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• Monty Roberts 

Monty nasceu no dia 14 de maio de 1935, na cidade de Salinas na 

Califórnia.  Seus pais trabalhavam em uma instalação para cavalos onde havia 

estábulos, cocheiras, piquetes, pistas de equitação e picadeiros cobertos, tudo 

praticamente dentro da cidade de Salinas. 

Antes mesmo de aprender a andar, Monty já montava a cavalo 

juntamente com sua mãe que dava aulas de equitação, então tudo aquilo era 

muito comum a ele. Seu primeiro cavalo foi Ginger, que ele ganhou com três 

anos de idade, um cavalo de rédeas aposentado e um excelente professor, pelo 

seu temperamento e disciplina. Seu pai viu um potencial em Monty e colocou-o 

para treinar mais fortemente e aí passou a competir com quatro anos de idade. 

Começou a ganhar provas e isto impulsionou os negócios dos pais. 

Seu pai, como eram os treinadores da época, amansava os cavalos com 

métodos tradicionais e até mesmo cruéis, mas eram os métodos daquela época.  

Monty não gostava de maltratar os animais e já no início procurou uma forma 

diferente de amansar os cavalos, bem diferente do seu pai, e aí começaram as 

surrar que viram a quebrar vários ossos do seu corpo.  

Monty nasceu com uma deficiência visual, ele enxerga em preto e branco, 

não é um caso de daltonismo, mas é como aquelas televisões antigas em preto e 

branco. Isso, contudo lhe deu a vantagem de enxergar melhor à noite e assim 

poder observar as manadas de cavalos selvagens enquanto os acompanhava. E 

foi aí que pode observar uma linguagem, sem som, dos cavalos na manada. Com 

o tempo ele adaptou esta linguagem dentro de um redondel entre o homem e o 

cavalo, e a batizou de EQUUS. 

 

• O Cavalo na vida selvagem  

O cavalo existe no mundo a cerca de cinquenta milhões de anos e o ser 

humano a três milhões de anos, uma diferença de quarenta e sete milhões de 

anos, mostra assim que o cavalo teve de ser adaptar a muitas coisas para poder 

chegar ao cavalo moderno como o conhecemos. Não podemos esquecer que o 



cavalo é uma presa e por causa disso tem características de fuga e sobrevivência. 

O que quer dizer isso: Que a primeira defesa do cavalo é correr e depois analisar 

a situação; um animal dentro da pressão, uma reação natural de reflexo inverso 

ou de oposição; não desperdiçar energia, para que assim posso fugir do 

predador; sincronizar com outras espécies. 

Tempo de existência 

 

• Sentidos do Cavalo 

1. Olhos / Visão: Medo do desconhecido / Adaptação a 

luminosidade mais lenta que o ser humano. 

2. Objetivos na vida: Sobreviver e Reproduzir. 

3. Sensibilidade no corpo: Olfato apurado / Cascos sensíveis para 

perceber através do tato aproximação a longas distancias. 

4. Viver em grupo: Um ser sociável, o isolamento ou 

Confinamento (Baias fechadas e escuras) traz estresse.  

5. Medo do escuro: De não ver para onde está indo eo que esta 

adiante. 

6. Excitação: Há pontos positivos e negativos (pistas, show, etc) 

7. Audição: Apurada/ Cavalos não gostam de sons estridentes 

 

• JOIN-UP (CONJUNÇÃO)  

Um método que busca conquistar a confiança do cavalo, o primeiro passo 

para a iniciação do cavalo, que inclui:  

1. Apresentação / Orientação/ Conversa / Conjunção/ 

Confirmação da Conjunção / Conquista da Confiança/ 

Quebrar o Gelo / Encontro / Troca de Conhecimento 

 

• Construção de uma confiança: 

1. Verdade: Sim e não, na lida diária com o cavalo estamos 

sempre treinando nossos animais, desde a hora que 

colocamos o cabresto até quando liberamos eles, por isso ou 

o cavalo sempre pode agir daquele jeito ou nunca pode. 

2. Regras Claras, comunicação simples e bem entendida. 

3. Calma:  Respiração baixa e compassada, nunca perder a razão 

e usar de violência. 

