
A EDUCAÇÃO FÍSICA NA EQUOTERAPIA 

1) INTRODUÇÃO  
A Equoterapia está conquistando o seu espaço no Brasil de forma marcante e decisiva. 

Definida como método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem 
interdisciplinar, nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento 
biopsicossocial de pessoas portadoras de deficiências e/ou com necessidades especiais. Ela 
vem ganhando adeptos em todo o território nacional. Os seus benefícios estão sendo 
vivenciados por inúmeras pessoas e os resultados sendo observados, registrados e pesquisados 
por profissionais de diversas áreas de atuação.  

Os estudos e as pesquisas a respeito da Equoterapia no Brasil ainda se encontram 
incipientes, porém promissores. Os profissionais estão sentindo necessidade de uma busca 
constante de aprimoramento técnico-científico nessa área. Cada qual dentro de sua 
especificidade procura contribuir com fundamentação teórico-metodológica e com experiências 
práticas conscientes.  

A interdisciplinaridade é o ponto de honra da Equoterapia. A diversidade que ela 
produz na prática equoterápica é enriquecedora e desafiadora. A partir dessa constatação é 
lançado o seguinte questionamento: Quais são as contribuições da Educação Física na 
Equoterapia?  

Esse é um questionamento complexo, que para respondê-lo é preciso, primeiramente, 
de uma reflexão profunda sobre Educação Física: concepção e importância social.  

Todo e qualquer ponto de vista é baseado numa concepção de homem, de mundo e de 
sociedade. É fundamental identificar e analisar criticamente essas concepções. O professor de 
Educação Física que atua na Equoterapia e, em todas as outras áreas, precisa conscientizar-se 
de sua atuação profissional. Ele deve estabelecer objetivos e compromissos a partir da 
identificação de suas concepções . 

Quais são as concepções que vislumbram o engajamento da Educação Física e da 
Equoterapia?  

Elas serão analisadas no decorrer do texto, considerando como ponto de partida a 
compreensão da Educação Física ao longo do seu processo histórico evolutivo.  

 

2) EDUCACÁO FÍSICA: UMA BREVE CONTEXTUALIZACÁO HISTÓRI CA  
O trabalho na área de Educação Física tem seus fundamentos nas concepções de corpo e 

movimento. A natureza do trabalho desenvolvido nessa área tem íntima relação com a 
compreensão que se tem desses dois conceitos.  

Por suas origens militares e médicas e por sua utilização quase servil aos mecanismos 
de manutenção do status vigente na história brasileira, tanto a prática como a reflexão teórica no 
campo da Educação Física restringiram os conceitos de corpo e movimento aos seus aspectos 
fisiológicos e técnicos.  

Atualmente, a análise critica e a busca de superação dessa concepção apontam a 
necessidade de que, além daqueles, se considere também as dimensões cultural, social, política 
e afetiva, presentes no set humano.  

Assim, a área da Educação Física hoje contempla múltiplos conhecimentos produzidos 
e usufruídos pela sociedade a respeito do corpo e do movimento. Entre eles, se consideram 
fundamentais as atividades culturais de movimento com finalidades de lazer, expressão de 
sentimentos, afetos e emoções, e com possibilidades de promoção, recuperação e manutenção 
da saúde.  

A sociedade contemporânea é consciente da importância cultural e formativa das 
vivências corporais para a vida do cidadão, sejam estas relacionadas com o desenvolvimento da 
personalidade ou da melhoria da qualidade de vida.  

Nos centros urbanos, a cada dia, aumentam as necessidades do movimento humano 
sistematizado, não só na esfera da educação, quanto também da saúde, do serviço social, do 
lazer comunitário e outros, em atividades de: terapia corporal, condicionamento físico, 
reabilitação física, reeducação postural, estética corporal, reintegração social, dinâmicas 
socializantes, educação e reeducação psicomotora, caráter ecológico, ludopedagogia e de 
tantas outras formas de manifestações sócio-culturais.  



