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RESUMO 
 

A psicologia como ciência, busca estudar o comportamento humano e sua interação 
social, compreendendo ainda os estados e processos mentais do mesmo. Nesta 
perspectiva, o presente estudo investigou a relação entre a equoterapia, autoestima e 
autoconfiança em indivíduos neuróticos. E, como objetivos específicos procurou 
definir autoestima e autoconfiança; descrever os tipos de neurose; conceituar a 
equoterapia e listar os benefícios psicológicos da equoterapia. Para tanto, realizou-se 
uma pesquisa bibliográfica por intermédio de livros da biblioteca Comendador Primo 
Tedesco, artigos científicos, além de documentos do acervo particular da 
pesquisadora, explorando os benefícios psicológicos da equoterapia, método 
terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar, no intuito 
de trazer aos profissionais uma nova prática de serviço, bem como divulgar  a 
atividade da equoterapia. Este método que apesar de ainda pouco explorado, pode 
ser uma importante ferramenta para o terapeuta, fornecendo ao mesmo um vasto 
campo de trabalho, com um ambiente diferenciado que lhe ofereça oportunidades de 
elaboração de um plano terapêutico com muitos aspectos a serem observados e 
explorados. Os resultados apontam que a equoterapia apresenta associação no 
resgate da autoestima e autoconfiança, por permitir ao praticante a possibilidade de 
uma relação de troca, sem julgamento, pois ao analisar-se a relação “ser humano-
cavalo” percebe-se a inexistência de preconceitos já que o animal demonstra afeto ao 
não considerar o prejuízo físico ou psicológico do praticante, ao contrário, pois o 
cavalo também requer de quem o monta compreensão, afeto e cuidados, levando o 
indivíduo a assumir uma postura mais receptiva e aberta à formação de vínculos. 
Outro aspecto importante identificado foi a atuação do psicólogo ao interagir com uma 
equipe formada por outros profissionais da saúde, buscando sempre uma intervenção 
que tenha como foco principal o atendimento das necessidades globais do indivíduo, 
priorizando sua saúde e bem-estar. 
 
Palavras-chave: Psicologia. Equoterapia. Autoestima. Autoconfiança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

Psychology, as a science, seeks to study human behavior and its social interaction, 
including its mental states and processes. In this perspective, the present study 
investigated the relationship between hippotherapy, self-esteem and self-confidence 
in neurotic individuals. And as specific goals it sought to define self-esteem and self-
confidence; describe the types of neurosis; conceptualize hippotherapy and list the 
psychological benefits of hippotherapy. To this end, a bibliographic research was 
carried out through books from the Comendador Primo Tedesco library, scientific 
articles, as well as documents from the researcher's private collection, exploring the 
psychological benefits of equine therapy, a therapeutic method that uses the horse 
within an interdisciplinary approach. in order to bring to the professionals a new service 
practice, as well as to disclose the activity of hippotherapy. This method, although still 
little explored, can be an important tool for the therapist, providing a vast field of work, 
with a different environment that offers opportunities for the elaboration of a therapeutic 
plan with many aspects to be observed and explored. The results show that 
hippotherapy presents an association in the recovery of self-esteem and self-
confidence, as it allows the practitioner the possibility of an exchange relationship 
without judgment, because when analyzing the “human-horse” relationship, there is no 
prejudice Since the animal shows affection by not considering the physical or 
psychological damage of the practitioner, on the contrary, because the horse also 
requires from the rider understanding, affection and care, leading the individual to 
assume a more receptive and open posture to the formation of bonds. . Another 
important aspect identified was the psychologist's role in interacting with a team of 
other health professionals, always seeking an intervention that has as its main focus 
the fulfillment of the individual's global needs, prioritizing their health and well-being. 
 
Keywords: Psychology. Horse therapy. Self esteem. Self confidence. 
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo realiza uma incursão à temática da equoterapia como 

instrumento terapêutico no desenvolvimento da autoestima e da autoconfiança em 

indivíduos neuróticos, que por vezes os impedem de viver prazerosamente em função 

dos conflitos psíquicos.  

Para tanto, faz-se necessário primeiramente o entendimento da equoterapia, 

que pode ser definida como um método terapêutico e educacional, utilizada por 

inúmeros profissionais da área da saúde. Emprega o cavalo no desenvolvimento 

biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais, 

resultando em benefícios físicos, psíquicos, educacionais e sociais aos praticantes da 

equoterapia. Uma vez que os movimentos do cavalo são tridimensionais, aspectos 

como atenção, equilíbrio e autoconfiança são trabalhados (ANDE-BRASIL, 2007, 

apud BUENO, MONTEIRO, 2011). 

Neste sentido, autoconfiança é explicado como a crença que o indivíduo pode 

realizar com sucesso um comportamento desejado; a confiança pode ser algo sentido 

no aqui-agora, sendo, portanto, instável (estado de autoconfiança) ou pode ser parte 

da personalidade, logo, estável (traço de autoconfiança). Caracteriza-se por uma alta 

expectativa de sucesso, despertando emoções positivas, facilitando a concentração, 

estabelecendo metas e aumentando o esforço; influenciando também no afeto, no 

comportamento e nas cognições (WEINBERG; GOULD, 2017). 

A autoestima por sua vez, define-se como a avaliação pessoal que o indivíduo 

tem sobre si próprio, a maneira como se percebe, o conceito que tem de seu próprio 

valor e da sua competência. Então, afirma-se que quando um indivíduo possui uma 

autoestima excessivamente baixa é considerado indicador de um provável distúrbio 

psicológico, sendo uma característica em especial da depressão (STRATTON, 2011). 

E, por fim, a neurose pode ser descrita como uma categoria que abrange 

distúrbios psicológicos que não têm uma origem orgânica e tampouco podem ser 

considerado como psicose, apresentando como tipos principais a depressão, histeria, 

obsessões e fobias. Assim, em um quadro neurótico é comum o paciente manter o 

contato com a realidade reconhecendo que o sintoma é irracional, mas não chega a 

ser capaz de modificá-lo por si só, sendo compreendida como decorrente de causas 

psicológicas, sejam elas remotas, recentes ou atuais (STRATTON, 2011). Acredita-

se, contudo, que sujeitos neuróticos não promovam de uma forma satisfatória a 
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autoconfiança e autoestima, e de que, a equoterapia possa ser um método ou recurso 

efetivo para o resgate de tais aspectos. 

Assim, com o intuito de compreender a associação do indivíduo a partir da 

equoterapia é que se pretende pesquisar: Qual a relação entre a equoterapia, 

autoestima e autoconfiança em sujeitos neuróticos? Para tanto, o objetivo geral deste 

estudo é investigar a relação existente entre a equoterapia, autoestima e a 

autoconfiança em sujeitos neuróticos. E, como objetivos específicos: definir 

autoestima e autoconfiança; descrever os tipos de neurose; conceituar equoterapia e 

listar os benefícios psicológicos da equoterapia. 

Esta pesquisa apresenta relevância científica por servir de instrumento de 

pesquisa para profissionais Psicólogos e demais interessados em disponibilizar novos 

métodos para seus pacientes a partir da equoterapia, podendo agir como um 

facilitador no processo de compreensão da técnica, que apesar de já ser reconhecida 

como método terapêutico ainda é pouco conhecida, divulgada e utilizada, além de 

fornecer subsídios da relação da equoterapia com sujeitos neuróticos.  

A relevância social está em possibilitar a população em geral uma ampliação 

do conhecimento acerca dos benefícios psicológicos da equoterapia, prática 

terapêutica que já tem reconhecimento nacional, sendo incluída em âmbito das 

políticas públicas de saúde, atendendo pessoas com necessidades especiais, 

transtornos mentais, com comprometimentos neurológicos, além de ser apropriada 

para pacientes ansiosos ou depressivos.  

No tocante à relevância acadêmica, pode-se destacar a soma do conhecimento 

proporcionado pela pesquisa aliado a informações já adquiridas em sala de aula 

culminando numa complementaridade de informações sobre a relação da 

equoterapia, da autoestima, da autoconfiança em sujeitos neuróticos, além de 

despertar o interesse e de servir de incentivo à acadêmicos de psicologia e da área 

da saúde a desenvolverem futuros trabalhos associados ao tema. 

Assim sendo, para se atingir os objetivos definidos, propôs-se uma pesquisa 

pautada em revisão bibliográfica que de acordo com Gil (2007, p. 65) “é desenvolvida 

a partir de material já elaborado”, constituindo-se principalmente de livros do acervo 

da biblioteca Comendador Primo Tedesco da Universidade do Alto Vale do Rio do 

Peixe e do acervo particular da pesquisadora e artigos científicos nacionais. A análise 

dos dados e discussão deu-se por intermédio do método de análise de conteúdo e 

frequência simples e descrição, que segundo os autores Trivinos:Bardin (1987) 
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definem em três etapas básicas no trabalho com análise de conteúdo, que são: pré-

análise, descricão analítica e interpretação referencial. A pesquisa foi realizada nos 

meses de julho à novembro de 2019. 
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1 A RELAÇÃO ENTRE A EQUOTERAPIA, AUTOESTIMA E AUTOCONFIANÇA EM 

SUJEITOS NEURÓTICOS 

1.1 DEFINIÇÃO DE AUTOESTIMA E AUTOCONFIANÇA 

Buscando a partir da literatura acadêmica os conceitos de autoestima e 

autoconfiança, encontra-se muitas expressões para definí-las, porém, a psicologia 

moderna as classifica como sentimentos, determinando ainda sentimentos como 

manifestações corporais e concretas do organismo. Diferenciando-os, portanto, da 

visão tradicional em que se imagina que sentimentos seriam fenômenos mentais 

abstratos, que ficariam armazenados dentro de algum lugar oculto da mente humana, 

que seriam expressos publicamente quando evocados por algo externo (GUILHARDI, 

2002). Por autoestima, entende-se: 

O conceito de autoestima tem extrema relevância na psicologia, apesar de 
não haver consenso na literatura em torno de sua definição. Dolan (2006) 
destaca que a autoestima é um dos conceitos psicológicos mais utilizados 
atualmente, provavelmente pelo seu aspecto prático na compreensão da 
busca de felicidade por parte das pessoas. A introdução do termo é atribuída 
a William James no ano de 1985, quando ele assim se refere: “o que sentimos 
por nós mesmos é determinado pela proporção entre nossas realizações e 
nossas supostas potencialidades; uma fração cujo denominador são nossas 
pretensões e o numerador, os nossos sucesso” (JAMES, 1974: 200, Apud 
ANDRADE; SOUZA, 2010, p. 182). 

Assim sendo, não há sentimentos sem uma manifestação corporal 

correspondente, por exemplo: se uma pessoa está alegre, há mudanças no ritmo dos 

batimentos cardíacos, sudorese, ritmo respiratório, etc.. Tais manifestações internas 

são nomeadas de respondentes ou autonômicas, embora exista ainda as chamadas 

operantes ou voluntárias, tais como: falar, gesticular, gritar, aplaudir, abraçar, 

telefonar, etc. Há também, componentes corporais respondentes e operantes nos 

sentimentos e nas emoções, pois o corpo age, expressa, fala, demonstrando assim 

sentimentos e emoções. Logo, os sentimentos de autoestima e autoconfiança não são 

puramente manifestações da mente do indivíduo e sim estados corporais associados 

a eventos ambientais, sociais ou físicos que os provocam (GUILHARDI, 2002).  

Para Braden (1994), o modo como o indivíduo se vê reflete em suas ações 

tanto nas vivências pessoais como profissionais, asseverando que há uma estreita 

relação entre as reações e aquilo que o indivíduo pensa sobre si próprio. Afirma ainda, 

que o desenvolvimento da autoestima expande a capacidade de o mesmo ser feliz 

(ANDRADE; SOUZA, 2010).  
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A autoestima, define-se como a avaliação pessoal que um indivíduo tem sobre 

si próprio, a forma como se percebe, a visão que tem de seu próprio valor e da sua 

competência. Então, quando um indivíduo possui uma autoestima excessivamente 

baixa isto é considerado indicador de um provável distúrbio psicológico, sendo uma 

característica da depressão em especial (STRATTON, 2011). 

Por sua vez, Braden (2009) corrobora que o fato do sujeito se sentir competente 

e valorizado é fundamental para que o indivíduo possa construir uma autoimagem 

positiva, sendo que para isso precisa de aspectos como autoconfiança e respeito. Os 

aspectos da experiência pessoal, podem assim, serem influenciados pela forma como 

o indivíduo se vê, relaciona-se com os outros e como reage e também como se 

mantem nas situações da vida. Assim, para o desenvolvimento desta autoimagem é 

necessário possuir uma capacidade de autoavaliação de sentimentos e 

comportamentos harmoniosa (MACEDO; ANDRADE, 2012). 

Os autores afirmam ainda que a autoimagem é uma experiência íntima: 

Como um conceito pessoal, a imagem de si habita a subjetividade do sujeito: 
o que ele pensa e sente sobre si mesmo e não o que o outro, ou o meio social, 
pensa sobre ele. Como experiência íntima, essencial para uma vida 
satisfatória, a autoestima exerce influência na interação do sujeito com o 
mundo (MACEDO; ANDRADE, 2012, p.76). 

