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Introdução	

Pode	ser	que	você	já	tenha	escutado	o	termo	“tutor	de	cão”	e	até	o	utilize.	Que	
já	 tenha	 percebido	 o	 quão	 estranho	 é	 se	 autodenominar	 “dono	 de	 cão”	 ou	mesmo	
“proprietário”.	 Claro,	 somos	 donos	 de	 coisas	 e	 cães	 não	 são	 coisas,	 certo?	 Se	 você	
nunca	 pensou	 sobre	 isso,	 não	 tem	 nenhum	 problema,	mas	 pode	 começar	 a	 pensar	
agora.		

Tem	gente	que	acha	essa	questão	uma	grande	bobagem,	afinal	de	contas,	são	
só	 palavras.	 Acontece	 que	 as	 palavras	 comunicam	 o	 que	 acontece	 à	 nossa	 volta	 e	
dentro	de	nós	não	apenas	ao	outro,	mas	também	a	nós	mesmos.	E	não	parece	muito	
eficiente	usar	palavras	que	não	comunicam	exatamente	o	que	pensamos	e	sentimos	e	
ainda	por	cima	esperar	que	a	outra	pessoa,	ou	mesmo	nosso	próprio	cérebro	(a	gente	
se	 escuta	 quando	 fala	 também),	 interprete	 corretamente	 o	 que	 estamos	 querendo	
dizer.	 Para	 uma	 comunicação	 eficiente,	 nosso	 idioma	 tem	 palavras	 específicas	 para	
cada	situação.		

E	o	que	é	tutor,	afinal	de	contas?	Vamos	ao	dicionário,	que	deveria	ser	o	livro	
que	 consultamos	 sempre	 que	 queremos	 escolher	 uma	boa	 palavra	 para	 expressar	 o	
que	desejamos.		

tutor	(ô).	S.m.	1.	Indivíduo	legalmente	encarregado	de	tutelar	alguém.	2.	Protetor,	defensor.		
tulelar2.	V.t.d.	1.	Exercer	tutela	sobre;	cuidar	de,	na	qualidade	de	tutor.	2.	Proteger,	amparar,	defender.	[Sin.	ger.:	
tutorar.]	
(Fonte:	 Dicionário	 básico	 da	 língua	 portuguesa	 FOLHA/AURÉLIO,	 1995.	 Comparado	 com	 Google	
encurtador.com.br/dhzB5	e	Dicio	https://www.dicio.com.br/tutelar/)	
	

Agora	que	sabemos	o	que	é	um	tutor,	adianto	que	o	objetivo	desse	material	é	
dar	informações	para	você	que	deseja	de	fato	SER	UM	TUTOR.	O	que	vejo	atualmente	
são	dois	grupos	de	pessoas:	as	que	acham	que	palavras	“são	apenas	palavras”,	tanto	
faz	 falar	dono,	 tutor,	 proprietário,	mãe	etc.	 E	 aquele	 grupo	das	que	acham	ofensivo	
dizer	 que	 são	 donas,	 trocam	 para	 tutoras,	 mas	 seguem	 agindo	 e	 pensando	 como	
donas.	Em	ambas	as	situações,	não	existem	ganhos	reais	para	a	relação	humano-cão.	
Permanecemos	no	jogo	das	palavras	vazias	e	na	guerra	das	aparências.	A	única	atitude	
capaz	de	trazer	mudanças	é	alinhar	o	que	falamos	ao	que	fazemos.	Sendo	que	uma	das	
etapas	mais	importantes	já	transpusemos:	entender	o	significado	da	palavra	tutor.	

É	 necessário	 haver	 uma	 motivação	 para	 que	 a	 pessoa	 alinhe	 as	 ações	 ao	
discurso.	 Essa	 motivação	 ativa	 a	 vontade	 ou	 desejo,	 e	 é	 essa	 sensação	 que	 nos	
impulsiona.	A	satisfação	dos	nossos	desejos	é	ligada	à	obtenção	de	prazer.	Prazer	é	o	
que	buscamos.	Quando	sentimos	prazer	significa	que	estamos	onde	deveríamos	estar	
e	 que	 algo	 importante	 se	 completou.	 Sabe	 quando	 uma	 pessoa	 fala:	 “esta	 porta	 só	
abre	por	dentro”?	Pois	é,	esta	frase	resume	o	que	acabei	de	explicar.	A	chave	da	porta,	
que	é	o	desejo,	está	do	lado	de	dentro	e	é	sua.	Só	você	pode	destrancar	esta	porta.	E	
se	você	está	lendo	este	e-book,	posso	afirmar	que	sua	porta	se	abriu.	



Ainda	assim,	existem	pessoas	que	pensam	que,	ao	abrir	a	porta,	o	trabalho	está	
acabado.	Na	 realidade,	este	é	apenas	o	primeiro	e	mais	 importante	passo	de	 toda	a	
travessia.	 Há	 quem	 nem	 veja	 a	 porta	 e	 siga	 a	 vida	 se	 debatendo	 em	 meio	 a	 seus	
problemas	sem	achar	uma	solução.	Ver	a	porta	é	importante,	e	só	consegue	fazer	isso	
quem	está	atento.	Abrir	a	porta	só	consegue	quem	está	presente	para	seus	próprios	
valores.	E	a	terceira	etapa	é	empreender	a	travessia,	onde	reside	o	trabalho.	Existem	
pessoas	que	empacam	na	primeira	etapa,	outras	 empacam	na	 segunda	etapa	e	 tem	
gente	 que	 empaca	 na	 travessia,	 por	 diversos	 motivos.	 A	 realidade	 é	 que	 o	 que	 vai	
mantê-lo	 nesse	 trabalho	 que	 o	 levará	 ao	 seu	 objetivo	 verdadeiro	 é	 sentir	 prazer	 na	
travessia.		

Para	 se	 tornar	 um	 tutor,	 vamos	
empreender	a	travessia	de	um	oceano.	Vamos	do	
porto	que	eu	chamo	de	“dono”	até	o	porto	que	
chamo	 de	 “tutor”.	 Eles	 ficam	 em	 continentes	
diferentes,	é	preciso	enfrentar	o	mar.	Apesar	de	
a	 meta	 ser	 chegar	 ao	 porto	 “tutor”,	 nada	 vai	
acontecer	 se	não	nos	prepararmos	e	estivermos	

atentos	a	cada	etapa	do	processo.	Além	do	que,	
para	 qualquer	 travessia,	 precisamos	 de	 um	
veículo.	O	tipo	de	veículo	vai	depender	do	lugar	por	onde	vamos	atravessar.	No	nosso	
caso	vamos	por	água.	Tem	uma	razão	para	eu	dizer	que	nossa	travessia	é	pela	água,	
mais	especificamente	pelo	mar,	que	vai	 ficar	clara	mais	adiante.	No	mar,	vamos	usar	
um	barco	cujo	porte	vai	depender	do	quão	turbulento	é	esse	mar	ou	de	quão	distante	
um	 porto	 está	 do	 outro.	 	 Cada	 um	 tem	 seu	 mar.	 É	 algo	 que	 está	 ali	 e	 deve	 ser	
encarado,	 conhecido.	 É	 o	 seu	 oceano.	 Vou	 te	 ajudar	 a	 pensar	 numa	 rota	 que	 vai	 te	
guiar	 no	 começo,	 mas	 que	 poderá	 ser	 modificada	 durante	 a	 travessia,	 recebendo	
correções	e	ajuste	fino.		

Só	o	amor	o	levará	até	o	objetivo,	etapa	por	etapa,	da	arte	de	escolher	o	barco	
correto	com	base	na	rota	e	no	estado	das	águas,	a	traçar	a	rota.	

Com	 base	 na	minha	 observação,	 consigo	 dizer	 que	muito	 provavelmente,	 se	
você	adotou	ou	quer	adotar	um	cachorro	é	porque	está	procurando	um	amigo	para	
todos	os	momentos,	um	parceiro,	alguém	com	quem	consiga	 se	comunicar,	passear,	
viajar,	e	a	quem	possa	abraçar.	Enfim,	você	busca	uma	companhia	para	a	vida.		

