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Introdução 
 
 

Deficiência mental é um funcionamento intelectual significativamente inferior à 
média, acompanhado de limitações significativas no funcionamento adaptativo em pelo 
menos duas das seguintes áreas de habilidades: comunicação, autocuidado, vida doméstica, 
habilidades sociais/interpessoais, uso de recursos comunitários, auto-suficiência, 
habilidades acadêmicas, trabalho, lazer, saúde e segurança. O início da manifestação da 
incapacidade deve ocorrer antes dos 18 anos de idade. A deficiência mental possui 
etiologias diferentes e provém de vários processos patológicos que afetam o funcionamento 
do sistema nervoso central (AAMR, 1992; DSM-IV, 1995). 
 A equoterapia proporciona a oportunidade de interação do meio físico e social, 
trabalhando a relação entre a consciência do sujeito e o mundo que o cerca. Complementa o 
processo ensino-aprendizagem por ser uma metodologia terapêutica e educacional, que 
utiliza o cavalo numa abordagem interdisciplinar, buscando o desenvolvimento 
biopsicossocial do deficiente. 
 As terapias utilizando o cavalo podem ser consideradas como um conjunto de 
técnicas reeducativas que agem para superar danos sensoriais, motores, cognitivos e 
comportamentais, através de uma atividade lúdico-desportiva, que tem como meio o cavalo. 
(Citterio, 1991, p.20). 
 A interação com o animal, incluindo os primeiros contatos, os cuidados 
preliminares, a montaria e o manuseio final desenvolvem, ainda, novas formas de 
socialização, autoconfiança e auto-estima (Apostila Ande-Brasil, 1998). 
 As sessões são realizadas longe das clínicas e salas terapêuticas. São feitas ao ar 
livre, interagindo com a natureza. Isto proporciona prazer aos pacientes adeptos a este 
método, fazendo com que estes indivíduos voltem às suas origens e desenvolvam uma 
atividade revalorizante para si mesmos (Guimarães, 1989). 
 O cavalo não tem preconceitos e aceita o praticante, independentemente da sua 
condição, ajudando-o a resgatar a auto-estima e a enfrentar desafios que jamais ousaria 
antes do tratamento. O vínculo com o cavalo ajuda muito não só as deficiências, mas 
igualmente as perdas, traumas e fracassos. 
 O trabalho em questão apresenta o desenvolvimento de atividades em grupo, como 
recurso terapêutico na equoterapia aplicada à facilitação do processo ensino-aprendizagem, 
tendo como objetivo proporcionar a integração entre os praticantes deficientes mentais e o 
ambiente terapêutico, como também avaliar as características dos praticantes no grupo, 
através de seus comportamentos, atitudes e aprendizado, dentro de um contexto lúdico. 
 
 



 
 
 
 
Material e Método 
 
 

Este trabalho vem sendo realizado na Apae de Itapetininga há 04 anos, sob 
coordenação da fisioterapeuta e instrutora de equitação Tatiana Naraya Puzzi de Campos. 
As professoras dos alunos atendidos atuam de forma direta nas sessões programadas. 

O programa tem sido aplicado às classes de educação infantil e ensino fundamental. 
Cada classe tem no máximo 10 alunos, com faixa etária de 04 a 06 anos para educação 
infantil e 07 a 14 anos para ensino fundamental. 

O atendimento equoterapêutico é realizado semanalmente, nas dependências da 
Apae, com duração média de 50 minutos por classe. Cada classe tem dia e horário pré-
estabelecido, e a equoterapia faz parte do seu organograma semanal. 

A inclusão dos alunos se deu após autorização dos responsáveis e avaliações das 
áreas de médica (ortopedia e/ou neurologia), fisioterapêutica, pedagógica e psicológica da 
entidade. 

Como a equoterapia faz parte do organograma semanal da classe, a professora tem 
condições de preparar a atividade a ser proposta na sessão de acordo com o que tem sido 
desenvolvido em sala de aula. 