Portanto, autoestima é um sentimento que não nasce com a pessoa sendo 

desenvolvida durante toda a vida e resultando de contingências de reforçamento 

positivo ou de contingências coercitivas, podendo ser aumentada ou diminuída de 

acordo com o meio social (GUILHARDI, 2002). A partir de tais contingências, 

SCHULTHEISZ; APRILE (2013) explicam que a família excerce papel fundamental na 

formação da autoestima: 

Os relacionamentos familiares exercem papel fundamental na visão e/ou 
aceitação que o indivíduo tem de si e dos sentimentos autonutridos. Uma 
criança cuja mãe é superprotetora, que não lhe permite sair, brincar com 
amigos, vivenciar costumes diferentes, adquirir outros referenciais de 
relacionamento e, ainda, recebe críticas por tudo que realiza, é bem provável 
que não acreditará em seu potencial, não se sentirá segura para executar 
quaisquer atividades e certamente apresentará baixa autoestima. Ao 
contrário, a criança, cujo comportamento é reforçado pela família, 
provavelmente se sentirá segura e confiante para realizar o que lhe for 
solicitado (GOBITTA; GUZZO, 2002 apud SCHULTHEISZ; APRILE, 2013, 
p.37). Em ambos os casos, a autoestima decorre do quanto o indivíduo se 
sente em relação a si próprio: autoconfiante e competente ou fracassado e 
incompetente. Portanto, o conceito de autoestima traduz a maneira e o 
quanto o indivíduo gosta dele mesmo (DINI; QUARESMA; FERREIRA, 2004 
apud SCHULTHEISZ;  APRILE, 2013 p. 38). 
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A autoestima positiva é produzida durante toda a vida a partir de relações 

interpessoais em que o indivíduo é reforçado, sendo mantida e desenvolvida pelo 

mesmo à medida que aprende com o outro o autoreconhecimento, observando seus 

comportamentos e as possíveis consequências reforçadoras positivas produzidas, 

associando-as à possibilidade de se sentir livre, amado, de tomar iniciativas e de ser 

criativo (GUILHARDI, 2002). 

Por outro lado, o conceito de autoconfiança é traduzido como a crença de que 

o indivíduo pode realizar com sucesso um comportamento desejado; a confiança pode 

ser algo sentido no hoje, sendo assim instável (estado de autoconfiança) ou pode ser 

parte da personalidade, portanto, estável (traço de autoconfiança). Ela é caracterizada 

por uma alta expectativa de sucesso, podendo despertar emoções positivas, facilitar 

a concentração, estabelecer metas e aumentar o esforço; influenciando ainda o afeto, 

o comportamento e as cognições (WEINBERG; GOULD, 2017). 

Os autores Bernardt e Sehnem (2017) discorrem sobre a autoconfiança: 

Para Frischknecht (2014), “A autoconfiança pode ser definida como a crença 
do indivíduo de que será bem sucedido. No contexto esportivo, se refere à 
crença ou o grau de certeza do atleta de que suas  habilidades estão de 
acordo com as demandas para alcançar  sucesso neste campo” 
(BERNARDT; SEHNEM, 2017, p. 39). 

Existe para Vealey (1986) dois tipos de autoconfiança: a traço e a estado, o 

traço aborda a crença do indivíduo em relação à capacidade de ser bem sucedido em 

determinada atividade, enquanto que o estado de autoconfiança pondera a crença 

que o indivíduo apresenta em determinado momento com relação à capacidade de 

ser bem sucedido em uma atividade. Tais definições traduzem que a autoconfiança é 

uma expectativa do indivíduo em relação à execução de tarefas de modo geral ou 

específico (LIZ et al. 2009). 

Logo, o sentimento de autoconfiança é desenvolvido a partir de contingências 

de reforçamento sociais e não sociais, sendo essencial que o indivíduo apresente a 

emissão de um comportamento que produza consequências positivas no seu 

ambiente, levando, por conseguinte, ao seu fortalecimento e, consequentemente, 

aumentando sua autoconfiança, esta associada a comportamentos bem sucedidos 

(GUILHARDI, 2002). 

Diz-se que uma pessoa com sentimento de autoconfiança é “segura” e 
“confiante”, tem iniciativa, etc. “Segura e confiante” significam que a pessoa 
sabe que comportamentos deve emitir para alcançar reforços positivos ou 
remover eventos aversivos. “Tem iniciativa” significa que num contexto 
determinado, emite sem ajuda de outra pessoa, a resposta adequada, aquela 
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que produz consequências gratificantes ou remove eventos aversivos 
(GUILHARDI, 2002, p.13). 

Deste modo, percebe-se que quando o indivíduo é reforçado ao emitir 

determinado comportamento, o mesmo aprende a tomar iniciativa, resolver 

problemas, persistir diante de fracassos até obter o sucesso, vindo a tornar-se 

independente dos outros, conduzindo a sua vida e enfrentando as dificuldades 

cotidianas, desenvolvendo ainda sentimentos de segurança, satisfação e coragem. 

Ou seja, o sentimento de autoconfiança pode ser aprendido e desenvolvido durante 

toda a vida do indivíduo (GUILHARDI, 2002). 

Inúmeras ainda, são as definições de autoconfiança, elucidada por diferentes 

autores: 

A autoconfiança é conceituada por Machado (2006) como uma crença geral 
do indivíduo, que pode realizar com sucesso uma atividade. Já as 
expectativas de autoeficácia são definidas por Bandura (1995) como as 
crenças do próprio sujeito de que pode realizar com sucesso determinadas 
ações mais específicas de um determinado esporte. Para Feltz e Chase 
(1998) a autoconfiança é uma característica mais global e estável do 
indivíduo, podendo-se perceber sua diferença com a autoeficácia, já que 
estes mesmos autores afirmam que esta última é mais específica a 
determinado tempo, situação e ambiente, podendo oscilar muito. Bandura 
(1990) complementa descrevendo que a autoeficácia varia de momento para 
momento, de situação para situação, não sendo um traço estável de 
personalidade do indivíduo (LAVOURA; MACHADO, 2006, p. 144). 

Por fim, observa-se que as definições de autoestima e autoconfiança são descritas 

e interpretadas por distintos autores, embora todas convirjam para a compreensão da 

própria aceitação, da busca pelo sucesso pessoal, da confiança e da segurança. 

1.2 DEFINIÇÃO DE NEUROSE 

No intuito de definir ou conceituar a neurose é necessário que se estabeleça 

um parâmetro entre os termos normal e anormal, sendo o normal um estado usual, 

comum, diferentemente do anormal que é tratado como incomum.  

Com a finalidade de identificar um comportamento normal ou anormal referindo-

se à classificação psicológica, três abordagens são apontadas com frequência: na 

primeira a normalidade é percebida quando o comportamento é aceito como usual ou 

de ocorrência frequente; sendo o comportamento anormal considerado como o 

incomum ou admitido como não frequente. Uma segunda definição para um 

comportamento normal refere-se àquele que se submete às normas ou às demandas 

sociais aceitas, assim o consenso social torna-se fator relevante no estabelecimento 
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dos padrões de normalidade ou anormalidade. A terceira abordagem leva em conta o 

comportamento estatisticamente comum, não interessando o consenso, sob esta 

perspectiva surge o problema de que pessoas estatisticamente incomuns, mesmo que 

numa posição altamente valorizada, como por exemplo, de indivíduos com QI 

extremamente alto, passam a ser definidas como anormais (STRATTON, 2011). 

Em um quadro que envolve sintomas neuróticos, o sujeito experimenta alguma 

coisa como estranha ou incompreensível. Como exemplo, citam-se os movimentos 

involuntários, alterações de funções corporais e várias sensações encontradas em 

casos de histeria; ou emoção descontrolada e/ou estado de ânimo cruel e sem 

explicação percebidos através de ataques de ansiedade ou depressão; ou impulsos 

ou pensamentos estranhos como é o caso dos sintomas percebidos nas compulsões 

e obsessões. Os sintomas, com isso, produzem a impressão de que algo parece 

intervir na personalidade, algo que transtorna a continuidade da personalidade e que 

não está no reino da vontade consciente (FENICHEL, 2000). 

Ainda ZIMMERMANN (2004) também corrobora com o assunto ao afirmar que 

portadores de uma estrutura neurótica podem ser identificados por apresentarem 

algum grau de sofrimento ou adaptação em uma ou mais das seguintes áreas de sua 

vida: familiar, social, sexual ou profissional, incluindo-se ainda seu permanente e 

predominante estado mental de bem ou mal-estar consigo próprio e de uma maior ou 

menor autoestima. As manifestações neuróticas podem ser expressas em forma de 

sintomas, característicos a cada um dos tipos de neurose, ou podem ser 

demonstradas através de inibições, angústia difusa, estereótipos, traços de caráter, 

etc. (ZIMERMAN, 2004). 

O sujeito neurótico é exemplificado também diante do sujeito ansioso: 

O indivíduo é considerado neurótico se experimentar ansiedade em situações 
que geralmente não suscitam semelhante reação. Ele tenta dominá-la 
evitando, em seus pensamentos e comportamento, as causas de sua aflição. 
Embora grande parte do seu comportamento, possa parecer inadaptado, ele 
não manifesta aquela conduta bizarra e violenta que é característica de outros 
distúrbios psiquiátricos. Pelo contrário, o neurótico parece ser uma pessoa 
infeliz, carregada de culpas e remorsos, ineficaz em situações de trabalho e 
sociais  (MACKAY, 1977, p.27).  

Um aspecto importante da neurose é que ela não deve ser confundida de forma 

simplista com a infelicidade, algumas pessoas como, por exemplo, as que não têm o 

suficiente para comer ou com uma doença grave e crônica são adequadamente 

infelizes. Assim, os neuróticos são indivíduos preocupados ou confusos de modo 
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desnecessário e sem razão para tanto, vindo a serem mais infelizes, ineficientes ou 

medrosos do que, em teoria, precisariam ser. Grande número deles têm mais do que 

o necessário para obterem êxito em suas vidas, como por exemplo: boa aparência, 

grandes talentos, inteligência elevada entre outros aspectos importantes, porém, por 

alguma razão, por algo em especial são impedidos de fazê-lo e, é justamente este 

“algo” que se intromete entre sua capacidade potencial e suas realizações efetivas 

que pode ser chamado de neurose (ELLIS, 1970). 

Identificar, contudo um quadro neurótico em um indivíduo pode levar à 

compreensão adequada de pacientes que apresentem sintomas ansiosos, fóbicos, 

obsessivos e histriônicos. Estes sintomas mudam e se alternam no tempo, 

permanecendo um núcleo constante, denominando-se neurose e apontando para uma 

estruturação da subjetividade expressiva de conflitos intrapsíquicos  e interpessoais 

(LOPEZ, 2001, apud DALGALARRONDO, 2008). 

O autor afirma ainda que: 

Assim, o constructo neurose fornece essa moldura conceitual e classificatória 
que abarca a grande sobreposição e o intercâmbio de sintomas da série da 
ansiedade, da fobia, da obsessão, da frustração, da dissociação e da 
somatização (DALGALARRONDO, 2008, p. 319). 

Portanto, a definição de neurose pode ser descrita como uma categoria que 

abrange distúrbios psicológicos que não têm uma origem orgânica e não são 

considerados psicoses, tendo como tipos principais: depressão, histeria, obsessões e 

fobias. Em um quadro neurótico é comum o paciente manter o contato com a 

realidade, reconhecendo que o sintoma é irracional, mas não chega a ser capaz de 

modificá-lo por si só, sendo compreendida como decorrente de causas psicológicas, 

sejam elas remotas, recentes ou atuais (STRATTON, 2011). 

1.2.1 Estados Depressivos 

O número de indivíduos com depressão vem aumentando acentuadamente na 

atualidade, não só em números absolutos, mas também em números relativos a 

outras épocas. Este aumento expressivo no número de pacientes que procuram a 

terapia é atribuído, em grande parte, ao fato de que o perfil da pessoa que busca 

alguma forma de tratamento, seja ele psicoterápico ou medicamentoso, vem 

mudando; as atuais condições de competitividade entre as pessoas facilitam o 

surgimento de maior sensação de fracasso pessoal, afetando consideravelmente a 
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autoestima, favorecendo assim o surgimento e relativo aumento de quadros 

depressivos (ZIMMERMANN, 2004).  

Analisando o padrão de sintomas apresentados na depressão, pode-se 

observar dois padrões distintos: a depressão com retardo, que é mais frequente e leva 

o indivíduo a sentir que a menor tarefa pode parecer muito difícil ou impossível de 

realizar, podendo apresentar movimentos corporais lentos e reduzidos, fala arrastada 

e monótona; por sua vez, na depressão agitada o indivíduo é incapaz de sentar-se ou 

ficar parado, apresenta agitação que pode ser percebida por intermédio de 

comportamentos como caminhar de um lado para o outro, torcer as mãos, friccionar o 

cabelo ou a pele. Um quadro de depressão agitada pode ser confundido com mania, 

porém, o depressivo agitado apresenta uma aparência triste enquanto que o maníaco 

parece feliz. Geralmente o sujeito depressivo se sente melancólico, triste, sem 

esperanças, desencorajado, isolado, rejeitado e não amado. Apresenta autoestima 

muito baixa, inadequação, inferioridade e desvalorização, sentindo culpa por seu 

fracasso, descrevendo-se como sozinho num buraco profundo onde não pode ser 

alcançado (HOLMES, 1997). 

