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medicinais de suas plantas. Ali, cabras o amamentaram e um cão o protegeu. 
Quando o pastor das cabras o encontrou, ouviu-se uma voz proclamar sobre a 
terra e sobre o mar que aquele recém-nascido viria a encontrar a cura para todas 
as doenças e ressuscitaria também os mortos. Num certo sentido, Esculápio seria 
o aspecto procriativo de Apolo, desabrochando das entranhas da mãe, ao mesmo 
tempo luminoso e sombrio. Representaria então, o lado da luz e do conhecimen-
to, isto é, o lado racional da medicina e do processo de cura. 

Noutra versão, Corônis engravidada de Apolo tem um caso amoroso com 
Ísquis, quando Apolo toma conhecimento disto, tira a sua vida. Um pouco antes 
da morte de Corônis, já na pira funerária, Apolo se enche de remorsos e resgata, 
através de uma incisão cesariana, seu filho ainda não nascido. Este mitologema 
reflete mais uma vez o princípio: “Aquele que envia a morte, dá também a vida”. 
Depois disso, Esculápio é entregue a Quíron, o sábio centauro, para ser educado. 
Quíron era conhecido e versado na arte de curar, e habitava uma caverna no 
cimo do Monte Pelion. Kerényi (1959 p. 99) afirma: “Tudo em Quíron, o médico 
divino e ferido o faz parecer a mais contraditória figura de toda a mitologia 
grega”. Apesar de ser um deus grego, sofre de uma ferida incurável. Além disso, 
a sua figura combina o aspecto animal com o apolíneo, pois apesar do seu corpo 
de cavalo é ele que instrui os heróis nas artes da medicina e da música. De modo 
que, num certo sentido, as características que entram na composição da figura 
de Esculápio são as do seu pai Apolo (o lado racional e luminoso da medicina) e 
as do seu mestre e pai adotivo Quíron (o lado escuro e irracional). 

Além de Esculápio, Quíron foi mestre e educador de Aquiles e Héracles. 
Quíron tinha uma ferida incurável e queria morrer, mas era imortal e seu sofri-
mento lhe deu o dom de compreender a dor de seus pacientes (RAMOS, 1999). O 
Deus metade homem e metade cavalo sofreu eternamente de sua ferida, carre-
gando consigo para o inferno, como se a ciência primordial personificada para os 
homens por este médico mitológico divino, consistisse apenas do conhecimento 
de uma ferida eternamente aberta naquele que cura.

A partir do mito, podemos observar em diversas culturas ao longo da histó-
ria da humanidade, outras crenças de cura e proteção atribuídas a essa metade 
animal. Ramos et al. (1999) descreveram alguns exemplos; na Toscana havia 
uma crença que a coqueluche podia ser curada fazendo a criança beber a saliva 
de um cavalo. O poder da saliva equina como elemento curador tem origem na 
superstição que um cavalo místico se alimentava de ambrosia, um néctar dos 
deuses. Acreditava-se também que o leite da égua tinha propriedades rejuve-
nescedoras e terapêuticas, assim como as calosidades na face interna das patas 
foram utilizadas na Inglaterra como remédio popular contra o câncer.

 No Brasil, o leite da égua ainda é usado como fortificante para crianças com 
coqueluche. 

Também se atribuiu o poder de cura à ferradura do cavalo. No Marrocos exis-
tiu a crença em um método utilizando as ferraduras para a cura da impotência e 
na Alemanha a coqueluche seguiu outro preceito de cura, ofereciam os alimen-
tos às crianças em um prato que tinha a marca de uma ferradura (RAMOS, 1999)

Observam-se, nas diferentes civilizações que surgiram no decorrer da história 
da humanidade, profundas transformações no modo de ver um mesmo animal. 
Portanto a energia deste animal se manifesta simbolicamente como diferentes 
forças no homem. Esta relação do homem com o mundo animal é um reflexo da 
relação entre suas polaridades, a consciência e os instintos.