No setting terapêutico o trabalho inicia-se com a distribuição aleatória de números 
de madeira, onde, após todos receberem um número, devem se organizar em seqüência, 
com a intervenção da professora, do menor para o maior, estabelecendo, assim a ordem do 
primeiro até o último a participar da montaria (os números podem ser substituídos por letras 
do alfabeto, figuras, crachá com nomes,...). 

 
 
 
 

               
 



 
O primeiro desta seqüência recebe um objeto identificador (cavalinho de plástico, 

ficha com palavras escritas, letra, figura,...) que indica para ele e os demais a sua vez. Isto 
permite ao aluno o aprendizado de noções de individuação, socialização e limite.  

 
 
 

                         
 
 
Este então se dirige até a rampa para montaria e percorre todo o setting terapêutico 

montado no cavalo, realizando exercícios psicomotores para viabilizar funções intelectivas, 
como concentração, memória, atenção, percepção visual, coordenação viso-motora, ritmo, 
orientação espacial e temporal, conscientização corporal, dentre outras, de acordo com a 
necessidade do praticante, além de, ainda montado, realizar atividade pedagógica no painel, 
trazida pela professora.          

 
 
                                     

          
 

              



 
 
 

          
 

                       
 

       
 

 
Ao término da montaria, o aluno entrega o objeto identificador ao próximo da 

seqüência já organizada para que este vá até o cavalo a fim de realizar os exercícios supra 
citados, enquanto que aquele que já montou vai até a professora e esta propõe outra 
atividade pedagógica específica e, assim que concluída, o aluno tem um momento “livre”,  



podendo então escolher entre brinquedos, jogos, livros, revistas,..., distribuídos em um local 
determinado, focando mais uma vez a importância de seguir normas e regras estabelecidas.  

 

        
 

      
 

O trabalho continua até que o último aluno da seqüência passe por todos os estágios 
(montaria – atividade com a professora – livre) e então todos se aproximam do cavalo para 
acariciá-lo, penteá-lo e alimentá-lo. Nesta última etapa, o grupo todo pode se aproximar do 
animal ou também pode ser solicitado que venha um de cada vez, conforme a seqüência 
estabelecida no início, estimulando, assim a organização, raciocínio lógico, atenção e 
memória dos praticantes. 

 

    



     
 

                         
 
 
 

Resultados 
 
 
 Ao longo do tratamento, com o trabalho adaptado em grupo, pôde-se perceber que 
os alunos, tanto no momento de montar quanto no de esperar a sua vez, demonstraram 
maior atenção ao que está acontecendo em cada fase da sessão, respeitando a vez do colega 
e realizando as atividades propostas com entusiasmo. Tudo isto resultou no aumento do 
potencial de atenção e concentração e facilitação do processo ensino-aprendizagem, 
favorecendo também as noções de socialização e individuação dos alunos praticantes. 
 A distribuição dos números de madeira (ou cartões) para estabelecimento da 
seqüência e o objeto identificador proporcionaram a redução significativa e fundamental 
dos níveis de ansiedade dos mesmos (aspecto comum entre deficientes mentais em 
atividades em grupo), o que potencializou o desenvolvimento de execução de normas e 
regras pré-estabelecidas dentro do grupo durante o atendimento e se estendeu para as 
atividades realizadas em sala de aula.   
 Na montaria dos cavalos, o praticante pode vivenciar a superação de seus limites e, 
com isso, recuperar a crença na sua capacidade de aprendizagem, o que possibilitou e 
facilitou sua alfabetização. 