Por conseguinte, a depressão pode ser vista como um estado reduzido do 

funcionamento psicológico e mental, sendo associada com frequência a sentimentos 

de infelicidade, apresentando sintomas como: desinteresse, tristeza, perda de apetite, 

mudanças no sono, passividade e pensamentos ou intenções suicidas. O termo é 

utilizado para quadros que incluem desde um sentimento comum de infelicidade até 

desordens psicóticas (STRATTON, 2011).  

Alguns autores corroboram com o conceito de depressão, incluindo o 

sentimento de pessimismo: 

Um sintoma cognitivo importante é o pessimismo. Os indivíduos deprimidos 
acreditam que eles jamais serão capazes de resolver seus problemas e que 
a tendência das coisas é piorar. O pessimismo que é característico dos 
indivíduos deprimidos foi ilustrado em um estudo no qual estudantes 
deprimidos e não-deprimidos classificaram o grau no qual eles pensaram que 
deveriam ser capazes de desempenhar em uma variedade de tarefas e 
também o grau no qual eles pensaram que desempenhariam as tarefas 
(Kanfer & Zeis, 1983). Não houve diferenças entre os indivíduos deprimidos 
e não-deprimidos em como eles pensaram que deveriam desempenhar, mas 
os deprimidos classificaram o grau no qual teriam um desempenho muito 
mais inferior do que os não-deprimidos. Em outras palavras, os padrões nos 
indivíduos deprimidos e não-deprimidos são os mesmos, mas os deprimidos 
são mais pessimistas em relação a atingir o padrão (HOLMES, 1997, p. 159).   

Com relação aos sintomas de um quadro depressivo, esses variam 

intensamente de grau, indo desde formas leves até manifestações ruidosas pela forma 
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gritante como aparecem, sendo que os mais constantes aparecem como: sentimentos 

culposos sem causa definida; exacerbada intolerância a perdas e frustrações; alto 

nível de exigências consigo próprio; extrema submissão ao julgamento dos outros; 

baixa autoestima; autodenegrimento; sentimento de perda de amor por parte de todos; 

sensação de ser um fracassado, entre outros (ZIMERMANN, 2004).  

1.2.2 Fobias 

A fobia pode ser entendida como a situação onde o sujeito apresenta um medo 

persistente de objetos ou situações que não pode ser justificado por perigo por eles 

representado. Por mais que tenha consciência de que é um medo irracional, 

perpetrará o máximo esforço para evitar tal situação. Comumente os sintomas estão 

relacionados com esforços para evitar as sensações de ansiedade indesejáveis. 

Deste modo, as fobias podem estar associadas a várias situações e são identificadas 

pela colocação de um termo apropriado antes da palavra, exemplos: agorafobia ou 

claustrofobia (STRATTON, 2011). 

A estrutura fóbica costuma ser multideterminada e variar intensamente de um 
sujeito para o outro, tanto em intensidade quanto em qualidade, de forma que, 
clinicamente, ela se configura com uma ampla gama de possibilidades, desde 
as mais simples e facilmente contornáveis até as mais complicadas, a ponto 
de, às vezes, serem incapacitantes e paralisantes (ZIMERMANN, 2004, 
p.305). 

Assim, a partir da presença de alguns traços fóbicos na personalidade 

passando pela possibilidade de uma caracterologia fóbica de modo evitativo de 

conduta, aliada a um estilo evasivo de comunicação de lógica, atinge-se uma 

configuração de uma típica neurose fóbica. Sujeitos com características fóbicas, 

entretanto, têm um temor quase sempre irracional, excessivo e persistente de objetos, 

pessoas e situações específicas, repercutindo em um sofrimento que os leva à 

manifestação mais típica das fobias, que é uma técnica de evitação de situações que 

possam lhes trazer desconforto (ZIMERMANN, 2004). 

Neste contexto, as fobias são entendidas como medos desproporcionais e 

incompatíveis com o perigo real de determinadas situações ou objetos. Sendo que, o 

sujeito pode ter medo extremo de entrar em um elevador, por exemplo, de 

determinados animais ou de contato com pessoas desconhecidas, e quando em 

contato com objetos ou situações fobígenas pode desencadear intensas crises de 

ansiedade (DALGALARRONDO, 2008). 
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As síndromes fóbicas mais importantes são: agorafobia: fobia onde o medo 
se relaciona a espaços amplos ou com aglomerações, dificultando a saída 
rápida ou com dificuldade para auxílio ou acesso rápido de pessoas próximas, 
indivíduos com esta fobia evitam locais como supermercados, estádios, 
cinema e teatro, frequentemente têm medo de viajar de ônibus ou avião, em 
função destas evitações estreitam suas possibilidades vivenciais, 
restringindo-se algumas vezes à sua casa e ambientes familiares; 
claustrofobia: medo de ficar preso em lugares fechados como elevadores, 
salas pequenas, túneis, etc; fobia simples ou específica: vista como um medo 
intenso e desproporcional de objetos ou animais como seringa, faca, sangue, 
barata, sapo, cobra, cachorro, etc, nestes casos a exposição pode gerar 
crises de angústia ou pânico; fobia social: caracteriza-se por medo intenso de 
contato e interação social, o indivíduo evita expor-se ao contato interpessoal, 
podendo sentir angústia ao falar em público, apresentar um seminário, fazer 
uma palestra, etc., sendo que os indivíduos acometidos reconhecem o caráter 
absurdo e irracional de seus temores (DALGALARRONDO, 2008, p. 320).   

Percebe-se que os quadros de fobias geram extrema ansiedade e sofrimento 

aos  indivíduos, estando associados aos constructos da neurose. 

1.2.3 Transtornos Obsessivo-Compulsivos (TOC)  

Para uma melhor compreensão do TOC, faz-se  necessário estabelecer uma 

diferença de conceitos, uma vez que a caracterologia obsessiva implica em presença 

permanente de traços como meticulosidade, controle, dúvida e intolerância entre 

outros, sem que se altere a harmonia do indivíduo ou que lhe traga sofrimento 

exagerado, apesar de oferecer algumas inibições que o desgastam. Pode-se afirmar 

assim, que uma pessoa portadora deste caráter, não sendo em excesso, pode ser 

considerada aquela que reúne aspectos sadios para uma necessária disciplina, 

método, ordem, respeito, moral e ética. Mas, o indivíduo com TOC, ao contrário, 

submete a si próprio e aos que convivem com ele a um grau de sofrimento, aludindo 

em prejuízo tanto na vida familiar como social (ZIMERMANN, 2004). 

O TOC, portanto, pode ser apreendido como um quadro onde o indivíduo tem 

ideia ou imagem que se apresenta de forma permanente no pensamento, mesmo que 

indesejada e reconhecida como anormal (obsessão), aliada a um comportamento 

repetitivo, indesejado e não necessário, mas que ainda assim o indivíduo sente que 

precisa praticar (compulsão) (STRATON, 2011). 

É bem sabido o quanto em certos casos os sintomas obsessivos 
(pensamentos) e compulsivos (atos), compostos por dúvidas ruminativas, 
pensamentos cavilatórios, controle onipotente, frugalidade, obstinação, 
rituais e cerimoniais, atos que compulsiva e repetitivamente são feitos e 
desfeitos num nunca acabar, podem atingir um alto grau de incapacitação 
total do sujeito para uma vida livre, configurando uma gravíssima neurose 
(ZIMERMANN, 2004, p. 311). 
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De modo geral, os indivíduos com TOC apresentam um traço comum, 

manifestando-se como pessoas lógicas. Utilizam de intelectualizações, 

racionalizações, detalhismos e um ar professoral, dificultando, por inúmeras ocasiões 

a relação com o terapeuta. O paciente obsessivo vive em constante conflito na busca 

por um perfeccionismo, lutando para cumprir ou descumprir as necessidades de 

perfeição impostas por seu superego (ZIMERMANN, 2004). 

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM-5 
caracteriza o TOC pela existência de obsessões, que são pensamentos, 
impulsos ou imagens recorrentes e persistentes sendo experimentados como 
algo indesejado, e compulsões, que são os comportamentos repetitivos ou 
atos mentais que o indivíduo se sente obrigado a exercer em função de uma 
obsessão e com a presença de regras rígidas (MANUAL DIAGNÓSTICO E 
ESTATÍSTICO DE TRANSTORNOS MENTAIS, 2014, p. 235).  

Um quadro obsessivo-compulsivo, por fim, é caracterizado por ideias, fantasias 

e imagens obsessivas e por atos, rituais ou comportamentos  compulsivos. Este 

quadro é vivenciado como opressor para o indivíduo, como sendo uma obrigação. As 

síndromes obsessivo-compulsivas, portanto, dividem-se em dois subtipos: a síndrome 

obsessiva é caracterizada por ideias, pensamentos, fantasias ou imagens 

persistentes,  aparecendo de modo frequente na consciência e vivenciados com 

angústia; por conseguinte, a síndrome compulsiva é caracterizada por 

comportamentos e rituais repetitivos, como lavar as mãos inúmeras vezes, verificar se 

as portas foram fechadas várias vezes, etc., bem como, por atos mentais, exemplo 

disso é a repetição mental de palavras em silêncio, fazer contas, rezar, etc., 

geralmente em resposta a uma ideia obsessiva (DALGALARRONDO, 2008).  

1.2.4 Histerias 

A conceituação da histeria abrange várias modalidades e graus, mas os 

quadros sintomatológicos obedecem a uma estruturação própria e conservam uma 

série de pontos em comum. Neste quadro, observam-se os seguintes aspectos: o 

limiar de tolerância às frustrações é baixo; ocorre o uso de forma direta ou dissimulada 

de alguma forma de sedução; supervalorização do corpo, podendo ser em forma de 

excessos estéticos ou pelo surgimento de conversões e somatizações; comumente o 

discurso é carregado de queixas com um estilo de comunicação com forma dramática 

ao expor os fatos; o desejo de obter algum reconhecimento dos outros domina a maior 

parte do psiquismo; exacerbada volubilidade na manifestação das emoções, oscilando 
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em passo acelerado da alegria para a tristeza ou do riso para o choro; com frequência 

estes aspectos coexistem com outros quadros clínicos (ZIMERMANN, 2004). 

Corroborando com o conceito de histeria Stratton (2011) apresenta: 

A histeria pode ser definida como um sintoma físico sem causa física 
aparente, mas que parece ter alguma função psicológica. Um exemplo 
poderia ser uma cegueira temporária ou uma paralisação do braço que 
impeça alguém de realizar um trabalho que odeia, mas que não ousa deixá-
lo. Tais sintomas não estão sob o controle voluntário (STRATTON, 2011, 
p.119). 

Uma síndrome histérica, por conseguinte, apresenta manifestações clínicas 

referentes ao corpo, bem como à mente e ao comportamento, pois no corpo 

predominam as alterações em funções sensoriais e motoras, enquanto que na mente 

prevalecem as manifestações relacionadas à consciência vigilante, memória e às 

percepções (MICALE, 1995 apud DALGALARRONDO, 2008). 

Para o DSM-5 a histeria é classificada como transtorno dissociativo: 

A histeria vem classificada como transtornos dissociativos que são 
caracterizados por perturbação ou interrupção da integração normal de 
aspectos como memória, identidade, emoção, percepção, comportamento, 
entre outros; sendo que os sintomas podem perturbar todas as áreas do 
funcionamento psicológico do indivíduo e são vivenciados de duas formas: 
como intrusões espontâneas na consciência e no comportamento e como 
incapacidade de conectar-se a informações e controlar funções mentais que 
normalmente são facilmente acessadas ou controladas (MANUAL 
DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO DE TRANSTORNOS MENTAIS, 2014, p. 
291). 

Com relação ao comportamento, o sujeito histérico, apresenta-se dramático, 

teatral, procurando ser o centro das atenções, infantil, sedutor e por vezes 

manipulativo (DALGALARRONDO, 2008). 

Segundo Van Den Berg (1970), o paciente histérico apresenta uma 
peculiaridade: necessita de contato e tem incapacidade de mantê-lo e 
aprofundá-lo, do ponto de vista existencial, tais indivíduos vivem em um 
contexto de inautenticidade no contato interpessoal; suas relações soam 
falsas, eles parecem que precisam representar constantemente no seu 
relacionamento com as pessoas (DALGALARRONDO, 2008, p.323). 

Desta forma, as síndromes histéricas se dividem em dois subgrupos: histeria 

de conversão e histeria dissociativa. Na conversão, o indivíduo apresenta  sintomas e 

perturbações corporais muito variados como paralisias histéricas, anestesias e 

analgesias histéricas, cegueira histérica, perturbações histéricas no andar e ficar de 

pé e perda da fala ou rouquidão histérica. Por outro lado, na histeria dissociativa ou 

transtorno dissociativo pode ocorrer alteração da consciência, com rebaixamento e 

afunilamento da mesma. Incidem ainda as amnésias histéricas, proporcionando ao 
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sujeito esquecer elementos seletivos e significativos do ponto de vista psicológico. 

Outro elemento observado é a fuga histérica e fenômenos como ilusão e pseudo-

alucinações de natureza histérica ((BLACK et al. 2004 apud DALGALARRONDO 

2008). 