2) A equitação e a psicoterapia.
Ao refletir sobre a origem e evolução da espécie humana, observa-se que as 

transformações posturais, determinaram a diminuição do período gestacional, 
levando o bebê a nascer sem condições de promover a própria subsistência. 
Entende-se que a natureza privilegiou as relações de apego entre o bebê e seus 
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Minha filosofia de equitação está intrinsicamente ligada à minha filosofia 
de vida, e por esta razão há um empirismo neste artigo. Acredito que as pessoas 
montam da maneira que são mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. 
Montar um cavalo é uma atitude mental e corporal, que reflete a psique do 
cavaleiro, em sua forma de se relacionar com o cavalo, permitindo a este se 
mover e atuar pelo o outro e por si mesmo, ou seja, agir como um veículo aten-
to, independente e livre em seus movimentos. Darei neste artigo a ênfase aos 
efeitos terapêuticos da relação entre o cavaleiro e seu cavalo sob a perspectiva 
da psicologia analítica. 

Entende-se, da perspectiva junguiana, que a principal meta da psicoterapia 
é a ampliação da consciência do paciente. Cada pessoa é um todo indivisível 
e o corpo e seu psiquismo são apenas diferentes formas de expressão dessa 
mesma unidade sincrônica, assim, acredita-se na necessidade de incluir o corpo 
no contexto do atendimento psicoterápico. Nos dias atuais, a física ocidental 
realizou um enorme avanço qualitativo na teoria do conhecimento, ao provar 
que a redutiva dualidade matéria e energia, ou corpo e mente, são nada mais 
do que uma abordagem oriunda da perspectiva do observador e, deste modo, 
condicionada e limitada pelos seus sentidos e sua consciência. Esses fundamen-
tos filosóficos e epistemológicos estão presentes na obra teórica de Carl Gustav 
Jung. O médico húngaro Pethö Sándor assumiu também uma visão semelhante 
de homem. Segundo Cortese (2008, p.33) “ao já conhecido trabalho verbal com 
os conteúdos psíquicos, Sándor acrescentou o trabalho corporal. Jung embora 
não trabalhasse corporalmente os pacientes, utilizava com liberdade, técnicas 
como pintura, música, extrapolando padrões fixos, setting e horários”.

Esta atuação integrativa não deve ser entendida de maneira “causalista”. De 
acordo com Farah (1995, p.113-114), “a forma, bem como direção e a intensidade 
das reações a essa intervenção terapêutica sobre o corpo serão sempre determi-
nadas por uma multiplicidade de fatores que vão muito além da mera intenção 
da nossa consciência”.

A equitação aplicada na psicoterapia mostrou-se um procedimento faci-
litador de percepções e da compreensão acerca de conteúdos inconscientes, 
propiciando ao indivíduo a ampliação da consciência de si. A interação homem-
animal promove no paciente motivação para aderir ao tratamento, sentimentos 
de aceitação e cumplicidade pelo contato afetivo com o animal, contato positivo 
entre médico e paciente, melhora em quadros depressivos, aumento da sociali-
zação, estimulação à prática de atividade física, estimulação à responsabilidade 
pelo o outro e o aumento da autoestima. 

RESULTADOS
1) A cura a partir do Mito

De que modo à descrição do processo de cura nos tratamentos descritos num 
mito, poderia nos ajudar a compreender o que ocorre atualmente nos atendimen-
tos? Quais são os elementos da relação médico-paciente que constelam a cura? 

Certos aspectos ou significados nos Mitos mostram-se particularmente 
importantes. Numa revisão dos relatos de antigas curas tal como praticadas nos 
templos de Esculápio, Meier (1959, p. 19) notou que na antiguidade, a solução 
era recorrer a um médico divino e não a um médico humano.

Conferir tal dignidade à doença acarretava a vantagem inestimável de 
conferir-lhe também um poder curativo. O culto possibilitava a atitude adequa-
da que consistia simplesmente em deixar toda arte de cura a cargo do médico 
divino, pois Ele próprio era a doença e o remédio, como se aplica no oráculo de 
Apolo: “Aquele que fere, também cura”.

