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Institui  a  equoterapia  como  política  de
educação  e  como  método  terapêutico  de
habilitação  e  reabilitação  de  pessoas  com
deficiência  no  âmbito  do  Estado  de  Mato
Grosso e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da
Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Institui a equoterapia como método terapêutico de tratamento para habilitação e reabilitação de
pessoas com deficiência na rede pública de saúde e como política de educação nas escolas mantidas pelo
Poder Público.

§ 1º A equoterapia é empregada no tratamento de lesões neuromotoras de origem encefálica ou medular,
patologias ortopédicas congênitas ou adquiridas, disfunções sensório-motoras, distúrbios evolutivos,
comportamentais, de aprendizagem e emocionais.

§ 2º O serviço especializado de saúde de que trata o caput se estende para as instituições de saúde
contratadas ou conveniadas com o Estado, observadas as suas especificidades.  

Art. 2º O método terapêutico de que trata o art. 1º inclui a hipoterapia, voltada para pessoas com deficiência
que não possui condições de se manter sozinho sobre o cavalo, necessitando de um auxiliar guia, para a
condução do cavalo e, se necessário, de auxiliar lateral, para mantê-lo montado com segurança.

Art. 3º Esta lei visa garantir às pessoas com deficiência o pleno acesso às ações governamentais
necessárias ao seu cumprimento e das disposições constitucionais e legais que lhes concernem,
notadamente, o atendimento a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e
seu Protocolo Facultativo, entendida a matéria como obrigação do Poder Público Estadual.

Art. 4º Esta lei será regulamentada de acordo com a Emenda Constitucional Estadual n.º 19/01.

 

 



Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

A proposta legislativa visa assegurar o tratamento terapêutico por meio da prática da equoterapia aos
pacientes com deficiência, também empregado como terapia da aprendizagem. Reconhecida
internacionalmente por seus benefícios para a saúde humana, bem como para a educação, notadamente
para a pessoa com deficiência de aprendizagem.

A equoterapia chegou ao Brasil em 1990, com excelentes resultados, o que tem levado à ampliação
organizada da prática no País, podendo ser definida como um método científico aplicado como terapia na
saúde e na educação, que utiliza o cavalo, numa abordagem multiprofissional e interdisciplinar, buscando
minimizar suas deficiências para viverem melhor.

Para que ocorra aprendizagem é necessário que haja interação entre o indivíduo e seu ambiente, sendo que
a técnica da equoterapia vai afetar diretamente na qualidade de vida do praticante. Nesse processo, fatores
como a capacidade de manter a atenção concentrada, a capacidade de estabelecer vínculos afetivos e a
autoconfiança assumem um papel de relevada importância.

Partindo dessa premissa, a Equoterapia se insere muito bem no contexto da aprendizagem, principalmente
no que diz respeito às crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem nas áreas da leitura, escrita,
matemática, psicomotricidade ou social.

A terapia começa a acontecer no momento em que o aluno entra em contato com o animal. Inicialmente, o
cavalo representa um problema novo com o qual o praticante terá que lidar, aprendendo a maneira correta
de montar ou descobrindo meios para fazer com que o animal aceite seus comandos (como, por exemplo,
levá-lo aos lugares em que deseja ir).

Outro aspecto a ser destacado é o fato de que a Equoterapia requer do praticante a atenção concentrada
durante os trinta minutos em que a sessão se desenvolve. Este é um fator bastante importante para o bom
desempenho do aluno na escola, pois a atenção é considerada a base do aprendizado.

Com todos esses fatores associados durante o trabalho desenvolvido na Equoterapia, o praticante é
motivado e estimulado a adquirir novos conhecimentos e a manter todos os seus sentidos ativados, o que o
prepara para um melhor aprendizado da leitura, escrita e matemática.

 A equoterapia oferece suas contribuições na educação inclusiva e com isto, possibilita o direcionamento de
um trabalho coadjuvante para as crianças com deficiência, inseridas na rede regular de ensino, constituindo,
assim, um diferencial no processo de ensino-aprendizagem nos seus aspectos físico, psicológico, sociológico
e espiritual.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) e Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE)
14,5% da população apresenta algum tipo de deficiência: física (tetraplegia, paraplegia e outros), deficiência
mental (leve, moderada e profunda); deficiência auditiva (total ou parcial) deficiência visual (cegueira total e
visão reduzida) e deficiência múltipla (duas ou mais deficiências associadas).

É importante destacar que, em nosso Estado existem algumas Associações que trabalham a equoterapia
como tratamento terapêutico sendo elas instaladas nos municípios de Cuiabá, Várzea Grande e Juína.
Considerando as experiências e os resultados obtidos em outras unidades da federação, vem despertando o
interesse em outros municípios do nosso Estado.

Nessa linha de raciocínio, temos, inclusive, uma Indicação n.º 457/2012 do Deputado Luiz Marinho, à época,
que buscou efetivar a inserção da Associação Matogrossense de Equoterapia e Esporte Equestre do
município de Várzea Grande, no programa de saúde do Governo do Estado de Mato Grosso.

Finalmente, a iniciativa é comum e concorrente para legislar sobre a matéria, nos termos do art. 23, inciso II
e art. 24, inciso IX, todos da Constituição da República Federativa do Brasil c/c com a Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, que possui status de Emenda
Constitucional visto ter sido aprovada pelo quorum descrito no art. 5º, § 3º da Constituição Federal.   



Pelas razões expostas, dada a importância que o assunto impõe e por se tratar de matéria de relevante
interesse social, apresento o presente Projeto de Lei para análise e apreciação dos Nobres pares, para que
Vossas Excelências ao final emitam parecer e voto favorável à sua aprovação perante o Plenário desta
Douta Casa Legislativa.
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