Algumas características do transtorno de conversão, um dos tipos de histeria, 

ajudam a distinguir entre ela e um distúrbio físico real, o indício mais forte é que ocorre 

um padrão de sintomas que não poderia ser originário de uma causa física; 

frequentemente incluem paralisias, convulsões, cegueiras, surdez, perda de sensação 

e sensações de ferroada ou formigamento na pele (HOLMES, 1997). 

1.3 EQUOTERAPIA 

1.3.1 História da Equoterapia 

Desde muito cedo, após o cavalo ser usado como agente curativo, escritores 

médicos fizeram comentários a favor desta atitude para tratar doenças humanas, 

Hipócrates (460-370 a.C.), o pai da medicina, recomendava a equitação no tratamento 

de várias doenças e para benefício geral da saúde. Após, o médico grego Asclepíades 

(124-40 a.C.), apesar de não concordar com procedimentos seguidos por Hipócrates, 

também veio a indicar a montaria como recurso terapêutico para diversas 

enfermidades (WALTER, 2013). 

Montar a cavalo, desde o início da história da humanidade, teve um sentido 
educativo, pedagógico, terapêutico e recreativo que favorecia o cavaleiro 
física e psicologicamente. Ao se pesquisar sobre o assunto, desde os 
primórdios, o caminho em direção à terapia fica muito claro (FREIRE 1999, 
apud WALTER 2013, p. 23). 

O histórico da utilização do cavalo como instrumento terapêutico remonta aos 

tempos iniciais da medicina. O filósofo Hipócrates (458-377 a.C.) já se referia à 

equitação como agente regenerador da saúde, indicando-a principalmente no 

tratamento da insônia. Asclepíades de Prússia, médico grego, indicava a equitação 

em casos de epilepsia e alguns tipos de paralisia;. Acredita-se que por falta de 

registros a equitação não foi citada como recurso terapêutico até o século XIV, mas 

em 1569 Merkurialis destaca em sua obra a importância da equitação como exercício 

não só para o corpo, mas também para os sentidos. Na publicação de seu livro, Fuller 

em 1704, acena os benefícios da equitação sobre o corpo e a psique. Após a Primeira 

Guerra Mundial o cavalo já passa a ser utilizado no tratamento de soldados 
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sequelados do pós-guerra, este movimento se iniciou nos países escandinavos e 

estendeu-se para a França, Alemanha e Inglaterra. Em 1965 a equoterapia foi incluída 

como matéria didática na Universidade de Salpetriéri (França); em 1972 a Drª Colete 

Picar Trintelin defendeu a primeira tese de Equoterapia na Universidade de Paris – 

Val de Marne (MEDEIROS; DIAS, 2008). 

Não obstante, registros foram encontrados na ciência árabe, muito ligada à 

cultura equestre referindo os benefícios desta atividade. Embora tenha sido 

abandonada por anos, a prática foi retomada por Mercurialis em 1569, citando em 

seus escritos os diferentes tipos de andadura, bem como os benefícios para a saúde. 

George E. Stahl (1660-1734), médico austríaco defendia que a montaria diminui 

episódios de histeria e hipocondria. Em 1704 a obra Medicina Gymnastica, de 

Francisco Fuller, citava a equitação como tratamento para a hipocondria; por sua vez, 

em 1772 Giuseppe Benvenutti, médico italiano, também descreve a equitação como 

possuidora de função terapêutica (WALTER, 2013). 

Em 1901 ocorre na Inglaterra, o primeiro relato de atividades equestres ligadas 

a um hospital, objetivando diminuir a monotonia dos tratamentos e já em 1917, fundou-

se o primeiro grupo de equoterapia no hospital universitário de Oxford, originando o 

lazer no atendimento dos feridos da Primeira Guerra Mundial (WALTER, 2013). 

A equoterapia, no entanto, só despertou mesmo a classe médica aos 
interesses nas atividades equestres, quando Liz Hartel nas olimpíadas de 
1952, foi premiada com medalha de prata, ela que oito anos antes da 
competição havia sido acometida de poliomielite grave, o que a deixaria em 
cadeira de rodas, mas ainda assim competiu com os melhores da época 
(MENEZES, et al. 2014 apud INDALÉCIO; SILVA; GUSMÃO, 2018, p. 60). 

Ainda com a evolução da história da equoterapia, em 1954, na Noruega, uma 

fisioterapeuta e seu noivo, psicólogo e instrutor de equitação, formam a primeira 

equipe interdisciplinar de equoterapia. (FREWIN E GARDNER, 2005 apud WALTER 

2013). 

E, por fim, em  1971 o método da equoterapia chegou ao Brasil por intermédio 

da Drª Gabriele Brigite Walter, psicóloga e fisioterapeuta. Desde então vem sendo 

estudado e aplicado com sucesso. Já em 1985 foi criada a Federação Internacional 

de Equoterapia (FRDI), com sede na Bélgica. Ainda no Brasil, no ano de 1989 foi 

criada a Associação Nacional de Equoterapia (Ande-Brasil), buscando reunir os 

centros de equoterapia para a difusão de informações científicas. Por conseguinte, 

em 1997 o Conselho Federal de Medicina (CFM) passou a cogitar a inclusão da 
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equoterapia como método científico e em 2002 a técnica foi aceita pelo Conselho 

Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito) como método fisioterápico 

(WALTER, 2013). 

Recentemente, neste ano, precisamente no mês de maio, foi decretada pelo 

Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República a Lei nº 13.830 que 

dispõe sobre a prática da equoterapia. A lei regulamenta a atividade, descreve do que 

se trata e de como deve ser aplicada, apresentada na íntegra, conforme segue:  

LEI Nº 13.830, DE 13 DE MAIO DE 2019 

Dispõe sobre a prática da equoterapia 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1o  Esta Lei dispõe sobre a prática da equoterapia. 

§ 1º Equoterapia, para os efeitos desta Lei, é o método de reabilitação que 
utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação 
e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com 
deficiência. 

§ 2º Entende-se como praticante de equoterapia a pessoa com deficiência 
que realiza atividades de equoterapia. 

Art. 2º A prática da equoterapia é condicionada a parecer favorável em 
avaliação médica, psicológica e fisioterápica. Art. 3º A prática da equoterapia 
será orientada com observância das seguintes condições, entre outras, 
conforme dispuser o regulamento: 

I – equipe multiprofissional, constituída por uma equipe de apoio composta 
por médico e médico veterinário e uma equipe mínima de atendimento 
composta por psicólogo, fisioterapeuta e um profissional de equitação, 
podendo, de acordo com o objetivo do programa, ser integrada por outros 
profissionais, como pedagogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e 
professores de educação física, que devem possuir curso específico de 
equoterapia; 

II – programas individualizados, em conformidade com as necessidades e 
potencialidades do praticante; 

III – acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo praticante, com o 
registro periódico, sistemático e individualizado das informações em 
prontuário; 

IV – provimento de condições que assegurem a integridade física do 
praticante, como: 

a) instalações apropriadas; 

b) cavalo adestrado para uso exclusivo em equoterapia; 

c) equipamento de proteção individual e de montaria, quando as condições 
físicas e mentais do praticante permitirem; 
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d) vestimenta adequada, quando as condições físicas e mentais do praticante 
permitirem; 

e) garantia de atendimento médico de urgência ou de remoção para unidade 
de saúde, em caso de necessidade. 

Art. 4º Os centros de equoterapia somente poderão operar mediante alvará 
de funcionamento da vigilância sanitária e de acordo com as normas 
sanitárias previstas em regulamento. 

Art. 5º O cavalo utilizado em equoterapia deve apresentar boa condição de 
saúde, ser submetido a inspeções veterinárias regulares e ser mantido em 
instalações apropriadas. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de 
sua publicação oficial.  

Brasília, 13 de maio de 2019; 198o da Independência e 131o da República.  

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Marcos Montes Cordeiro 

Damares Regina Alves 

1.3.2 A Prática da Equoterapia 

Para se compreender a prática da equoterapia, primeiramente se faz oportuno 

definí-la. Assim, a equoterapia pode ser entendida como um método terapêutico 

interdisciplinar que utiliza o cavalo no desenvolvimento biopsicossocial também de 

pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais, buscando alcançar 

benefícios físicos, psíquicos, educacionais e sociais para estas pessoas, que no 

processo são chamadas de praticantes de equoterapia. Uma vez que os movimentos 

do cavalo são tridimensionais, aspectos como atenção, equilíbrio e autoconfiança são 

trabalhados no praticante (ANDE-BRASIL, 2007, apud. BUENO, MONTEIRO, 2008). 

Trata-se de um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro 
de uma abordagem interdisciplinar, nas áreas da saúde, educação e 
equitação, visando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com 
deficiência e/ou com necessidades especiais (JANIRO, 2015, p.1 apud 
INDALÉCIO; SILVA; GUSMÃO, 2018). 

A terapia utilizando o cavalo como meio é definida como um conjunto de 

técnicas de reeducação que visa superar danos sensoriais, motores, cognitivos e 

comportamentais, através de uma atividade lúdico-desportiva (CITTERIO, 1990 apud 

FREIRE; ANDRADE; MOTTI, 2005).  

Há duas maneiras básicas de existir: pelo trabalho e, principalmente, pelo 
cuidado. O ato de cuidar (do latim coera, relações de amor e de amizade) 
expressa a atitude de preocupação e de inquietação pela pessoa, pelos 
animais ou pelos objetos estimados, permite a aceitação do outro e, quando 
oferecido, resgata o sentimento do outro. A reciprocidade é o maior ato de 
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amor e resgata a emoção central de nossa existência, significando amar-se, 
amar o próximo e ser amado (OLIVEIRA, apud WALTER 2013). 

Ao analisar  a relação “ser humano-cavalo”, confere-se a inexistência de 

preconceitos, uma vez que o animal em uma demonstração de afeto não considera o 

prejuízo físico do praticante, por outro lado, o cavalo também requer compreensão, 

atenção e afeto de quem o monta, assim a reação que o animal desencadeia pode 

ser aumentada com um trabalho complementar, levando o indivíduo a buscar por 

conta própria estratégias para seu crescimento e desenvolvimento biopsicossocial 

(FREIRE; ANDRADE; MOTTI, 2005). 

O praticante de equitação terapêutica tem a oportunidade de conviver com 

cavalos treinados e liderados por pessoas habilitadas para a atividade, aprendendo 

comando ao passo, trote ou galope; podem ser realizados passeios ou movimentos 

entorno, sobre e com o cavalo, incluindo ainda posições de ginástica sobre o cavalo, 

possibilitando oportunidades de movimento e atividades sociais (WALTER, 2013). 

Cabe ressaltar que o cavalo possui três andaduras naturais: passo, trote e 

galope. Por serem andaduras saltadas, ou seja, entre um lance e outro o cavalo não 

toca com seus membros no solo, o trote e o galope não são recomendados pois 

exigem muito esforço do praticante por possuírem movimentos acelerados e bruscos. 

O passo permite que o cavalo transmita ao cavaleiro movimentos sequenciados e 

simultâneos, provocando movimento tridimensional que versa em deslocamentos 

para frente e para trás, para um lado e para o outro e para cima e para baixo 

(MEDEIROS; DIAS, 2008).  
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Figura 1 – Movimento tridimensional do passo equino 

Fonte: (Walter, 2013, p.217). 

Segundo Marcosoni et al (2012) o termo utilizado em equoterapia para definir 

a pessoa envolvida em um processo terapêutico que abranja interação com o cavalo 

é o “praticante”.  E Bueno et al (2011) acrescentam que os movimentos 

tridimensionais do cavalo possibilitam ao praticante melhorar aspectos como 

atenção, equilíbrio e autoconfiança (INDALÉCIO; SILVA; GUSMÃO, 2018). 

A equoterapia contribui de forma prazerosa para a aplicação de exercícios de 
coordenação motora, agilidade, flexibilidade, ritmo, concentração e 
lateralidade. Desenvolve a sensibilidade física e psíquica, na medida em que 
exige a constante percepção e reação frente a diversos estímulos. Assim, 
resultando em maior harmonia e equilíbrio físico e psíquico (BRENTEGANI, 
2019, p 2). 

A equoterapia ganha visibilidade  quando referida ao atendimento de crianças 

excepcionais, embora, apresente aplicações bem mais amplas, sendo utilizada na 

reabilitação, nos âmbitos físico, mental, vocacional e de dependência química, etc., 

relacionando-se com a promoção da qualidade de vida. Estende-se ainda, pelos níveis 

terapêutico, educacional e social, podendo alcançar a criança carente, o dependente 

químico e o indivíduo socialmente desajustado; tendo aplicações em diferentes 

afecções humanas, como tensão pré-menstrual, menopausa e insônia (WALTER, 

2013). 

 Embora ganhe visibilidade, as atividades de equoterapia só podem ser 

realizadas após uma criteriosa avaliação médica, psicológica e fisioterapêutica, pois 
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é imprescindível a avaliação individual do paciente, devendo cada profissional realizar 

o registro da sessão (SILVA, 2008). 

Nesta modalidade de tratamento o cavalo é usado como cinesioterapêutico, 
pedagógico, promovedor de inserção social, sendo que para essa prática, o 
ideal é que não haja barulho no local de realização das atividades 
terapêuticas. O objetivo é ampliar o repertório comportamental do paciente e 
proporcionar ajustamento emocional, reduzindo assim a ansiedade (SILVA, 
2008, p. 2). 

