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RESUMO 

 

O objetivo desse trabalho é refletir sobre a relação humano/animal a partir da prática terapêutica 

denominada equoterapia. Para isso, irei apresentar uma descrição etnográfica das diversas 

sessões de equoterapia que pude acompanhar com intervalo de tempo entre os meses de julho 

a novembro de 2016 e julho a novembro de 2017 na Equoterapia Mylena Medeiros – 

EquoAmigos, em Niterói. Pretendo descrever as relações sociais nesse contexto específico, 

enfatizando a centralidade da interação social entre os praticantes e os cavalos. Nesse cenário, 

descrevo como acontece esse encontro entre os cavalos e os humanos e as transformações que 

essa relação pode produzir no lugar social ocupado pelos praticantes da equoterapia.  

 

Palavras chave: equoterapia, relações homem-animal, antropologia, cavalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The objective of this work is to reflect on the human / animal relationship from the therapeutic 

practice called “equine therapy”. For this, I will present an ethnographic description of the 

various sessions of equine therapy that I could follow with a time interval between the months 

of July to November of 2016 and July to November of 2017 in “Equine therapy” Mylena 

Medeiros - EquoAmigos, in Niterói. I intend to describe social relationships in this specific 

context, emphasizing the centrality of social interaction between practitioners and horses. In 

this scenario, I describe how this encounter between horses and humans and the transformations 

that this relationship can produce in the social place occupied by the practitioners of equine 

therapy. 

 

Key words: “equine therapy”, man-animal relations, anthropology, horse 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O objetivo desse trabalho é refletir sobre a relação humano/animal a partir da prática 

terapêutica denominada equoterapia. Para isso, irei apresentar uma descrição etnográfica das 

diversas sessões de equoterapia que pude acompanhar com intervalo de tempo entre os meses 

de julho a novembro de 2016 e julho a novembro de 2017 na Equoterapia Mylena Medeiros –

EquoAmigos. 

Ao longo desse trabalho, utilizo o termo praticante no lugar de paciente para enfatizar a 

participação ativa do indivíduo nas atividades que a terapia envolve, pois, a noção de paciente 

remete a um quadro de patologia e passividade (embora algumas vezes na EquoAmigos eu 

tenha ouvido o termo paciente, mas as terapeutas quase sempre os chamavam pelo nome e, uma 

delas, me explicou que em outros lugares até se pode chamá-los de “clientes”).  

Segundo Severo (2010), as atividades requerem que o praticante participe ativamente 

das sessões interagindo nas brincadeiras propostas pelos terapeutas e não seja apenas receptor 

de estímulos e movimentos impostos. Sendo assim, por esse viés, o indivíduo participa de sua 

reabilitação interagindo com o cavalo. Ao usar esse termo, pontuo que em todas as sessões que 

eu pude acompanhar, mesmo em dois casos em que eu presenciei a montaria dupla, a terapeuta 

realizava alguma brincadeira terapêutica sobre o dorso do cavalo, tomando o praticante não 

apenas como receptor, mas como um sujeito ativo na terapia. Também o uso o termo praticante 

para diferenciar das outras terapias. 

Nesse trabalho optei por adotar pseudônimos para todos os praticantes e familiares. Já 

no que se refere aos cavalos como agentes terapêuticos, utilizo os nomes reais dados aos 

animais. Em uma conversa com uma mãe, a mesma me pediu que a filha não fosse exposta na 

Internet e, por tal compromisso com ela, escolhi usar pseudônimos para proteger suas 

identidades. 

A equoterapia pode ser entendida como uma prática terapêutica que, a partir do contato 

com o cavalo, pretende “desenvolver o praticante em suas dimensões biológica, psicológica, 

social, e espiritual, nas áreas de saúde e educação” (SEVERO, 2010, p.333). 

Minha pesquisa se estrutura buscando compreender a participação dos cavalos no 

desenvolvimento e nas mudanças positivas que a equoterapia pode trazer na vida dos seus 

praticantes e na dos seus familiares. Em minhas idas a campo, a partir de conversas informais 
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com os familiares, eles me contavam a importância da equoterapia nas suas vidas, tanto na 

melhora física e principalmente na melhora social. Na equoterapia não se busca apenas 

melhorar a saúde física, mas também trazer mais qualidade de vida aos praticantes, pois, por 

serem considerados pessoas com deficiência, de alguma forma eles tem sua humanidade 

“subestimada”. Dito de outro modo, as pessoas com deficiência são geralmente classificadas 

como alguém que não é dotado de autonomia e de outros atributos que são definidores da noção 

de humanidade no Ocidente. Na prática terapêutica da equoterapia, a partir do contato com o 

cavalo, podemos repensar os conceitos de humanidade e de animalidade. 

Este trabalho está dividido em três capítulos. No primeiro capítulo, lanço luz sobre o 

que é equoterapia com uma breve explicação do seu surgimento, como funcionam as sessões e 

a estrutura do tratamento. No segundo capítulo, exponho a minha etnografia, apresentando o 

campo estudado, os cavalos e os respectivos atores sociais (terapeutas, auxiliar-guia, praticantes 

e seus familiares). E, por fim, no terceiro capítulo, discorro sobre os conceitos de humanidade 

e de animalidade a partir de alguns debates teóricos sobre esse tema na Antropologia. 

 

Metodologia  

 

O material apresentado nesse trabalho foi resultado de uma pesquisa de campo que 

realizei na Equoterapia Mylena Medeiros – EquoAmigos divididos em duas fases. A primeira 

entre julho a novembro de 2016 e a segunda fase de julho a novembro de 2017. Na primeira 

fase, me colocava em frente ao picadeiro (espaço onde se realiza quase todo o trabalho da 

terapia) observando de longe os praticantes, as terapeutas e o auxiliar guia e, claro, o cavalo. 

Nessa fase inicial, a minha intenção era entender e conversar com os familiares, entender suas 

histórias e o lado social dos praticantes. Na segunda fase, com autorização da terapeuta Aline, 

pude observar de perto como funcionava a dinâmica da terapia. Passei a me colocar ao lado da 

auxiliar lateral e, assim, acompanhava toda a terapia e, muitas vezes, ajudava nas brincadeiras. 

Nessa fase, pude acompanhar de “pertinho” apenas três pacientes. No primeiro ano, como 

estava iniciando o meu trabalho de campo fui uma vez por semana e em dias diferentes. Na 

segunda fase da pesquisa, eu ia apenas às sextas no período da tarde. 

A Equoterapia Mylena Medeiros – EquoAmigos funciona de terça a sábado, sendo que 

na sexta funciona em dois turnos (manhã e tarde). Após escolher meus interlocutores, por me 

sentir mais afetada pelas suas respectivas histórias, meu trabalho de campo se concentrou nas 

sessões de sexta das 14:30 às 17:30.  
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A metodologia de pesquisa consistiu no método etnográfico fundamentado na 

observação participante, baseada na proximidade de convívio com os interlocutores da 

pesquisa. A partir de observações, conversas informais e entrevistas com os familiares e 

entrevistas com as terapeutas, busquei entender e descrever o lado social e o papel do cavalo na 

terapia. Registrei, assim, as minhas impressões sobre as ações e as experiências dos atores ao 

longo dos atendimentos na Equoterapia Mylena Medeiros – EquoAmigos. 
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CAPÍTULO 1: EQUOTERAPIA 

 

“Os animais dividem conosco o privilégio de ter uma alma” 

Pitágoras  

 

A relação do homem com o cavalo para fins terapêuticos, vêm sendo cada vez mais 

utilizada para recuperação de distúrbios motores, psíquicos e cognitivos. Entretanto, o histórico 

da utilização do cavalo como agente terapêutico pela primeira vez foi feito pelo Hipócrates de 

Loo no seu livro “ Das Dietas”, no qual elucidou a equitação como regenerador da saúde e de 

suma importância no tratamento da insônia.  Em 124 a.C. Asclepíades Bitínia, também citou a 

equitação como pratica terapêutica no tratamento de epilepsia e vários tipos de paralisia. Nos 

séculos seguintes não foram documentados o uso da equitação para fins terapêuticos até metade 

o século XVI. 

Em 1569, na obra “ De Arte Gymnástica”, Merkurialis discorre que a prática equestre 

não exercita apenas o corpo, mas também os sentidos. No livro “ De Medical Gymnástica” de 

1704, Fuller aponta os benefícios da equitação sobre a mente e o corpo, especialmente em 

pacientes hipocondríacos. O movimento tridimensional no dorso do cavalo foi elucidado pela 

primeira vez por Samuel Theodor Quelmaz. Em 1782, na sua obra “ Gymnástica Médica ou 

Cirúrgica”, Joseph C. Tissot elucida os benefícios da equitação e, pela primeira vez, aponta que 

há contraindicação para tal prática e também discorre que o cavalo possui vários tipos de 

andaduras, sendo o passo o mais eficaz para fins terapêuticos. 

Goethe (1749-1832) suscitou o benefício na distensão da coluna vertebral, favorecidas 

pelas oscilações as quais o cavaleiro é submetido, adaptando-se ao movimento do cavalo e pelo 

estimulo delicado e constante na corrente sanguínea (MEDEIROS; DIAS, 2002). Após a 

Primeira Guerra Mundial, o cavalo entrou definitivamente como um instrumento terapêutico, 

sendo utilizado com uma atividade de socialização para dinamizar com outros tratamentos os 

soldados que possuíam traumas, deficiência e descontrole emocional no pós-guerra. 

