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“Quem quiser chegar a ser o que não é, 

deverá principiar por não ser o que é” 

Carlos B. Gonzáles Pecotche 
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Introdução 

 

A frase apresentada na página anterior resume de maneira 

muita clara a proposta desse livro: ora, se pretendemos ser uma 

versão melhor de nós mesmos, precisamos deixar de ser o que 

somos. E como poderemos fazer isso? Não importa qual esporte 

equestre você pratica, ou a modalidade de equitação que você 

prefere, se você aprimorar as cinco habilidades a seguir você 

certamente terá mais sucesso e prazer do que antes ao praticar o 

seu esporte favorito. Essas habilidades buscam proporcionar um 

aprimoramento integrado dos aspectos físico, mental e 

emocional simultaneamente. Isso porque nada que pensamos 

existe sem uma resposta do sentimento e bioquímica manifestada 

em nosso corpo. Nenhuma emoção existe sozinha. Há sempre 

uma reposta física ao pensamento, por exemplo, uma tensão 

muscular ou relaxamento pode  aumentar ou diminuir os 

batimentos cardíacos. Nada que fazemos com o nosso corpo 

existe sem uma resposta das outras duas partes. A boa notícia é 

que se você compreender como harmonizar as três partes 

inseparáveis deste triangulo, você encontrará um atalho para 

alcançar os seus objetivos na equitação. Então procuramos nas 

páginas a seguir trazer, ao menos, um começo de como seguir 

esse atalho.  
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1- CONECTE-SE AO SEU CENTRO 

O que isso significa?  

Conectar-se ao seu centro é equilibrar você e seu cavalo através 

da sua área abdominal. Você conecta o seu 

centro de equilíbrio ao centro de equilíbrio do 

cavalo. A sensação é de equilíbrio, 

estabilidade e harmonia no movimento com 

seu cavalo. O que trará como bônus um maior 

controle emocional também.  

Por que isso é importante? 

O seu centro de equilíbrio está localizado no 

fundo da área abdominal. O centro de equilíbrio do cavalo fica no 

interior da caixa torácica, que também é onde se situam as 

emoções. Ambas estão localizadas exatamente na mesma parte 

do corpo! 

Sem essa conexão essencial com o seu centro você montará o 

seu cavalo sem estar integrado com ele, o que pode trazer um 

desempenho pouco efetivo. A maneira pela qual você pretende 

fazer uma equitação de alto rendimento não admite uma 

montada insegura ou que possa até mesmo causar um possível 

acidente. Nada é mais fundamental e efetivo do que ter uma forte 

conexão com o seu cavalo. 
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DICAS: 

- Física: Tenha uma visão clara de como é a posição ideal na 

sela para a sua modalidade equestre. Conheça como devem estar 

alinhados perfeitamente os ombros, quadris e cotovelos. Torne-se 

altamente disciplinado quanto a precisão do seu assento e do 

alinhamento do corpo. Seja metódico, procure sempre conferir e 

corrigir a postura. Evite os maus hábitos de alinhamento e 

equilíbrio porque eles irão prejudicar sua equitação e uma vez 

consolidados é muito difícil de serem corrigidos. Respire 

profundamente e deixe o ar entrar pela sua região abdominal. 

Quando você inspirar imagine que o ar está entrando na parte 

mais baixa da sua barriga e suavemente ele passa pelo seu 

cavalo que está em baixo de você. Fique tranquilo ao realizar 

isso. Não force...seja sempre suave. Brinque com a sensação de 

conexão com o seu cavalo através do seu assento. 