Realmente	é	muito	sedutora	essa	ideia	
de	 ter	 um	 companheiro	 fiel.	 Eu	 mesma	 tive	
vários	cães	até	hoje	e	sei	o	valor	de	um	afago	
canino	 num	 momento	 difícil	 e	 o	 quanto	 é	
importante	aquele	olhar	sem	julgamento	que	
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eles	nos	oferecem	todos	os	dias	ainda	que	tenhamos	falhado	com	eles.		

Mesmo	com	esse	objetivo	comum,	as	pessoas	criam	diferentes	expectativas	em	
relação	aos	 seus	 cachorros.	O	 conceito	de	 “amigo	e	 companheiro	de	 vida”	pode	 ser	
diferente	para	cada	um	e	determina	a	pressão	que	colocamos	sobre	a	presença	de	um	
cachorro	em	nossa	vida.		

Na	 maior	 parte	 das	 vezes,	 essas	
expectativas	são	criadas	a	partir	do	imaginário	
coletivo,	 alimentado	 pelo	 mundo	 que	 nos	
cerca.	 Quantos	 filmes,	 quadrinhos,	
propagandas,	revistas,	memes	e	histórias	você	
já	 viu	 sobre	 cães	 heróis,	 fieis,	 fofos,	 meigos,	

treinados,	 obedientes?	 Cães	 que	 olham	
quando	 o	 humano	 fala,	 que	 olha	 nos	 olhos	 e	

adivinha	o	que	o	humano	quer?	Somos	bombardeados	com	essas	 informações	e	são	
elas	que	compõem	grande	parte	desse	imaginário	de	“cão	ideal	desejado”.	Romantiza-
se	a	relação	do	humano	com	um	cachorro.		

Quando	 o	 bicho	 chega	 à	 sua	 casa	 e	
você,	em	menos	de	dois	dias,	percebe	que	não	
recebeu	 o	 que	 queria,	 o	 que	 imaginava,	
começam	 os	 problemas	 e	 as	 crises.	 O	 que	 se	
segue	 pode	 ser	 tão	 variável	 quanto	 somos	
diferentes	 uns	 dos	 outros.	 As	 opções	 vão	 de	
pessoas	 que	 não	 pensam	 duas	 vezes	 e	
devolvem	 ou	 abandonam	 o	 cão	 na	 rua,	 até	
aquelas	 que	 passam	 a	 vida	 tendo	 moveis	
destruídos,	 casa	 suja	 e	 sendo	 até	 mesmo	
mordidas	sem	desconfiarem	que	é	possível	chegar	a	uma	relação	real	e	prazerosa	de	
amizade	com	o	cachorro	sem	um	sacrifício	pessoal	tão	grande.		

Minha	ideia	ao	escrever	esse	e-book	é	oferecer	uma	luz.	É	mostrar	que	existem	
soluções	 duradouras	 que	 incluem	 o	 respeito	 pelo	 cão	 e	 também	 pelo	 humano.	 É	
espalhar	 consciência	 e	 bem-estar	 entre	 todos	 os	 que	 se	 envolvem	 nesse	 amor	 pela	
convivência	 com	 um	 cachorro	 e	 mostrar	 que,	 mesmo	 ela	 sendo	 diferente	 do	 que	
aprendemos	até	agora,	pode	ser	muito	 leve	e	divertida,	além	de	oferecer	um	campo	
fértil	de	crescimento	para	os	humanos.	Cães	têm	muito	a	nos	ensinar,	basta	estarmos	
atentos	e	dispostos.		

Atenção	e	disposição	são	 importantes,	mas	não	são	os	únicos	 ingredientes	do	
processo	de	mudança.	Sem	uma	fonte	de	informações	de	qualidade,	por	mais	vontade	
que	a	pessoa	tenha	de	tornar	sua	vida	e	a	de	seu	cão	melhores,	não	vai	chegar	muito	

3	-	Expectativa	

4	-	Realidade	



longe.	A	 internet	 está	 cheia	 de	 informações	 de	 todos	 os	 tipos.	Nosso	 filtro	 tem	que	
estar	 bem	 calibrado	 para	 selecionar	 as	 informações	 que	 vão	 nos	 levar	 para	 onde	
queremos,	 da	 forma	 que	 queremos.	 Atenção,	 não	 basta	 nos	 levar	 para	 onde	
queremos,	este	detalhe	é	muito	importante.	

Vamos	supor	que	você	queira	descer	do	décimo	andar	de	um	prédio.	Ninguém	
tem	dúvidas	de	que	se	deve	usar	um	elevador.	Na	falta	de	energia,	a	escada.	Mas	tem	
outras	 formas:	queda	 livre,	asa	delta,	escalada	etc.	Seu	objetivo	é	muito	 importante,	
mas	o	caminho	que	vai	levá-lo	até	ele	pode	influenciar	o	estado	em	que	você	chegará	
no	final.	Quando	o	objetivo	envolve	ainda	um	outro	ser	vivo,	como	no	caso	de	quem	
quer	fazer	a	travessia	de	dono	a	tutor,	a	qualidade	da	travessia	do	cachorro	também	
deve	importar.	Seu	cão	vai	viajar	no	mesmo	barco	que	você.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Para	 filtrar	as	 informações,	você	precisa	de	algum	conhecimento	de	base	que	
vá	além	de	um	resultado	positivo	no	final.	O	cachorro	deve	parar	de	roer	seus	objetos:	
esse	 é	 o	 objetivo	 de	 muitos	 humanos.	 Você	 consegue	 isso	 de	 diversas	 formas.	 Em	
algumas	delas,	você	e	seu	cachorro	chegam	ao	objetivo	 felizes	e	satisfeitos,	com	um	
ganho	de	bem-estar.	E	gostaria	de	ajudá-lo	a	encontrar	as	 informações	que	o	 levem	
por	esse	caminho.		

Aqui	 você	 vai	 encontrar	 tudo	 o	 que	 é	 necessário	 para	 uma	 travessia	 de	
qualidade.	Primeiro	vou	ajuda-lo	com	o	vocabulário,	porque	na	 internet,	se	você	não	
sabe	 fazer	 uma	 busca,	 dificilmente	 chegará	 às	 informações	 que	 procura	 e	 das	 quais	
precisa.	No	texto,	apresento	o	vocabulário	com	seu	significado.	O	vocabulário	relativo	
à	 área	 de	 cães	 é	 dividido	 em	 pelo	 menos	 dois	 grupos:	 popular	 e	 científico,	 mas	
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podemos	 acrescentar	 o	 subgrupo	 das	 utilizações	 inadequadas	 dos	 termos.	 Por	 isso,	
para	 cada	 coisa	 que	 você	 busca,	 existem	 no	 mínimo	 dois	 termos	 para	 a	 mesma	
situação.		Esta	realidade	torna	o	estudo	um	grande	desafio.	

Também	 vou	 apresentar	 uma	 lista	 de	 assuntos	 importantes	 para	 guia-lo	 na	
travessia.	 Vou	 comentar	 cada	 item	da	 lista	 explicando	 sua	 importância	 no	 processo.	
Minhas	 fontes	 de	 informação	 são	 os	 estudos	 científicos,	 sempre	 que	 estiverem	
disponíveis,	pois	é	muito	triste,	apesar	de	real,	que	o	comportamento	dos	cães	tenha	
começado	 a	 ser	 estudado	 mais	 profundamente	 há	 tão	 pouco	 tempo.	 Um	 aumento	
expressivo	 começou	 na	 década	 de	 1990,	 mas	 ainda	 hoje	 está	 longe	 de	 ser	 o	 ideal.	
Muitas	 coisas	 continuam	 sem	 explicação,	 por	 isso	 eu	 também	 considero	 as	
observações	feitas	a	partir	da	minha	experiência	com	cães	e	algumas	correlações	que	
me	permito	 fazer	com	base	em	conhecimentos	gerais	de	psicologia,	 filosofia,	criação	
de	filhos	etc.	

O	que	vou	listar	aqui	compõe	a	linha	de	raciocínio	que	sigo	quando	atendo	um	
caso	de	problema	de	comportamento.		