 A equoterapia é utilizada como pratica terapêutica em mais de trinta países e as 

associações mais importantes são: na Inglaterra R.D.A (Riding for Disable Association) desde 

1968, na França, a A.N.D.R.E (Association Nationale de Reeducation par L’Equitation) desde 

de 1970 e N.A.R.H.A (North American Riding for the Handicapped Association) que teve a sua 

fundação em 1969, sendo a mais importante em tratamento de deficientes nos Estados Unidos 
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e no Canadá. No Brasil, a ANDE1 – Associação Nacional de Equoterapia é uma instituição 

beneficente e filantrópica que foi fundada em 1989, localizada na Granja do Torto em Brasília. 

 

1.1. A equoterapia no Brasil 

 

A equoterapia surge como uma nova perspectiva terapêutica na qual a relação do 

indivíduo com o animal e com o meio, através de uma relação subjetiva e lúdica, era tomada 

como uma atividade motivadora no seu processo de aprendizagem. O termo que foi cunhado 

no Brasil para descrever tal pratica pela ANDE: 

 

É um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem 

interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o 

desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou com necessidades 

especiais (site da ANDE, acesso em novembro/2017).  

 

 

A palavra EQUOTERAPIA2 foi elaborada pela ANDE-BRASIL para descrever todas 

as práticas em que o cavalo é utilizado com técnicas de equitação e atividades equestres visando 

a reabilitação e a educação dos seus respectivos praticantes. Essa nomenclatura foi criada com 

três propósitos: primeiramente, adotando o radical EQUO que vem do latim “EQUUS”; 

segundo, homenagear o pai da medicina ocidental, Hipócrates de Loo que em sua obra “ Das 

Dietas” salienta os benefícios e aconselhava o uso do cavalo no tratamento da insônia e 

apontava que atividades equestres ao ar livre faziam com que o cavaleiro melhorasse seu tônus. 

Por tais motivos, concebeu TERAPIA, que vem do grego “therapeia”, parte da medicina que 

aborda a aplicação do saber técnico-cientifico na área da reabilitação e reeducação.  Por fim, 

esse termo lança luz à marca “equoterapia” como referencial e norteadora das normas dessa 

prática aqui no Brasil. 

                                                           
1 Em 09/04/1997 o Conselho de Federal de Medicina, parecer nº06/97 –  reconheceu a equoterapia como um 
Método Terapêutico de Reabilitação Motora. 
2 É de propriedade da ANDE-BRASIL, registrada no INPI do Ministério da Indústria e comércio sob o Nº 81939252, 
registros de marcas e patentes com tais serviços: de ensino e educação; de caráter desportivo, recreativo, social 
e cultural, sem fins lucrativos; de cunho comunitário, beneficente e filantrópico; e por fim, a reabilitação dos 
praticantes com deficiência físicas de maneira que dialogue com a equoterapia, fisioterapia, psicologia, terapia 
ocupacional, pedagogia e fonoaudiologia. 
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 A equoterapia tem como pressuposto contribuir na aquisição e desenvolvimento das 

atividades psicomotoras, por meio do cavalo como instrumento terapêutico. Com isso solicita-

se do cavaleiro as estratégias, desenvolvendo e /ou potencializando as habilidades motoras e 

inúmeras atividades conceituais (MEDEIROS; DIAS, 2002). 

 

1.2. Movimento tridimensional  

 

Os cavalos têm três diferentes andaduras: passo, trote e o galope, sendo essas duas 

últimas andaduras saltadas, ou seja, entre um lance e outro o cavalo não toca com seus membros 

no solo, no trote (um tempo de suspensão) e no galope (dois tempos de suspensão). Estas duas 

andaduras requerem mais força e esforço, por ser movimentos mais rápidos e brutos, o cavaleiro 

tem que ter mais força para acompanhar os movimentos do animal. Com isso, essas andaduras 

só devem ser utilizadas com praticantes na fase pré-esportiva e que exibem boas condições 

físicas. O passo é diferenciado por ser uma andadura ritmada, cadenciada e em quatro tempos, 

isto é, ouvem-se quatro batidas distintas, nítidas e compassadas que simetrizam o pousar dos 

membros do animal.  

 

                  

           Figura 1. Fonte:< http://terapiacomanimaisgati.blogspot.com.br/ >(Acesso em: 07.nov.2017). 

http://terapiacomanimaisgati.blogspot.com.br/
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Na equoterapia o passo é a andadura mais utilizada, pois remetem no seu praticante o 

movimento tridimensional, como corrobora o trecho a seguir: 

 

O passo é a andadura em que o cavalo produz e transmite ao cavaleiro uma série de 

movimentos sequenciados e simultâneos, que tem como resultante um movimento 

tridimensional, o qual se traduz, no eixo vertical, em movimento para cima e para 

baixo; no plano frontal, em movimento para a direita e para a esquerda; e segundo o 

plano sagital do cavalo, em movimento para a frente e para trás. Este movimento é 

completado com pequena torção da bacia do cavaleiro, que é provocada pelas 

inflexões laterais do dorso do animal (MEDEIROS; DIAS, 2008, p.12). 

 

 

De certa forma, podemos pontuar uma simetria entre o passo do cavalo e o do homem. 

Na marcha, o indivíduo utiliza o mesmo movimento alternando as pernas, assim como o cavalo 

(figura anterior). Desta forma, o paralelismo entre o andar humano e do cavalo se enfatiza pelo 

movimento tridimensional encontrados em ambos. Essa equivalência oferece ao praticante uma 

dimensão desse movimento que, em muitos casos, nunca foi possível vivenciar. 

A equoterapia proporciona ao praticante melhoras no equilíbrio, devido aos estímulos 

constantes que o movimento tridimensional do cavalo realiza sobre os sistemas vestibular, 

cerebelar e reticular do praticante. 

 

1.3. Fases da equoterapia 

 

Na equoterapia, as etapas se desenvolvem a partir das qualidades físicas e/ ou mentais 

dos seus praticantes. As estruturas das sessões se baseiam a partir de um plano terapêutico 

individualizado, realizado inicialmente e constantemente reavaliado. No plano estrutural, as 

fases se dividem em três, no qual a relação que norteia o grau de uma fase para a outra é a 

relação do praticante com o cavalo, a relação homem/animal, ou melhor, na interação entre 

ambos. 

Na primeira fase – aproximação -  os cavalos, por serem animais de grande porte, com 

força e poder, podem, à primeira vista, assustar o praticante no primeiro contato. Primeiramente 

o praticante começa observando e ajudando em alguma tarefa. Para diminuir essa barreira, o 

praticante inicia realizando pequenas tarefas como alimentar (dando-lhe cenoura), ou limpando 

e a encilhagem, por exemplo. Com isso, criar-se um laço afetivo, diminuindo a barreira entre o 

indivíduo e o cavalo.  A segunda fase – Montaria -  representa a fase essencial da sessão, na 

qual o praticante realiza as atividades propostas sobre o dorso do animal.  E na terceira fase – 

Separação -  após a sessão sobre o dorso, são propostas pequenas atividades conclusivas, como 
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dar banho, desencilhar ou ajudar a arrumar as baias. A sessão pode durar de 30 a 45 minutos, 

do início do contato da interação até a despedida.  

 

1.4. Tempo de tratamento 

 

 Os trabalhos terapêuticos são classificados em quatro fases distintas na qual o praticante 

passa de nível de controle sobre o animal. Entretanto, há casos de praticantes que, devido a sua 

patologia, não poderão chegar na terceira ou na quarta fase. 

Hipoterapia - a primeira fase, o praticante não tem condições físicas e /ou mentais para 

se manter sozinho no animal, com isso o terapeuta monta com ele (montaria dupla) e o auxiliar 

guia conduz o cavalo. Nessa fase, o cavalo tem o papel de agente cinesioterapêudico3. 

Educação/ Reeducação equestre – a segunda fase, o praticante consegue realizar alguma 

atuação sobre o cavalo, com uma dependência menor do auxiliar guia e necessitando do 

terapeuta como auxiliar lateral. Nessa fase, o cavalo proporciona além do movimento 

tridimensional, uma possibilidade de facilitar seu processo de aprendizagem, através da 

realização de brincadeiras, enquanto o praticante se encontra no dorso do animal.  

A pré esportiva – a terceira fase, os praticantes possuem mais controle sobre o cavalo. 

Nela a ação profissional da equitação é mais efetiva, todavia, a orientação e o acompanhamento 

dos profissionais são de suma importância. E a quarta e última fase é a esportiva, ou seja, uma 

alta na equoterapia e na qual o praticante é inserido na escola de equitação. 

A equoterapia é uma terapia interdisciplinar, na qual a interação como o cavalo é o pilar 

central do tratamento e dialogando com as dimensões psicológicas físicas e principalmente 

social dos seus praticantes, entretanto como podemos ver no trecho a seguir: 

 

A equoterapia deve ser desenvolvida como tratamento de suporte, não substituindo o 

convencional, sendo elegível somente uma vez por semana, a não ser em casos 

específicos de saturação aos tratamentos realizados, observando-se de acordo com a 

necessidade, qual o número de sessões a serem indicadas. (MEDEIROS; DIAS, 2002, 

p.41). 