- Mental: Imagine que o seu centro é macio, redondo, pesado e 

pode facilmente a qualquer momento cair para o seu cavalo. Uma 

habilidade mental efetiva é falar consigo mesmo com palavras 

que evocam sentimentos ao invés de somente ações. Por 

exemplo, ao invés de dizer “sente na sela”, procure usar palavras 

como “mergulhe profundamente e mantenha-se suave”. Essa 

forma de linguagem ajudará você a compreender melhor a 

sensação e consequentemente proporcionará uma melhor 

compreensão. 
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- Emocional: Quando você se sentir nervoso, ansioso ou mesmo 

enjoado, tente usar as ideias trazidas acima. Foque suavemente 

em seu abdômen e na sua respiração. Torne a respiração mais 

profunda. Respire com suavidade e conecte-se com o movimento 

do seu cavalo. Assim você irá se sentir mais calmo, tranquilo e 

focado. 
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2- CONTROLE O SEU FOCO 

O que isso significa? 

Controlar o foco significa planejar, disciplinar e controlar a sua 

visão em todos os momentos em que você estiver montado. Isso 

inclui: Olhar sempre para onde você quer ir, ter um amplo campo 

de visão e manter o seu olhar focado e confiante.  

Por que isso é importante? 

Enquanto os seus olhos estiverem olhando na direção aonde você 

quer ir, com um amplo campo de visão, você permanecerá focado 

no seu trabalho. Você permanecerá com o foco nos movimentos 

que o seu cavalo irá fazer, manterá suas opções em aberto e 

permanecerá confiante. Há uma semelhança entre o olhar do 

cavalo e do cavaleiro. Não sabemos explicar como e nem porque 

isso acontece, mas o cavalo segue o olhar do cavaleiro. E, todas 

as emoções negativas estão associadas com o olhar caído, como 

a tristeza, ansiedade, raiva. Portanto, manter o olhar para cima é 

tão fundamental. Certifique-se em manter seu olhar elevado e 

focado no que você se propôs a fazer. Com isso você 

permanecerá muito mais calmo e confiante.  
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DICAS: 

- Física: Saiba exatamente onde os seus olhos devem estar o 

todo tempo. Desde a entrada da pista até quando você sair dela. 

Se você monta em uma trilha, mantenha o foco atento aonde 

você está indo e sempre com um bom campo de visão para que 

nada possa o surpreender. 

- Mental: Treine para manter sempre o seu foco à frente. Se 

você salta, busque desde a curva olhar para onde você irá e na 

linha do obstáculo manter o “olhar além do salto”. Lembre-se que 

você precisa sempre estar observando. Coordene sua visão com a 

respiração e mantenha sempre um foco amplo. 

- Emocional: Não importa o que aconteceu, e nem o quanto 

você está ansioso ou desapontado, mantenha a sua visão alta. 

Essa disciplina de nunca deixar os olhos caírem é muito poderosa 

e irá ajudar você a deixar um pequeno erro para trás e ir para a 

próxima tarefa.  
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3- APRENDA BEM AS HABILIDADES BÁSICAS DO ESPORTE 

O que isso significa? 

Existem habilidades básicas de equitação que 

permitem uma boa comunicação entre o 

cavalo e o cavaleiro. E é exatamente uma boa 

comunicação entre cavalo e cavaleiro que 

assegura a segurança e o sucesso no esporte. 

Apresentamos a seguir uma rápida lista 

dessas habilidades essenciais: 

ü Observação das regras de segurança: esteja desmontado, 

encilhando ou montado; 

ü Equilíbrio e alinhamento do corpo; 

ü Clareza nos pedidos e resposta que você quer do seu cavalo; 

clareza nos comandos de pés, pernas assento e mãos e da 

intensidade de energia utilizada em cada comando. 

ü Avaliação exata do seu nível de equitação e planejamento de 

como tomar as medidas apropriadas para avançar; 

ü Conhecimento da linguagem corporal dos equinos para não 

colocar você e nem ao seu animal em uma situação 

perigosa; 

Existem muitas habilidades básicas de equitação. Contudo, não 

é o objetivo deste trabalho esgotá-las, mas recordar que é 

sempre muito importante conhece-las e estuda-las. 