A Equoterapia oferece um enorme campo de atuação profissional e a Educação Física 
tem um importante papel a desempenhar, participando não somente no desenvolvimento de 
habilidades, mas, também criando condições fundamentais que objetivem a formação plena do 
indivíduo. Isto significa organizar tempos, espaços, metodologias e relações interpessoais, num 
contexto crítico, criativo e solidário, rico de possibilidades interativas, lúdicas e prazerosas, com 
o conhecimento comprometido com a cidadania e a qualidade de vida.  

 

3) FUNDAMENTACÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA  

"Só conhecendo a criança na sua totalidade podemos educar conforme as suas 
prédisposições peculiares e originais. Para isso, é necessário integrar ... numa perspectiva 
global de desenvolvimento."(Vítor da Fonseca)  

A Educação Física pode contribuir significativamente na Equoterapia. Mas, para que 
isso aconteça, precisa-se partir de uma visão de homem enquanto ser individual e social, ou 
seja, consciente de sua realidade biológica, psicológica e sócio-culturaL Isso vem dar 
significado às três grandes escolas da motricidade humana, unificadas por uma dinâmica de 
conhecimento e prática interdisciplinar. Podemos resumir essa unidade na reunião de três 
pressupostos: conhecer O movimento humano; conhecer o homem em movimento; conhecer a 
cultura corporal humana.  

O primeiro pressuposto está ligado ao neopositivismo científico, cuja área de 
conhecimento é o desenvolvimento motor e a aprendizagem motora. Seu enfoque pedagógico 
fundamenta-se na educação perceptivo-motora. Sua abordagem metodológica é centrada na 
educação do movimento, tendo esse como um fim em si mesmo. Essa escola é criticada pelas 
demais, pelo seu aspecto condicionante, fragmentador e alienante da pessoa humana.  

O segundo projeto de conhecimento citado está relacionado à filosofia humanista. Sua 
abordagem é alicerçada nas teorias psicobiologicistas, como a Psicogênese e o Construtivismo. 
Sua pedagogia estrutura-se na educação psicomotora, cujo eixo metodológico assenta-se na 
Psicomotricidade e na educação através do movimento, ou seja, o movimento é fator decisivo 
na construção do homem em sua totalidade psicomotora.  

Essa escola e a anterior não bastam a si mesmas, pois o ser humano não é apenas 
evolução biológica e condicionamento operante, nem apenas desenvolvimento psicogenético 
em interação social, é também evolução histórica, sócio-cultural e política. Isso é o que defende 
a terceira escola da motricidade humana, cujo estudo antropológico fundamenta-se na cultura 
corporal à luz do materialismo dialético. Este, por sua vez,· analisa a questão da corporeidade 
no contexto da relação entre as classes sociais, tendo por fim a apropriação da cultura corporal 
pela classe trabalhadora, mediante uma vivência crítico-transformadora da realidade, numa 
significativa educação com o movimento, cuja fundamentação metodológica baseia-se na 
educação sócio-motora.  

Assim como a educação perceptivo-motora e a educação psicomotora necessitam ser 
contextualizadas para se tornarem conhecimento significativo e ação refletida, a compreensão 
do corpo e do movimento, somente sob o ponto de vista cultural, carece de uma visão do ser 
como unidade biopsicossocial. Por essa razão, entende-se que a Educação Física seja síntese 
interdisciplinar nas diversas correntes pedagógicas da motricidade humana.  

"Se o meu compromisso é realmente com o homem concreto, com a causa da 
sua humanização, de sua libertação, não posso por isso mesmo prescindir da ciência, nem da 
tecnologia com as quais me vou instrumentando para melhor lutar por esta causa. " (Freire, 
1987)  

 

4) PROPOSTA DE EDUCACÃO FÍSICA NA EOUOTERAPIA  
 

A proposta de Educação Física do Centro Básico de Equoterapia General Carracho da 
ANDE-BRASIL se encontra em fase de implantação. Os professores de Educação Física que 
compõem a equipe interdisciplinar de Equoterapia vêm· refletindo e oferecendo contribuições 
para a elaboração de um projeto sólido e coerente com os princípios da Educação Física e da 
Equoterapia.  