 

1.5. O cavalo 

 

É de suma importância a escolha do animal, pois o mesmo deve ser o instrumento 

terapêutico utilizado na prática da equoterapia. Algumas características importantes para a 

                                                           
3 Relativo a cinesioterapia ou tratamento realizado através da realização de movimentos do corpo, ativos ou 
passivos, nesse caso o movimento tridimensional do cavalo. 
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escolha do animal são: macho castrado (por não sofrer mais de influenciais hormonais), idade 

acima de 10 anos (por ser mais calmo e maduro), altura ideal (não ultrapassando 1,5m, para 

facilitar o acesso do terapeuta, assim como do praticante), aprumos simétricos (pois alterações 

estruturais atrapalhariam os estímulos que chegam ao praticante), dócil e de fácil manuseio. 

Não existe uma raça ideal, mas sim características especificas.  

 

1.6. A equipe, a avaliação do profissional e o cenário  

 

A equoterapia é composta por uma equipe técnica multiprofissional e interdisciplinar 

como: fisioterapeuta, instrutor de equitação, auxiliar guia e veterinário, podendo contar com 

profissionais de outras áreas também, como psicólogo ou fonoaudiólogo, por exemplo, 

dependendo da clínica. O instrutor de equitação é responsável pela escolha e treinamento do 

animal, o auxiliar-guia em conduzir o animal e controlar a andadura ritmada, o auxiliar lateral 

(fisioterapeuta) encarregado pelo apoio físico, das atividades propostas e observando a postura 

do praticante e, por fim, o veterinário responsável pela saúde e manutenção do bem-estar do 

cavalo.  

Na avaliação é de suma importância uma análise global do praticante para que se possa 

delinear os objetivos de tratamento e as condutas específicas adequadas para cada patologia. 

Ao analisar deve se levar em conta a idade, diagnóstico fisioterápico, a história de vida (como 

foi a infância, a gestação, a relação dos familiares com a patologia), as relações sociais em que 

os mesmos são ou foram inseridos. Por fim, analisar a capacidade de autonomia do paciente, 

tanto pelo viés físico, quanto pelo emocional. 

A prática da equoterapia deve se localizar em uma área com o mínimo possível de 

distrações. As instalações devem ser de fácil acesso, sem apresentar barreiras arquitetônicas, 

para facilitar os indivíduos com dificuldades motoras. Para uma instalação de um centro de 

equoterapia são necessários: picadeiro coberto (para que eventos climáticos não interrompam 

o processo terapêuticos), o solo deve ser de areia, rampa para a montaria pista para equitação, 

estábulos amplos e arejados e uma área para guardar os equipamentos.  

 

1.7. Equipamentos de montaria e materiais pedagógicos 

 

Alguns equipamentos são fundamentais para a realização da equoterapia. Os materiais 

essenciais da montaria são: a manta, cilhão com uma alça e estribos abertos, sela com alça e 

estribos adaptados, sela inglesa (utilizadas pelos praticantes da fase pré-esportiva) e o bridão 
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(peça de metal colocada na boca do cavalo, junto da cabeçada para conduzir o animal). Na 

manta diminui-se o estímulo proprioceptivo, realçando o trabalho do sistema vestibular e com 

isso melhorando no equilíbrio e na sela, aumenta-se o estimulo proprioceptivo aumentando o 

tônus muscular. 

Os materiais pedagógicos auxiliam no processo de aprendizagem, norteando as 

atividades de acordo com as necessidades e dificuldades de cada indivíduo no andamento 

terapêutico. Entre eles podemos destacar: cones, bolas (de diferentes texturas e peso), argolas 

(de cores e tamanhos diferentes), jogo de quebra-cabeça, entre outros brinquedos e brincadeiras 

que auxiliam no processo de aprendizagem. 
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CAPÍTULO 2: A EQUOTERAPIA VISTA E ENTENDIDA 

 

“Não podemos viver isolados porque as nossas 

vidas estão ligadas por mil laços invisíveis” 

                                                                                                                  Herman Melville 

 

 

Começo esse capítulo com uma frase sobre como estamos conectados em sociedade, e 

como não podemos viver em isolamento. A escolha de tal frase me remete a um caso que eu 

pude acompanhar na Equoterapia Mylena Medeiros – EquoAmigos4. Certa vez, a mãe de uma 

praticante me falou que o motivo principal de a filha fazer equoterapia era “para sair do seu 

casulo social”. Essa frase movimentou os meus pensamentos e, a partir dela, discorrerei sobre 

a minha “experiência em campo”. 

Em muitos casos nos quais eu pude presenciar, a interação social era um fator motivador 

para realização de tal pratica terapêutica. Quando me refiro a “social”, incluo os cavalos como 

os principais agentes de socialização. Eduarda, a mãe da Isabella, me explicou como conheceu 

a equoterapia e quais eram os motivos de colocar a sua filha ali. Primeiramente pelo isolamento 

social das duas, ela estava com depressão, se afastou da família após o nascimento da Isabella. 

 O segundo motivo era pelas complicações do parto, pois a Isabella tinha dificuldades 

para andar e, como morava perto da EquoAmigos, elas saíam todos os dias para visitar os 

cavalos e, um dia, uma das fisioterapeutas a convidou para entrar na EquoAmigos. Foi oferecida 

a ela uma bolsa que a possibilitou começar o tratamento na semana seguinte. Eu pude 

acompanhar a primeira sessão da Isabella, ela chorou a sessão inteira, pois, segundo a mãe, foi 

a primeira vez que a filha ficava com outras pessoas, sem ela junto. 

Minha vontade de estudar a relação homem/animal surgiu em 2014, quando li o livro 

“O parente mais próximo: o que os chimpanzés me ensinaram sobre o que somos” de Roger 

Fouts e Stephen Mills. Nessa obra, Fouts, discorre sobre como foi a sua caminhada, 

primeiramente acompanhando como estagiário a “maternidade postiça” de um chimpanzé e 

depois já tendo o chimpanzé sobre seus cuidados. A partir dessas observações, Fouts “tentava” 

colocar em práticas seus estudos de linguagem, principalmente com crianças autistas. Foi minha 

professora e amiga, que me apresentou o livro no qual pude encontrar a minha grande paixão e 

                                                           
4 O nome complete é Equoterapia Mylena Medeiros – EquoAmigos, mas para não ficar cansativo ao longo do 
texto, usarei apenas EquoAmigos para facilitar tanto a escrita como a leitura.  
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o meu interesse na relação homem/animal não pelo viés dicotômico, mas como podemos 

dialogar e aprender como o diferente, sem cair no abismo da dualidade.  

Meu interesse por cavalo surgiu na infância assistindo ao desenho “Cavalo de fogo” 

(Wildfire). Embora eu apenas visse os cavalos na rua, mesmo sem ter contato direto com eles, 

meu sentimento foi nutrido, com o passar dos anos, pelos filmes, pela literatura e pelos desenhos 

animados. Na minha preparação para fazer esse trabalho, pude assistir as duas temporadas do 

desenho Horseland, vídeos de equoterapia no Youtube e os filmes “O encantador de cavalos” 

(The horse whisperer), “Spirit – O corcel selvagem”, “O cavalo de Guerra” (War Horse) e “A 

sonhadora” (Dreamer). Nesses filmes a relação homem/animal é bem elucidada. Consultei 

também, textos sobre Equoterapia e uma bibliografia antropológica sobre o tema para 

fundamentar as observações que eu tive em campo.  

Como já disse na Introdução, a minha pesquisa de campo foi realizada na Equoterapia 

Mylena Medeiros – EquoAmigos, localizada na cidade de Niterói, em dois períodos entre julho 

a novembro de 2016 e julho a novembro de 2017, às sextas feiras no período da tarde entre 

14:30 até 17:30. A minha primeira visita no campo foi em junho de 2016, depois de ter 

conversado com as responsáveis por e-mail, WhatsApp e pelo telefone.  

 

2.1. Entrada em campo 

 

Pensando na relação homem/animal e numa possível etnografia, em uma noite de 

estudos pela internet encontrei o site da Equoterapia Mylena Medeiro – EquoAmigos e no 

mesmo momento escrevi um e-mail. Na manhã seguinte o mesmo tinha sido respondido e, com 

muita simpatia e gentileza, Mylena falou que eu poderia sim realizar meus estudos lá na 

equoterapia e me deu o telefone da responsável aqui no Brasil, pois ela reside no Canadá. 

Respondi o e-mail e, imediatamente, liguei e conversei com a Aline, a responsável pelo centro 

de equoterapia em Niterói. Ela foi muito simpática e falou que eu poderia marcar uma reunião 

pessoalmente e conhecer o espaço. Em junho de 2016 fui pela primeira vez ao “campo” e dei 

início a minha pesquisa em julho de 2016. 

Todos me receberam muito bem e com muita gentileza, tanto os profissionais, os 

cavalos, os praticantes da equoterapia e seus respectivos familiares. No primeiro momento, 

fiquei um pouco apreensiva por ser uma pessoa estranha ali entre os “ nativos” e, de certa forma, 

com receio de que a minha presença pudesse atrapalhar as sessões. No entanto, minha aceitação 

foi tão boa por parte dos praticantes e dos profissionais que lá atuavam que as conversas iam 

fluindo tanto com os familiares dos praticantes como com os profissionais.  
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A minha pesquisa foi desenvolvida por dois pilares: o aspecto social da equoterapia e a 

relação com o animal que é um aspecto fundamental desse tratamento. No que se refere ao 

aspecto social, tomei como ponto de partida a interação com os familiares. A partir de conversas 

com os familiares que acompanhavam o tratamento dos praticantes eu pude entender melhor as 

suas perspectivas sobre o tratamento. Para isso eu ficava sentada ao lado dos familiares em 

frente ao picadeiro, acompanhando de longe o tratamento e conversando com eles. No que se 

refere à relação com o animal, procurei acompanhar as sessões de outro lugar: caminhando ao 

lado dos animais e dos praticantes, com as duas fisioterapeutas e o auxiliar guia. Com isso eu 

pude observar realmente a equoterapia, lançando luz principalmente na relação homem /animal 

e também interagindo com os praticantes e participando das brincadeiras. 