4. Processo que nunca termina 



 

� OBJETIVOS DOS NOSSOS CURSOS:  

1. Apresentar um método, fácil e seguro que facilite a vida do 

treinador de cavalos; 

2. Prolongar a vida profissional deste profissional; 

3. Aumentar as ferramentas da lida diária destes profissionais;  

4. Baratear custos; 

5. Corrigir de modo seguro animais com transtornos 

comportamentais; 

6. Entender melhor o cavalo. 

 

• CABRESTO DUALLY 

 

 

       O cabresto Dually é um cabresto de treinamento e correção, onde ensina 

o cavalo a melhor sair da pressão e assim ficar em uma posição confortável e em casos 

em que o cavalo faça algo que não convém o treinamento torna sua situação 

desconfortável, assim mostrando a ele uma forma fácil e sem violência de cooperar. 

Deve ser ajustado adequadamente para que seu uso seja eficiente.  



1. O cabresto se apresenta em cinco tamanhos diferentes para melhor ajuste 

ao cavalo: 

 *Roxo - Mini pôneis 

*Verde – Potros e Pôneis 

 * Vermelho – Árabes, M. Marchador, QM, 

Crioulos, etc. 

 * Preto  – M Marchador, Mangalarga, QM, etc. 

 * Azul – BH, Campolina, PSI, etc. 
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• LÍNGUAGEM DO CAVALO – EQUUS 

1. Universal – Todos os continentes/ Todas as raças 

2. Conversa através de sinais – Gestos e posição corporal 

 

             DICIONÁRIO DA LÍNGUA EQUUS 

 

� Gestos Agressivos - 6 Gestos  

 

        Olhos nos Olhos     Ombros levantados 

 

 

 

 

 

Braços Abertos     Mão e dedos abertos 

 
 

 

 

 

 

Arremesso de linha    Passos em direção ao 

        cavalo 
 

 

 

 

  

 



� Gestos para acalmar - 6 Gestos  

   

 

 

     Para de avançar       Recolher a linha 

 

 

 

 

                Braços junto 

     Fechar Braços e Dedos    ao corpo 
 

 

 

 

 

 

   Baixar os olhos          Ombros a 45° 

 

 

 

ANOTAÇÕES:____________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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Fazendo o Cavalo Fugir 
 

 

 

 

� Olhos nos olhos 

� Ombros altos e dedos 

abertos 

� Jogar a linha sobre a 

Garupa 

� Dar passos em direção 

ao cavalo 

� Usar pontos perto das 4 

e das 8 horas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONVIDANDO O CAVALO PARA O JOIN-UP (CONJUNÇÃO) 
 

 

� Parar de avançar, 

andar com calma. 

� Recolher a linha 

juntos ao corpo 

� Fechar braços e 

dedos 

� Colocar a mão 

fechada no meio do 

corpo  

� Baixar a vista (olhar 

para a perna do 

cavalo) 

� Ir vagarosamente 

para frente do cavalo 

e parar com os 

ombros a 45° 

� Usar os pontos após 

as 9 horas, ou antes, 

das 3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPORTÂNCIA DO OLHAR: 
 

 

� PARA FAZER O CAVALO FUGIR 

 

 

 

 

 

                    Fixar o olhar no olho 

 do cavalo  – Não desviar 

 

 

 

                    Cuidado com a linha e  

          com seus passos  

 

 

 

    Não olhe para o chão 

 

 

 

                  Pode ir com o olhar até 

               o pescoço e voltar 

           para os olhos 
 

 

 

 
  



� PARA FAZER O CAVALO RELAXAR 
 

 

 

 

 

Arrastar o foco dos olhos devagar 

 até a garupa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aguardar os 4 gestos: 

 

 

1 Orelha direcionada 

2 Círculos menores 

3 Mastigar e Lamber 

4 Abaixar a cabeça 
 

 

 

 

 

 



� JOIN-UP (Conjunção) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



� ACOMPANHAR: SEGUIR -> ACREDITAR -> CONFIAR 

 



 

1.  Dessensibilização das áreas vulneráveis  

 
2. Pegar nos Pés 

 
3.  Colocar Sela, Manta e Embocadura. 

 

4.  Charreteamento 

                   
 

5.  Montar 

          



             

 

CONHECER OS GESTOS DO CAVALO 

MONÓLOGO OU DIALÓGO 

 

1 – Saia de junto de mim – Fora – Estou Agressivo 

 

         

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – Está interessado em algo 

na frente, mas ligado em 

qualquer coisa atrás. 