Na lenda de Epidauro, Apolo unia-se a Corônis, vindo dar à luz a um filho que 
logo em seguida abandonara no Monte Títion, um famoso lugar pelas virtudes 
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Nesta técnica assistida pelos animais, o cavalo será o veículo de uma elabora-
ção simbólica e o terapeuta o agente facilitador deste processo, auxiliando nesta 
comunicação conflituosa entre os pares de opostos, propondo uma sequência de 
exercícios que promovam as quatro etapas da elaboração de uma defesa: conscien-
tização, simbolização, descondicionamento e finalmente, evitando as recaídas. 

Para compreender a si mesmo, o homem necessita entender os animais e 
seu simbolismo. Esse é o processo imprescindível para elaboração dos instintos e 
consequentemente a ampliação da consciência. Segundo Denise et al. a medida 
que a ontogênese espelha a filogênese, recapitulamos no individuo as fases evo-
lutivas da vida animal, a partir de escalas simples até estruturas mais complexas. 
Cada ser humano repete estas etapas da evolução de todos os seres vivos, assim 
o animal não é o “outro”, mas uma parte do homem e não é “inferior”, mas a 
base para o desenvolvimento da psique humana. 

Jung (1986) descreve em símbolos da transformação que o cavaleiro e o 
cavalo formam uma unidade centáurea, como o homem e sua sombra, o homem 
superior e o inferior, ou a consciência do eu e a sombra. 

Portanto, por meio da equitação terapêutica, o cavalo assumirá algumas 
vezes na psique o reflexo da relação entre a consciência e a sombra do pacien-
te, outrora, agindo como uma ponte entre símbolos do inconsciente coletivo 
e o indivíduo, e finalmente, mobilizando o arquétipo do herói ao encontro do 
arquétipo central, assim como já fora utilizado por civilizações primitivas como 
psicopompo (Condutor de almas). 

3) A equitação e os conceitos Junguianos.
A psicologia profunda e a equitação buscam encetar um diálogo entre o 

consciente e o inconsciente. Duas abordagens ricas de simbolismo, semelhante 
ao encontrado nos sonhos, fantasias, linguagem corporal, arte e rituais.

O modelo de tipos psicológicos de Jung permite ao terapeuta uma interpre-
tação do modo como o cavaleiro se comporta em sua atitude e funções cons-
cientes nas ajudas ao animal, como também na clareza da atitude e das funções 
inferiores, representados muitas vezes nos conflitos de sua montaria. 

A identificação de uma tipologia permite ao psicoterapeuta a seleção de 
um animal de acordo com a demanda psicológica, pois dependendo do com-
portamento do animal, serão evocados e expressados conteúdos emocionais 
importantes na equitação. 

 Os cavalos têm traços marcantes em seu comportamento individual e cole-
tivo (genealógico e racial) que nos permitem uma conjunção ao montar, uma 
união entre as polaridades, como também ocorre nas relações humanas. 

Com frequência é observado nesta relação os complexos e as funções estru-
turantes fixadas na sombra do paciente. O animal inevitavelmente somatizará 
de forma clara os aspectos inconscientes, as funções inferiores e a sombra, seja 
reagindo contra as ações do cavaleiro ou potencializando esses conteúdos, resis-
tindo ao controle do ego, de tal modo que atue “autonomamente” e à revelia da 
vontade do ego. O que determinará a ação adrenérgica do animal em lutar ou 
fugir, será a estrutura do ego do paciente, sendo imprescindível ao terapeuta, 
assumir a sua função de ego auxiliar, afinal, um conflito entre espécies diferen-
tes não tem diplomacia. 

Neumann (1995, p. 210) afirmou que “os complexos e arquétipos mais pro-
fundos têm as suas raízes ainda mais assentadas na fisiologia do corpo e, ao 
romperem na consciência, afetam, de maneira violenta, o todo da personalidade”.