Na	 parte	 em	 que	 falo	 especificamente	 de	 tutores,	 mesmo	 não	 sendo	minha	
área,	considero	minhas	experiências	pessoais	com	os	cães	(também	sou	uma	tutora)	e	
com	meus	filhos.	Não	pretendo	dar	soluções	para	questões	humanas,	mas	mostrar	que	
elas	 existem	 e	 dizer	 onde	 encontrei	 o	meu	 caminho.	 De	 repente,	 pode	 servir	 como	
inspiração	para	você.	

Claro	que	é	impossível	colocar	num	ebook	tudo	o	que	você	precisa	saber	para	
resolver	 os	 problemas	 que	 enfrenta	 com	 seu	 cachorro,	 mas	 é	 possível	 lhe	 dar	 um	
norte,	 um	 caminho	que	 você	 vai	 poder	 trilhar	 com	 segurança	 e	que	 vai	 leva-lo	 para	
onde	você	e	seu	cão	precisam	chegar:	a	uma	vida	mais	tranquila,	feliz	e	saudável,	a	um	
relacionamento	mais	completo	e	satisfatório,	a	um	lugar	de	companheirismo,	amizade	
e	 parceria.	 Será	 uma	 travessia	 onde	 você	 vai	 deixar	 de	 ser	 um	mero	dono	de	 cão	 e	
passará	a	 ser	um	tutor	de	cão	 (em	palavra	e	ação).	Se	você	adquiriu	este	e-book	no	
meu	 site,	 cadastrando-se	 com	 seu	 e-mail,	 terá	 também	 o	 privilégio	 de	 receber	
conteúdo	gratuito	e	com	um	grande	valor	para	lhe	ajudar.	Se	você	ainda	não	cadastrou	
seu	 e-mail	 e	 pegou	 esse	 e-book	 de	 outra	 forma,	 não	 deixe	 de	 se	 cadastrar	
(https://bichosempreguica.com.br/ebook/)	e	receber	todo	esse	conteúdo.		

Vamos	começar?	

	

	

	

	



Do	cão	–	A	origem	dos	problemas?	

Se	eu	tenho	um	problema	com	o	cão,	o	problema	deve,	obviamente,	estar	no	cão.	
Esse	 é	o	 raciocínio	básico	de	quase	 todas	 as	pessoas,	 as	 que	 têm	e	 as	que	não	 têm	
cães.	 Portanto,	 isso	 explica	 a	 quantidade	 de	 material	 por	 aí	 que	 ensina	 como,	
interferindo	no	cachorro,	eu	consigo	resolver	esses	problemas.	Normalmente,	todas	as	
soluções	recaem	na	mesma	premissa:	o	cachorro	é	mal	educado	e	precisa	aprender	a	
ser	 mais	 obediente/civilizado.	 Não	 vou	 ficar	 dando	 voltas	 aqui	 para	 dizer	 que	 essa	
premissa	 está	 incorreta	 e	 que	 é	 até	 mesmo	 cruel	 com	 o	 animal,	 além	 de	 ineficaz	
quando	 você	 analisa	 o	 todo.	 Pensando	 dessa	 maneira	 e	 agindo	 segundo	 essa	
motivação,	de	obter	obediência,	você	vai	conseguir	uma	das	três	coisas	abaixo,	ou	as	
três:	

	

1) Seu	cachorro	vai	deixar	de	 fazer	o	que	você	considera	um	problema	causado	
por	ele	e	você	vai	pensar:	“Que	ótimo!	Acertei	na	técnica!”;	

2) Seu	 cachorro	 não	 vai	 deixar	 de	 fazer	 o	 que	 você	 considera	 um	 problema	
causado	por	ele	e	você	vai	pensar:	“Cachorro	teimoso,	preciso	encontrar	outras	
coisas	mais	eficientes	para	acabar	com	isso!”;	

3) Se	você	conseguir	chegar	ao	resultado	da	primeira	opção,	posso	afirmar	que	a	
chance	de	o	 seu	cão	 ficar	doente	é	muito	grande	e,	além	disso,	você	não	vai	
perceber	que	a	doença	dele	 se	 relaciona	 com	a	 tal	 técnica	milagrosa.	 E	 esta,	
para	 mim,	 é	 a	 situação	 mais	 cruel,	 porque	 o	 humano,	 tão	 focado	 em	 suas	
próprias	necessidades,	não	enxerga	o	sofrimento	latente	do	cachorro.	

	

Então	convido	você	a	olhar	por	um	ângulo	diferente.	Que	tal	tentar	pensar	que	a	
fonte	dos	problemas	pode	não	ser	o	cachorro?	Que	o	cachorro	pode	estar,	 inclusive,	
sendo	mal	compreendido	e	que,	 se	olhar	mais	de	perto,	você	poderá	ver	onde	deve	
agir	para	resolver	os	“problemas	caninos”	que	acontecem?	A	solução	está	no	cachorro,	
sim,	mas	no	sentido	de	que	devemos	compreendê-lo	ao	invés	de	submetê-lo.	

	

	

	

	

	

	



Nesse	capítulo	eu	lhe	apresento:	o	cachorro.	

	

	

Conhecendo	o	cachorro		

Quando	 conheço	 uma	 pessoa,	 costumo	 perguntar	 coisas	 sobre	 ela:	
preferências,	 opiniões,	 ideais.	 Sou	bastante	 curiosa,	 principalmente	 se	 ela	 se	mostra	
interessante	e	interessada	em	um	bom	papo.	A	vontade	de	saber	mais	sobre	ela	cresce	
com	 o	 passar	 do	 tempo	 e,	 com	 essa	 vontade,	 as	 perguntas	 se	 aprofundam	 para	
emoções	e	sentimentos,	 intimidades,	segredos.	O	tempo	passa	e	vou	 formando	uma	
imagem	interna	daquela	pessoa.	Ela	existe	fora,	mas	também	passa	a	existir	dentro	de	
mim.	 É	 aí	 que	uma	amizade	 se	 inicia.	 Passo	 a	observar	mais	 essa	pessoa	para	obter	
informações	que,	às	vezes,	nem	ela	mesma	tem	sobre	si.	Procuro	saber	cada	vez	mais	
sobre	ela:	do	que	gosta,	do	que	não	gosta,	quais	são	as	convicções	dela,	como	ela	se	
sente	em	determinadas	situações,	quais	são	os	seus	assuntos	preferidos.		

Vou	 além	da	 informação	 falada,	 vou	 para	 a	 leitura	 das	 ações	 e	 reações	 e	 da	
relação	 dela	 com	 o	 meio.	 Passo	 a	 testar	 o	 que	 aprendi	 com	 ela,	 escutando	 e	
observando.	 Procuro	 me	 manter	 atenta	 às	 reações	 dessa	 pessoa	 amiga	 às	 minhas	
atitudes,	 porque	 a	 ideia	 é	 que	 ela	 se	 sinta	 bem,	 assim	 como	 eu,	 enquanto	 estamos	
naquela	relação.	Amizades	devem	ser	equilibradas	para	serem	amizades,	uma	relação	
de	cuidado	e	carinho	mútuos.	Para	saber	se	estou	indo	pelo	caminho	certo,	posso	usar	
a	 regra	do	nível	 de	 julgamento:	 logo	que	 você	 conhece	alguém,	 você	 julga	mais	por	
saber	 menos	 (todos	 julgamos	 com	 base	 em	 nossos	 próprios	 critérios	 e	 essa	 é	 uma	
atitude	 importante	 para	 nos	 mantermos	 seguros	 nas	 relações).	 Conforme	 você	
conhece	mais	esse	amigo,	quanto	mais	cresce	a	intimidade,	você	passa	a	julgar	menos	
e	perguntar	mais,	verificar	mais,	observar	e	testar	mais.	O	julgamento	fica	em	segundo	
plano,	 ou	 terceiro,	 porque	 no	 lugar	 do	 julgamento	 foi	 construída	 uma	 ponte:	 a	
comunicação.	Um	espaço	seguro	de	diálogo.		