 



Serão abordados a seguir os tópicos dessa proposta:  
a) Interdisciplinaridade  
b) Preparação Física da Equipe Interdisciplinar  
c) Segurança - Primeiros Socorros  
d) Planejamento Individual  
e) Avaliação Biométrica  
f) Ficha Evolutiva  
g) Linguagem - Comunicação - Expressão  
h) Criatividade  
i) Ludicidade  
j) Psicomotricidade  
k) Reforço Pedagógico  
l) Jogos Adaptados à Equoterapia 
m)  Iniciação Esportiva  
n) Adaptação e Confecção de Material Pedagógico  
o) Participação, Integração e Socialização Familiar  

a) Interdisciplinaridade  
O professor de Educação Física tem na sua formação conhecimentos específicos em 
diferentes áreas de atuação, são elas:    

• Saúde 
• Educação  
• Esporte  
• Lazer 
• Estética 

Essa diversidade de atuação facilita a prática do professor de Educação Física numa 
equipe interdisciplinar. Ele dispõe de possibilidades reais de intercâmbio com os demais 
componentes da equipe. Entretanto, é preciso estabelecer compromissos com o estudo, com o 
aprimoramento técnico-científico e principalmente com o ser humano global.  

Objetivos:  
•• Disponibilizar os conhecimentos específicos da Educação Física pertinentes à 

Equoterapia para a equipe interdisciplinar.  
•• Promover vivências práticas a respeito dos princípios fundamentais da Educação 

Física com os integrantes da equipe interdisciplinar.  

b) Preparacão Física da Equipe Interdisciplinar  
Os profissionais que trabalham na Equoterapia necessitam de uma preparação física 

constante. O esforço físico solicitado nas atividades equoterápicas é intenso, mas não 
percebido imediatamente. Os efeitos das repetições de movimentos são sentidos a longo prazo, 
podendo comprometer músculos e articulações com graves lesões.  

O estresse vivenciado pelos profissionais de Equoterapia não é somente físico, é 
também psicológico, emocional e afetivo. Sendo assim, é fundamental elaborar um programa 
preventivo integrado (professor de Educação Física, Fisioterapeuta e Psicólogo).  

Objetivos:  
•• Estabelecer horários específicos para realização das atividades em 
grupo   
•• Oferecer material sobre respiração, postura e alongamentos para a 
equipe.  
•• Incentivar a aquisição de hábitos saudáveis na busca de uma melhor qualidade de 

vida .  
•• Favorecer a integração, cooperação e socialização da equipe interdisciplinar.  

c) Segurança - Primeiros Socorros  
A Equoterapia é um método terapêutico e educacional confiável e seguro, aprovado 

pelo Conselho Federal de Medicina. Entretanto, não se pode negar o grau de risco que essa 
atividade oferece. O cavalo é um animal dócil, mas não constantemente previsível. Apesar do 
treinamento específico ele pode demonstrar reações inesperadas em situações adversas.  

O praticante de Equoterapia requer cuidados específicos intensos. O profissional deve 
estar consciente das contra-indicações, das precauções e dos cuidados especiais exigidos na 
Equoterapia.  

A segurança é o ponto chave da atividade equoterápica. Ela tem que ser o elemento 



central, presente de forma sistematizada e contínua.  
Os procedimentos de primeiros socorros precisam ser compreendidos, vivenciados e 

treinados pela equipe interdisciplinar.  

O professor de Educação Física juntamente com os demais profissionais das áreas de 
saúde e de equitação apresentam potencial para elaborar um programa de primeiros socorros e 
um manual de segurança da Equoterapia .  

Objetivos:  
• Contribuir com conhecimentos específicos para a elaboração de um programa de 

primeiros socorros e procedimentos de segurança.  
• Participar do treinamento da equipe interdisciplinar.  
• Auxiliar o instrutor de equitação na preparação e no treinamento dos cavalos.  

d) Planejamento Individual  
O planejamento individual do praticante é a base da atividade equoterápica. Ele 

orienta, organiza, sistematiza e define o atendimento equoterápica.  
A atuação do professor de Educação Física na elaboração do planejamento individual 

é imprescindível. Os conhecimentos específicos da Educação Física irão contribuir para o 
desenvolvimento-integral do praticante .  