Estes complexos reúnem em seu núcleo uma rede de sentimentos, lem-
branças, imagens, padrões de comportamento e atitudes pessoais. No núcleo 
arquetípico encontram-se conteúdos e comportamentos coletivos. Os complexos 
tendem a despontar espontaneamente e interferir no funcionamento do ego, 
algumas vezes de maneira compensatória. A missão do terapeuta é assistir o 
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cuidadores, para garantir a sobrevivência da espécie. Além disso, fez com que se 
desenvolvessem alguns sistemas muito primitivos de percepção do mundo e de 
organização dessas percepções em significados.

A autonomia é um sentimento importante para o ser humano, porém somen-
te é adquirido conforme seu crescimento e evolução nas fases e etapas da vida. 
Ter e exercer o poder e ganhar força são tendências que diz respeito à esfera 
primordial da uroboros alimentar, traduzindo-se no sentimento de bem estar 
corporal, sensação de saúde, naturalidade inconsciente e não elaborada pela 
reflexão. Esta pode ser considerada a base do sentimento prazeroso pela própria 
existência, que precede a formação do ego (NEUMANN, 1995)

Mesmo nos dias atuais reconhecem-se fatos aparentemente irreconciliáveis 
entre os diferentes paradigmas cientificistas nas neurociências, mas pode-se 
afirmar que a consciência é resultado dos processos de autorregulação no orga-
nismo humano, e que esses estados mentais conscientes sempre tem um conte-
údo, o qual é informado por algum órgão sensorial e, portanto, todo o estado 
mental é “sentido fisicamente” (DAMÁSIO, 2010).

Segundo Byington (2002, p. 8) “cada órgão dos sentidos opera de inúmeras 
maneiras como símbolo, função estruturante da consciência e da sombra”. 

Relacionando os aspectos da formação corporal e da consciência, com uma 
técnica complementar que englobe a integração psicofísica, pode-se definir que 
o corpo será percebido em uma dimensão bastante ampla, na medida em que, 
das profundezas de sua natureza, configuram-se sonhos e fantasias, bem como 
manifestações de conteúdos arquetípicos e de expressões míticas.

De acordo com Jung (1972, par. 317), “as emoções não são manejáveis, como 
as ideias ou os pensamentos, pois são idênticas a certas condições físicas, sendo, 
portanto profundamente enraizadas na matéria pesada do corpo”. 

A partir destes pressupostos, observei a relação entre os pares de opostos ao 
utilizar a equitação como um método de terapia complementar à psicoterapia, 
ou seja, a relação entre o racional e o irracional, o eu e o outro, a consciência e o 
inconsciente, a matéria e energia, o real e o imaginário, a tensão e a descontração 
corporal sendo vivenciados numa relação de alteridade entre o homem e o cavalo. 

Devido à capacidade de interagir dialeticamente as partes entre si e com o 
Todo, o arquétipo da alteridade coordena o processo de elaboração de maneira 
dialética e sistêmica. Assim sendo, ele relaciona a consciência e a sombra tendo 
em vista os processos de individuação e de humanização, buscando resgatar os 
símbolos fixados e reuni-los na formação da consciência (BYINGTON, 2008). 

Pode-se considerar que o cavalo estimula um processo de aprimoramento de 
recursos cognitivos, emocionais e sensoriais no transcorrer das sessões terapêuti-
cas, sobretudo, considerando o valor dos símbolos que emergem do inconsciente 
a partir da vivência com os cavalos, trata-se de uma pratica que encontra seus 
fundamentos nos critérios do campo analítico.

Byington (2008) nos apresenta que as técnicas expressivas abrem uma 
dimensão particular para o exercício da interpretação, pois propõem a elabo-
ração de símbolos para que eles próprios produzam seus significados. Trata-se 
assim de uma elaboração do símbolo de dentro para fora e não de fora para 
dentro, como é no método verbal tradicional. 

Wilkson (2010, p. 10) descreve que a psicoterapia, especialmente aquela 
que se utiliza de recursos vivenciais, não verbais, pode influenciar na expressão 
genética, na plasticidade sináptica e no metabolismo cerebral em várias áreas. 