Quando	 numa	 relação	 próxima	 não	 existe	 esse	 interesse	 de	 um	 conhecer	 o	
outro,	a	situação	caminha	para	uma	relação	de	abuso,	imposição,	disputa	de	poder	ou	
afastamento.	Qualquer	coisa,	menos	amizade.	Posso	dizer	que	sou	sua	amiga,	mas	se	
eu	não	me	interesso	em	conhecer	você,	vou	passar	a	impor	minhas	vontades	para	que	
você	 faça	 o	 que	 quero	 e,	 caso	 não	 fizer,	 eu	 acabo	 frustrada,	 vingativa,	 agressiva	 ou	
magoada	 e	 chantagista.	 Essas	 são	 estratégias	 para	 obtermos	 prazer	 por	 meio	 da	
satisfação	de	 vontade	 egoísta.	 Você	 é	minha	 e	 deve	 fazer	 o	 que	quero,	 assim	 como	
qualquer	outra	 coisa	da	qual	eu	 seja	dona.	E	não	 se	deve	 ser	dono	de	um	ser	vivo.	
Somos	donos	de	objetos.		

Tratar	os	outros	seres	vivos	como	objetos	é	o	inverso	de	termos	um	amigo.	Na	
melhor	 das	 hipóteses,	 essa	 “amizade”	 não	 vai	 durar.	Mas	 se	 existir	 uma	 relação	 de	
poder	entre	os	“amigos”,	quem	tem	mais	poder	vai	acabar	chateando,	machucando,	
adoecendo	 ou	 mesmo	 destruindo	 quem	 tem	menos.	 Nada	 disso	 acontece	 em	 uma	
relação	saudável	de	amizade.		

Em	uma	amizade	saudável	existe	uma	troca	de	valores,	damos	e	recebemos	de	
acordo	com	o	possível.	Não	estou	dizendo	que	na	vida	 real	 as	amizades	verdadeiras	
não	 incluam	 algum	 nível	 de	 dor	 -	 somos	 seres	 mutáveis	 e	 nosso	 ego	 ainda	 está	
aprendendo	 o	 lugar	 que	 deve	 ocupar	 -,	 mas	 as	 soluções	 para	 os	 erros	 sempre	 vão	
considerar	 o	 bem-estar	 de	 ambos.	 Não	 importam	 os	 erros	 quando	 a	 vontade	 é	
acertar,	 porque	 os	 esforços	 ajudarão	 você	 a	 chegar	 ao	 lugar	 certo.	 Você	 vive	 uma	
relação	assim	na	vida?	Ou	já	viveu?		

Pois	bem,	tudo	isso	se	aplica	à	relação	com	um	cachorro.	Se	eu	adoto	um	cão	
para	que	seja	meu	amigo,	companheiro,	parceiro,	a	diferença	é	que	meu	amigo	é	de	
outra	 espécie,	 então	 o	 que	 devo	 fazer	 é:	 conhecer	 os	 cães	 como	 espécie,	 além	 de	
conhecer	aquele	cachorro	que	vive	ou	vai	viver	comigo.		

A	 importância	 de	 conhecer	 uma	 espécie	 é	 ter	 uma	 ideia	 geral	 sobre	 as	
necessidades	e	as	particularidades	dela.	É	importante	saber	que	aves	voam	e	que	voar	
faz	parte	de	suas	necessidades,	assim	como	saber	que	peixes	precisam	de	água	para	
respirar.	Se	eu	 imponho	meus	padrões	humanos	a	esses	animais	de	outras	espécies,	
vou	impedir	as	aves	de	voar	e	remover	os	peixes	da	água	para	que	não	se	afoguem,	e	
isso	não	faz	sentido,	além	de,	no	primeiro	caso,	ser	cruel	e,	no	segundo,	ser	mortal.		

Os	cães	têm	uma	história	ancestral	e	ela	conta	do	que	esses	animais	precisam	
para	 viver	 bem.	 Além	 disso,	 é	 importante	 saber	 a	 que	 grupo	 aquele	 cão	 pertence.	
Diferentes	raças	e	tipos	de	cães	mostram	algumas	necessidades	comuns	àquele	grupo,	
como	tendência	a	algum	tipo	específico	de	doença	ou	mesmo	o	clima	ideal	para	que	o	
animal	possa	viver	com	bem-estar.	Tão	sofrido	quanto	um	Pelado	Mexicano	(uma	raça	
de	cão	que	não	tem	pelos,	veja	na	imagem	abaixo)	morar	no	Alaska	é	um	Chow	Chow	



(uma	 raça	de	 cão	que	é	muito	peluda,	 veja	na	 imagem	abaixo)	morar	no	 interior	da	
Bahia.	

6	-	Pelado	Mexicano:	cão	sem	pelos	

						 	

																																																									7	-	Chow	Chow:	cão	peludo	

O	 conhecimento	 de	 uma	 outra	 espécie	 passa	 por	 um	 funil:	 de	 informações	
gerais	a	 informações	específicas.	E	é	preciso	dar	a	devida	 importância	para	cada	um	
dos	tipos	de	informação.	Se	meu	cachorro	gosta	de	comer	brócolis,	não	devo	dizer	que	
todos	 os	 cachorros	 comem	 ou	 devem	 comer	 brócolis,	 porque	 se	 trata	 de	 um	 traço	
individual.	 Da	 mesma	 forma,	 não	 devo	 dizer	 que	 nenhum	 cachorro	 tem	 problemas	
para	 se	 comunicar,	uma	vez	que	um	ou	outro	grupo	pode	apresentar	 características	
que	dificultam	a	expressão	de	alguns	estados	emocionais.	 Imagine	que	experimentos	
demonstraram	que	cães	sem	cauda	causam	no	outro	cão	uma	menor	disposição	a	se	
aproximar,	porque,	provavelmente,	o	cachorro	que	se	aproxima	não	tem	como	avaliar	
se	 está	 sendo	 bem	 recebido	 ou	 não.	 Abaixo	 dou	 exemplos	 de	 conhecimentos	
importantes	em	cada	área	e	suas	fontes	de	informação.	

Espécie	–	é	 importante	estudar	a	espécie	do	animal	para	acessar	 informações	
como:	 ambiente	 de	 vida	 (céu,	 terra,	 água,	 terra	 e	 água	 etc.),	 vocalização,	 posturas,	
necessidades	alimentares	gerais	(herbívoro,	carnívoro,	insetívoro	etc.),	hábitos	sociais,	
reprodutivos,	entre	outros.		

Fonte	 de	 informação:	 No	 caso	 dos	 cães,	 essas	 informações	 são	 obtidas	 por	
meio	 de	 estudos	 de	 comportamento	 da	 espécie:	 trabalhos	 científicos.	 Geneticistas,	
arqueólogos	 e	 comportamentalistas	 (biólogos,	 zootecnistas,	 veterinários)	 reúnem	
informações	 para	 compreender	melhor	 de	 onde	 uma	 espécie	 veio	 e	 como	passou	 a	
interagir	 com	 as	 outras	 espécies,	 quando	 isso	 aconteceu	 etc.	 Comportamentos	 de	
espécies	são	difíceis	de	serem	observados	no	dia	a	dia	por	um	observador	comum.	O	
observador	 pode	 ignorar	 coisas	 importantes	 só	 porque	 elas	 não	 aparecem	 naquele	
grupo	 específico	 que	 ele	 está	 observando	 naquele	 momento,	 mas	 que	 são	 bem	
comuns	 para	 a	 espécie	 quando	 olhada	 como	 um	 todo.	 Infelizmente	 temos	 duas	
dificuldades	aqui:	os	trabalhos	científicos	não	ficam	totalmente	à	disposição	e,	quando	



ficam,	 sua	 linguagem	 é	 inacessível,	 com	 termos	 técnicos,	 deixando	 a	 população	 em	
geral	distante	dessas	informações.		

Raça,	 cultura	 ou	 grupo	 –	 nos	 oferecem	 informações	 como	 tendências	
comportamentais,	tamanho	médio,	formato	do	corpo	e	da	cabeça,	questões	de	saúde	
que	 são	 mais	 comuns,	 nível	 de	 atividade,	 história	 de	 vida	 e	 impacto	 sobre	 o	
comportamento,	temperatura	confortável,	entre	outras.		

Fonte	de	informação:	Existem	estudos	científicos	de	grupos	específicos	dentro	
de	uma	espécie.	A	razão	de	seu	surgimento,	sua	origem	e	suas	diferenças	em	relação	a	
outros	 grupos	 ou	 raças.	 São	 estudos	 populacionais	 e,	 como	 todo	 trabalho	 científico,	
oferecem	as	mesmas	dificuldades	que	citei	anteriormente.		