Inicialmente a equipe interdisciplinar analisa as avaliações médica, fisioterápica e psico-
lógica para depois traçar um planejamento individual, definindo os objetivos e as estratégias, 
tendo como norteadores as limitações, necessidades, potencial idades e expectativas do 
praticante.  

Objetiyos:  
• Participar ativamente da elaboração do planejamento individual do praticante  
• Analisar e pesquisar as avaliações médica, fisioterápica e psicológica juntamente 

com a equipe interdisciplinar.  
• Definir os objetivos respeitando as limitações, necessidades, potencialidades e 

expectativas do praticante.  
• Selecionar atividades da área de Educação Física, considerando o perfil do 

praticante e também o perfil da turma em que se encontra o mesmo, para que se 
desenvolva um trabalho individual e/ou de grupo.  

e) Avaliação Biométrica  
É preciso saber inicialmente em "que situação se encontra nosso praticante, para 

depois aplicar-lhe um programa equoterápico adequado às suas necessidades. Posteriormente, 
voltamos a analisar suas condições para podermos avaliar os resultados. Todas estas fases 
requerem medições.  

A Biometria é a ciência que procura traduzir numericamente os fenômenos 
morfológicos, fisiológicos e psicológicos, estabelecendo relações entre os dados obtidos, com o 
fim de determinar as leis que os regem.  

Em Educação Física, as atividades e os exercícios aplicados só produzem efeitos 
benéficos quando bem dosados em qualidade e em quantidade. Precisamos conhecer bem o 
indivíduo a quem dirigimos o programa. Nesse conhecimento estão incluídos os aspectos 
mensuráveis do indivíduo.  

Objetivos:  
• Discutir com a equipe interdisciplinar, a criação de "testes equoterápicos" 

específicos.  
• Avaliar e reavaliar periodicamente os praticantes de Equoterapia através dos 

testes adaptados.  

f) Ficha Evolutiva  
A ficha evolutiva contém informações a respeito do praticante e do seu 

desenvolvimento sócio-afetivo, cognitivo e motor, informações estas que se fazem importantes 
no contexto da Equoterapia, pois proporcionam uma visão global do praticante comparando-se 
os dados colhidos no início, no decorrer do processo e ao final da terapia proposta.  

Objetivos:  
• Elaborar a ficha evolutiva do praticante de maneira clara, objetiva e simplificada.  
• Avaliar e reavaliar o praticante utilizando a ficha evolutiva em penados pré-

determinados.  
• Manter a equipe interdisciplinar informada sobre o conteúdo da ficha evolutiva.



g) Linguagem - Comunicação - Expressão  
A questão da linguagem é fundamental para compreender a complexidade do 

praticante.  
A comunicação com ele é, em muitas situações, restrita e desafiadora.  
É preciso descobrir maneiras alternativas de se comunicar. A Educação Física 

contribui nesse processo, pois ela trabalha diretamente com a linguagem e expressão 
corporal. Explorar as diversas linguagens do corpo é possibilitar um efetivo mecanismo de 
comunicação e expressão.  

Objetivos:  
• Promover atividades corporais que visem a expressão e a comunicação.  
• Criar um ambiente lúdico e acolhedor para que se perceba a linguagem corporal.  
• Selecionar, quantificar e diversificar estímulos sensoriais na tentativa de ampliar 

o repertório gestual do praticante.  
h) Criatividade  

Do ponto de vista da pessoa humana, o ato criativo íntegra, em um esforço único de 
busca do inédito, todas as capacidades da conduta humana afetiva,cognitiva e corporal. É nos 
atos de criação que se vislumbra o que há de verdadeiramente humano no homem.  

O ser humano é um ser indivisível, e toda fragmentação o aliena. Portanto, é no ato 
de criação que entram em jogo capacidades e habilidade cognitivas, modalidades de 
percepção, formas de organização de conhecimentos e de reorganização de elementos. 
Entrelaçadas e inseparáveis, das habilidades estão as motivações, emoções e valorações, 
tudo isto transparecendo, em uma forma global, através da expressão corporal.  

