
 
 
 
O INSTITUTO HOMO-CABALLUS é o braço científico da Desempenho. A entidade está dedicada 
aos estudos avançados da equitação e ao desdobramento biológico, antropológico e histórico 
da simbiose homem-cavalo.  

É um centro gestor de cultura eqüestre e ambiental com ligações, parcerias e acordos 
realizados com universidades, instituições governamentais e ONGs.  

LIVROS DE BJARKE RINK  

DESVENDANDO O ENIGMA DO CENTÁURO: Sessenta séculos de aventuras da mais 
extraordinária parceria já acontecida no planeta – a simbiose de Homo sapiens com Equus 
caballus – comentada sob a luz da ciência moderna. 
Livro em três partes, publicado em inglês (The Centaur Legacy by Bjarke Rink) e disponível 
através da Amazon.com.  

Parte I - O CATALIZADOR DA HISTÓRIA: Uma visão científica de como surgiu a coordenação 
neurofisiológica entre o homem e o cavalo para a formação de uma única unidade biológica 
autônoma que os antigos gregos chamavam de Centauro. 

Parte II EM BUSCA DO CENTAURO: Com a domesticação do cavalo e a invenção da equitação, 
o homem quebrou a barreiro de sua própria velocidade biológica e conquistou o mundo num 
ritmo estonteante. 

Parte III UMA ODISSÉIA NA CIÊNCIA: Uma orientação compreensiva para orientar a relação 
psicológica, a interação dos sistemas nervosos e a comunicação entre o cavaleiro e o cavalo 
para formar uma terceira unidade biológica autônoma chamada Centauro. 

SÉRIE: NOSSA HERANÇA EQUESTRE  

Esta série de livros dará ao leitor uma ampla visão do que vem a ser o fenômeno da equitação 
e o seu impacto tanto na vida do indivíduo quando no destino de nações. Uma vez completada 
a série, esta fornecerá um acervo de informações eqüestres comparáveis aos de uma 
enciclopédia, porém, com os vários itens se seguindo em ordem cronológica de acordo com o 
desenvolvimento da história, geografia e da tecnologia da equitação e a sua disseminação 
pelo planeta. Ao mesmo tempo em que oferecerá uma oportunidade única de se entender a 
neurofisiologia e biomecânica da equitação, a série Nossa Herança Eqüestre também ajudará 
ao leitor entender a totalidade do impacto de cavalos e a equitação sobre o mundo em que 
vivemos hoje.  

Livro I - A ACENÇÃO DOS CENTÁUROS: Uma aventura na evolução histórica da equitação, a 
partir da era do bronze. (pronto para publicação)  

Livro II - OS CENTÁUROS DE SATÃ: O  estado sobre o dorso de um cavalo  desafia o Império 
Chines (texto sob revisão)  

Livro III - CAVALGANDO COM ATTILA E OS CAVALEIROS DO DIÁBO: Os Hunos introduzem a 
Política da Velocidade ao Ocidente. (em estado de planejamento)  

Livro IV - O REINADO DOS CENTÁUROS<\b>: A ‘época de ouro’ do Centauro - Gengis Khan e 
os seus sucessores. (em estado de planejamento)  

WOUT, THANK YOU: A incrível história de um homem apaixonado por cavalos que aos 48 anos 
decide aprender Adestramento Clássico e descobre que o mundo do cavalo é bem mais 
complicado do que ele pensava. A história só tem um final feliz com a intervenção oportuna 
de Wout um cavalo que, generosamente, abre as portas do Adestramento para o seu 
cavaleiro. Como se pode ver pelo título, o livro é uma singela homenagem ao herói desta 
história... o generoso cavalo Wout. 

 

 

http://www.desempenho.esp.br/livro/lista_capitulo.cfm?livro=4
http://www.desempenho.esp.br/livro/lista_capitulo.cfm?livro=18


 

 

OS CAVALOS DA VILA QUIXOTE: Napoleão invade Portugal, a família real se refugia no Brasil. 
O Príncipe manda trazer para o seu novo reino o orgulho maior da Casa de Bragança... O 
cavalo Alter-Real. No Brasil o Alter-Real se torna o pai da raça que mais tarde se tornaria a 
preferida do país — o Mangalarga Marchador. 188 anos depois, um criador de cavalos 
Mangalarga Marchador resolve festejar o seu bem sucedido criatório com um livro contando o 
passado, avaliando o presente, e apostando no futuro do mais brasileiro dos cavalos. 

NOSSO EDSON: Biografia não autorizada de um realizador brasileiro que, nascida criança 
pobre, sonha o improvável - ser médico - e quando adulto realiza o impossível - uma das mais 
sólidas empresas de seguro saúde do país, e certamente a mais afinada com as necessidades 
de suas centenas de milhares de segurados. 

RESENHAS LITERÁRIAS 
As 12 Obras que Formaram o Pensamento Eqüestre Ocidental (em breve): 
Xenofonte, Grisone, Pluvinel, La Guérinière, Manoel Carlos de Andrade, Baucher, Steinbrecht, 
L’Hotte, Caprilli, Decarpentry, Podhajsky, Nuno de Oliveira.  

GLOSSÁRIO INGLÊS-PORTUGUÊS DE TERMOS EQÜESTRES 
Primeiro levantamento de Beatriz e Luara Blauth  

TESES e MONOGRAFIAS 
-Os Guardiões de Gaia - Prof.ª Martha Roessler - UFRGS  
-Neurofisiologia da Equitação – Maria Luiza Zanotto – UDESC  
-Observação das Freqüências Cardíacas (FC)do Cavalo e Cavaleiro Durante Quatro Exercícios 
Monitorados e Análise dos Resultados Segundo a Neurofisiologia da Equitação  
-Comportamento da Freqüência Cardíaca de Cavaleiros Montando Diferentes Cavalos – Ana 
Carolina D. Kronemberger – UGF  

ARTIGOS E COLUNAS 
- The Centaur Legacy (Bjarke Rink) 
- Gustavo Braune 
- Cláudia Lechonski 
- Andé Cintra  

PALESTRAS 
Leia  A Neurofisiologia da Marcha Batida.  

 

http://www.desempenho.esp.br/instituto/lista_letra_glossario.cfm
http://www.desempenho.esp.br/geral/get_geral.cfm?id=196
http://www.desempenho.esp.br/forum/get_participantes.cfm?sessao=4&id=148
http://www.desempenho.esp.br/transferimagem/monografia_carol.htm
http://www.desempenho.esp.br/geral/get_geral.cfm?id=277&sessao=2&f_imp=1
http://www.desempenho.esp.br/geral/get_geral.cfm?id=197&sessao=2
http://www.desempenho.esp.br/geral/get_geral.cfm?id=70&sessao=2
http://www.desempenho.esp.br/geral/get_geral.cfm?id=399&sessao=2
http://www.desempenho.esp.br/geral/get_geral.cfm?sessao=3&id=161