A EquoAmigos funciona de terça a sábado todos no período da manhã, com exceção da 

sexta que tem nos dois períodos (manhã e tarde), minhas observações se baseiam quase todas 

no período das sextas a tarde, pois primeiramente eu fui em todos os dias, menos aos sábados, 

para conhecer melhor como funcionava e como eram as relações sociais que ali se estabeleciam. 

A minha rotina de ida a campo era pegar dois ônibus, o trajeto durava em torno de 2 

horas e mais 10 minutos de caminhada. Meu itinerário era pegar um ônibus para o centro de 

Niterói e no Terminal Rodoviário João Goulart no qual eu pegava outro ônibus para o bairro de 

Maria Paula na cidade de Niterói, onde funcionava a EquoAmigos, e por fim uma pequena 

caminhada de 10 minutos. 

 

2.2. Instrumentos de investigação antropológica  

  

Para tal estudo, utilizei o método da pesquisa etnográfica, baseado na observação 

participante (MALINOWSKI, 1984), nas entrevistas informais com as fisioterapeutas e com os 

familiares dos praticantes da equoterapia.  A partir daí pude fazer minhas anotações de campo 

e estabelecer diálogos com teorias antropológicas.  

Na antropologia Interpretativa de Geertz (1989) a cultura ou realidade social de um 

grupo deve ser estudada deve ser interpretada como um texto, “um manuscrito estranho, 

desbotado, cheio de elipses, incoerências, emendas suspeitas e comentários tendenciosos [...]” 

(Geertz, 1989, p.7), onde a leitura é construída a partir da interpretação do antropólogo. A noção 

de interpretação como parte constitutiva do ofício do antropólogo e do método etnográfico 

também é ressaltada por DaMatta (1978) em Anthropological blues. Nesse texto, DaMatta 

discorre sobre como a antropologia consiste em transformar o “exótico em familiar e o familiar 

em exótico”.  Em suas palavras:  
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E aqui se coloca novamente o paradoxo da situação etnográfica: para descobrir é 

preciso relacionar-se e, no momento mesmo da descoberta, o etnólogo é remetido para 

o seu mundo e, deste modo, isola-se novamente (DAMATTA, 1978, p.9). 

 

O método etnográfico, baseado na observação participante, permite que o antropólogo 

reveja os significados atribuídos às suas próprias experiências a partir da interação com o Outro. 

Nas palavras de Clifford:  

 

 A observação participante serve como uma formula para o continuo vaivém entre 

“interior” e o “exterior” dos acontecimentos: de um lado, captando o sentido de 

ocorrências e gestos específicos, através da empatia; de outro, dá um passo atrás, para 

situar esses significados em contextos mais amplos.[...] Entendida de modo literal, a 

observação participante é uma formula paradoxal e enganosa, mas pode ser 

considerada seriamente se reformulada em termos hermenêuticos, como uma dialética 

entre experiência e interpretação (CLIFFORD, 2002, p.32). 

 

 

Ao longo do meu trabalho de campo, me sentia tão “afetada” (FAVRET-SAADA, 2005) 

pelas narrativas dos familiares dos praticantes que a observação das sessões, muitas vezes, eram 

pano de fundo para as conversas. Ser ouvinte nesse caso era de suma importância tanto para 

meus estudos como para quem estava falando: 

 

[...] O próprio fato de que eu aceito ocupar esse lugar e ser afetada por ele abre uma 

comunicação específica com os nativos: uma comunicação sempre involuntária e 

desprovida de intencionalidade, e que pode ser verbal ou não. (FAVRET-SAADA, 

2005, p.159). 

  
 

Por tais motivos, dividi a minha posição física no campo, ocupando lugares distintos, 

tendo como objetivo entender as perspectivas e “olhando e sentindo” de perto toda a relação 

dos praticantes com os cavalos. Desta maneira conduzi e tentei ao máximo relacionar minhas 

observações com as teorias antropológicas ao longo do meu campo.  Quando eu chegava em 

casa eu anotava no meu “diário de campo” os acontecimentos das sessões, por mais que algumas 

vezes as conversas entre os familiares fossem sobre outros assuntos. Os diálogos sempre foram 

de maneira informal e conversas normais, deixando eles sempre à vontade para conversar sobre 

qualquer assunto. 

 

 

2.3. Os atores sociais 
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 Nesta parte faço uma breve apresentação dos meus “nativos”. Optei em ser breve nas 

minhas observações, pois ao longo do meu trabalho os apresento de maneira mais dinâmica, 

assim como foi no campo. 

Os indivíduos envolvidos nesta pesquisa são os praticantes da equoterapia, com as suas 

narrativas e suas histórias de vidas particulares5, o que era muito importante  para entender suas 

perspectivas. Como a Aline já havia me dito conhecer a vida social era muito importante para 

se conduzir a equoterapia, pois como ela é uma terapia que dialoga com as outras terapias, era 

preciso levar em conta as especificidades da vida de cada um para, a partir disso, elaborar as 

perguntas, as conversas e as brincadeiras ao longo de cada sessão.  

Primeiramente apresentarei os praticantes da equoterapia junto com os seus respectivos 

familiares:  

- Fernanda, 35 anos, tinha problemas neurológicos6 e era acompanhada pela sua 

mãe Jessica.  

- Isabella, 2 anos, teve complicações do parto que geraram dificuldade em andar. 

Ela era acompanhada pela sua mãe Eduarda 

- Diego, 15 anos, sofreu um atropelamento e por conta disso, tinha problemas 

neurológicos (em menor nível). Ele era acompanhado por sua mãe Beatriz. 

- Gustavo, 9 anos, tinha Síndrome de Down e era acompanhado por sua mãe 

Camila 

- Paulo, 7 anos, tinha Síndrome de Down e era acompanhado por seus avôs dona 

Clara e seu Pedro. 

 

Ao longo do tempo em que realizei meu trabalho de campo, conversei com outros pais, 

avôs e irmãos, mas como a lista ficaria muito grande optei por registrar aqui apenas os casos 

em que eu mais estive presente e tive mais contatos com os familiares. 

A equipe de profissionais que eu pude ter interação foram: Aline7, a fisioterapeuta e 

responsável aqui no Brasil pela EquoAmigos que trabalha com isso há 5 anos e seu interesse 

                                                           
5 Como alguns praticantes não falavam devido as suas condições físicas, as falas dos seus familiares e as dos 
fisioterapeutas e com as minhas observações, discorro pelo viés da teoria interpretativa de Geertz. 
6 A mãe se recusava a dizer qual era a verdadeira patologia da filha, mesmo sendo a mais falante e a que mais 
conversava comigo, ela dizia que tinha passado muitos anos e por isso não afirmo, mas como as fisioterapeutas 
me explicaram que ela tinha problemas neurológicos e motores.  
7 Ela foi a única que mantive o nome real, em nossas conversas ela me permitiu que sua identidade fosse 
revelada, por mostrar meus agradecimentos por sempre me atender seu nome será mantido seu nome real.  
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apareceu ainda na Faculdade quando teve aula com a Mylena8; Vanessa, fisioterapeuta que 

depois de fazer estágio continuou 4 anos trabalhando lá; Gabriela, 1 ano também fez estágio na 

EquoAmigos; a Carol, 3 anos trabalhando como fisioterapeuta na EquoAmigos; e por fim o 

auxiliar-guia senhor Francisco, responsável por guiar o cavalo durante as sessões e pelos 

cuidados gerais com os cavalos. Por fim, lá tinham quatro cavalos; o Boy, foi o primeiro cavalo 

da EquoAmigos, tinha mais de 20 anos com a Mylena e era “aposentado”; Fofuxo, era o mais 

dócil, mais calmo e por ter um porte menor era mais utilizado com crianças e em montaria 

simples; Brilhante, estava há 3 anos na EquoAmigos, tinha um porte maior e por isso era 

utilizado mais em adultos e em montaria dupla, era mais quieto; e o Black, o mais novo, era 

utilizado por adultos e  em  montaria dupla, ainda se acostumando na equoterapia. 

As sessões que eu pude acompanhar eram sempre seguidas pelo auxiliar-guia 

conduzindo o cavalo, o praticante e as duas fisioterapeutas como auxiliar lateral, isso quando a 

montaria era simples, quando a montaria era dupla era apenas uma auxiliar na lateral9. 

 

 

                   

                 Figura 2. Fonte da autora. Brilhante sendo preparado para a sessão            

 

Os familiares dos praticantes ficavam quase sempre sentados em frente ao picadeiro, 

acompanhando as sessões. Inicialmente foi ali entre eles que comecei os meus estudos, 

conversando com os familiares para entender o lado social e para não ser uma pessoa estranha 

                                                           
8 Não a considero como uma “informante” ou “nativa”, pois meu contato com ela foi primeiramente por e-mail 
e a vi apenas uma vez na minha última ida a campo. E como a equoterapia é no seu nome resolvi não o omitir. 
9 Em algumas sessões eu acompanhava as sessões, e sempre participava das brincadeiras ao lado das 
fisioterapeutas, quando era permito e por já ser conhecida não atrapalharia a sessão.  
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nas sessões. Como já disse, primeiramente, fui apenas observando de longe as sessões para 

depois, na minha segunda fase da pesquisa,10, participar ativamente das sessões e interagir com 

os meus “nativos”. 