Se hoje buscamos, através da Educação Física, autonomia, liberdade, 
responsabilidade e comprometimento do homem, enquanto ser social, tendo como meio e 
objetivo a criatividade, é porque a consideramos capaz de contribuir, efetivamente, para 
melhorar o nível de vida em nossa sociedade.  

Criatividade e "deficiência" não são elementos antagônicos. O praticante de 
Equoterapia pode e deve ser criativo.  

Objetivos:  
• Estimular a manipulação criativa nas sessões equoterápicas.  
• Tornar os praticantes cientes das suas limitações, necessidades e potencialidades. 
• Ensinar aos praticantes a valorizarem seus pensamentos.  
• Proporcionar situações que favoreçam a solução de problemas.  
• Desenvolver atmosfera criativa nas sessões equoterápicas.  

i) Ludicidade  
"O lúdico não é regulável, mensurável nem objetivável. Toda tentativa de suborná-lo 

ao tempo de produção provoca á sua morte... O lúdico, dentro do mecanismo do sistema, é a 
sua negação. Daí o lúdico identificar-se com a criança." (Perrotti)  

A ludicidade é a luz, é o caminho que propicia o ambiente ideal, onde irão circular as 
emoções, as percepções, as expressões e as intuições.  

O que é lúdico para uma pessoa pode não ser para outra. A definição de lúdico é 
individual. Descobrir o que é lúdico para o outro requer participação e observação.  

As atividades lúdicas utilizadas na Educação Física podem facilitar essa descoberta. 
Objetivos:  
• Oferecer atividades lúdicas prazerosas nas sessões equoterápicas.  
• Observar as reações dos praticantes, registrando os resultados.  
• Selecionar atividades lúdicas específicas para serem vivenciadas pela equipe 

interdisciplinar.  
j) Psicomotricidade  

A Psicomotricidade se difere da Educação Física, elas não se relacionam 
diretamente, porém podem se complementar. Essa complementação pode acontecer a partir 
das noções fundamentais da Psicomotricidade.  

A Psicomotricidade é uma ciência que tem por objetivo o estudo do homem, através 
do seu corpo em movimento, nas relações com seu mundo interno e externo.  

Os campos de atuação da Psicomotricidade são:  
• Educação Psicomotora  
•     Reeducação Psicomotora  
•     Terapia Psicomotora  
 
 
 
 



   As principais funções psicomotora solicitadas durante a atividade equoterápica são as seguintes:  
� Esquema Corporal - "é um elemento básico indispensável para a formação da 

personalidade da criança." (Wallon)·  .  
"É uma intuição de conjunto ou um conhecimento imediato que temos de nosso corpo em 
posição estática ou em movimento, na relação das suas diferentes partes entre si e sobretudo 
nas relações com o espaço e os objetos que nos circundam." (Le Boulch)  
E através do desenvolvimento do esquema corporal que a criança toma consciência de seu 

corpo e das possibilidades de expressar-se por meio desse corpo .  
� Lateralidade - é a capacidade de se vivenciar as noções de direita e esquerda sobre o 

mundo exterior, independente da sua própria situação física.  
- noção de dominância lateral  
- conhecimento "esquerda - direita"  

� Estruturação Espacial - "é a orientação, a estruturação do mundo exterior referindo-se 
primeiro ao seu referencial, depois a outros objetos ou pessoas em posição estática ou em 
movimento." (Tasset)  

A Estruturação Espacial é:  
- a tomada de consciência da situação de seu próprio corpo em um meio ambiente, isto é, 

do lugar e da orientação que pode ter em relação às pessoas e coisas;  
- a tomada de consciência da situação das coisas entre si;  
- a possibilidade, para o sujeito, de organizar-se perante o mundo que o cerca,de organizar 
as coisas entre si, de colocá-lo em um lugar, e de movimentá-Ias;  

� Orientação Temporal - corresponde à capacidade de relacionar ações a uma detemÜnada 
dimensão de tempo, onde sucessões de acontecimentos e de intervalo de tempo são 
fundamentais.  