	

	

Pá
gi

na
12

	

Por que isso é importante? 

Frequentemente observamos as pessoas que tentam 

competir e, é claro que o erro faz parte do processo de 

aprendizagem. Percebemos, todavia, que em razão da equitação 

ser divertida e exigir pouco esforço do cavaleiro que tem bom 

cavalo, as pessoas podem negligenciar o esforço para ser um 

verdadeiro cavaleiro ou amazona. E, em geral, os resultados 

disso não são nada satisfatórios: perda de confiança porque o 

cavalo não quer mais saltar, baixo desempenho, acidentes, entre 

outros. Algumas pessoas argumentam que o treinamento básico 

de um cavaleiro é desnecessário, chato ou mesmo tedioso e 

acabam negligenciando essa parte do treinamento. Contudo, 

temos que compreender que é fundamental e, infelizmente, não 

existe treinamento mental para suprir essa lacuna. Na maioria as 

vezes o que falta é o simples: o conhecimento básico da 

equitação. 

 

DICAS: 

- Física: Especialmente no Brasil nós não possuímos a cultura do 

estudo. Mas é importante tornar-se um buscador de 

conhecimentos. Leia as principais publicações sobre o esporte, 

em todas as áreas, seja do conhecimento básico para recordar, 

as novas técnicas para aprimorar e principalmente busque temas 

como segurança e comportamento do cavalo. Compreender 
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melhor as reações do cavalo e seus porquês certamente fará você 

ter uma melhor compreensão do esporte. 

- Mental: Tenha sempre muito clareza dos seus objetivos. Utilize 

uma boa estratégia e foco para compreender o que precisa ser 

feito e o que será necessários para alcança-los. Muitos cavaleiros 

e amazonas acabam se frustrando porque não possuem um bom 

planejamento. Ou, se possuem um bom planejamento acabam 

por abandoná-lo na metade do caminho.  

- Emocional: Procure avaliar o seu nível de equitação e 

aprimorar ao máximo seus conhecimentos básicos. Somente o 

fato de revisitar constantemente os conhecimentos básicos 

certamente auxiliará uma segurança nas ações e 

consequentemente em uma melhora no seu treinamento mental. 
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4- MANTENHA O FOCO NO QUE VOCÊ QUER 

O que isso significa? 

Concentrar-se no que você quer é uma habilidade de manter vivo 

o seu desejo e a concentração mental naquilo que você planejou. 

Isso é simples. Por exemplo, se você que ficar centrado e 

equilibrado na sela, pense em como você se sente; verifique o 

seu corpo e o alinhamento e encontre o seu lugar de equilíbrio e 

busque sempre manter-se naquele lugar.  

Por que isso é importante? 

Se nós fossemos compartilhar apenas 

uma dica com vocês, certamente 

seria essa. E por que? Simples: por 

ser a mais poderosa. Não há nada 

mais forte do que acessar e ter 

consciência do que se quer fazer. 

Entretanto, temos que esclarecer que 

esse é o maior desafio. Isso porque 

estamos condicionados a fazer exatamente o oposto. Sem um 

treinamento mental e emocional e com a disciplina das 

habilidades, possuímos uma tendência natural de fazer o oposto 

do que queremos. É como se aceitássemos nossos erros como um 

castigo ou um desmerecimento. Mas saiba que estamos sempre 

crescendo e nos desenvolvendo e, naturalmente, o processo de 

aprendizagem nunca acaba. Assim, quando acontecer um erro ou 
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você identificar uma deficiência em algum ponto da sua 

equitação, perceba que isso deve ser utilizado como um indicador 

bem vindo para os próximos passos a serem aprimorados em sua 

equitação. Então, aproveite o processo. Saiba o que você quer, o 

que precisa ser melhorado e trabalhe nisso. Essa é a maneira 

mais eficiente e divertida de melhorar. 