Indivíduo	–	nos	oferece	 informações	sobre	as	preferências	alimentares	dentro	
do	 tipo	 alimentar	 da	 espécie.	 Quais	 as	 preferências	 de	 estímulos	 visuais,	 táteis,	
auditivos	etc.	desse	 indivíduo.	Nível	de	atividade	dentro	da	média	do	grupo	ou	raça.	
Mais	ativo	ou	menos?	Qual	o	comportamento	diante	de	diferentes	estímulos?		

Fonte	 de	 informação:	 o	 conhecimento	 do	 indivíduo	 fica	 restrito	 àqueles	 que	
convivem	com	ele	e	a	ele	mesmo.	Mas	 se	você	não	souber	para	onde	olhar,	poderá	
cometer	 muitos	 erros	 de	 interpretação.	 E	 a	 responsabilidade	 por	 conhecer	 aquele	
indivíduo	 com	 quem	 você	 convive	 é	 sua.	 Ainda	 mais	 quando	 esse	 amigo	 a	 ser	
observado	 não	 fala	 seu	 idioma	 (e	 mesmo	 quando	 fala,	 quantos	 erros	 podem	
acontecer!).	Observar	é	uma	arte	e,	como	toda	arte,	deve	ser	conhecida	e	treinada.	O	
que	forma	um	indivíduo	é	sua	história	de	vida.	E	você,	com	conhecimento	suficiente,	
precisa	 aprender	 a	 ler	 essa	 história	 e	 lidar	 com	ela	 de	 forma	 respeitosa	 caso	 queira	
uma	relação	saudável.		

	



Para	ficar	mais	claro,	feche	os	olhos	e	imagine	uma	bela	escultura	de	argila.	A	
mais	bela	que	conseguir,	cheia	de	detalhes,	uma	obra	de	arte.	Esta	peça	é	única.	Agora	
pense	de	onde	veio	essa	bela	peça,	na	matéria	bruta	que	a	originou:	um	amontoado	
amorfo	 de	 argila.	 Sendo	 argila,	 ela	 permite	 certas	 ações	 como	 amassar	 e	 modelar.	
Muito	 diferente	 se	 a	 escultura	 viesse	 de	 uma	 pedra	 que	 não	 é	modelável,	mas	 que	
pode	ser	esculpida.	E,	mesmo	sendo	uma	escultura	de	pedra,	é	diferente	se	é	pedra-
sabão	 ou	 mármore.	 Sendo	 de	 argila,	 terei	 diferentes	 resultados	 de	 textura	 e	 cor	
dependendo	de	qual	argila	o	artista	usou.	E	da	espécie	ao	indivíduo	é	a	mesma	coisa.	A	
espécie	é	o	material	amorfo	que	forma	todos	os	indivíduos	daquela	espécie.	O	grupo	
ou	 raça	 é	 o	 tipo	 de	 material	 que	 permite	 umas	 coisas	 e	 não	 permite	 outras.	 E	 o	
indivíduo	é	a	escultura	em	si.	E	é	ela	que	vai	determinar	o	tipo	de	tratamento	que	vai	
levar	no	dia-a-dia	(se	será	polida	ou	espanada	por	causa	de	sua	porosidade,	se	coloco	
sobre	 uma	prateleira	 ou	 no	 chão	por	 causa	 de	 seu	 tamanho,	 entre	 outros).	 Ela	 tem	
detalhes	que	são	só	dela,	mas	sem	negar	de	onde	veio.		

Aos	poucos	você	vai	entender	aqui	do	que	os	cães	precisam	e	do	que	o	cão	que	
convive	com	você	precisa,	o	que	é	vital,	o	que	é	necessário	para	o	bem-estar	e	o	que	
pode	 ser	 dispensável	 ou	 adaptável.	 Como	 o	 cachorro	 não	 fala	 nosso	 idioma,	 é	
importante	estar	atento	aos	sinais	que	ele	nos	dá,	pois	todo	conhecimento	produzido	
provém	 de	 humanos	 e,	 por	 mais	 que	 a	 ciência	 tenha	 ferramentas	 poderosas	 para	
descobrir	 coisas,	 ela	 é	uma	 intermediária	 entre	o	 cão	e	nós.	 Por	 isso,	 tudo	deve	 ser	
testado,	 observado	 de	 forma	 sensível	 e	 mantido	 ou	 corrigido	 quando	 necessário.	
Sempre	com	foco	no	bem-estar.	

Para	compreender	a	espécie	é	importante	remeter	ao	ancestral	do	cão:	o	lobo	
cinzento.	 Pesquisas	 já	 mostraram	 que	 cães	 apresentam	 alguns	 comportamentos	
parecidos	com	os	dos	lobos.	Alguns	pesquisadores	consideram	os	cães	uma	subespécie	
do	 lobo	 por	 causa	 de	 algumas	 características.	 Também	 é	 importante	 estudar	 os	 cães	
selvagens,	 assim	 como	 a	 observar	 o	 comportamento	 dos	 cães	 que	 vivem	 soltos	
(semidomiciliados	e	de	rua),	o	que	também	nos	dá	muitas	informações.		

	

8	-	dingo	-	cão	selvagem	da	Austrália	



	

9	-	cão	sem	raça	definida	pegando	alimento	

	

Abaixo	vamos	começar	a	entender	a	espécie	Canis	familiaris:	o	cão.	

	

Necessidades	naturais	

As	necessidades	naturais	nada	mais	 são	do	que	 tudo	aquilo	que	um	cachorro	
precisa	para	se	desenvolver	e	se	manter	com	um	bom	nível	de	bem-estar.		

-	brincar:		

Quando	 o	 cão	 deixou	 de	 ser	 lobo	 e	 virou	 cão,	 ele	 passou	 a	 manter	 alguns	
comportamentos	de	filhotes	por	toda	a	vida	(neotenia).	A	necessidade	de	brincar,	por	
exemplo,	tornou-se	algo	presente	até	a	idade	adulta	e	mais	frequente	do	que	em	lobos	
de	vida	 livre,	embora	a	brincadeira	também	seja	usada	por	 lobos	adultos	criados	em	
cativeiro,	provavelmente	por	trazer	muitos	benefícios	para	canídeos	(grupo	que	inclui	
lobos,	chacais,	raposas,	cães	e	outros	animais)	em	geral	em	termos	de	bem-estar.		

As	 brincadeiras	 são	 formadas	 por	 movimentos	 usados	 em	 outros	 contextos	
como	 caça	 e	 acasalamento,	 por	 exemplo,	mas	 que,	 no	 contexto	 da	 brincadeira,	 não	
provocam	as	reações	que	provocariam	numa	situação	real	por	parte	do	cachorro	que	
está	sendo	chamado	para	brincar.	Os	cães	sinalizam	um	para	o	outro	sua	intenção	de	
brincar	 e	 aguardam	 uma	 resposta	 que	 pode	 ser	 positiva	 (começam	 a	 brincar)	 ou	
negativa	 (não	 brincam).	 Por	 isso	 é	 muito	 importante	 que	 as	 brincadeiras	 sejam	
sinalizadas	de	forma	clara,	sem	ambiguidades,	com	uma	linguagem	inata	ou	aprendida	
por	todos	os	envolvidos.		



	

10	-	O	cão	da	esquerda	está	sinalizando	brincadeira	com	o	"arco	da	brincadeira"	ou	
"play	ball"	

Quando	um	cachorro	convida	outro	para	brincar,	eles	usam	os	convites	inatos,	
ou	seja,	sinais	que	eles	nascem	sabendo	e	que	desempenham	com	a	mãe	e	os	irmãos.	
Quando	 um	 cão	 chama	 um	 humano	 para	 a	 brincadeira,	 ele	 começa	 testando	 seus	
sinais	 inatos,	mas	também	aprende	outros	sinais	que	resultam	em	um	maior	sucesso	
nas	 tentativas.	 Essa	 comunicação	 não	 pode	 ser	 ambígua,	 como	 eu	 disse,	 pois,	
dependendo	da	resposta,	o	cão	que	recebe	o	sinal	pode	confundir	a	brincadeira	com	
uma	investida	real	e	reagir	de	forma	agressiva	ou	inadequada	para	o	contexto.		