Desta forma, para se iniciar um tratamento a partir da equoterapia é necessário 

um diagnóstico médico e exames que comprovem a indicação para o praticante, bem 

como uma avaliação criteriosa de toda a equipe interdisciplinar envolvida na terapia. 

Esta equipe é formada por profissionais da fisioterapia, psicólogos, pedagogos, 

fonoaudiólogos, equitadores e pelo cavalo, consistindo em uma estrutura que 

proporcione bem-estar físico e mental aos praticantes e aos animais (WALTER, 2013).  

Quanto à parte de espaço para enfim, compreender a equoterapia em sua 
totalidade é tarefa de todos os profissionais envolvidos. O dia a dia 
equoterápico está impregnado de buscas infinitas. As respostas às dúvidas 
também são complexas e desafiadoras. Sendo que todo esse esforço tem um 
motivo, indescritivelmente maravilhoso, o praticante (ROSA, 2002, apud 
WALTER, 2013, p. 17). 

Desta forma, a compreensão da equoterapia como um trabalho que envolve o 

ser humano a partir de uma visão global, deve ser desenvolvida por uma equipe 

interdisciplinar constituída por profissionais das seguintes áreas: educação física, 

equitação, fisioterapia, fonoaudiologia, pedagogia, enfermagem e psicologia 

(MENEZES, et al. 2014 apud  INDALÉCIO; SILVA; GUSMÃO, 2018). 

Dentre as funções da equipe destacam-se: avaliação de cada praticante; 

estabelecimento de objetivos e planejamento das atividades para o tratamento; 

condução das sessões seguindo o plano proposto com avaliação periódica para 

modificações se necessário; cuidado permanente com a segurança dos praticantes. 

(WALTER, 2013). 

Walter (2013) ainda pondera sobre o trabalho dos profissionais, esclarecendo 

a necessidade de determinadas especificações referentes ao tamanho do animal e as 

instalações. A escolha dos cavalos seguem rigorosos critérios de seleção necessários 

para este tipo de atividade, como: índole, estatura, ritmo, andamento, impulsão e 

inteligência, sendo que a programação terapêutica se unirá a avaliação de qual cavalo 

será ideal para cada atividade a ser desenvolvida. O atendimento neste tipo de terapia 

começa com a chegada do praticante e estende-se até sua saída, neste intervalo de 
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tempo é possível perceber detalhes, reações, movimentos e desenvolvimento do 

paciente, utilizando a relação homem-animal para trabalhar o indivíduo como um todo; 

sua relação consigo, com o outro e com o meio (WALTER, 2013). 

Com relação ao papel do psicólogo na equoterapia é válido destacar que o 

mesmo tem por objetivo acompanhar e orientar o praticante e seus familiares (se 

necessário), executando avaliações psicológicas sempre que possível, auxiliando na 

aproximação do praticante com o animal e quando já estabelecido o vínculo entre 

ambos, pode ajudar na montaria (GUERREIRO, 2016 apud INDALÉCIO; SILVA; 

GUSMÃO, 2018). Ainda sobre a atuação do psicólogo é importante salientar a 

avaliação do praticante verificando informações acerca de suas potencialidades e 

necessidades, auxiliando-o, por intermédio do contato com o cavalo a desenvolver 

capacidades no enfrentamento de novas situações, bem como  de tolerar frustrações 

(INDALÉCIO; SILVA; GUSMÃO, 2018). 

Walter (2013) por sua vez, apresenta ainda alguns recursos que podem ser 

utilizados para uma composição programática de forma totalmente individualizada, 

conforme segue: 

 Atividades assistidas por equinos (AAE): termo mundialmente utilizado 

que inclui todos os aspectos de atividades terapêuticas assistidas por 

equinos destinadas a pessoas com deficiências ou necessidades. Por 

exemplo, um centro de equoterapia que se utilize de equitação 

terapêutica, volteio e hipnoterapia pode dizer que oferece AAE. 

 Terapia assistida por equinos (TAE): tratamento que incorpora 

atividades com equinos e/ou envolvimento com cavalos, cujos objetivos 

terapêuticos são colocados em função das necessidades do praticante, 

empregando-se profissionais da área de reabilitação/habilitação 

devidamente capacitados. 

 Hipoterapia: abordagem física, ocupacional ou fonoaudiológica que 

utiliza o movimento do cavalo. É utilizada como parte de programa 

integrado para obtenção de melhora funcional geral e tem como foco 

principal praticantes de ordem física. 

 Hipoterapia por tandem: estratégia na qual o terapeuta monta atrás do 

praticante, para facilitar ou permitir sua mobilidade. 
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 Horsemanship terapêutico: atividades com cavalos organizados e 

liberados por instrutores habilitados e experientes, aplicadas a pessoas 

com alguma deficiência ou necessidade especial. É adequada para 

estudantes em progressão de desafios sobre autoconhecimento 

emocional, social e de qualidade de vida. 

 Equitação terapêutica: atividades a cavalo incluindo disciplinas de 

montaria tradicional ou adaptadas, conduzidas por terapeuta habilitado. 

É mais utilizada para práticas de ordem psicológica.  

 Volteio interativo: atividades de horsemanship, movimento ao entorno, 

sobre e com o cavalo ou tambor e posições de ginástica sobre o cavalo 

ao passo, trote ou galope. O volteio interativo oferece oportunidade de 

movimento e atividades educacional e social, além de incentivar a 

criatividade em uma imensa variedade de populações. 

 Atrelagem terapêutica: podem ser consideradas atividades AAE se 

incorporadas, por um terapeuta habilitado, no planejamento de 

tratamento. 

 Competição: pode ser individual ou por times; em nível local, regional, 

nacional ou internacional; integrado ou especializado; de performance 

ou de atividade. Em alguns casos, funciona como instrumento de 

incentivo, aumentando o potencial do praticante. 

 Reabilitação Vocacional: atividades no ambiente equestre que podem 

incluir readaptação e exploração vocacional. Os participantes são 

adolescentes ou adultos. Pode ser considerada AAE se integrada ao 

plano terapêutico. O praticante aprende trabalho em grupo, disciplina, 

atenção, higiene, obediência, escuta e trabalho com regras. 

 Psicoterapia facilitada por equinos (PFE): psicoterapia experimental com 

cavalos. Pode incluir montaria, mas não se limita a ela. Compreende 

alimentação, escovação, trato, manejo, trabalho a pé ou montado, 

atrelagem e volteio. É facilitada por terapeuta habilitado e com 

experiência em saúde mental, com conhecimento equestre adequado.  

 Saúde mental com facilitação equina (SMFE): atividade que inclui 

assistência facilitada por terapeuta habilitado em saúde mental 

(WALTER, 2013). 
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Assim sendo, percebe-se a importância do cavalo diante da equoterapia, que é 

compreendida como um método terapêutico que beneficia o sujeito de forma 

biopsicossocial: 

O cavalo hoje é grande destaque como instrumento de reabilitação e 
educação. Este se transforma em um personagem na vida da criança, do 
praticante, passando então a ser um ponto de contato sedutor com o mundo 
que o rodeia. A equoterapia não consiste apenas em exercícios de 
estimulação neuromuscular, visto tratar-se de um método terapêutico que 
envolve o ser humano por completo. Paciente e cavalo participam ativos dos 
exercícios. E equipe formada por fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, 
pedagogos, instrutores de equitação, são fundamentais para conduzir e levar 
a bom termo a terapia ao longo do tempo (BRENTEGANI, 2019, p.1). 

Destarte,  evidencia-se a necessidade da escolha do cavalo utilizado na 

equoterapia, uma vez que o mesmo será o veículo para o desenvolvimento 

terapêutico, assim é necessário priorizar algumas características específicas na 

escolha do animal conforme assegurado por Medeiros e Dias (2008): 

 O andamento deve ser o passo, por ser o que mais se assemelha à 

marcha humana, sendo o mais tranquilizante. 

 Histórico da doma: a iniciação do cavalo deve ter sido feita com doma 

racional, evitando a presença de memórias traumáticas. 

 Macho castrado: para que influências hormonais não criem situações de 

risco durante a sessão. 

 Idade acima de 10 anos, sendo um cavalo maduro e calmo. 

 Altura que não ultrapasse 1,50 m, facilitando o acesso do terapeuta ao 

paciente. 

 Boa índole, buscando um cavalo dócil, facilitando o manejo 

(MEDEIROS: DIAS, 2008). 

1.3.3 A Produção de Neurotransmissores por intermédio da Equoterapia 

As sensações de prazer estão relacionadas à liberação de dopamina  no 

sistema de recompensa cerebral, este neurotransmissor é muito importante para o 

cérebro e muitas desordens psíquicas estão ligadas a níveis anormais do mesmo. A 

equoterapia é um estímulo para liberação de vários hormônios que proporcionam bem 

estar físico e psíquico, levando o indivíduo a experimentar um aumento no nível de 

autoestima, autoconfiança, autocontrole e qualidade de vida, bem como uma 

diminuição nos níveis de estresse e ansiedade (WALTER, 2013). 



34 
 

O sistema dopaminérgico é apontado na literatura como importante no controle 

de peso corporal, uma vez que é importante na busca por alimentos já que relaciona-

se com o prazer encontrado em recompensas naturais, como alimentos, e artificiais, 

como drogas de abuso. Uma teoria chamada Síndrome da Deficiência de 

Recompensa afirma que em indivíduos que possuem baixa função dopaminérgica 

ocorre a busca por substâncias com efeito recompensador, incluindo-se alimentos e 

drogas, no intuito de aumentar os níveis de dopamina e melhorar o humor (SANTOS 

et al, 2014).  

Considerando-se o instinto natural do cavalo de viver em manadas, sua forma 
de se comunicar e seus comportamentos, pode-se dizer que homem e cavalo 
utilizam a mesma linguagem. O cavalo, em seu comportamento, passa a ser 
um modelo para o praticante. Na montaria - uma parceria da qual emergem 
diversos sentimentos como confiança, liderança, realização e alegria - o 
vínculo entre os dois é fortalecido. Ocorre liberação de noradrenalina, pois a 
glândula suprarrenal é estimulada pelos movimentos rítmicos do andar do 
animal e a fisiologia do praticante é estimulada também pelo esforço físico 
(WALTER, 2013, p.103). 

A dopamina é um neurotransmissor ligado diretamente ao humor, sendo que 

os neurônios dopaminérgicos podem ser divididos em três subgrupos: o primeiro 

regula os movimentos, sendo que a deficiência dopaminérgica neste grupo pode 

provocar a doença de Parkinson; o segundo interfere na regulação do comportamento 

emocional; já o terceiro projeta-se para a área envolvida em várias funções cognitivas, 

memória, comportamento e pensamento abstrato (MOREIRA, 2009 apud BISCAINO 

et al.2019). 

Peres (2009) também exemplifica as funções da dopamina: o 
comportamento, atividade motora, automatismos, motivação, recompensa, 
produção de leite, regulação do sono, humor, ansiedade, atenção, 
aprendizado são ações da dopamina no cérebro (BISCAINO et al. 2019, p. 
3). 

Em consonância com a liberação de dopamina, observa-se que estimula o 

desenvolvimento da orientação corporal, aumentando assim o autoconhecimento, 

conforme esquema mostrado abaixo:  
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Figura 2 – Benefícios da equoterapia na liberação de dopamina e noradrenalina 

Fonte: (Uvnãs-Moberg, 1998 in Walter 2013, p. 104). 

 

Outro importante neurotransmissor beneficiado pela equoterapia é a ocitocina 

que pode, por exemplo, diminuir a ansiedade e a irritabilidade, aumentando o contato 

entre praticante, cavalo e terapeuta (WALTER, 2013). 

Atualmente, destacaram-se os efeitos pró-sociais da administração intranasal 
de ocitocina em humanos, incluindo o aumento da confiança, diminuição da 
ativação da amígdala para o medo, estímulos indutores de reconhecimento e 
melhoria de sinais sociais (KIRSCH et al. 2005; GUASTELLA et al. 2008). Isto 
vem gerando um enorme interesse no papel deste neuropeptídeo em 
diversas psicopatologias humanas, como o autismo, a esquizofrenia e a fobia 
social (SCHULKIN et al.2003; HOLLANDER et al. 2007; OLIVEIRA; 2019, p. 
3). 

A ocitocina apresenta ainda importante papel no sistema límbico, incluindo 

redução de ansiedade e da resposta neuroendócrina ao estresse em interações 

sociais. Verificando-se, contudo, a sua importância no estresse social e nas interações 

interpessoais, uma vez que a atividade desregulada deste hormônio pode ser 

associada a patologias mentais (HEINRICHS; DAWANS, 2009 apud. CAMPOS; 

GRAVETO, 2010).  
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Em seres humanos, experiências sociais positivas são armazenadas como 
memórias que podem reativar processos fisiológicos comparáveis aos 
induzidos pela experiência sensorial original. Assim, os processos 
psicológicos podem reforçar e ampliar os benefícios das relações sociais. 
Com base nos efeitos da ocitocina, pode-se dizer que ela proporciona um 
mecanismo pelo qual o apoio social pode beneficiar diretamente a saúde do 
indivíduo e que é caracterizado pela calma e atividade psicológica reduzida 
diante de experiências estressantes e dolorosas (UVNÃS-MOBERG, 1998, 
apud Walter, 2013, p. 99). 