 

2.4. A construção do corpo e a noção de sujeito  

 

Em uma sessão no qual eu estava participando das brincadeiras com o Gustavo, escuto 

de fundo a sua mãe dizendo “ filho joga a bola forte, você precisa se exercitar”, eu gostava 

muito de brincar com ele, sempre jogava muito bem as bolas para mim e muitas vezes até 

ganhava de tão alto que jogava. Quando acabou a sessão, fui me despedir dele e de sua mãe, e 

ela me explicou a preocupação que tinha com o corpo dele e com a flacidez. Segundo, a senhora 

Camila era muito importante fazer muito exercício, pois pessoas com síndrome de Down tinha 

uma tendência maior a flacidez, e por isso as brincadeiras dele eram sempre jogar bola com 

perguntas e outras para a memória. Existia um rodizio de brincadeiras, mas sempre o ouvia 

pedindo para que fosse com bola e vôlei era a sua brincadeira preferida.  

A partir dessa observação podemos pensar no conceito de corpo, a construção do corpo 

não como um objeto, mas como um corpo construído a partir das vivências, das histórias de 

vida, dos afetos, dos encontros, dos olhares, dos sentimentos e das particularidades individuais. 

Marcel Mauss (2003) postula que a maneira como movimentamos nossos corpos e suas práticas 

se diferenciam entre as sociedades “ as maneiras como os homens, sociedade por sociedade e 

de maneira tradicional, sabem servir-se de seus corpos”. Sendo assim, podemos entender a 

preocupação da senhora Camila para que seu filho, uma criança de 9 anos, tivesse sempre se 

exercitando, pois, o seu corpo não poderia ser flácido e sim um corpo ativo como de qualquer 

outra criança de nove anos.   

O corpo precisa estar inserido em algum espaço, precisa ser visto e entendido. Muitas 

vezes eu podia ver isso nas minhas observações, a busca sempre para manter o “corpo em 

movimento”. As mães principalmente gritavam, pedindo para que os seus filhos fizessem os 

movimentos que as fisioterapeutas pediam, de alguma força o corpo seria sentido percebido 

como o grande responsável pelas interações: 

 

O que está inscrito no mundo é um corpo para que se possa existir um mundo, incluído 

no mundo, mas segundo um modo de inclusão irredutível à simples inclusão material 

e espacial. A illusio constitui essa maneira de estar no mundo, de estar ocupado pelo 

mundo fazendo com que o agente possa ser afetado por uma coisa bem distante, ou 

até ausente, embora participando do jogo no qual ele está empenhado. O corpo está 

                                                           
10 Entre os períodos de campo, eu ia as vezes para não ser novamente uma figura nova para os meus nativos. 
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ligado a um lugar por uma relação direta, de um contato que não é senão uma maneira 

entre outras de entrar em relação com o mundo[...] A illusio constitui o campo como 

espaço de jogo e faz com que os pensamentos e as ações possam ser afetados e 

modificados a despeito de qualquer contato físico ou na falta de qualquer interação 

simbólica, em particular na e pela relação de compreensão (PIERRE- BOURDIEU, 

2001, p.165). 

 

Dessa forma podemos entender o corpo como o lugar de expressar emoções, afetos, 

desejos e de estar no mundo. O corpo é moldado pela cultura. No tratamento da equoterapia, as 

fisioterapeutas sempre entendiam os praticantes da equoterapia pela maneira como o corpo se 

movimentava ao longo das sessões, sempre corrigindo e através das brincadeiras interagir com 

eles.  

Isso me remete a pergunta: “O que pode um corpo? “Pergunta que eu ouvia nas aulas 

de psicologia discutindo os textos de Foucault, Espinosa e Deleuze. Tomando como ponto de 

partida um corpo perfeito e belo, logicamente a partir das perspectivas de cada sociedade, como 

podemos pensar nos corpos ditos “deficientes”. Como esses corpos são classificados a partir de 

uma noção de corpo e de corporalidade específica de uma cultura particular? Como a imagem 

do corpo com alguma deficiência o afasta da noção do belo? Como esse corpo pode ser 

entendido, visto e classificado?  

Segundo Schneider, a procura do belo inibe as pessoas com deficiência. A imagem 

corporal do desviante afeta a relação com o outro e com o próprio corpo considerando as 

exigências sociais de se encaixar dentro de padrões em alguns casos inalcançáveis: 

 

O desvio é criado pela sociedade; isto é, tal pessoa é desviante porque o rótulo do 

desvio foi a ela sobreposto com êxito. O desvio não é uma característica que seja 

encontrada no indivíduo, mas um veredicto enunciado acerca desse indivíduo por um 

grupo social (SCHNEIDER, 1999, p.60). 

 

Sendo assim, a pessoa considerada desviante tem que se adequar à norma para ser 

“visto” como um indivíduo perante a sociedade, pois ser desviante não é um atributo 

substantivo de um sujeito, mas resultado do modo como os outros o classificam e, a partir disso, 

o rotulam.  

Em uma conversa com a mãe do Gustavo, ela pontuava a importância do seu filho agir 

como uma criança “normal” e sempre tendo os seus dias preenchidos, tendo apenas um dia da 

semana de descanso, como foi a sua fala para tal preocupação “ele não pode ser gatinho de 

armazém que todo mundo acha bonitinho, ele tem que ser independente”. Ela sempre pontuava 

que ele tinha que se esforçar mais, ser mais forte e o mais sociável possível. Seu desejo de 

independência para o filho foi expresso da seguinte forma em uma conversa: “mais tarde ele 

tem que se virar sozinho e não ser peso para sua irmã”.  
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 Essa era uma grande preocupação que todos os familiares dos praticantes 

compartilhavam e que não se referia apenas à melhora do corpo, mas ao lugar de sujeito na 

sociedade. A mãe de Gustavo, por exemplo, queria que ele se visse como pessoa independente. 

Durante as nossas conversas, a Camila sempre colocava o filho como uma pessoa capaz de ter 

uma vida independente. Uma de suas falas expressava isso: “ sim, ele pode ser um homem e ter 

sua própria vida, por isso eu estou aqui para que ele tenha condições de fazer isso quando for 

preciso”. 

Marcel Mauss (2003) discorre sobre a noções do de pessoa e do eu, sendo a noção de 

pessoa uma categoria construída histórica e socialmente ao longo dos séculos: 

 

De um simples mascarada à máscara; de um personagem a uma pessoa, de um nome, 

a um indivíduo; deste a um ser com valor metafisico e moral; de uma consciência 

moral a um ser sagrado; deste a uma forma fundamental do pensamento e da ação; foi 

assim que o percurso se realizou (MARCEL MAUSS, 2003, p.397). 

 

Segundo Mauss, o cristianismo retomou o conceito de pessoa moral e a converteu em 

entidade metafísica: “consciente, independente, autônomo, livre, responsável” (MARCEL 

MAUSS, 2003, p.390-391). Dessa forma podemos entender a categoria pessoa como algo 

individual, racional e consciente de si psicologicamente. Assim, a definição da categoria do eu, 

implica no homem ter consciência de si mesmo e ser capaz de se transformar.  

Para Foucault (2004) o sujeito não é universal, mas se constrói sempre em relação aos 

jogos de verdade presentes na cultura da sociedade na qual está inserido. Sendo assim as 

normas, disciplinas e práticas de sujeição se aplicam sobre o indivíduo com o anseio de dizer 

verdades, normalizar atos, costumes, comportamentos e desejos:  

 

É a experiência, que é a racionalização de um processo ele mesmo provisório, que 

redunda em um sujeito, ou melhor, em sujeitos. Eu chamaria de subjetivação o 

processo pelo qual se obtém a constituição de um sujeito, mais precisamente de uma 

subjetividade, que não é evidentemente mais que uma das possibilidades dadas de 

organização de uma consciência de si (FOUCAULT, 2004, p.262). 

 

 

2.5. As sessões de equoterapia 

 

Na minha primeira ida a campo, eu não tinha em mente como seria o meu papel ali e 

como eu interagiria com eles. Assim como Evans-Pritchard (1972) discorre que era preciso ter 

empatia pelo grupo estudado, logo no primeiro momento me senti aceita por todos. Com a 
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empatia e a aceitação, as conversas iam surgindo com os familiares e eu podia acompanhar as 

sessões sabendo da longa jornada e suas histórias de vida. 

Estruturalmente as sessões tinham 30 minutos: o seu Francisco preparava o cavalo, 

trocava o cavalo entre uma sessão para outra, sempre com um pequeno período de descanso. 

Sempre com duas fisioterapeutas na lateral e o auxiliar guia. Como lá também havia outros 

cavalos, pois, o espaço da EquoAmigos era alugado, tinha o picadeiro onde acontecia 70 % da 

sessão onde a areia era mais dura, e a parte aberta onde tinha aula de hipismo, na qual a areia 

era mais fofa. Por essas questões, as sessões seguiam um plano individual e rotativo para cada 

paciente.  