A estruturação temporal é a capacidade de situar-se em função:  
- da sucessão dos acontecimentos;  
- da duração dos intervalos;  
- da renovação cíclica de certos períodos;  
- do caráter irreversível do tempo;  

� Ritmo - abrange a noção de ordem, de sucessão, de duração e de alternância.  
Tratando-se de movimento o ritmo é a "ordenação específica, característica e temporal de um 
ato motor. Esta ordenação temporal refere-se a processos parciais interligados no ato motor." 
(Mendel e Schabel)  
� Coordenação Globais - é definida como a colocação. em ação simultânea de grupos 

musculares diferentes, com vistas a execução de movimentos amplos e voluntários mais ou 
menos complexos, envolvendo principalmente o trabalho de membros inferíores, superiores 
e tronco. (Costallat)  

� Motricidade Fina - é o trabalho de forma ordenada dos pequenos músculos. Englobam 
principalmente a atividade manual e digital, ocular, labial e lingual .  

� Equilíbrio - é a capacidade de manter-se sobre uma base reduzida de susten:ação do 
corpo, através de urna combinação adequada de ações musculares e sob influência de 
forças externas. (Tubino)  

- Equilíbrio Estático  
- Equilibrio Dinâmico  
- Equilíbrio Emocional  

� Relaxamento - é o fenômeno neuromuscular resultante de uma redução de tensão da 
musculatura esquelética. (Tubino)  
- Relaxamento Total  
- Relaxamento Diferencial  
- Relaxamento Segmentar  

� Tônus da Postura - "é uma tensão dos músculos, pela qual as posições relativas das 
diversas partes do corpo são corretamente mantidas e que opõe às modificações passivas 
dessas posições.-" (Rademaker)  

"É uma atividade primitiva e permanente do músculo." (Le Boulch)  
"O tônus deve variar permanentemente para garantir estabilidade das relações entre forças 
corporais e as forças do mundo exterior, entre os movimentos e os objetos." (WaIlon)  

 

 



k) Reforço Pedagógico  _  
O reforço pedagógico se caracteriza por um trabalho integrado entre a escola e o 

Centro Básico de Equoterapia, onde se busca otimizar a proposta de atendimento numa visão 
pedagógica e ludo-recreativa.  

A equipe interdisciplinar procura manter intercâmbio com a escola a cerca do 
conteúdo que está sendo desenvolvido em sala de aula, para que possa ser reforçado durante 
as sessões equoterápicas, ou vice-versa.  

A atuação do professor de Educação Física juntamente com os pedagogos se faz 
necessária na fase de seleção, organização e elaboração dos conteúdos que serão abordados 
na sessão equoterápica.  

Objetivos:  
• Viabilizar momentos de intercâmbios entre a equipe interdisciplinar e os professores 
da escola.  
•Propor atividades recreativas relacionadas à Educação Física que associadas aos 
conteúdos pedagógicos facilitem o aprendizado acadêmico.  

I) Jogos Adaptados à Equoterapia  
O jogo, como o desenvolvimento infantil, evolui de um simples jogo de exercício, 

passando pelo jogo simbólico e o de construção, até chegar ao jogo social. No primeiro deles, a 
atividade lúdica refere-se ao movimento corporal sem verbalização; o segundo é o faz-de-conta, 
a fantasia; o jogo de construção é uma espécie de transição para o jogo social. Por fim, o jogo 
social é aquele marcado pela atividade coletiva de intensificar trocas e consideração pelas 
regras .  

O jogo desempenha importante papel no desenvolvimento psicomotor, afetivo e social 
do ser humano. Assim, na Equoterapia, o professor de Educação Física busca valorizar o jogo 
oferecendo ao praticante variações e adaptações dos mesmos durante as sessões, objetivando 
momentos de descontração, lazer e aprendizagem, possibilitando que o praticante se expresse 
através de sua emoção, sentimento e afetividade.  