DICAS: 

- Física: Se você não sabe o que quer, ou não consegue ainda 

identificar os seus erros sozinhos procure a ajuda de pessoas 

mais experientes e que possam te orientar. Mas esteja seguro 

que a decisão seja sua. Muitas pessoas se sentem presas porque 

não possuem clareza do que querem e acabam fazendo algo que 

em verdade, não desejam. Seja sincero consigo mesmo e busque 

na sua essência o que você realmente quer.  

- Mental: Visualize com sentimento. O ideal é que você pratique 

diariamente duas vezes por dia em um local confortável e sem 

distrações. Respire e relaxe. Então aprecie ver você fazendo 

exatamente o que você quer fazer. Entre na emoção, sinta o 

cheiro, escute os barulhos. Não se preocupe se você não sabe 

exatamente como vai fazer, só se imagine fazendo como se fosse 

fácil para você. 

- Emocional: Quando você pensar nos seus desafios, 

conscientemente, fique feliz e animado como você pensa que será 

quando você conseguir. Sinta que está chegando. Faça um 
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compromisso que você não será somente bom, mas será melhor 

ainda. Sinta-se entusiasmado com esse próximo passo.  
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5- APRENDA A RELAXAR NAS DIFICULDADES 

O que isso significa? 

Aprender a relaxar nas dificuldades é conseguir sair de um estado 

mental, emocional ou físico completamente estimulado a um 

estado menos estimulado. A sensação mental é de uma maior 

calmaria nos pensamentos. O sentimento é de calma e confiança. 

A experiência física é reduzida tanto nos batimentos cardíacos 

como nas ondas cerebrais. E você passa a conseguir atuar de 

uma maneira melhor. 

Por que isso é importante? Existe um estado mental, físico e 

emocional que quando alcançado permite que você atue sempre 

com a sua melhor performance. É o chamado de Estado de 

Desempenho Ideal (EDI), conhecida também como “zona ótima”. 

Curiosamente você saberá que está na zona ótima quando se 

sente calmo, focado, confiante, motivado, energizado e pronto. 

Observe que nesse estado todas as emoções são positivas. Em 

geral, nas situações de competições estamos em um estado 

excessivamente negativo de emoções (ansiedade, medo, raiva, 

frustração) e por isso atuamos abaixo do nosso potencial. Esse 

estado demanda um aumento da frequência cardíaca, das ondas 

cerebrais e traz uma maior tensão muscular. Se você não 

consegue relaxar e mudar esse estado mental e físico, você 

enfrentará um longo caminho para uma equitação de sucesso. 
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DICAS: 

 

- Física: Respire. Você não tem que 

fazer um longo exercício de respiração, 

embora, caso você goste, isso é muito 

bom. Apenas lembre-se de respirar. 

Somente em voltar o seu pensamento 

para a respiração já fará com que você 

inspire mais ar do que estava 

inspirando e consequentemente 

reduzirá sua frequência cardíaca e suas 

ondas cerebrais. Abra os seus ombros, 

levante o queixo e mantenha o seu olhar para cima. Conecte 

esses movimentos com a sua respiração e imediatamente você 

irá se sentir mais relaxado.  

- Mental: Fale consigo mesmo o que você quer, por exemplo: 

“Relaxe. Tudo está bem. Eu consigo fazer isso. Não tem 

problema.”  Juntamente com isso lembre-se de respirar e você 

perceberá que condicionará uma habilidade de relaxamento. 

- Emocional: Desenvolva o habito de perceber como você está 

se sentindo. Sempre que estiver em um estado emocional 

negativo, preste atenção e faça as ações para relaxar. Porque 

essa habilidade ficará mais efetiva conforme você vai praticando. 

Então quando você estiver em uma situação de pressão será 
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capaz de levar sua mente, seu corpo e as emoções a um estado 

mais relaxado. Resumindo, você conseguirá entrar na zona ótima 

de performance de maneira positiva e energizada. 

 