B – Interessado em algo na 

frente e distante 

C – Relaxado e cochilando 

D – Assustado com alguma 

coisa atrás 

E – Raiva e/ou agressão - 

Não estou gostando 



 
 

ANOTAÇÕES:___________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

A – Mastigar e lamber: 

mostra satisfação, 

contentamento e amizade. 

 

B – Orelha apontada: está 

ouvindo algo naquela 

direção. 

 

C – Baixar a cabeça: aceito 

sua liderança, confio em 

você. Gesto japonês/ 

Reverência ao Líder. 

 

D – Baixar e Levantar a 

cabeça: Não estou 

entendendo, estou 

desconfiado. 

 

E – Abrir a boca e fechar: Eu 

respeito você, não me 

machuque. 



EQUIPAMENTOS     

 

1. Redondel 14  a 16mts com bom piso    

       

2. Selote (Surcingle) ou Sela     

 
 

3.Embocadura 

 

4. Guias (Linhas longas) 

  
5.  Cabresto (Dually)  

                              
 

 

 



UTENSÍLIOS 

 

1. Vara com saco plástico 

2. Braço artificial 

 

3. Boneco 

 
 

 

4. Guarda chuva 

5. Capa de chuva 

6. Tambor de plástico 

7. Lonas plástica 
 

ANOTAÇÕES: 

____________________________________________________________

_________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 



             

� SEGURANÇA 

 

�  Para cavalos e cavaleiro ou treinador 

 
 

� Nunca se arrisque – Zona de coice 

� Olhar o ambiente, as cercas, os portões, etc 

� Não ponha seu cavalo em risco  

 

� RESPIRAÇÃO – ADRENALINA 

 

� A natureza dotou os animais fugitivos com a tendência de 

sincronizar com os objetos animados que estão perto deles 

� Caminhando calmamente ao lado do cavalo com a 

respiração abundante e compassada você consegue relaxar 

seu cavalo e baixar sua adrenalina. 

� Sua respiração é importantíssima para você e para relaxar 

seu cavalo. Aprenda a respirar. 

 

CONTATOS:  
 

Facebook - Miguel Lupiano – no Facebook 

  Email – miguel.lupiano@hotmail.com 

  Telefones: (61) 9974-9222 (TIM)  

   



Citações do Monty 

 

 - “Eu não acredito que um cavalo possa ter nascido mau, como também eu 

não acredito que uma criança tenha nascido má. ” 

- “Nenhuma folha de grama jamais fugiu de um cavalo; cavalos não veem a 

comida como uma recompensa. ” 

 - “Um bom treinador pode ouvir um cavalo falar com ele; um grande treinador 

pode ouvir o cavalo sussurrar. ” 

 - “Não existe razão para violência, razão nenhuma. ” 

 - “Violência nunca é a resposta. ” 

 - “Se todo o aprendizado for de 1-10, então a parte mais importante do 

aprendizado é de   0-1. ” 

 - “Mantenha o simples; o simples é o melhor. ” 

 - “Cavalos precisam de paciência. Se você agir como se tivesse somente 15 

minutos, isto vai gastar o dia todo. Aja como se você tivesse o dia todo e vai 

gastar 15 minutos. ” 

 - “Todo mundo tem o direito de falhar. ” 

 - “Faça com que seu cavalo ache fácil de fazer as coisas certas e difícil as 

coisas erradas, sem dor e sem repressão. ”   

 - “Adrenalina alta, aprendizado baixo; Adrenalina baixa, aprendizado alto. ” 

 

EQUIPAMENTOS: 

 

 - “A parte mais importante de qualquer equipamento no treinamento de um 

cavalo são as mãos que o manejam. ” 

 - “Não é o equipamento que você usa; é sim como você usa o equipamento. ” 

 - “Um mau trabalhador culpa suas ferramentas, mas você já reparou como os 

melhores trabalhadores sempre têm as melhores ferramentas? ” 