No	 caso	 das	 brincadeiras	 entre	 humanos	 e	 cães	 é	 importante	 aproveitar	 o	
aprendizado	 para	 colocar	 limites.	Um	 cão	 que	 não	 sabe	 limites	 para	 as	 brincadeiras	
pode	se	tornar	inconveniente	e	gerar	respostas	hostis	de	seu	tutor.	Por	isso,	ter	sinais	
que	 façam	 a	 brincadeira	 começar	 e	 outros	 que	 a	 façam	 parar	 faz	 parte	 de	 deixar	 a	
comunicação	 clara.	 Assim,	 o	 cão	 se	 sente	 mais	 seguro.	 As	 brincadeiras	 provocam	
prazer	e	se	autorrecompensam,	por	isso	tendem	a	aumentar	em	frequência.		

Sinais	próprios	dos	cães	para	comunicar	uma	brincadeira:		

-	o	arco	da	brincadeira	ou	play	ball:	o	cachorro	coloca	o	bumbum	pra	cima	e	
flexiona	as	patas	da	frente	(normalmente	acompanha	uma	cara	de	brincadeira);	

-	a	cara	de	brincadeira:	lábios	e	boca	relaxados,	boca	um	pouco	aberta	com	os	
dentes	aparentes,	mas,	obviamente,	não	cerrados;	

-	patada	na	face:	o	cão	que	está	sinalizando	a	brincadeira	ergue	uma	das	patas	
da	frente	e	bate	na	cara	do	parceiro	de	brincadeira;	

-	 desfile	da	brincadeira:	 o	 cão	anda	mais	 rápido	que	 sua	marcha	habitual,	 de	
forma	solta	e	saltitante;	



-	 olhar	 da	 brincadeira:	 ele	 olha	 fixamente	 e	 em	 seguida	 vira	 a	 cabeça	 como	
quem	está	chamando.	

Se	o	candidato	a	parceiro	de	brincadeira	não	estiver	olhando,	o	cão	que	está	
convidando	para	brincar	 costuma	 chamar	 a	 atenção	dando	uns	 latidos	mais	 agudos.	
Tudo	o	que	ele	quer	é	atenção	para	poder	dar	todos	os	sinais	de	que	o	que	fará	em	
seguida	 é	 realmente	 uma	 brincadeira.	 Se	 acontecer	 uma	 falha	 nessa	 comunicação,	
pode	acontecer	de	o	resultado	ser	uma	briga.		

Existem	algumas	raças	que,	por	causa	das	suas	características,	não	conseguem	
produzir	 todos	 esses	 movimentos	 corporais	 de	 forma	 clara,	 seja	 porque	 os	 pelos	
cobrem	seus	olhos	e	a	maior	parte	do	seu	corpo,	não	permitindo	que	os	movimentos	
sejam	vistos,	ou	porque	suas	patas	são	curtas	demais,	entre	outros	motivos.	Então	o	
cachorro	dá	 todos	os	 sinais,	ou	pensa	que	deu,	e,	no	 fim,	acontece	uma	briga	entre	
cães	que	é	 lida	pelo	observador	menos	atento	como	tendo	começado	“do	nada”.	Eu	
digo	aqui	algo	que	eu	repito	sempre:	dificilmente	a	reação	de	um	cachorro	acontece	
do	nada.		

	

11-	Foto	de	Steshka	Willems	no	Pexels	



	

12	-	Foto	de	Dominika	Roseclay	no	Pexels	

	

	

13	-	Foto	de	Steshka	Willems	no	Pexels	



	

Quando	pensamos	nas	brincadeiras	entre	cães	e	humanos,	podemos	considerar	
que	existe	um	fator	de	aprendizado	muito	forte.	A	linguagem	de	brincadeira	humana	
(entre	 humanos)	 se	 restringe	 praticamente	 a	 sinais	 faciais	 que	 envolvem	 risos	 e	
sorrisos.	Quando	um	humano	usa	o	corpo	para	comunicar	sua	intenção	de	brincadeira	
para	um	cão,	mimetizando	o	arco	da	brincadeira	e	fazendo	um	movimento	como	um	
bote,	 aumenta	 a	 chance	de	o	 cão	entender	que	está	 sendo	 chamado	para	brincar	 e	
aumenta	a	resposta	de	brincadeira	do	cão.		

	

14	-	Foto	de	Máximo	no	Pexels	

(inserir	uma	foto	de	humano	brincando	com	cão)	

	

Abaixo	as	formas	de	brincadeiras	usadas	pelos	cães	e	alguns	exemplos:		



Sozinhos	sem	brinquedos:	corrida	(loucurinha)	–	sabe	quando	o	cachorro	acaba	
de	 comer	 ou	 tomar	 banho,	 ou	 chega	 em	 algum	 lugar	 e	 sai	 correndo	 fazendo	 um	
circuito	 repetitivo	 numa	 corrida	 ensandecida	 e	 normalmente	 com	 o	 bumbum	 um	
pouco	encolhido	e	a	língua	quase	inteira	pra	fora	da	boca?	Pois	é,	cães	amam	fazer	isso	
e	tanto	faz	se	estão	num	campo	aberto	ou	na	sala	do	seu	apartamento.	Eles	também	
podem	girar	em	torno	de	si	mesmos	(não	confundir	com	comportamentos	compulsivos	
de	perseguir	a	cauda).	

	

	

Sozinhos	 com	 objetos:	 cães	 amam	 brinquedos	 apenas	 se	 os	 conhecem.	 Com	
exceção	de	algumas	raças	e	suas	misturas,	que	têm	uma	necessidade	de	pegar	coisas	
com	a	boca	e	segurar	(labradores	e	goldens	retrievers,	por	exemplo),	o	cachorro	só	vai	
brincar	 com	 brinquedos	 de	 plástico	 ou	 tecido	 se	 for	 ensinado	 a	 fazer	 isso.	 Para	 um	
cachorro	que	vive	em	casa,	 é	 complicado	avaliar,	mas	 fica	 fácil	 no	 caso	de	 cães	que	
foram	 criados	 na	 rua	 ou	 no	 campo.	 Eles	 não	 reconhecem	 esses	 brinquedos	
industrializados,	mas	 roem	madeira,	 jogam	pedras	e	até	brincam	com	terra,	 jogando	
pra	cima.	Encontram	seus	brinquedos	por	si	só.		

	



Para	que	o	cachorro	se	interesse	por	um	objeto,	é	necessário	que	você	interaja	
com	 ele	 usando	 esse	 objeto,	 deixando	 seu	 cheiro	 nele,	 porque	 esses	 brinquedos	
industrializados	são	óbvios	para	humanos,	já	que	entendemos	sua	função,	mas	para	o	
cachorro,	o	que	o	fará	interagir	com	um	objeto	é	uma	necessidade	de	produzir	prazer	
e	 bem-estar.	 Dessa	 forma,	 quando	 o	 cachorro	 sentir	 sua	 falta,	 vai	 procurar	 um	
brinquedo	 para	 interagir.	 E	 aqui	 temos	 uma	 das	 grandes	 adaptações	 necessárias	 do	
cativeiro:	estimular	o	cão	a	interagir	mais	com	objetos	para	suprir	a	ausência	de	outros	
seres	vivos	ou	de	outros	tipos	de	estímulos	quando	estão	sozinhos.		
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Brincadeiras	 sociais	 (envolvendo	 outro	 indivíduo):	 o	 parceiro	 pode	 ser	 outro	
cão	 ou	 você	 mesmo,	 um	 gato	 ou	 até	 mesmo	 um	 papagaio.	 Pode	 ou	 não	 envolver	
objetos.	O	cão	não	compreende	por	si	só	o	que	é	perigoso	ou	o	que	pode	machucar	
numa	brincadeira,	então	quem	deve	dar	os	 limites	é	você.	Os	 jogadores	determinam	
seus	limites	e	sinalizam.	Se	você	não	quer	levar	uns	arranhões	ou	umas	mordidas	mais	
fortes,	se	não	quer	que	seu	cachorro	fique	pulando	em	você	ou	mesmo	puxando	sua	
roupa	 (lembre	que	ele	não	 sabe	distinguir	 se	 você	está	 com	uma	 roupa	de	 festa	ou	
uma	 roupa	 velha	 de	 ficar	 em	 casa),	 melhor	 ensinar	 esses	 limites	 desde	 filhote.	 A	
primeira	forma	de	fazer	isso	é	não	estimular	brincadeiras	com	o	corpo.	Também	tomar	
cuidado	 com	 o	 porte	 do	 cão,	 pois	 na	 maior	 parte	 das	 vezes	 eles	 chegam	 em	 casa	
pequenininhos	e	aprendem	a	fazer	coisas	que	podem	se	tornar	desagradáveis	ou	até	



mesmo	 perigosas	 depois	 que	 crescem,	 principalmente	 se	 direcionarem	 essas	
brincadeiras	para	seres	menores	como	crianças	ou	outros	animais	de	pequeno	porte.	
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-	alimentação:		