A primeira sessão que pude acompanhar foi do menino Paulo de 7 anos, os seus avós 

foram muito simpáticos comigo e me contaram como a equoterapia era importante na vida do 

Paulo e de toda a sua família. A história do Paulo é bem triste, com três meses de gravidez a 

mãe descobriu que ele tinha síndrome de Down, o pai queria que abortasse, mas ela se negou. 

Após o nascimento, os seus pais se separaram e a mãe, em crise de depressão pós-parto, recusou 

a criança que foi morar com a família do pai.  Com 1 ano e 5 meses de vida Paulo veio morar 

com os avós maternos em Niterói. 

 A senhora me explicou que eles tinham a guarda definitiva e que, como os dois eram 

aposentados, eles “saíram da hibernação”. Essa frase dita pelo avô para explicar como a vida 

deles mudou após a chegada do Paulo. A dona Clara, com um olhar triste, me contou que ele 

nem se mexia quando veio morar com eles e que agora corria pela casa toda. Entre todas as 

terapias que ele fazia, a que ele mais gostava era a equoterapia. Como eles não tinha mais 

animais em casa, segundo os avós, ele cantarolava a semana toda a música do Fofuxo, e 

esperava ansioso por cada encontro com o cavalo. É possível dizer que Paulo tinha uma 

interação social com o cavalo, ou, ao menos, que a relação estabelecida com o cavalo por meio 

da equoterapia, possibilitou uma melhora na interação social de Paulo com as outras pessoas. 

Como me contaram os avós, depois de entrar na equoterapia é que Paulo começou a “interagir 

com o corpo”, se comunicando com eles com movimentos corporais, pois ele ainda não falava. 

Como as fisioterapeutas me explicaram, por ser uma terapia subjetiva era através das 

brincadeiras e acionando o lado lúdico que os praticantes tinham as melhoras. Claro que os 

movimentos tridimensionais do cavalo, por ser paralelo ao caminhar dos homens, também 

ajudavam na melhora, pois, como os familiares me contaram, após uma sessão de 30 minutos, 

muitos praticantes dormiam assim que chegavam em casa de tanto cansaço que sentiam. 

À media que eu ia participando das sessões, as mães me contavam de maneira bem 

informal as suas histórias de vida. A senhora Beatriz, mãe do Diego, me contou que seu filho 
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era “ normal” 11 até ser atropelado aos doze anos após sair da escola. Ele ficou um tempo na 

UTI internado com traumatismo craniano, se recuperou muito bem, por causa do acidente tinha 

um pequeno atraso nos sentidos de resposta e de profundidade.  

Por ser adolescente, o tratamento com ele, além das brincadeiras, tinha sempre as 

perguntas mais sérias, ele falava das suas dúvidas. Uma fisioterapeuta me contou que “ali em 

cima do cavalo era um momento mágico no qual ele poderia refletir melhor sobre seus dilemas”, 

e por isso sempre tinha muito diálogos na sua sessão, sempre o lado da interação social era 

elucidado. Ele tinha um controle motor melhor e, por isso, seus exercícios eram os mais 

avançados entre os que eu pude acompanhar ao longo do meu campo. 

Em uma sessão que observei, Diego fez grandes conquistas e deu muita alegria para a 

senhora Beatriz, pois ela sempre comentava que ele deveria fazer mais atividades que o 

forçassem e, nesse dia, ele fez muitos exercícios e até segurou as rédeas pela primeira vez e 

controlou o cavalo.  

A importância da interação do o cavalo com o praticante em cada sessão era sempre 

reforçada. Antes de subir os praticantes sempre faziam carinho na crina, durante a sessão faziam 

umas brincadeiras com o cavalo e, nas sessões das crianças cantava-se a música do Fofuxo. 

Quando terminava a sessão, os praticantes davam uma cenoura ou algum “matinho” e 

agradeciam o cavalo. As fisioterapeutas sempre faziam isso. O cavalo era o ponto alto da sessão.  

Essas interações com o cavalo eram sempre mantidas. Pude acompanhar o Daniel, após uma 

sessão, dar banho no Fofuxo e, de acordo com a fisioterapeuta, isso acontecia para aumentar o 

laço entre o cavalo e o cavaleiro.   

 Em uma entrevista com a fisioterapeuta Aline, ela me contou como era apaixonada pela 

equoterapia e me falou “ que como era ao ar livre e com o cavalo não tinha um ar sério de uma 

terapia, mas sim uma brincadeira terapêutica, onde o lado social era trabalhado”, essa pequena 

passagem da entrevista descreve muito bem o que via ao longo das sessões.  

Uma questão que era muito discutida ali nas conversas com os familiares: como o espaço 

entre uma sessão e outra era muito próximo, as mães sempre ficavam conversando sobre os 

tratamentos, como tinham passado ao longo da semana e, claro, sobre o preconceito que seus 

filhos sofriam em alguns lugares.  

A mãe com quem eu mais conversava, a mais falante de toda a EquoAmigos, era a que 

não falava da patologia da filha. Ao me falar da filha, ela tinha muita preocupação em a expor, 

pois como a menina tinha problemas neurológico e motores, foi renegada pelo pai que até hoje 

                                                           
11 Utilizei esse termo, para preservar a fala da Beatriz que sempre falava assim para explicar a patologia do Diego. 
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não reconhece a Fernanda como filha. Como Jéssica me contou, “ele apenas pagava pensão, e 

nem a olhava para a menina”. Vários casos de preconceitos ela relatava a cada sessão e, por 

isso, ela sempre precisava ser ouvida, era comigo que ela sempre desabafava. A questão social 

era muito importante neste caso, pois ali ela era aceita e sempre ficava mais um pouco 

conversando quando acaba a sessão.  

Na festa de dia das crianças de 2017, a Jessica me contou como a EquoAmigos era 

importante não apenas pela terapia em si, mas como a relação com o cavalo ajudava Fernanda 

socialmente, pois como ela tinha sofrido tanta exclusão social, “ o cavalo, os animais não a 

viam como deficiente”. Ela me disse essa frase para explicar o porquê colocou a filha na 

equoterapia. Segundo ela, a Fernanda, mesmo com todas as suas limitações físicas e mentais, 

quando subia no cavalo sempre sorria e demonstrava muita alegria, como na foto abaixo em um 

momento de descontração.  

Por fim, gostaria de comentar o caso com o qual eu comecei esse capítulo, o da Isabella. 

Devido às complicações do parto, ela tinha dificuldades para andar, segundo a mãe Eduarda “ 

era um milagre ela estar aqui, depois de mais de 14 horas para o parto normal, e com poucas 

chances de sobreviver fizeram uma cessaria em mim e estamos aqui hoje”. Esta foi a frase com 

a qual ela começou a entrevista que eu fiz com ela. Esse foi o caso que eu mais pude 

acompanhar, desde a primeira sessão até a última da Isabella, e por tal motivo começo e termino 

a minha etnografia com ele.  

Depois de me apresentar e dizer qual o motivo de eu estar ali, a Eduarda me falou 

“estamos aqui para nos socializarmos, pois, vir aqui ver os cavalos é o nosso programa 

preferido”. Essa foi a primeira coisa que me contou quando começamos a conversar. Depois 

ela me explicou que, como a filha só tinha contato com ela e com o pai, fazer a equoterapia era 

“ uma entrada para interagir na sociedade”, pois ela entraria em janeiro de 2017 na creche e 

temia que a filha não de adaptasse, “ sair do seu casulo” era a frase que ela sempre usava para 

se referi a equoterapia.  

Na primeira sessão a Isabella chorava tanto por estar longe da mãe, gritava tanto que a 

sessão durou apenas 15 minutos. Ao longo das sessões, a Isabella ficava cada vez mais à 

vontade, e sempre que podiam iam no fim da tarde visitar os cavalos. O dono do espaço que 

funcionava a equoterapia sempre deixava as pessoas entrarem e brincarem com os cavalos, pois 

havia outros cavalos lá e outras pessoas do bairro iam brincar com os cavalos e com os 

cachorros. Na minha segunda fase de observação para a pesquisa, esse foi o caso que mais me 

chamou a atenção, pois a Isabella estava bem mais simpática e não chorava mais para ficar 

perto da mãe. Ela já aceitava esse pequeno afastamento, mesmo que às vezes ameaçasse 
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começar o choro. Conversando com a Eduarda, ela me contou como, nesse tempo de tratamento, 

a menina já era mais sociável e que a interação como cavalo foi o grande responsável por tal 

mudança. 

Em todas as sessões em que eu estive presente e nas duas festas de dia das crianças, a 

busca de interação e de socialização era o pilar da terapia, pois em alguns casos, como o da 

Isabella e o da Fernanda, que não faziam nenhum outro tratamento ou acompanhamento 

psicológico, estar na equoterapia era se manter como ser social e como atores dentro do 

picadeiro, e a interação com os cavalos era vista pelos familiares não como uma terapia, mas 

sim como uma “entrada novamente na sociedade”12.  

 

 

 

Figura 3.  Fonte da autora. Fofuxo esperando o banho.  

 

Como corrobora Lévi-Strauss (2009) no artigo natureza e cultura “ o homem é um ser 

biológico ao mesmo tempo que um indivíduo social”. Com essa afirmação podemos postular 

que, mesmo respondendo às necessidades biológicas, não somos completos, pois como 

humanos temos que ser sociais e atores das nossas respectivas sociedades, individuais dentro 

do coletivo.  

