
1. APRESENTAÇÃO DO TEMA

A companhia de animais de estimação proporciona inúmeros benefícios á saúde, diante
disto é perceptível o aumento da presença desses animais em hospitais e clínicas
médicas para fins terapêuticos. Porém não são apenas animais de estimação de
pequeno porte, como cães e gatos, que contribuem neste processo, os animais de
grande porte como os cavalos, por exemplo, vêm sendo protagonistas para o
desenvolvimento humano através da Equoterapia ou Equitação Terapêutica.

A intenção do presente trabalho é propor um novo centro de Equoterapia que fará parte
de um grande parque urbano, que integrará diversos usos como os terapêuticos,
cultural e lazer com o intuito de realizar a requalificação e propor um novo uso para um
espaço de grande importância afetiva e cultural, da cidade de Goiânia, o Hipódromo da
Lagoinha.
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2. ABORDAGEM TEMÁTICA
Equitação Terapêutica ou Equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo para
fins de saúde, educação e lazer. Ultimamente esse recurso serve de tratamento para
várias disfunções físicas e mentais, proporcionando aos praticantes a percepção de suas
potencialidades e minimizando suas deficiências.
Nesse sentido, a modalidade influência diretamente na vida diária do praticante, permitindo
que ele seja um indivíduo mais ativo socialmente, com as pessoas de seu convívio,
trabalhando também sua postura e posicionamento. (BEZERRA, 2011, p. 20).
Segundo Motti (2007), a Equoterapia ganhou força, no Brasil, após a criação da
Associação Nacional de Equoterapia³ (ANDE-BRASIL), que é uma entidade sem fins
lucrativos, que oferece meios de reabilitação, educação e inserção social, visando a
qualidade de vida de pessoas com deficiência ou necessidades especiais.
Um dos objetivos da ANDE-BRASIL é a ação doutrinária e a orientação para criação e
organização de novos Centros de equoterapia em todo o território nacional.

3. PROPOSTA PROJETUAL
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta deste projeto surgiu a partir da intenção de propor um Centro Público de
Equoterapia a fim de oferecer atendimento digno para as crianças com necessidades
especiais e que não têm condição de custear esse tipo de tratamento.
Para a escolha do lugar, elevou-se a possibilidade de utilizar o Hipódromo da Lagoinha,
que passa por um quadro de descuido e desatenção por parte de seus proprietários.
Sendo assim, o projeto contemplará a criação de um espaço público para Equoterapia e
devolverá ao Hipódromo a sua devida importância, através de uma revitalização e
reocupação que ocorrerá com a criação de um complexo contendo um parque que
deverá integrar os usos direcionados a equoterapia juntamente com usos direcionados
para o lazer, cultura e contato com a natureza.


