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Horsemorphization of Human 
 

ABSTRACT Humans and horses have lived together for centuries, whether in a harmonious way or with a low degree of 

the welfare of horses, congruent that they would live if they were both in nature with other horses. The purpose of this 

mini-review is to compare the relationship between horses and this species with humans, to see if there is an idea of a 

horsemorphization from the equine point of view. According to this review, there is no way of saying whether horses 

see humans as horses, but, human beings often have their becoming-horse, to learn to have a more ethical and quality 

relationship with these animals.    
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Introdução 
 

Em obras zooliterárias, como o Gaúcho do brasileiro de José de Alencar (1978) e Cavalo de Guerra do inglês 

Michael Morpurgo (2011) é possível refletir sobre a relação humano-equino. Nestes dois livros, os protagonistas 

possuem uma relação praticamente fraternal com seus animais, ou ainda, uma ligação de uma profunda amizade. 

Embora, outros personagens são o oposto disso, representam a afetividade da violência. Ambos os modos são estímulos 

para o bem-estar ou não dos animais. Enfim, é para isto que serve o campo da zooliteratura, pensar de forma 

transdisciplinar e dialógica os animais, o ser humano, a relação dos dois e do meio ambiente que se convivem, além da 

animalidade e do devir-animal. No primeiro conceito se tem o pensamento do que é o animal, o segundo das 

transformações dos animais passa, muitas vezes causadas pelo ser humano, e inclusive a própria animalidade e o devir-

animal do ser humano (Guida 2011; Junqueira 2013; Maciel 2011). Esta ideia de devir-animal foi construída pelos 

pensadores Deleuze e Guatarri na obra Mil platôs (1997), entende-se a ideia que o ser humano pode ter seu devir-

animal quando se assemelha com o animal, como por exemplo, pelo comportamento ou ainda, o Michael Morpurgo 

que teve seu devir-cavalo quando escreveu o protagonista Joey contando sobre sua própria história.  

Na zooliteratura, pode-se ainda estudar a questão da antropomorfizarão dos animais, que é quando o animal 

ganha falas e atitudes humanas; isso ocorre na realidade também, principalmente quando se trata de animais de 

companhia, como cães que usam roupa, por exemplo. Então, pensa-se que estes cães estão no devir-humano, ou ainda, 

RESUMO Os seres humanos e equinos convivem há séculos, sejam de maneira harmoniosa ou de baixo grau de bem-

estar dos cavalos, congruente que viveriam se estivessem na natureza com outros equinos. O objetivo desta mini 

revisão é comparar as relações dos equinos e desta espécie com humanos, para verificar se há uma ideia de 

equinomorfização do ponto de vista do equino. Pela revisão, não há como dizer se os equinos enxergam os humanos 

como equinos, mas, o ser humano muitas vezes tem seu devir-equino, para aprender a ter uma relação com mais 

ética e qualidade com estes animais.    
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na sua própria transformação em sua espécie, e no fim, isto pode mostrar uma relação inadequada e não saudável entre 

os indivíduos animais humanos e animais não humanos (Videla 2017). Há equinos que também servem como animais 

de companhia, porém outros servem para os esportes, trabalho, guerras etc. Como diriam os filósofos citados 

anteriormente, ´´ Há mais diferenças entre um cavalo de corrida e um cavalo de lavoura do que entre um cavalo de 

lavoura e um boi`` (1997). E que não há essa afetividade, como no cão e no humano, que sustenta a relação e existência 

da utilização do animal. Mas ainda assim, há afetividade, seja positiva ou negativa para os equinos. Todavia, quando se 

volta no tempo, antes da dominação humana sobre esta espécie, os equinos viviam em bandos, onde havia relações 

tanto de afetos positivos expressas pelo grooming mútuo (limpeza) e afetos negativos, ou comportamento agnóstico, 

quando há atritos entre garanhões, por exemplo (Fraser 1992). Assim, se teoriza que o animal humano, quando está 

em contato ou numa comunicação com um equino, pode se transformar em um equino. Isto é, uma equinomorfização 

do ser humano e o ser humano em seu devir-equino. Com isto, o objetivo desta mini revisão, de forma crítica, é traçar 

um paralelo da relação humano-equino e de equino-equino, para verificar a possibilidade, de ao menos no campo 

teórico, pensar na transformação humana para equino numa visão do própria animal. 

 

Doma 
 

Doma é um termo usado para treinamento de cavalo para que ele aceite ser usado, uma etapa da vida de um 

cavalo muito importante para o ser humano. É quando o animal se transforma para ter uma utilidade para o humano. 