Cães	são	carnívoros,	mas	são	animais	resistentes	e	adaptáveis,	ou	seja,	não	vão	
morrer	se	não	comerem	carne.	A	pergunta	é:	você	quer	manter	seu	cão	vivo	ou	dar	a	
ele	tudo	de	que	ele	precisa	para	ser	feliz?	É	claro	que	podemos	colocar	alguns	limites,	
como	não	oferecer	presas	vivas	e	sim	uma	fonte	de	nutrientes	que	simule	uma	presa	
viva:	 carne,	 vísceras	 e	 ossos.	 Se	 um	 cachorro	 tiver	 condições	 de	 caçar,	 ele	 fará	 isso	
mesmo	 que	 tenha	 ração	 à	 disposição.	 Minha	 experiência	 mostra	 que	 cães	 que	 são	
alimentados	 com	 uma	 dieta	 de	 carne	 crua	 (com	 cuidados	 para	 evitar	 intoxicação	
alimentar	 com	 carne	 contaminada)	 têm	 uma	 pele	 mais	 saudável,	 fezes	 menores	 e	
menos	malcheirosas	e	passam	até	a	ignorar	outro	tipo	de	alimento,	principalmente	os	
vegetais.	 Para	 mim,	 esse	 é	 um	 sinal	 claro	 de	 preferência	 e	 saciedade	 nutricional.	
Apesar	disso,	não	coloco	a	mudança	de	dieta	como	uma	obrigação	para	meus	clientes,	
mas	 como	 uma	 opção	 a	 ser	 testada.	 Já	 me	 deparei	 com	 poucos	 casos	 em	 que	 o	
cachorro	não	se	adaptou	e	acabou	rejeitando	a	alimentação	carnívora	e	crua.	

Outro	ponto	 crucial	 é	 o	 comportamento	 ligado	 à	 alimentação.	 E	 nesse	ponto	
sou	 incisiva:	 cães	 são	 caçadores	 e	 a	 caça	 é	 uma	 atividade	 complexa	 mental	 e	
fisicamente.	Portanto,	mesmo	que	você	não	mude	a	fonte	de	nutrientes	que	oferece	



para	seu	cachorro,	ignorar	que	ele	é	um	caçador	é	uma	das	formas	de	afundar	seu	cão	
em	ócio	 e	 ansiedade.	 E,	 como	dizia	minha	 avó:	 “cabeça	 vazia,	 oficina	 do	diabo”.	Do	
ócio	 nascem	 inúmeros	 problemas	 de	 comportamento	 que	 nada	 mais	 são	 do	 que	 a	
expressão	de	um	vazio.	Existem	formas	de	colocar	vida	na	hora	da	alimentação	e	uma	
delas	é	deixar	de	lado	o	pote	de	ração	e	passar	a	alimentar	o	cachorro	em	brinquedos	
próprios	ou	garrafas	pet	furadas.	Use	a	imaginação,	sem	esquecer	da	segurança,	para	
transformar	o	alimento	do	seu	cão	em	caça.		

ATENÇÃO:	Se	o	seu	cachorro	é	daqueles	que	devora	tudo	que	vê	pela	 frente,	
não	use	brinquedos	plásticos	para	dar	a	comida,	pois	o	objeto	pode	ficar	entalado	se	o	
cão	tentar	engolir	um	pedaço	muito	grande	e	seu	animal	poderá	ter	de	passar	por	uma	
cirurgia,	mas	você	pode	espalhar	a	ração	pelo	chão,	o	que	vai	ajuda-lo	a	usar	o	olfato	e	
a	se	movimentar	para	comer,	além	de	levar	o	interesse	dele	para	o	ambiente,	pois	ele	
vai	 ficar	 sempre	 na	 busca	 de	 algum	 grãozinho	 perdido,	 numa	 constante	 busca	 ao	
tesouro.	Isso	ocupa	o	tempo	de	um	cão,	bem	menos	que	numa	caça,	mas	bem	mais	do	
que	oferecer	o	alimento	no	pote.	Aqui	temos	outro	exemplo	de	adaptação	com	base	
na	necessidade,	dentro	do	que	é	possível.		

-	reprodução:		

Você	 já	 viu	 um	 grupo	 de	 uns	 dez	 cães	 perambulando,	 até	mesmo	 no	meio	 da	 rua,	
cheirando	uns	aos	outros	e	arfando?	Parece	que	é	um	grupo	de	amigos	saindo	para	a	
balada,	mas	na	verdade	é	uma	cadela	no	cio	sendo	seguida	por	inúmeros	machos	que	
estão	 aguardando	 ansiosamente	 pelo	 momento	 em	 que	 ela	 ficará	 receptiva	 para	 a	
cópula.	Não	confunda	com	aglomeração	por	comida.	Na	aglomeração	pela	cópula,	os	
cães	 se	 revezam	 para	 cheirar	 a	 genitália	 da	 fêmea.	 Quando	 existem	 muitos	 cães	
interessados	 em	 comida,	 não	 vai	 demorar	 muito	 até	 você	 encontrar	 a	 fonte	 de	
interesse.	Essa	situação	de	cio	se	arrasta	por	dias	e	é	causadora	de	muitas	injúrias	aos	
cães,	de	atropelamentos	a	doenças,	pois	eles	ficam	bastante	distraídos	com	a	fêmea	e	
não	tomam	cuidado	com	os	carros.	Também	porque	passam	dias	atrás	da	fêmea	e	não	
se	 alimentam,	 ficando	mais	 fracos	 e	 vulneráveis.	 A	 cadela	 não	 consegue	 descansar,	
porque	 até	 ela	 aceitar	 a	 monta,	 os	 cães	 ficam	 tentando	 a	 cópula.	 Já	 presenciei	
situações	 em	 que	 a	 fêmea	 tentava	 deitar	 e	 dois	machos	 subiam	 nela,	 o	 que	 a	 fazia	
levantar	para	continuar	sua	fuga.		



	

