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Resumo 
Introdução: a semiótica é uma ciência que adentra em todos os níveis do conhecimento              
humano e está intimamente ligada de forma direta e indireta no sentido estrutural da              
representação humana em áreas diversas o que inclui a equoterapia. A semiótica            
direcionada a atividade física em equoterapia demonstra um complexo sistema de           
códigos que designam objetos, características, ações e reações, códigos que possuem a            
função de codificar e decodificar informações que visam o bom desenvolvimento global            
de seus praticantes. O sentido de promoção em saúde promovido pela equoterapia é um              
grande salto para o desenvolvimento humano e nesse sentido a semiótica pode            
contribuir largamente com avaliação desse campo de conhecimento. Objetivo: realizar          
análise semiótica da prática equoterápica. Metodologia: este estudo engendra-se como          
observacional com abordagem qualitativa. Participaram desta pesquisa dois praticantes         
de equoterapia que foram observados pelos proponentes deste estudo durante três           
meses. Ressalta-se que os pesquisadores não tiveram contato direto com os           
participantes. A coleta de dados ocorreu integralmente pela observação direta in loco.            
Resultados: a avaliação semiótica em equoterapia foi analisada por intermédio da força            
ativa do fenômeno físico do praticante e do cavalo concomitantemente. Notou-se que a             
realidade em questão é voltada para o bem comum e benefícios diretos ao praticante e               
indiretos aos envolvidos com a atividade: terapeutas, condutores do cavalo e o próprio             
animal. Considerações finais: compreender as atividades sócio humanas é objetivo da           
semiótica envolvida no processo de entendimento cultural, social e global. A avaliação            
semiótica em equoterapia não é algo filosófico mas, algo prático de conduta            
semantizada. O valor semiótico em equoterapia está diretamente relacionado com          
atividade física do galope com objetivo educativo ou mesmo terapêutico. Portanto, a            
semiótica pode ser útil para a representatividade epistemológica de todas as atividades            
estáticas ou dinâmicas proporcionadas pelo cavalo no momento da montaria bem como,            
atividades sensoriais proporcionadas pelo ambiente ou mesmo por terapeutas auxiliares          
do praticante. 
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