Podendo ser de uma forma considerada violenta ou de forma considerada racional, tendo como diferenças a visão que 

o equino possa ter do ser humano; uma é medo e a outra, a confiança (Leal 1996). Xenofante, na época da Grécia Antiga, 

já priorizava a técnica que respeita o comportamento natural dos equinos (Xenofante 1893). Nas épocas atuais, um 

grande nome é o Monty Roberts, que também segue está linha afetiva de doma. Ao ler seu livro (2010), percebe-se 

claramente que o cowboy americano, em sua interação com os animais, tenta se aproximar mais profundamente do 

universo equino, buscando entender a linguagem Equus. Um seguidor dele, o brasileiro Eduardo Moreira (2012), 

comenta que se assemelha quando a mãe interage com o potro, a fim de educá-lo (Fraser 1992), seria uma punição 

positiva que lembraria este momento de sua vida, havendo assim. Além desta proximidade da relação materna-filiar no 

Join Up, há quem utiliza a técnica do imprinting, que basicamente é manipular o potro pouco tempo depois de seu 

nascimento (Waran et al 2002) da mesma forma que sua mãe o lamberia depois do nascimento, o que serve para criar 

um reconhecimento e vínculo materno-filial. Assim como fez etólogo Austríaco Konrad Lorenz com um ganso (Fraser 

1992). Mas há dúvidas se este processo de imprint nos potros mimetize algo natural (McGreevy et al 2018). 

Outras pessoas já atuam com a técnica do leadership. Faz parte do grupo social dos equinos a questão da 

hierarquização, onde há animais dominantes e submissos, ou, os que seguem um líder. E isto facilita o convívio social 

entre eles, na alimentação (pastejo) e em momentos de perigo (Fraser 1992). Então, nesta técnica, o ser humano vira 

um ´´líder`` do equino, e o animal deve segui-lo. Porém, segundo o artigo de Hartmann et al (2017), esta teoria pouco 

pode ser levada como verdade, pois, o que mostram é que o cavalo tem sua atitude relacionada com os reforços 

praticados no treinamento de forma correta, não em uma visão do cavalo que o ser humano é seu líder. Ainda 

comentam, que pensar desta forma é antropomorfizar a relação com o animal. Mesmo, assim, parece que existem 

pessoas que pensam e treinam os animais com este pensamento.  

 

Relações e afetos 
 

Após (antes e durante) a doma, a utilização dos equinos, não importa para quê, e há assim, relações entre os 

animais humanos e estes animais. Como construído até agora, sejam elas boas ou ruins, e isto reflete no bem-estar dos 

animais, pois são estímulos para as emoções dos equinos, seja a alegria ou o sofrimento (Pisa et al 2020).  Em seu 

ambiente natural, um equino tem o seu herdmate (companheiro), o ato do comportamento de grooming, onde um 

tenta limpar ou coçar o outro especialmente em lugares mais sensíveis do cavalo, além de limpeza serve para laços 

afetivos (McCreevy 2004). Algumas pessoas, ao escovar seus equinos, são também ´´limpados`` por eles. Assim como 
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se fosse um equino. Wipper (2000) coloca a questão de partnership (parceiro) no meio equestre, onde a relação é feita 

à base da confiança entre os dois lados, que construído com o saber lidar com o animal.  

Quando um equino mais jovem enfrenta uma situação aversiva, porém tem um outro equino, o seu medo pode 

ser diminuído (Christensen et al 2008). Na pesquisa de Schrimph et al (2020), foi demonstrado que na presença de um 

humano um equino aproximou mais de um objeto. Estes dois estudos mostraram que ter outro indivíduo, humano ou 

equino, pode ser o diferencial para ter mais confiança ou atitude. Sabe-se que quanto maior o período em que um 

equino está com um indivíduo humano, maior a possibilidade de criar uma afetividade com ele, principalmente se for 

um tempo maior que um ano (Payne et al 2016). O artigo de Fureix et al (2009) argumenta que a percepção do cavalo 

sobre o ser humano está mediada pela memória, isto é, o modo como o ser humano trata o animal durante sua vida. 

Assim como no estudo de Sankey et al (2010), e ainda podem generalizar para com outros seres humanos. Também 

influenciando o comportamento dos equinos. Enfim, há sim uma maior necessidade de criar bons vínculos com os 

animais, por questões éticas e de segurança, conhecendo mais ainda os seus comportamentos e como lidar com eles 

(Hausberguer et al 2008). 

 

Considerações Finais 
 

Pelas pesquisas apresentadas nesta mini revisão de literatura, é possível entender que os seres humanos fazem 

parte do mundo dos equinos, melhor dizendo de cada equino. Contudo, não há como sugerir que o equino vê o ser 

humano como outro equino, embora haja afetos semelhantes. Portanto, não há como dizer que existe uma 

equinomorfização como há uma antropomorfização. Este conceito apresentado não pode ser visto somente no campo 

prático, mas no simbólico, já que o ser humano para lidar com os equinos, de forma ética e que propicie o bem-estar 

animal, precisa aprender mais sobre etologia equina. Muitas vezes, ocorre com a observação e nela, por mais que 

cientifica que seja, ou popular, como no caso do Monty Roberts, há um devir-equino no ser humano, onde ele se 

transforma em um equino ou ainda como se fosse o personagem mítico Centauro, um ser metade humano e metade 

equino. Enfim, a relação humano-equino deve ser cada vez mais estudada, para que se crie mais conhecimentos 

aplicáveis à prática, para dar aos animais e aos humanos, mais bem-estar e saúde integral, por isto, espere-se ainda, 

que de alguma forma, este trabalho seja incentivo para mais pesquisas sobre a visão, emoções e sentimentos do ser 

humano na relação com os equinos, em sua animalidade e no seu devir-equino. O que pode atravessar âmbitos sociais 

e culturais também, assim, construir também algo pensando na saúde única.  
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