na 
minha vida? Z