Objetivos:  
• Selecionar e adaptar esportes, jogos e brincadeiras às atividades equoterápicas.  
• Vivenciar as atividades selecionadas com os integrantes da equipe interdisciplinar.  
• Promover ambiente de descontração, satisfação e experiências diversas.  

m) Iniciação Esportiva  
A Equoterapia possui quatro programas básicos:  
• Hipoterapia  
• Educação / Reeducação  
• Pré-Esportivo 
• Prática Esportiva Adaptada. 
Esses programas possuem características diferenciadas em função das necessidades 

e potencialidades do praticante.  
No programa Pré-Esportivo o praticante exerce maior influência sobre o cavalo; 

podendo participar de exercícios básicos de equitação.  
O professor de Educação Física juntamente com o instrutor de equitação podem 

sistematizar um programa básico de equitação, adequado ao nível do praticante, mas com 
elementos de conquistas e desafios que despertem a motivação.  

A iniciação esportiva na Equoterapia não deve ser centralizada no rendimento, mas na 
aprendizagem de fundamentos básicos da arte de equitação.  

O praticante tem que aprender a sentir o cavalo, a ser comunicar com ele. Praticante e 
cavalo devem entrar em sintonia, harmonia e leveza.  

Objetivos:  
• Incentivar a participação do praticante na iniciação esportiva.  
• Resgatar a ludicidade no esporte.  
• Adaptar as atividades utilizadas na equitação para a Equoterapia.  

 
n) Adaptação e Confecção de Material Pedagógico  

O cavalo na Equoterapia ocupa lugar de destaque. Ele atua como agente de 
reabilitação, de educação e de inserção ou reinserção social. Entretanto, o cavalo pode 
também ser percebido como brinquedo.  
   



  "O homem só se torna completamente humano quando bri nca ". (Shiller)  
O praticante brinca com o cavalo. Nesse momento o cavalo oferece um colorido 

especial às sessões equoterápicas.  
Esse colorido pode ser, ainda, incrementado pela utilização de material 

diversificado.  
A vivência do professor de Educação Física pode contribuir na seleção, 

organização, adaptação e confecção de material.   
Desta forma a atividade equoterápica se toma' lúdica, atrativa, motivante, dinâmica 

e prazerosa.  
Objetivos:  .  
• Estimular a utilização de recurso material diversificado.  
• Promover atividades recreativas individuais e de grupo.  
• Incentivar,a reciclagem de materiais.  

o) Participação, Integração e Socialização Familiar  
É fundamental traçar um programa familiar de atendimento, integração e 

socialização. A equipe interdisciplinar tem que atuar de forma coesa nesse programa. A 
definição de objetivos, estratégias e metodologias são imprescindíveis para o sucesso do 
programa.  

A criação de vínculos entre a família e o centro de Equoterapia facilita a 
descoberta e a identificação de características e necessidades reais do praticante.  

O desenvolvimento do praticante na Equoterapia está intimamente ligado à 
participação familiar.  

A conquista da participação familiar pode se dar através de atividades e eventos 
recreativos.  

O professor de Educação Física dispõe de possibilidades para promover essa 
participação.  

Objetivos:  
• Participar da elaboração do programa familiar  
• Organizar eventos diferenciados como: festivais, gincanas, 
passeios,apresentações, acampamentos e outros.  
• Programar visitas às famílias dos praticantes com o auxílio do Assistente Social.  

5) CONCLUSÃO  
Considerando a Equoterapia corno área do conhecimento humano é preciso ressaltar 

o potencial científico da mesma. A Equoterapia oferece um amplo campo de atuação 
profissional caracterizado pela capacidade de receber simultaneamente diferentes áreas, como 
por exemplo: neurologia, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, 
veterinária, pedagogia, psicopedagogia, educação física, educação artística, musicoterapia, 
assistência social e outras.  

O desenvolvimento técnico-científico da Equoterapia no Brasil depende do 
engajamento profissional e social das diversas áreas com a pesquisa. É fundamental gerar 
pesquisas na Equoterapia, a produção de conhecimentos específicos nessa área trará uma 
fundamentação teórico-metodológica consistente.  
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