 O vínculo entre praticante-cavalo é formado através das relações. Neste caso, esta 
relação não está apenas no âmbito mental, mas físico também, pois os dois, através dos 
estímulos que um propicia ao outro, vão tentando se adaptar, onde o praticante precisa se 
equilibrar e acompanhar os movimentos do cavalo e o cavalo, por sua vez, está atento às 
ordens do praticante. Pouco a pouco essa inter-relação vai se ajustando e trazendo para o 
mesmo a sensação de ser compreendido, o que, segundo Rogers (1978), é uma das 
condições facilitadoras e necessárias no processo psicoterapêutico. Pode-se dizer que os 
alunos tiveram aumento na sua auto-estima, afetividade e autoconfiança, o que os tornou 
mais tolerantes com os outros e consigo mesmos e favoreceu a formação da sua autonomia 
e independência. 
 Nas atividades propostas pela professora, observou-se maior atenção e concentração 
dos alunos ao realizá-las, pois o ambiente e os benefícios da equoterapia favorecem o 
desenvolvimento da iniciativa própria, fazendo com que os alunos praticantes sintam-se 
estimulados e motivados a executar as tarefas solicitadas. 
 O conjunto das etapas vivenciadas pelo aluno durante a sessão em grupo trouxe, 
além dos ítens já citados, desenvolvimento dos aspectos de linguagem e comunicação, 
observação e associação de idéias, favorecimento do desenvolvimento físico, emocional e 
social do aluno, proporcionando-lhe uma atividade agradável sem perder o objetivo 
terapêutico. 
 
 
 
Conclusão 
 

Aspectos peculiares desse ambiente especializado da equoterapia é que o fazem 
diferente dos demais. 
 É nesse ambiente que conseguimos dar novas oportunidades aos alunos que 
necessitam de uma nova experiência para suprir alguma falha ou ruptura do seu 
desenvolvimento físico, cognitivo e/ou emocional. 
 A relação de confiança entre o praticante, cavalo e terapeuta, associada a um 
ambiente rico em estímulos e organizado em etapas, torna o contexto equoterapêutico 
motivador, gerando prazer na realização das atividades. Este sentimento organiza a 
experiência das sensações e favorece o aprendizado em seu âmbito global, sem deixar de 
lado os aspectos específicos. 
 O contato com o cavalo, o toque e o carinho provocam no sujeito ganhos 
psicológicos, no sentido de permitir-lhe experimentar sensações novas, como o de subir em 
um animal tão alto, perceber uma nova forma de olhar ao seu redor e ao mundo. Suprimir o 
próprio medo, experimentar a sensação de liberdade proporcionada por estar em cima do 
cavalo e ter a possibilidade de olhar o mundo de outro ângulo, dá indícios de que os 
benefícios psicológicos são tão grandes quanto os físicos. 
 O cavalo, então, atua como motivador; por meio da aceitação incondicional e 
comunicação não-verbal, sinaliza para o praticante com necessidades especiais que é 
possível, apesar de algumas limitações, descobrir que ele possui potencialidades que sirvam 
de alavanca para se iniciar uma nova vida, podendo desempenhar seu papel no âmbito 
social (Cudo, 2002). 
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Resumo 
 
 Este trabalho mostra a equoterapia como recurso terapêutico aplicado à facilitação 
do processo ensino-aprendizagem. Apresenta atividades em grupo, voltado a classes de 
educação infantil e ensino fundamental, objetivando integração entre os praticantes 
deficientes mentais e o ambiente terapêutico, dentro de um contexto lúdico. 
 Pôde-se perceber que o contexto proposto trouxe aumento do potencial de atenção e 
concentração dos alunos e favoreceu também as noções de socialização e individuação dos 
mesmos. 

Na montaria do cavalo, o praticante vivenciou a superação de seus limites e, com 
isso, sua capacidade de aprendizagem foi potencializada, o que possibilitou e facilitou sua 
alfabetização. 
 O conjunto das etapas vivenciadas pelo aluno durante a sessão em grupo trouxe, 
também, desenvolvimento dos aspectos de linguagem e comunicação, observação e 
associação de idéias, favorecimento do desenvolvimento físico, emocional e social do 
aluno, proporcionando-lhe uma atividade agradável sem perder o objetivo terapêutico. 

O cavalo, então, atua como motivador; por meio da aceitação incondicional e 
comunicação não-verbal, sinaliza para o praticante com necessidades especiais que é 
possível, apesar de algumas limitações, descobrir que ele possui potencialidades que sirvam 
de alavanca para se iniciar uma nova vida, podendo desempenhar seu papel no âmbito 
social (Cudo, 2002). 
  
 