Com isso, existe um vasto conjunto de evidências científicas relacionadas ao 

efeito da ocitocina em seres humanos, dentre eles estão a modulação da percepção 

social, a cognição social e o comportamento social, sendo que este processo favorece 

a aproximação social e a formação de laços interpessoais. Além dos efeitos 

ansiolíticos, a ocitocina modula algumas funções cognitivas, entre elas a confiança e 

o reconhecimento de emoções (LANDGRAF; NEUMANN, 2004 apud CAMPOS; 

GRAVETO, 2010).  

Desta forma, o praticante nem sequer precisa montar a cavalo para obter os 

benefícios hormonais, o vínculo pode ser estabelecido no trato e no toque do pêlo do 

animal, que em conjunto com a temperatura e o cheiro constituem estímulos 

sensoriais que, por intermédio da liberação de ocitocina fortalecem a ligação afetiva. 

Além do mais, a simples atividade de tocar e acariciar o animal traz ao praticante um 

resultado relaxante e calmante, ou seja, o contato entre ambos possibilita a redução 

do estresse, resultante da liberação de ocitocina que, por conseguinte, gera a 

diminuição do cortisol (LESSICK, 2004, apud WALTER, 2013). 

O cortisol ou hidrocortisona está diretamente associado à resposta ao estresse, 

sendo que em situações estressoras sua produção e segregação aumentam em 

quantidades crescentes  durante e após a exposição (SOARES; ALVES, 2006 apud 

MÁXIMO; FORTES, 2016). O aumento nos níveis de glicocorticoides, principalmente 

o cortisol, é nocivo ao ser humano pois sua longa permanência no organismo resulta 

em queda de imunidade às infecções, que associada a seus efeitos anti-inflamatórios, 

retarda a formação de tecido envolvido na cicatrização de feridas (BUENO & 

GOUVÊA, 2011 apud CHAVES; et al; 2016) 

É importante notar que os efeitos antiestresse da ocitocina se tornam mais 
pronunciados após sua liberação repetida. Assim, indivíduos que possuem 
laços sociais ou fazem parte de grupos sociais de apoio são suscetíveis à 
exposição à liberação repetida de ocitocina (Uvnãs-Moberg, 1998). Na 
equoterapia, o contato entre o praticante, cavalo, terapeuta e grupo mantém 
a liberação repetida de ocitocina (WALTER, 2013, p. 99). 
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Assim, a liberação da ocitocina pode ocorrer por intermédio do toque, calor, 

estimulação do olfato, determinados tipos de som ou luzes, bem como por certos 

mecanismos psicológicos: interações sociais positivas; ambiente confortável e 

positivo; vários tipos de psicoterapia; calor humano e empatia podem ser 

estimuladores na secreção da ocitocina (UVÑAS-MOBERG e PETERSSON, 2005 

apud CAMPOS; GRAVETO, 2010). 

Existe também uma forte evidência de que a ocitocina está envolvida na 
regulação das emoções em seres humanos. Menores níveis deste hormônio 
no plasma foram relatados em humanos com um quadro severo de depressão 
(SCANTABURLO et al. 2007). Os níveis são também negativamente 
correlacionados com o auto relato de sofrimento psíquico, incluindo sintomas 
depressivos (GORDON et al.2008 apud OLIVEIRA, 2019, p. 7 ). 

Por fim, a literatura apresenta a descrição de inúmeros benefícios associados 

à prática da equoterapia quando na liberação de ocitocina, o que fica evidenciado no 

esquema exposto por Uvãns-Moberg (1998) in Walter (2013) p. 105:  
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Figura 3 – Benefícios da equoterapia na liberação da ocitocina  

Fonte: (Uvnãs-Moberg, 1998 in Walter 2013, p. 105). 

1.3.4 Benefícios Psicológicos associados a Equoterapia 

Atualmente busca-se a multiplicidade de abordagens terapêuticas e, é neste 

enfoque que a equitação terapêutica atua, assumindo um papel mediador entre a 

medicina, psicologia, pedagogia e esporte. A abordagem e o objetivo de cada fase do 

tratamento de um paciente dependerão do diagnóstico e da patologia em questão. 

Observa-se, contudo, a existência de uma característica comum a todos as doenças 

psiquiátricas que é a alteração na capacidade de relacionamento inter e intrapessoal 

e, é justamente neste aspecto que a atuação do cavalo pode ser utilizada com 

significativos benefícios ao paciente (WALTER, 2013). 

Doenças mentais e emocionais, ou o “sofrimento da alma”, exteriorizam-se 
em sintomatologia corporal e alterações comportamentais. Com frequência 
as relações sociais e/ou a capacidade para o trabalho são afetadas de forma 
determinante. As causas desses sintomas podem ser procuradas no início do 
desenvolvimento do indivíduo e, via de regra, estão relacionadas com as 
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primeiras experiências de relacionamento interpessoal (WALTER, 2013, p. 
87). 

O processo da equoterapia se inicia no primeiro contato que o praticante tem 

com o cavalo, representando um novo problema com o qual o praticante terá que lidar. 

Com desafios que envolvem desde o ato de montar até a situação na qual precisa 

fazer com que o animal aceite seus comandos, direcionando-o para os lugares onde 

deseja ir. Por si só, esta operação desenvolve autoconfiança e afetividade, explorando 

ainda o trabalho dos limites, já que nesta interação há regras que precisam ser 

respeitadas. Outro aspecto favorecido é a atenção concentrada exigida durante todo 

o decorrer da sessão, sendo este um fator fundamental para a aprendizagem e bom 

desempenho do aluno na escola (MENDES, 2008 apud SILVA, 2008). 

Destaca-se ainda, que a equoterapia pode trazer benefícios ao sujeito com 

dificuldades em se relacionar com o outro, uma vez que esse pode apresentar o medo 

de reviver situações traumáticas e estressantes, correndo o risco de desencadear um 

surto neurótico ou psicótico. Porém, observa-se que o contato com o cavalo pode ser 

útil, visto que é nitidamente diferente das pessoas com as quais o praticante se 

relaciona ou se relacionou, gerando a experiência de uma relação sem medo de 

reencontrar as experiências traumáticas. Permitindo-se, portanto, a afastar o temor da 

rejeição e da incompreensão, podendo se relacionar por meio de seu verdadeiro eu, 

não necessitando disfarçar ou dissimular sentimentos ou emoções. (WALTER, 2013). 

A atividade de equoterapia propicia ainda segundo Alves (2012) a reintegração 

social por intermédio do contato do praticante com outros pacientes, com a equipe e 

com o animal. O autor esclarece que os efeitos terapêuticos da equoterapia 

acontecem em quatro ordens a saber: 

 Evolução da relação: levando em consideração aspectos como 

comunicação, vigilância, autoconfiança, autocontrole e atenção; 

 Evolução da psicomotricidade: melhoria nos aspectos do tônus 

muscular, mobilidade, percepção do esquema corporal, do equilíbrio e 

postura do tronco, precisão de gestos, etc; 

 Evolução de natureza técnica: favorece o aprendizado nos cuidados com 

o cavalo e técnicas de equitação, e; 

 Evolução da socialização: interação dos indivíduos com danos 

cognitivos ou físicos, com a equipe e com os demais integrantes da 

terapia ( INDALÉCIO; SILVA; GUSMÃO, 2018). 
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Por sua vez, em pacientes neuróticos o sofrimento se concentra em apresentar 

um superego rígido na busca inalcançável pela perfeição, podendo, 

consequentemente,  gerar fobias, depressões neuróticas, doenças psicossomáticas e 

dependências. Nestas situações o cavalo assume o papel de figura de projeção das 

necessidades, angústias e desejos reprimidos, quando submetido à terapia orientada 

para o cavalgar, o paciente obtém os benefícios de se deixar carregar, externando 

confiança, melhorando sua autoconfiança e se sentindo seguro na interação com o 

cavalo, possibilitando invocar lembranças anteriores saudáveis (WALTER, 2013). 

A possibilidade de padronizar a situação através da integração harmônica 
com o cavalo, que na prática se traduz na recuperação dos sentimentos de 
segurança e autoestima, em fortes esforços para a autonomia, propicia de 
forma mais geral a adaptação emocional do indivíduo (CITTERIO, 1991 apud 
FREIRE; ANDRADE; MOTTI, 2005). 

O esquema proposto por Grunspun (1998) in Walter (2013) p. 90 apresenta o 

processo de evolução do medo e da privação do amor, os quais também são 

trabalhados na equoterapia:  
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Figura 4 – Evolução do medo e a privação de amor  

Fonte: (Grunspun H. 1998 in Walter 2013, p. 90). 

 

Desta forma, percebe-se que a equoterapia também se apresenta como 

indicativo ao aspecto psicológico a partir dos ganhos comportamentais, sociais e 

cognitivos apresentados, chegando por vezes a serem maiores e mais rápidos que os 

ganhos físicos. E ainda, como benefícios, destaca-se que pode atingir um público 

significativo formado por crianças e adultos em reabilitação social, vítimas de violência 

familiar e/ou abuso sexual, pacientes depressivos, pacientes com transtornos 

alimentares e os com distúrbios de ansiedade; um outro grupo particularmente 

relevante que pode ser beneficiado é o de pessoas com alto risco para o estresse, 

cardiopatia e executivos das mais diversas áreas (FREWIN E GARDNER, 2005, apud 

WALTER 2013). 

O cavalo, por si só, é uma presença viva, afetiva e concreta, que evoca 
sentimentos e emoções, como alegria, serenidade, medo, raiva e tristeza. 
Desse modo, ao analisar-se a contribuição da equoterapia não é interessante 
limitar-se aos estímulos e funções motoras e psicomotoras propiciados pelo 
andar do cavalo, mas sim considerar também o componente racional 
desenvolvido na relação entre a pessoa e o animal. É isto que engrandece 
esse tipo de terapia e a torna um agente facilitador para intervenção 
psicoterápica, confirmando a riqueza desse método que trabalha o indivíduo 
integralmente (FUNDAÇÃO RANCHO GG, 2010c, apud WALTER, 2013, p. 
9). 
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Cabe salientar que o cavalo atua de duas formas, como um espelho onde o 

praticante projeta suas dificuldades, progressos e vitórias e como um novo estímulo, 

propiciando novas percepções e vivências. Assim, cavalgar em um animal com 

tamanho porte pode desenvolver no praticante sentimentos de liberdade, 

independência e capacidade, sendo estes, sentimentos de extrema importância para 

a obtenção ou resgate da autoconfiança, da realização e da autoestima 

(NASCIMENTO, 2007, apud BUENO E MONTEIRO, 2011). 

Assim, na equoterapia o cavalo é visto como agente intermediador, 

estabelecendo a ligação entre praticante e terapeuta, proporcionado ao praticante 

experimentar aspectos que possivelmente não consegue vivenciar no dia a dia. Tal 

interação com o cavalo resulta em ganhos como autonomia, independência, 

autoestima e autoconfiança. O cavalo é considerado o ser da confiança e da troca 

afetiva e corporal, oferecendo disciplina na busca de identidade, devendo ser 

cativado, uma vez que a sua dominação passa pela autoestima do próprio ser 

humano, tornando-se o outro eu do praticante. (BRENTEGANI, 2019, p. 1). 

Na equoterapia, aspectos como autocontrole, autoestima, vivência de falhas 
e frustrações, enfrentamento do medo e da ansiedade e aprendizagem da 
integração social são abordados de forma completamente diferente daquela 
adotada nas demais linhas de tratamento. Ela pode ser aplicada a pessoas 
cuja determinação biológica, psicológica ou ambiental está alterada de forma 
a provocar alterações de comportamento (WALTER, 2013, p. 140). 

Desta forma, são inúmeros os estímulos relacionados ao cavalo, por ser 

desenvolvida em um ambiente natural, bastante diferenciado da área urbana, sendo 

que o picadeiro possui piso de terra e a área externa possibilita o contato com outros 

animais, plantas, árvores, etc. Tudo isto constitui uma variedade de estímulos 

proprioceptivos e cinestésicos e sensações de posição do corpo e de movimento entre 

o praticante e o animal, oportunizando, consequentemente, uma nova imagem do 

corpo ao praticante que, associadas à atuação dos terapeutas favorecem o 

desenvolvimento do eu (LALLERY, 1992 apud MARCELINO; MELO, 2006). 

Entende-se, por conseguinte, que a técnica da equoterapia proporciona ao 

praticante um espaço onde é possível que conheça suas competências, sem pressão 

e cobranças o que vem a ser muito importante, uma vez que a maioria dos praticantes 

psiquiátricos tem dificuldade em se relacionar de modo satisfatório, gerando conflitos 

familiares, inseguranças e medos. Assim, neste espaço o cavalo proporciona uma 
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melhora nas relações intra e interpessoais, ligando esporte, medicina, psicologia e 

pedagogia (WALTER, 2013). 