 

 

 

 

                                                           
12 A família da Jessica se afastou depois que descobriram a patologia e a Eduarda estava saindo de uma 
depressão, essa fala foi das duas mães.  
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CAPÍTULO 3: PELO GALOPE A INTERAÇÃO SOCIAL 

 

Eu sou a favor dos direitos animais bem como dos 

direitos humanos. Essa é a proposta de um ser 

humano integral” Abraham Lincoln 

 

 

Neste capítulo discorrei sobre a relação homem/animal que eu pude observar durante o 

meu campo na EquoAmigos e como essa interação era de suma importância na vida dos 

respectivos atores sociais. Na primeira conversa que eu tive com os familiares do Paulo, eles 

me contaram como era importante essa interação como o Fofuxo, pois como eles não tinham 

mais animais em casa, era ali o lugar onde poderia ter um contato afetuoso com animais.    

Ao longo da conversa, eu acompanhava a sessão e via como em cima do cavalo o 

menino era outro, ele sempre ficava fazendo carinho na crina e muitas vezes escutava as 

fisioterapeutas pedindo para ele parar de agarrar a crina do Fofuxo. No solo ele era introvertido 

e uma criança séria, não tinha amigos na escola e sempre brigava com os colegas da turma, e 

ali o menino Paulo encontrava no cavalo o seu melhor amigo, segundo as palavras dos avós. A 

semana toda ele esperava para poder brincar com o cavalo e essa era a única atividade que o 

menino fazia com vontade e sem reclamar. Como pontuaram os avôs, se, para eles, a vinda do 

Paulo em suas vidas era equivalente a sair da hibernação e voltar a ter uma vida social, para o 

Paulo a saída da “sua hibernação”13 foi  a interação com o cavalo.  

Na primeira conversa que eu tive com a fisioterapeuta Aline, ela me explicou como 

funcionava cada sessão e como cada detalhe era importante, primeiramente me explicou que na 

EquoAmigos todos os quatros cavalos eram machos castrados, que segundo a mesma eram mais 

calmos e dóceis do que as fêmeas e que a raça não importava para realização da equoterapia, 

mas sim se o cavalo era calmo e dócil.  Por isso, sempre que um novo cavalo chegava para a 

equoterapia, ele passava por um período de adaptação14. Em cada troca de cavalo, a preparação 

de um cavalo e outro, as fisioterapeutas tratavam o cavalo como o pilar mais importante, sempre 

com as brincadeiras, falando para os praticantes fazerem carinho no cavalo, dar alimento ao 

final de cada sessão e, algumas vezes, dar banho nos cavalos. Aline pontuou que isso era muito 

importante na construção da relação com o cavalo, para que a confiança e o afeto entre ambos 

                                                           
13 Mantive a fala original dos avôs para expressar a importância do cavalo na vida social do menino.  
14 Entre o período que eu estive em campo dois cavalos foram embora da EquoAmigos, e chegou o Black que 
ainda estava passando por esse período de experiência e aos poucos era utilizado nas sessões e por isso eu só 
acompanhei caminhando ao lado nas sessões com o Fofuxo e Brilhante.  
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sempre fossem mantidos e nutridos ao longo do tratamento. Podemos entender esse processo 

descrito de afetividade como uma continua domesticação:  

 

Como antropólogo, entendo a domesticação – isto é, a ação que o homem exerce sobre 

os animais que ele detém – como criação, pois a ação domesticadora não se limita ás 

“primeiras domesticações”, caras aos arqueólogos. Ao contrário, a domesticação 

supõe necessariamente uma ação contínua, entretida dia após dia. Tanto que os 

animais podem se desdomesticar, se asselvajar, e até retornarem à vida selvagem – o 

que se convencionou chamar de “marronagem “ ou “feralização” (JEAN-PIERRE 

DIGARD, 2012, p. 208). 

 

Cada abordagem era individual e pensada a partir do tratamento de cada praticante. O 

caso do adolescente Diego era mais direcionado para o diálogo e, como me contou a 

fisioterapeuta Vanessa, “ que no balanço do cavalo era o melhor lugar para ter uma conversa 

pessoal, pois o movimento tridimensional ativava uma parte do cérebro e o dialogo era mais 

para o lúdico15”, ele era o que tinha o praticante que eu acompanhava que tinha mais força física 

e melhor controle motor, e por isso os exercícios eram mais “puxados”16.  

Após uma sessão o Diego deu banho no Fofuxo, sempre com conversas sobre a escola 

e a sua vida pessoal, pois ele estava de castigo e com o Fofuxo ele era dócil e afetuoso e se abria 

mais do que com o seu psicólogo. A sua mãe me contou que ele estava de castigo porque tinha 

arrancado o aparelho dos dentes em casa. Por isso, além das brincadeiras, a conversa ao longo 

das cavalgadas eram de suma importância para o tratamento e a socialização do Diego.  

A interação como cavalo era algo construído ao longo de cada sessão, como no caso da 

Isabella que chorava muito ao ficar longe da mãe. Primeiramente a mãe a levava para passear 

e conhecer os cavalos e, somente “depois de criar um afeto”, ela começou a fazer a equoterapia. 

A mãe me explicou que, como era algo novo para menina, antes de começar o tratamento 

“queria que a filha tivesse uma ligação com os cavalos”.  Essa frase a mãe disse para explicar 

as visitas ao longo da semana, antes de começar o tratamento. Vale ressaltar que, tanto os 

familiares, praticantes e os profissionais que trabalhavam os cavalos, tinham um contato com o 

cavalo, como afirmou a Aline. A diferença entre a equoterapia e as outras terapias de 

reabilitação era interação do cavalo com o praticante, pois essa interação norteava todo o 

tratamento. 

 

 

                                                           
15 A Vanessa me explicou que por isso sempre conversavam muito com ele, pois assim o Diego poderia pensar 
mais sobre as questões que pairavam seus pensamentos. 
16 Mantive o termo das fisioterapeutas, pois era assim que elas falavam sobre vou puxar mais, no sentido de ser 
cobrado mais exercícios.  
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3.1. O contato dos homens com os animais 

 

Como postula Tim Ingold (2007) todas as sociedades humanas, do passado e do presente 

convivem com animais de uma ou várias espécies, sempre coexistindo e interagindo, seja como 

alimento, meio de transporte ou incorporando os animais em seus grupos sociais como cativos 

ou de estimação:  

 

As ideias que as pessoas têm sobre os animais e suas atitudes em relação a eles são 

correspondentemente tão variáveis, em todo o detalhe, com as suas formas de se 

relacionarem uns com os outros, em ambos os casos (homem/homem, 

homem/animal), refletindo a surpreendente diversidade de tradições culturais que é 

amplamente vista como a marca oficial da humanidade (TIM INGOLD, 2007, p.129-

130). 

 

Em algumas sessões até os cavalos eram alvo das brincadeiras, tinham apelidos, usavam 

alguma fantasia temática, o humor também era apontado durante a sessão e seu comportamento 

era sempre salientado. Na minha primeira entrevista com a fisioterapeuta Aline, ela falou sobre 

os cavalos usando características ditas “humanas”: “ o Fofuxo é o xodó, o mais fofo, o Boy (o 

mascote por ser mais velho), o Brilhante o mais tímido e o Black ainda está se acostumando, 

ainda é assustado”.  

Nessa passagem de Lestel, podemos notar algo semelhante ao que observei em campo: 

 

O ser humano compara cada acto de um animal com um comportamento porque 

reconhece a situação na qual o animal evolui e considera que este estabelece com ela 

uma relação significativa pelo seu peso e pelo movimento das suas extremidades. O 

comportamento caracteriza-se pela unidade de uma sucessão temporal de 

movimentos; é uma “melodia do movimento” que a situação e o sujeito cantam “a 

duas vozes” (DOMINIQUE LESTEL, 2002, p. 207). 

 

3.2. A relação entre os homens e os animais 

  

Em muitos casos em que eu pude acompanhar, meus interlocutores não conseguiam ou 

ainda não falavam devido à idade ou à sua patologia e, por isso, o comportamento do corpo, a 

maneira de andar e mexer, o olhar e a maneira como o indivíduo se sentava no cavalo era, 

entendidas pelas fisioterapeutas. Os signos eram entendidos e compreendidos por todos ali. Aos 



35 
 

pouco eu comecei a entender também e, mesmo com algumas falas repetidas, pela entonação e 

pela maneira como o corpo se colocava, eu entendia e conseguia me comunicar, assim como os 

cavalos também iam aos poucos se acostumando e se comunicando com seus cavaleiros. 

 

Todos nós sabemos que a linguagem pode exigir o uso das mãos e do corpo, como 

meios de transmitir o que a sentença verbal não diz. Os gestos, numa palavra, podem 

tornar-se um auxiliar da linguagem e um fator vital em várias espécies de 

comunicação social (HOEBEL, E. ADAMSON; FROST, EVERETT. L, 2006, p 384). 

 

A praticante Fernanda, muitas vezes, ao longo de cada sessão repetia inúmeras vezes a 

palavra “mãe” com várias entonações diferentes, para chamar atenção ou até mesmo para dizer 

se estava feliz, e as fisioterapeutas sempre a respondiam. Nesse caso podemos compreender e 

nos comunicar quando conhecemos os códigos e signos naquele respectivo espaço, como nessa 

passagem do texto: 

 

Existem muitos meios de comunicação que não se utiliza da linguagem. Gritos de 

admoestação e agressão, sons indistintos de alegria e afeição são formas de 

comunicação não limitadas a pessoas humanas. Alcançou-se muito progresso desde o 

começo da década de 1960 graças aos etologistas, estudiosos do comportamento 

comparado de todos os seres vivos em função da compreensão das circunstâncias 

sobre as quais as várias espécies vivas efetuam comunicação entre si (HOEBEL, E. 