Após o contato com os animais, estudiosos deste tema constataram altera-
ções no quadro fisiológico dos pacientes. Esses benefícios ocorreram por ação 
fisiológica, levando a liberação de B-endorfinas, prolactina, oxitocina, dopami-
na, feniletalamina e a redução do hormônio cortisol, gerando diminuição da 
pressão arterial e dos níveis de estresse, depressão e problemas respiratórios, 
além do aumento da autoestima (Becker, 2003). 



analisando na conscientização das interferências dos complexos, e criar atitudes 
novas, sujeitas a menos rupturas (MCNEELY, 1995).

Ao trabalhar dinamicamente este conflito, ocorrerá eventualmente o resgate 
de uma função estruturante fixada ou até mesmo, a ativação de um arquétipo 
ainda adormecido na forma de complexo. Todos estes fatores predispõem o cava-
leiro ou a amazona a protagonizar também o mito de um herói, a constelação 
psíquica da imagem do herói, correspondendo à ativação de um arquétipo do 
inconsciente, certamente terá relação com a condensação de uma série de ima-
gens, sensações, sentimentos e uma memória desfrutada ao montar, que poderão 
ser nomeados e trabalhados no contexto psicoterápico e integradas à consciência.

A equitação complementando um processo terapêutico pode atingir essa 
camada do inconsciente, no qual complexos foram se formando ainda na fase 
anterior à formação do ego, portanto, não acessível à consciência e não passível 
de serem acessados pelo dialogo verbal, por conter algo além de regressivo. 

Cozolino (2010) postula que o cérebro, exercendo a função de adaptar o 
indivíduo a sua circunstância, privilegia determinadas redes neuronais que se 
traduzem em expectativas e atitudes em relação a si mesmo e ao mundo, então 
se espera que este seja capaz de reconfigurar-se, trazendo novas possibilidades 
com a plasticidade neuronal.

Sendo assim, considera-se o aumento da possibilidade de contato autentico 
com os aspectos do nosso centro da personalidade, chamado Self ou Eu incons-
ciente. Essa aproximação é fundamental para que o indivíduo guie sua trajetória 
para realizar todo seu potencial e o processo de individuação, que muitas vezes 
fica escondido e mascarado em nossa cultura pelos condicionados e desequili-
brados desejos do ego, que exorbitando sua forma original busca controlar e 
determinar o processo do ser. 

Segundo Sándor (1982, p. 101),

Para sermos mais precisos talvez devêssemos dizer que o símbolo integrador 
se fez (na medida em que simbolizar é um processo autônomo da psique) se 
o ego consciente estiver atento e receptivo aos conteúdos irracionais, pré-
racionais e irracionais da psique total. 

Já é sabido que o símbolo integrador acontece porque a função transcenden-
te é ativada pelo dialogo sutil e alerta entre o consciente e inconsciente. 

Segundo Jung o “cavalo” é um arquétipo amplamente presente na mitologia e 
no folclore. Enquanto animal representa a psique não humana, o infra-humano, 
a parte animal e, por conseguinte, a parte psíquica inconsciente; por este motivo 
encontramos no folclore os cavalos clarividentes e “clariaudientes”, que às vezes 
até falam. Enquanto animais de carga, a sua relação com o arquétipo da mãe 
é das mais próximas (as valquírias que carregam o herói morto até Walhalla, o 
cavalo de Troia etc.). Enquanto inferiores ao homem, eles representam o ventre 
e o mundo instintivo que dele ascende. O cavalo é dynamis e veículo, somos por 
ele levados como por um impulso, mas como os impulsos estão sujeito ao pânico, 
por lhe faltarem as qualidades superiores da consciência, portanto, tem algo a 
ver com a magia, isto é, com a esfera do irracional. 

A equitação cria a ocasião e proporciona uma intensificação do diálogo entre 
o eu e o outro consciente e o eu e o outro inconsciente que se manifesta tanto na 
linguagem somática com suas sensações, movimentos e ruídos, como na lingua-
gem mais estritamente anímica, através de sentimentos, pensamentos e imagens. 