Ainda sobre a interação entre homem e cavalo, deve-se considerar o ponto de 

vista de três teóricos da psicologia: Freud, Jung e Winnicott. Segundo Freud os 

movimentos do cavalo se assemelham ao movimento uterino da mãe; por sua vez, 

Jung traz a ideia de que o indivíduo utiliza-se de arquétipos (símbolos) para 

estabelecer relação com o meio externo; para ele, o arquétipo do cavalo representa a 

psique não humana, evocando ainda poder, força vital, autoridade e transmite a quem 

monta a sensação de controle e domínio. E, por fim, para Winnicott, o cavalo é 

considerado um objeto transicional que proporciona novas condições e experiências, 

fornecendo ainda oportunidade para uma relação de troca (BUENO E MONTEIRO, 

2011).  

Associa-se com isso, que o contato com o cavalo remete a lembrança uterina, 

sendo que é evocada em função de fatores como: a temperatura externa do cavalo e 

a temperatura interna do corpo humano são iguais; a mastigação do cavalo tem um 

som que se assemelha ao do fluxo da corrente sanguínea no cordão umbilical; os 

passos do cavalo lembram os batimentos cardíacos maternos. Ainda, em função de o 

movimento tridimensional do dorso do cavalo se assemelhar ao movimento do útero 

humano Freud indicava a equoterapia em casos de histeria e insônia, (WALTER, 

2013). 

O cavalo, fonte de emoções, é a própria essência do expressivo. E, pelas 
vibrações corporais que o corpo registra, o cavaleiro vive uma experiência 
que remete diretamente à sua vivência interior e, assim, desabrocha, cria e 
realiza seu próprio bem-estar, pelo viés do cavalo, esse seu outro eu. O 
animal permite a experiência do relacionamento sem o medo do reencontro 
de experiências relacionais traumáticas (seja de repulsa, seja de 
dependência), afastando o medo da rejeição e da incompreensão. O 
praticante pode, então, relacionar-se por meio de seu verdadeiro eu, sentindo 
algo como harmonia sem necessitar de disfarce ou dissimulação (WALTER, 
2013, p. 16). 

Ainda com relação aos benefícios, a equoterapia oferece uma enorme 

variedade de estímulos sensoriais que envolvem o paciente, propiciando aprendizado, 

desenvolvendo e/ou potencializando habilidades funcionais e psicossociais, 

melhorando a autoavaliação e as relações interpessoais. Em função do movimento do 

cavalo, a cabeça do praticante sofre uma constante mudança no espaço, mudando 

também o ângulo de visão, oportunizando uma diversidade de experiências visuais, 
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desenvolvendo inúmeras percepções, conforme apresentado por Medeiros e Dias 

(2008):     

 Figura fundo: habilidade de selecionar um objeto específico ou detalhe 

de um segundo plano. 

 Constância de forma: habilidade de reconhecer objetos, detalhes, 

pessoas e formas, mesmo quando apresentados em diferentes 

contextos. 

 Posição no espaço: habilidade de saber onde está o objeto em relação 

a você mesmo. 

 Relações espaciais: habilidade de perceber a relação de dois ou mais 

objetos em relação a você ou em relação a eles mesmos. As relações 

espaciais desenvolvem-se mais tarde do que a posição no espaço. 

 Profundidade e distância: habilidade de avaliar a profundidade e 

distância dos objetos. 

 Memória visual: habilidade de lembrar o que foi visto. 

 Memória sequencial: habilidade de reter e recordar uma série de formas 

em ordem específica (MEDEIROS, DIAS, 2008). 

Corroborando com a descrição dos benefícios Walter (2013) afirma: 

A equoterapia estimula o paciente a construir sua própria história e ter 
consciência de sua situação, para poder atuar na busca pela solução de seus 
problemas. Com essa estratégia, os praticantes podem tanto superar o medo 
de contato com o outro, quanto desenvolver novas capacidades práticas que 
envolvam ações positivas e pensamentos concretos (WALTER, 2013, p. 142). 

Tem-se ainda na equoterapia benefícios psicossociais atingidos por intermédio 

da motivação que desperta no indivíduo o desejo do prazer, aumentando o grau de 

concentração, iniciativa, autoestima, autocontrole, autoconfiança, proporcionando 

maior liberdade e independência para ampliar a interação social (MEDEIROS; DIAS, 

2008).     

Contudo, salienta-se também a interação que ocorre desde o primeiro contato 

do praticante até a atividade de montaria desenvolve novas formas de comunicação, 

socialização, autodeterminação, autoconfiança e autoestima, proporcionando ainda, 

uma melhor integração familiar, com amigos e com outros praticantes  (FRAZÃO, 2001 

apud FREIRE; ANDRADE; MOTTI, 2005). 

Ao conhecer o mecanismo da patologia do paciente o terapeuta poderá 

organizar com maior clareza a programação da equitação terapêutica, lançando mão 



45 
 

de cada um dos recursos a seguir, de acordo com a necessidade individual de cada 

paciente:  

 Observação: ao observar um cavalo em liberdade o paciente pode 

verificar, em segurança e protegido pela distância, como o animal se 

relaciona e se agrupa com seus semelhantes, alguns cavalos mais 

curiosos podem aproximar-se de forma espontânea gerando um desafio 

de responder ao contato ou não, o livre galope do cavalo pode fascinar 

ou assustar, estimulando o reconhecimento das emoções geradas; 

neste cenário o cavalo pode ser visto como sinônimo de coragem e 

liberdade. 

 Penso e encilhamento: o penso (limpeza) e o encilhamento (ajuste dos 

equipamentos) proporcionam um contato direto com a realidade, 

exigindo o domínio de sequências lógicas, permitindo ainda a 

experiência de verificar as reações individuais de cada cavalo, sendo 

que o medo inicial de contato físico vai se eliminando progressivamente. 

Esta aproximação mais íntima deve ocorrer de modo tranquilo e 

carinhoso, enquanto o praticante apoia uma mão no cavalo com a outra 

o escova, com o tato poderá sentir a temperatura, os músculos e a 

textura do pelo do animal. 

 Volteio: este processo consiste em realizar movimentos de equilíbrio 

como ficar de pé, girar sobre o cavalo, entre outros, possibilitando um 

contato estreito entre o paciente e o movimento do cavalo, despertando 

a consciência corporal. 

 Montaria: esta etapa acaba acontecendo com consequência natural no 

processo, o objetivo é obter autorreconhecimento, perseverança, 

aumentando o autodomínio diante do inesperado, aumentado a 

capacidade de decidir por si só, a visão da natureza ainda gera alegria 

de viver e o paciente deverá administrar a sensação de liberdade que 

sentirá; é fundamental lembrar que esta atividade será desenvolvida 

apenas quando o praticante apresentar condições físicas de acordo com 

o exigido para a mesma. 

 Condução: este recurso proporciona ao paciente a condição de 

gerenciar sue impulsos de liderança e domínio do próprio eu, o exercício 
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possibilita tarefas como o testar, promover e submeter a ordens, lidando 

com a frustração em caso de não obediência, de acordo com a 

diversidade de personalidade de cada cavalo. 

É importante ressaltar a relevância da formação profissional necessária à 

equitação terapêutica, levando em consideração a dificuldade e particularidade de 

cada paciente bem como o conhecimento das doenças mentais e sua psicodinâmica, 

pois o processo visa o desenvolvimento positivo da personalidade do paciente e não 

o contrário. É recomendado inclusive que o terapeuta busque acompanhamento 

psicoterápico evitando que procure, através do paciente, a solução de seus próprios 

problemas de relacionamento, o cavalo é o instrumento de trabalho e precisa ser 

reconhecido como coterapeuta, assim, é necessário um conhecimento amplo sobre 

suas origens, modo de vida, simbologias, abordagens e manuseio (WALTER, 2013). 

A utilização adequada dos recursos oferecidos pelo cavalo leva a alterações 
internas, pois a equitação terapêutica fornece uma sensação de normalidade 
e permite aos praticantes, que muitas vezes estão isolados, sociabilizarem-
se, identificarem-se com aqueles que possuem interesses semelhantes aos 
seus (LESSICK et al., 2004, apud WALTER, 2013, p. 103). 

Apesar de serem inúmeros os benefícios já elencados sobre a equoterapia é 

importante preponderar que se apresentam algumas contra-indicações para certos 

casos. Estas podem ser relativas a alguns alergênicos à pelos de animais; subluxação 

de quadril com dor ou problema de alinhamento na postura; hipertensão arterial não 

controlada; medo extremo após muitas tentativas; desalinhamento na coluna 

vertebral, entre outras. Existe ainda, contra-indicações absolutas que incluem 

escoliose estrutural por poder aumentar a deformidade; osteoporose pelo risco de 

fraturas; hérnia de disco pela compressão discal e insuficiência respiratória 

(MEDEIROS; DIAS, 2008). 

 

 

 

 

 

 



47 
 

2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS  

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada para a realização deste estudo, 

compreende o tipo de pesquisa, os fatores de inclusão, o percurso da pesquisa, o 

procedimento ético e a análise e discussão.  

2.1 TIPO DE PESQUISA  

A presente pesquisa refere-se a uma revisão bibliográfica que, de acordo com 

Gil (2007, p. 65) “é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos”. Este tipo de pesquisa também é 

caracterizado como uma pesquisa explicativa, Gil (2007, p.47) diz que “pesquisas 

explicativas, são aquelas que têm como preocupação central identificar os fatores que 

determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos”.  

2.2 FATORES DE INCLUSÃO  

Foram ultilizadas para a elaboração desta pesquisa, bibliografias referentes aos 

benefícios psicológicos que podem ser alcançados através do método terapêutico da 

equoterapia em indivíduos neuróticos, as formas de intervenção do psicólogo, bem 

como as mudanças comportamentais conquistadas pelo praticante do método que 

desenvolve autoconfiança e aumenta sua autoestima de forma significativa. 

2.3 PERCURSO DA PESQUISA  

Este trabalho foi estruturado em dois momentos, que serão descritos a seguir. 

O primeiro momento é composto pelo levantamento bibliográfico dos seguintes 

assuntos: definição da neurose e seus subtipos, conceituação de autoestima e 

autoconfiança e descrição da equoterapia como método terapêutico. Esta etapa é de 

extrema importância, trazendo ao leitor o entendimento dos temas abordados, uma 

vez que é um método profundamente eficaz e ainda pouco explorado no Brasil.  

No segundo momento, demonstrou-se as principais mudanças positivas que o 

método alcança no fucionamento global dos praticantes, sendo possivel modificar 

suas relações intra e interpessoais, por intermédio de mudanças psicológicas e 

neurofisiológicas, atingindo, consequentemente, até mesmo mudanças químicas no 

cérebro de quem o pratica, uma vez que as sensações de bem estar são 
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potencializadas com a atividade, aumentando ainda os vínculos positivos e interação 

social do indivíduo.  

2.4 TIPO DE ANÁLISE DE DADOS  

Utilizou-se na elaboração desta pesquisa, o método de análise de conteúdo e 

frequência simples, descrição, que segundo os autores Trivinos (1987) e Bardin 

definem em três etapas básicas no trabalho com análise de conteúdo, que são: pré-

análise, descricão analítica e interpretação referencial. 

Inicialmente é feita a organização dos materiais que serão utilizados, que é 

definida como pré-análise. Logo em seguida inicia-se a análise de conteúdo, que 

conforme Trivinos (1987) e Bardin (1977) aconselham a utilização do método de 

análise de conteúdo nas mensagens escritas, pois, segundo os autores é  mais estável 

e constituem material objetivo.  Já a descrição analítica é a fase da análise do 

conteúdo. Ela inicia-se na pré-análise que se constitui de uma pesquisa mais 

aprofundada nos materiais a serem explorados, para que a pesquisa fique mais 

detalhada, esta sendo norteada pelas hipóteses e pelas referências teóricas.  

Na fase de interpretação referencial, que para os autores Trivinos (1987) e 

Bardin (1977), refere-se à reflexão, à intuição, com embasamento nos materiais 

empíricos, estabelece relações, sobre a função do supervisor, no caso da pesquisa 

com a realidade educacional e social ampla, aprofundando as conexões das idéias e 

chegando, se possível, a propostas básicas de transformacões nos limites das 

estruturas específicas e gerais. 

2.5 MATERIAL E MÉTODOS   

Das bibliografias consultadas, citar-se-á livros brasileiros do acervo da 

Biblioteca Comendador Primo Tedesco, localizada na Universidade Alto Vale do Rio 

do Peixe, campus de Caçador, artigos científicos nacionais, além de bibliografias do 

acervo da pesquisadora. O período de desenvolvimento deste estudo se deu entre os 

meses de julho a dezembro de 2019. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste estudo, buscou-se uma relação entre os benefícios produzidos pela 

atividade da equoterapia, em aspectos como autoestima e autoconfiança em 

indivíduos neuróticos. Para isto, buscou-se definir cada um dos temas através de 

pesquisa bibliográfica e, após, analisar como esta prática está sendo aplicada no 

Brasil, uma vez que é um tema relativamente novo e ainda pouco divulgado e utilizado 

pela população em geral e até mesmo por psicoterapeutas. 

Com relação à autoestima Staerke (1996) definiu que é um constructo, ou seja, 

que é construída, entendida como uma conquista pessoal, não podendo ser 

transferida a outro, sobressaindo também que pessoas com autoestima saudável 

sofrem e sentem ansiedade sim, embora, ao contrário dos que não a possuem de 

forma elevada não paralisam (ANDRADE; SOUZA, 2010). 