ADAMSON; FROST, EVERETT. L, 2006, p 384). 

 

Em uma sessão a Aline me explicou que os cavalos conseguiam “sentir” o estado 

emocional dos praticantes e que, por isso, a ligação entre eles tinha que ser sempre honesta e 

afetuosa. Observei que a cumplicidade mantida entre o cavalo e seu respectivo cavaleiro era 

conquistada e mantida a cada encontro. No início, como no caso da Isabella, que tinha um pouco 

de receio em dar comida para o Fofuxo e na sua última sessão esse medo não existia mais, a 

confiança em segurar a cenoura para o Fofuxo pegar mostrava a cumplicidade que ambos 

compartilhavam. 

Como salienta Hoebel e Frost (2006), para se compreender o comportamento social tem 

que primeiramente se entender os signos, pois o indivíduo tem que ler o signo para agir de 

acordo com a situação na qual está inserido para, a partir disso, interagir. Assim, “ a 

compreensão dos signos é absolutamente essencial para a participação efetiva no ambiente 

social, seja animal ou humano”.  
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Nesta perspectiva podemos enfatizar a importância da interação entre os atores em 

questão, pois somente com a compreensão dos signos e os códigos sociais entre ambos a relação 

é mantida. Assim como conversei com os familiares, por ser uma pessoa estranha ali na 

EquoAmigos, e somente depois que eles me já conheciam e a minha presença já não era mais 

estranha, eu pude acompanhar as sessões e participar das brincadeiras. Tanto entre os 

praticantes como com os cavalos, com o Black eu não tinha essa “interação” e, por tal motivo, 

a Aline me autorizou que eu acompanhasse apenas o Fofuxo e o Brilhante.  

Em vários casos, essa interação foi de suma importância para que essas pessoas 

voltassem a ter uma vida social. A Fernanda que, desde pequena, foi excluída socialmente, 

encontrou com o cavalo uma forma de inclusão social. Em várias conversas com a sua mãe ela 

me contava inúmeros casos em que foi excluída e ignorada pelas pessoas, tanto ela como a sua 

filha. Em uma sessão a mãe falou: “os animais não excluíram a minha filha e não a veem como 

diferente, por isso tenho gatos e cachorros em casa”. 

 Nas festas e nas datas comemorativas, os cavalos tinham sempre algum adereço 

comemorativo. Na foto abaixo o Fofuxo (que era o cavalo mais querido da EquoAmigos) este 

com as “orelhas de coelhos” na semana da páscoa, como uma maneira de “humanizar”. Assim, 

a relação homem-animal não era vista pela dicotomia, mas como uma relação social entre 

ambos.  Por mais que o cavalo pudesse não compreender o significado de tais adereços, para as 

crianças, essa era uma forma de aumentar os laços e de ter mais brincadeiras.  

A EquoAmigos para alguns praticantes não era o lugar apenas de terapia, mas sim de 

socialização. Por isso as fisioterapeutas sempre eram gentis e educadas, o cenário era muito 

acolhedor e sempre os cavalos eram “a ligação que permitia uma aproximação social entre as 

fisioterapeutas e os praticantes no estágio inicial de tratamento. Como uma fisioterapeuta me 

contou: “ a diferença da equoterapia para qualquer outra terapia era a relação com o cavalo, que 

ali para o paciente era uma brincadeira com o seu amigo cavalo”, e eu pude ver isso em vários 

casos que eu acompanhei. 

No texto Humanidade e Animalidade Ingold (1995) aponta para um certo paradoxo que 

envolve a noção de humanidade no pensamento ocidental: é possível afirmar que todos os 

humanos são mais uma dentre as espécies animais (nesse sentido, humanos são animais) e, ao 

mesmo tempo, afirmar que a humanidade se define como sendo aquilo que a animalidade não 

é, ou seja, os humanos têm cultura, linguagem, consciência e, neste sentido, se definem como 

humanos a partir da diferenciação com o animal:  

 



37 
 

Como condição oposta à da humanidade, a animalidade transmite uma noção da 

qualidade de vida nó estado da natureza, onde se encontram seres “ em estado cru”, 

cuja conduta é impelida pela paixão bruta em vez da deliberação racional e que são 

totalmente livres dos constrangimentos da moral ou da regulação dos costumes (TIM 

INGOLD, 1995, p.6). 

 

Para explicar esse paradoxo, ele mostra que a noção de humanidade pode ser definida 

de duas formas: humanidade enquanto espécie e humanidade enquanto condição. Sendo essa 

última restrita aos seres humanos. Embora a gente possa atribuir algum grau de consciência aos 

animais, eles jamais poderão ser considerados humanos no sentido de compartilhar a condição 

humana.  

Durante o tempo que eu estive em campo e as surgiram algumas indagações sobre qual 

era o  papel do cavalo no tratamento dos praticantes da equoterapia a partir da perspectiva dos 

familiares e dos praticantes17. Para corroborar na relação homem-animal, a Beatriz18 , mãe de 

um dos praticantes,  me respondeu : “ pra mim esse diálogo que meu filho encontra aqui com o 

cavalo é uma maneira dele voltar a ter a vida de antes e vejo o cavalo como um amigo nessa 

cavalgada da vida”, essa frase enfatiza de modo geral o papel do cavalo na relação com o 

indivíduo, que o lado ludico e subjetivo do galopar poderia ser uma entrada ou encontro do de 

um lugar de sujeito na sociedade para aqueles que, por possuírem alguma deficiência, acabam 

sendo excluídos.  

Nesse sentido, se, de acordo com Inglold, a noção de humanidade no Ocidente moderno 

implica uma diferença entre a humanidade enquanto espécie e a humanidade enquanto condição 

(eessa última exclusiva da espécie humana), no tratamento da equoterapia, ao se atribuir uma 

certa subjetividade aos animais, os praticantes acabam encontrando uma forma de se recolocar 

como sujeitos na sociedade. Por esse motivo, os familiares enfatizavam sempre o aspecto 

socializador da equoterapia, que os permitia, através da relação com o animal, encontrar uma 

forma de incluir socialmente as pessoas portadoras de deficiência. 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Nem todos eu pude ter uma resposta “ direta” para as minhas indagações, pois alguns ainda não falavam ou 
não conseguiram falar, e por isso tive uma “resposta indireta” a partir dos familiares e da linguagem corporal e 
emocional dos meus nativos. 
18 Em quase toda conversa ela pontuava que o filho nasceu normal, que por um acidente, um atropelamento ele 
tinha que reaprender a ter uma vida normal.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O título deste trabalho, “ a inclusão social a partir dos galopes” tem como objetivo 

enfatizar como diretamente e/ou indiretamente o cavalo foi como uma “ponte de ligação” para 

os respectivos atores iniciarem ou retomarem a vida social. Em muitos casos, foi na 

EquoAmigos que esses indivíduos se sentiram parte da sociedade. Essa analogia do cavalo 

como ponte de ligação remete à “saída” da situação de exclusão social e, ao galopar pela ponte, 

se dá a inclusão social desses sujeitos como indivíduos sociais. Assim, me apropriei dos estudos 

na área da Antropologia tendo como objetivo investigar a relação homem-animal não pelo viés 

dicotômico, mas sim a partir de uma perspectiva integral, privilegiando a perspectiva dos 

próprios atores sociais envolvidos na equoterapia. 

Ingold (1995) elucida que muitos sociobiólogos tiram conclusões sobre a condição 

humana tendo como pilar os estudos de insetos sociais, tais como abelhas e as formigas: “a 

psicologia do orangotango já foi completamente descrita pelos cientistas, a partir de suas 

observações do ouriço-do-mar” (CUPPY,1931 apud INGOLD 1995, p.8). Nesse caso, a noção 

de humanidade se define por oposição à condição de animalidade. No meu trabalho, a partir do 

estudo da equoterapia, procurei pensar a relação entre as noções de humanidade e animalidade 

não pela dualidade humano-animal e nem tendo como uma única via os estudos do contato 

humano com outros animais, mas sim a partir da interação do homem com o animal em questão, 

nesse caso o cavalo. Procurei mostrar como essa interação é um pilar do tratamento da 

equoterapia e como ela é compreendida por aqueles que a praticam, seja na condição de 

praticantes, familiares ou terapeutas. 

 Ao longo do meu campo, focalizar aa relação do cavalo e seu cavaleiro no cenário da 

EquoAmigos e as nuances sociais que são formadas dentro desse espaço social. Percebi, assim, 

que, ao estender, de certo modo, a condição humana aos animais, tratando-os por nomes 

próprios, como sujeitos com comportamentos específicos e com os quais se estabelecia uma 

relação que era a base do tratamento da equoterapia, criava-se a possibilidade de incluir 

socialmente pessoas portadoras de deficiência que eram excluídas do convívio social. Através 

da terapia que tinha como base a relação do praticante com o animal, pensada como uma relação 

intersubjetiva, a condição humana da pessoa com deficiência poderia tomar novas feições e ela 

poderia ser incluída no meio social como um sujeito, com suas particularidades e 

especificidades. 
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