Um método integrativo de trabalho complementar em psicoterapia tem 
como objetivo a expressão psicológica e física de um indivíduo para a elaboração 
simbólica. Essa elaboração consciente das vivencias anímico-somáticas, promove 
um diálogo na psique e ativa a função transcendente, em conjunto com seu 
poder de cura. 
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Bosco (2011) descreve que o retorno sobre si mesmo, implicando um sen-
tido maior, o cuidado de si que se constela invoca também um agir ético em 
relação aos outros seres e entes do mundo. A integração das zonas de sombra 
e a ampliação da consciência de si trazem a perspectiva de uma habitação do 
mundo não como lugar a ser dominado, mas como lugar de vida de um orga-
nismo em relação. A natureza, a matéria, o corpo, podem ser propostos como 
sujeito de integração e não mais como objetos de dominação. 

Nesse sentido, a equitação dirigida terapeuticamente está integrada com o 
pensamento junguiano, promovendo a expansão da consciência, tanto em seu 
aspecto funcional de adaptação com o mundo externo, como em seu aspecto 
relacional e integrativo entre o mundo interno animal e a consciência humana. 
Ou seja, visa estabelecer equilíbrio entre essas duas instâncias. Inclui-se neste 
último aspecto a importância da análise feita pelo ego, aceito como ponto focal 
da consciência, percebido também corporalmente e articulando-se nessas infi-
nitas possibilidades de experiências, sendo sujeito ou objeto. Conclui-se que a 
compreensão da origem deste funcionamento e do papel da consciência norteia 
nossa atuação clínica e a condução de um cavalo.

CONCLUSÃO
Não existem publicações relacionando a Psicologia analítica e a equitação, 

entretanto, foram encontrados vários trabalhos publicados sobre estes dois 
grandes temas. Assim como outros poucos autores que recentemente associaram 
os animais com a psique, este artigo também procurou trazer informações cien-
tificas e significativas sobre o tema, vislumbrando neste momento, um ponto de 
partida para outros trabalhos.

Se há uma teoria que permite a integração da equitação e da análise, essa 
é a Psicologia analítica. Carl Gustav Jung estava interessado em descobrir o 
caminho pelo qual o dualismo mente-corpo pudesse ser superado, estes opostos 
harmonizados, e concebeu um relacionamento psicofísico que propicia uma 
alternativa para que se enxergue a mente e o corpo como fonte primária de 
uma experiência. 

O uso da equitação como meio de comunicação para unir o homem ao 
animal tem como base o pensamento junguiano. Emprega o movimento e os 
centros físicos para alcançar um objetivo mútuo, e a descoberta dos aspectos da 
psique antes desconhecidos. Permite o terapeuta usar a matéria do corpo além 
da atenção tradicional aos processos psíquicos, a fim de incrementar um diálogo 
entre o consciente e o inconsciente. 

Sob a minha ótica da Psicologia Analítica, a equitação tem um valor fundamental 
para o acesso aos conteúdos inconscientes, sobretudo, por possibilitar um diálogo 
também mais primitivo entre os instintos, promove a ampliação da consciência. 

Compreende-se que o rapport tão valioso para a relação analítica, torna-se 
ainda mais importante na equitação, tornando-se um procedimento facilitador 
para o trabalho corporal e profundo que envolve a mobilização de memórias, 
complexos e imagens experimentadas, mesmo antes da formação do ego. 

Desta forma, o paciente pode entrar em contato com os medos, frustrações, 
privações que o trabalho verbal em psicoterapia teria dificuldade em acessar.

Pode-se considerar que esta técnica corporal e a vivência com os cavalos pro-
movem um processo de cura no transcorrer das sessões, sobretudo, pela ativação 
do arquétipo do herói, uma vez que a interpretação dos símbolos emergentes do 
arquétipo Central é tão essencial para o processo de elaboração simbólica do sujeito. 

A equitação utilizada no setting analítico, aliada aos fundamentos da psico-
logia analítica poderá trazer ao psicoterapeuta a compreensão necessária para 
a condução do processo psicoterápico, potencializando o acesso e o suporte 
terapêutico. 