Identificou-se que o conceito de autoestima é relativamente complexo, sendo 

desenvolvido por intermédio da percepção individual sobre valores de crenças e 

assimilação do mundo interno e externo, sendo que esta construção interna e pessoal 

é extremamente influenciada pelo contexto sócio-cultural em cada um se insere 

(SCHULTHEISZ; APRILE, 2013). Com isso, evidencia-se a importância do ambiente 

na formação do conceito de autoestima de cada pessoa, uma vez que aspectos 

externos colaboram na construção e definição do nível de autoestima, podendo ser 

positivo ou negativo e que, consequentemente afetará fortemente a saúde física e 

mental, bem como suas relações sociais, seu bem estar psicológico e sua vida afetiva. 

Por sua vez a autoconfiança é compreendida como a crença do indivíduo de 

que o mesmo pode realizar uma determinada tarefa de modo eficaz e com sucesso 

(LAVOURA; MACHADO; 2006, p. 2). Ou seja, é a segurança que cada pessoa tem 

sobre sua capacidade de produzir de modo conveniente o resultado para a 

responsabilidade estabelecida. Afirma-se também, que pessoas com autoconfiança 

elevada são menos suscetíveis a ansiedade e ao estresse, permitindo assim o alcance 

de resultados positivos no desempenho de funções, destacando-se que 

comportamentos, cognições e emoções podem ser afetados por este aspecto 

(FRISCHKNECHT, 2014 apud BERNARDT; SEHNEM, 2017).  

Diante do exposto, atende-se a um dos objetivos específicos do estudo que era 

definir autoestima e autoconfiança. Neste aspecto, a grande dificuldade sentida foi de 

encontrar definições em livros ou artigos científicos sobre esses constructos, apesar 
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de serem termos utilizados frequentemente no contexto do exercício profissional da 

psicologia, verificou-se entre os autores das obras analisadas definições bastante 

abreviadas e restritas. 

No tocante a neurose Teles (2004) destaca que é uma luta incansável na 

tentativa de resguardar o núcleo individual ileso, lidando com a realidade. Mas, 

percebe-se que esta luta é cercada de sofrimento, com sentimentos de insatisfação 

generalizada, insegurança, inadequação, inibições excessivas, conflitos insolúveis, 

dependência de aprovação e de afetos de outrem, inferioridade, entre outros. 

Demonstrando também a influência que a sociedade desempenha na formação da 

neurose, uma vez que o homem é uma criatura biopsicossocial, ficando impossível 

afirmar que algum comportamento seja apenas biológico, psíquico ou social, tudo está 

em constante interação. 

Assim, as neuroses que, até pouco tempo, eram tidas como distúrbios 
puramente emocionais, não podem mais ser analisadas desta forma. Então 
ao conceituar neurose, não podemos mais declarar, como antes, que ela “é 
um distúrbio de comportamento, sem nenhuma perturbação orgânica 
correspondente no cérebro”. Hoje em dia é necessário rever o lado químico 
e elétrico do cérebro, porque já está comprovado que defeitos nos 
neurotransmissores químicos (elementos de ligação entre os neurônios) 
como a dopamina, a noradrenalina e a serotonina correspondem a mudanças 
no comportamento (TELES, 2004, p. 18). 

A mesma autora traz a questão de perguntar o que viria primeiro: as distorções 

sociais, os distúrbios emocionais ou as mudanças químicas no cérebro? Citando ainda 

que Freud, mesmo não arranjando de elementos para tal afirmação, mantinha 

esperanças de que algum dia se poderia provar a ligação entre os distúrbios de 

comportamento e o funcionamento orgânico do cérebro (TELES, 2004). Salienta-se 

que hoje existem exames apurados capazes de identificar as diferenças entre o 

cérebro de um indivíduo considerado doente e  de outro considerado normal, podendo 

ser realizados já na infância, iniciando o tratamento precoce se necessário, visando 

problemas futuros.  

Com relação à descrição dos tipos de neurose,  atendendo a um dos objetivos 

específicos desta pesquisa, estão os estados depressivos onde o indivíduo apresenta 

sintomas que variam profundamente de grau, partindo desde formas leves até 

manifestações ruidosas pela forma gritante como aparecem, sendo que os mais 

constantes aparecem como: sentimentos culposos sem causa definida; exacerbada 

intolerância a perdas e frustrações; alto nível de exigência consigo próprio; extrema 

submissão ao julgamento dos outros; baixa autoestima; autodenegrimento; 
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sentimento de perda de amor por parte de todos; sensação de ser um fracassado, 

entre outros (ZIMERMANN, 2004).  

Um outro tipo é a fobia que pode ser entendida como a situação onde o sujeito 

exibe um medo persistente de objetos ou situações que não pode ser justificado por 

perigo por eles representado. Por mais que tenha consciência de que é um medo 

irracional, empreenderá o máximo esforço para impedir tal situação. Frequentemente 

os sintomas estão relacionados com esforços para prevenir as sensações de 

ansiedade indesejáveis. Deste modo, as fobias podem estar associadas a várias 

situações e são identificadas pela colocação de um termo apropriado antes da 

palavra, exemplos: agorafobia ou claustrofobia (STRATTON, 2011). 

No transtorno obsessivo-compulsivo, por sua vez, a neurose se manifesta por 

meio de ideias, fantasias e imagens (obsessões) e por atos, rituais e comportamentos 

(compulsões). Este quadro gera uma pressão sobre o indivíduo, sendo vivido como 

algo que o obriga ou o submete; já na histeria a neurose aparece sob a forma de 

manifestações que se referem ao corpo, à mente e ao comportamento, pois no corpo 

prevalecem as alterações das funções sensoriais e motoras; na mente as alterações 

ligadas à consciência, memória e percepções e no comportamento por intermédio de 

características dramáticas, sedutoras e por vezes manipulativas 

(DALGALARRONDO, 2008) 

E, por fim, dando continuidade aos objetivos específicos no que tange ao 

conceito de equoterapia e dos benefícios psicológicos da equoterapia, registra-se a 

produção científica de excelentes artigos e livros que descrevem a atividade e seus 

benefícios, embora, a grande maioria das obras traz um conteúdo mais voltado à parte 

física e motora, evidenciando-se aspectos ligados à fisioterapia e reabilitação física. 

Destaca-se assim, a necessidade e continuidade dos estudos no que se refere à 

importância psicológica da prática desta atividade. 

No Brasil a regulamentação da atividade da equoterapia utiliza fundamentos da 

equitação nas áreas de saúde e educação. Os fundadores da Associação Nacional 

de Equoterapia - ANDE/BRASIL criaram o termo “equoterapia” para anotar a 

atividade; em sua construção embasaram o latim, utilizando o radical Equo, derivado 

de Equus (cavalo), homenageando Hipócrates que utilizava a palavra Therapeia para 

mencionar o bom emprego do conhecimento técnico-científico em reabilitação. Nesta 

abordagem o indivíduo é visto como responsável por seu processo terapêutico, sendo 

o cavalo um facilitador, visto que possibilita o crescimento nas áreas física, 
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psicológica, educacional e social (ANDE/BRASIL, 2016 apud ZAMO; TRENTINI, 

2017). 

A equoterapia procura formar aspectos cognitivos como atenção, memória e 

linguagem por intermédio do estímulo sensorial provocado pelo movimento do cavalo, 

por meio do contato com o animal, de sua docilidade e linguagem não verbal. Tal 

objetivo visa estabelecer a relação afetiva com o praticante, relação esta que aumenta 

as possibilidades de desenvolvimento pessoal (ZAMO; TRENTINI, 2017). 

Ratifica-se a importância de profissionais da psicologia em utilizarem novos 

métodos como alternativa de tratamentos psicoterapêuticos, diferenciando as 

estruturas convencionais dos clássicos consultórios e clínicas. Este é o caso da 

equoterapia que tem alcançado progressos aos seus praticantes, provando a 

possibilidade de um trabalho fora de um contexto entre quatro paredes, uma clínica 

extramuros, ou seja, para além dos consultórios. A elevação emocional do praticante 

é possibilitada graças à interação harmoniosa com o cavalo, promovendo a 

reabilitação no sentido de segurança e adaptação emocional de modo geral, uma vez 

que a atividade ainda estimula de forma primordial os órgãos de sentido visual, 

auditivo e tátil, resultando na melhora da parte muscular e postural do indivíduo 

(SILVA; DA SILVA, 2017) 

Os mesmos autores destacam ainda a possibilidade do psicólogo vivenciar 

experiências variadas em um único campo de trabalho, além da questão psicoterápica 

o terapeuta pode acompanhar, analisar e avaliar praticantes e familiares se 

necessário. A equoterapia é um trabalho interdisciplinar abrangendo profissionais de 

outras áreas de conhecimento, integrando vários saberes, assim o praticante deve ser 

trabalhado dentro de uma visão global do desenvolvimento, assim, cada profissional 

tem um papel decisivo no processo e todas as especialidades devem trabalhar em 

conjunto, buscando o bem estar do praticante (SILVA; DA SILVA, 2017). 

A partir disso, aponta-se que o objetivo primordial deste estudo foi alcançado, 

uma vez que a constância da relação existente entre a equoterapia, autoestima e a 

autoconfiança em sujeitos neuróticos fora comprovada. Pois, segundo Castro (2005) 

atualmente a atividade da equoterapia é reconhecida como método terapêutico no 

atendimento de portadores de deficiência física ou mental, em uma forma de 

intervenção complementar ao tratamento utilizado pela medicina convencional, 

buscando o desenvolvimento humano biopsicossocial. Destaca-se que a equoterapia 

propicia o desenvolvimento das dimensões cognitivas, afetivas e volitivas dos 
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praticantes, gerando sua inclusão em atividades de rotina e de trabalho (CASTRO, 

2019). 

Corroborando, Brentegani (2019) reforça que o vínculo estabelecido entre 

cavalo-cavaleiro desde o primeiro contato desenvolve a afetividade, levando a um 

ganho geral de autoconfiança e autoestima, originando ganhos também em outros 

aspectos como o senso de limite e responsabilidade, relações interpessoais, timidez, 

transtornos de humor, entre outros. Por meio da equoterapia, pode-se impetrar 

resultados psicológicos ao utilizar o animal como meio, podendo-se trabalhar o afeto, 

a autonomia de ir e vir, a sensação de liberdade, salientando ainda o bem estar físico 

gerado pelo movimento do cavalo (BRENTEGANI, 2019). 

As intervenções do terapeuta no processo da equoterapia são primordiais, já 

que trabalha na promoção da saúde, buscando a compreensão do comportamento 

humano e auxiliando o praticante a enfrentar os desafios presentes na prática. O 

psicólogo, portanto, deve realizar intervenções direcionadas para a autoconfiança, o 

equilíbrio, a concentração, a aquisição de autonomia, o desenvolvimento afetivo, a 

formação de um vínculo com a equipe e a melhor socialização, tendendo explorar a 

relação do praticante consigo e com o mundo que o cerca (SILVA & DA SILVA, 2017). 

Assim, observa-se que o método é altamente benéfico para a saúde mental do 

praticante, mas o processo exige o envolvimento profundo de todos os participantes, 

atentando para a subjetividade de cada indivíduo, bem como o cuidado com a análise 

do animal escolhido, para que não se transforme em algo que possa prejudicar o 

praticante, trazendo resultados opostos aos almejados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Frente à pesquisa concretizada, observou-se que a utilização da equoterapia 

como recurso terapêutico traz consigo muitos benefícios ao paciente, permitindo ainda 

ao terapeuta um vasto campo de trabalho, com um ambiente diferenciado que lhe 

ofereça oportunidades de elaboração de um plano terapêutico com muitos aspectos a 

serem observados e explorados, o que não é possível na clínica tradicional assinalada 

pelos consultórios convencionais. 

Ao paciente a atividade fornece a oportunidade de mudar suas percepções 

sobre si mesmo, desenvolvendo sua autoestima de forma positiva e auxiliando na 

construção da autoconfiança. Promovendo o aprimoramento de relacionamentos 

saudáveis uma vez que o coloca em contato com o animal (cavalo) e este o aceita 

sem julgamentos, acabando por despertar no praticante a necessidade de interação 

e de formação de vínculos afetivos. Mais um aspecto desenvolvido é o contato com 

os outros integrantes da equipe e até mesmo com outros praticantes, ampliando sua 

socialização, confiança e um melhor entrosamento com o meio. 

Percebeu-se ainda, que a técnica está em ampliação no Brasil, embora se 

entenda e se recomende a necessidade de estudos e pesquisas focadas específicas 

do papel do Psicólogo na equoterapia juntamente com a equipe interdisciplinar. 

Apesar de sua utilização já ser garantida por lei, ainda há um longo caminho a ser 

percorrido, tendo em vista que o custo ainda é alto e a equipe precisa ser 

especializada, gerando dificuldades em disponibilização para os beneficiados pelas 

políticas públicas. 

Enfim, a compreensão da técnica em sua totalidade pode acarretar a todos os 

envolvidos uma oportunidade excepcional de crescimento humano, melhorando 

significativamente a autoestima e autoconfiança em pacientes neuróticos, superando 

desafios e, consequentemente resultando em ganhos emocionais, físicos e sociais, 

além de promover a melhora na qualidade de vida dos sujeitos. 
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