Diferente	 do	 que	 muita	 gente	 pensa,	 cães	 não	 precisam	 se	 reproduzir	 para	 serem	
saudáveis.	Nem	mentalmente,	nem	fisicamente.	Pelo	contrário,	todo	o	processo	de	cio	
e	 cópula	 é	 bem	estressante	para	os	 cachorros,	 que	 acabam	 ficando	períodos	 longos	
sem	 se	 alimentar	 por	 causa	 do	 interesse	 contínuo	 pelas	 fêmeas.	 Depois	 que	 eles	
cruzam,	 ficam	 acoplados	 e,	 se	 estão	 na	 rua,	muito	mais	 vulneráveis	 a	 todo	 tipo	 de	
maldade,	tortura	e	até	mesmo	risco	de	morte.	Isto	principalmente	no	caso	de	cães	que	
acabam	fugindo	ou	que	moram	na	rua	e	não	são	castrados.	Além	disso,	a	fêmea	gasta	
uma	 enorme	 energia	 com	 a	 gestação	 e	 a	 ninhada.	 Depois	 de	 nascidos,	 os	 filhotes	
correm	muitos	 riscos	 de	morte,	 tortura,	 maus-tratos	 e	 doenças.	 Para	 cães	 que	 não	
correm	o	risco	de	escapar	durante	o	cio,	este	período	pode	representar	outras	dores	
de	cabeça	para	os	cuidadores,	como	gravidez	psicológica	(pseudociese	em	tecniquês),	
aumento	na	reatividade,	diminuição	de	apetite	devido	ao	estresse	que	o	cheiro	do	cio	
causa,	aumento	da	vocalização	(late	muito	mais)	e	risco	de	se	ferir	ao	tentar	escapar	
para	a	rua.	O	cheiro	do	cio	pode	ser	detectado	a	uma	grande	distância.		
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Por	isso,	do	ponto	de	vista	do	bem	estar,	a	castração	é	a	melhor	opção.	Eu	não	indico	a	
castração	precoce	(antes	de	8	meses)	para	cães	que	não	acessam	a	rua,	como	cães	de	
apartamento,	 por	 exemplo.	 Mas,	 para	 cães	 que	 correm	 qualquer	 risco	 de	 copular,	
indico	a	castração	assim	que	possível.	Isso	porque	eu	procuro	encontrar	um	equilíbrio	
entre	 a	 ação	 hormonal	 no	 corpo	 (hormônios	 sexuais	 agem	 no	 corpo	 inteiro	 e	 não	
apenas	nas	partes	reprodutivas)	e	o	risco	de	uma	gestação.	Na	dúvida,	castre.	Se	você	
não	sabe	bem	como	ajudar	os	cães	que	sofrem	abandonados	na	rua,	eu	lhe	digo	o	que	
fazer:	financie	a	castração	desses	animais	em	massa,	organize	vaquinhas	de	castração	
e	combine	com	veterinários	da	região.	Não	espere	o	poder	público,	porque	o	problema	
é	urgente,	mas	não	deixe	de	cobrá-lo,	porque	a	responsabilidade	é	dele	também.		

A	principal	mensagem	aqui	é:	cães	não	precisam	copular	nem	reproduzir	para	serem	
felizes,	 completos	 ou	 saudáveis.	 Castrar	 é	 demonstração	 de	 responsabilidade	 e	
cuidado.	

-	higiene	

Cães	amam	tomar	banho:	de	cocô,	carniça	e	terra.	Alguns	cães	ou	raças	de	cães	
gostam	de	entrar	na	água,	mas	seu	pelo	normalmente	não	permite	que	a	pele	 fique	
molhada	 e	 apenas	 as	 pontas	 molham,	 diferente	 de	 um	 banho.	 Isso	 porque	 o	 sebo	
produzido	pela	pele,	que	 cobre	a	base	dos	pelos,	 torna-o	 impermeável.	 Sabe	aquela	
graxa	preta	que	suja	nossa	mão	quando	a	gente	 faz	um	carinho	num	cachorrinho	da	
rua	 ou	 que	 não	 toma	 banhos	 frequentes	 com	 água	 de	 sabão?	 Pois	 é	 sebo,	 gordura	
natural.		

	

	



	

Seres	 humanos	 não	 gostam	 de	 cheiros	 naturais	 (não	 estou	 julgando	 aqui,	
apenas	 constatando).	Amam	cachorros,	mas	não	gostam	de	 cheiro	de	 cachorro.	 E	 aí	
passam	a	remover	esses	cheiros,	e	adicionar	os	cheiros	artificiais	que	apreciam.	

Banhos	frequentes	podem	predispor	cachorros	a	problemas	de	pele,	além	de	deixá-los	
vulneráveis	a	processos	respiratórios	por	causa	de	umidade	por	tempo	prolongado	nos	
pelos.	 Já	 fiquei	 sabendo	de	cães	que	desenvolvem	 fungos	nos	pelos	porque	não	 são	
secos	de	forma	correta.	Portanto,	sempre	sugiro	que	sejam	dados	banhos	quinzenais,	
no	 geral,	 e	 banho	 seco	mais	 frequente.	 O	 banho	 seco	 não	mexe	 na	 pele	 e	 em	 sua	
microbiota,	 composta	 de	 bichinhos	 microscópicos	 que	 vivem	 sobre	 os	 corpos	 de	
animais	 vivos.	 Sim!	A	 pele	 é	 povoada	 por	microrganismos	 importantes	 que	mantêm	
sua	 saúde.	 A	 remoção	 desses	 seres	 invisíveis	 aos	 nossos	 olhos	 deixa	 a	 pele	
desprotegida,	pronta	para	receber	invasores	igualmente	invisíveis.		

Use	 produtos	 neutros,	 por	 favor:	 o	 olfato	 do	 seu	 cão	 agradece.	O	 olfato	 dos	 cães	 é	
infinitamente	mais	sensível	que	o	olfato	humano.	Tenha	piedade.		

	

Sinais	



Cães	 não	 falam	 português,	 mas	 falam	 cachorrês	 e	 conseguem	 aprender	 nossa	
linguagem	 corporal	 ou	 mesmo	 a	 falada,	 quando	 somos	 capazes	 dar	 sinais	 claros	 e	
coerentes	para	eles.	Digo	 isso	porque	a	maior	parte	das	pessoas	tem	dificuldade	em	
determinar	o	que	quer	e	acaba	confundindo	os	cães	com	decisões	baseadas	no	estado	
do	próprio	humor.	Se	hoje	o	humor	está	bom,	pode	tudo,	quando	o	humor	está	ruim,	
sai	 de	 baixo!	 A	 coerência	 é	 a	 premissa	 para	 o	 cão	 aprender	 a	 linguagem	 humana	 e	
formar	uma	via	particular	de	comunicação.	Para	ter	coerência	é	necessário	determinar	
primeiro	o	que	você	deseja	e	se	isso	é	viável	e/ou	saudável	para	o	cachorro,	mas	vou	
falar	mais	sobre	isso	no	item	sobre	humanos.		

Ao	interpretar	os	sinais	dos	cães,	humanos	cometem	vários	erros	por	basearem	essas	
interpretações	em	senso	comum	ou	nas	reações	humanas	ao	ambiente.	Um	dos	erros	
mais	comuns	é:		

abanar	a	cauda	=	cachorro	feliz		

Não	 sei	 de	 onde	 saiu	 isso,	 mas	 sei	 que	 é	 muito	 popular.	 Sabe	 aquelas	 verdades	
montadas	 em	 cima	 da	 repetição?	 Além	 de	 ser	 super	 simples,	 né?	 Conforta	 nosso	
coração	 também,	 já	 que	o	 cachorro	 abana	 a	 cauda	 frequentemente.	Mas	 já	 adianto	
aqui	que	todo	sinal	que	o	cão	emite	deve	ser	lido	num	conjunto.	Nunca	isoladamente.	
Cães	podem	abanar	a	cauda	antes	de	atacar,	inclusive.		

Outro	erro,	menos	frequente,	mas	não	menos	triste:		

mostrar	o	dente	é	agressividade,	iminência	de	ataque		

Já	houve	um	caso	(que	eu	conheço,	mas	pode	não	ser	o	único)	em	que	um	cachorro	
dado	 a	 mostrar	 os	 dentes	 em	 situações	 de	 excitação	 foi	 eutanasiado	 por	 ser	
considerado	um	risco	para	a	família.	Ler	os	sinais	de	forma	correta	é	muito	importante.	
Mais	importante	ainda	é	o	profissional	de	saúde	animal	ter	esclarecimento	para	evitar	
um	erro	desse	tipo.	

Vou	 dar	 ênfase	 aos	 sinais	 visuais,	 porque	 os	 seres	 humanos	 em	 geral	 dão	 mais	
importância	a	eles,	uma	vez	que	seu	principal	sentido	(não	o	mais	importante,	mas	o	
mais	 usado	 e	 treinado)	 é	 a	 visão.	 Porém,	 os	 cães	 emitem	 sinais	 olfativos	 e	 sonoros	
também,	e	para	eles	os	olfativos	são	os	mais	 importantes,	seguidos	pelos	sonoros	e,	
por	ultimo,	os	visuais.		

Não	 é	 possível	 fazer	 um	dicionário	 completo	 de	 sinais	 aqui	 nesse	material,	mas	 vou	
procurar	 abordar	 aqueles	mais	 comuns	 e	 que	 causam	mais	 confusão	 para	 que	 você	
saiba	que	as	reações	caninas	raramente	acontecem	“do	nada”.	

Cauda:	 ela	 se	 agita	 em	 diversas	 ocasiões	 ou	 mostra	 o	 que	 o	 cão	 pretende	 mesmo	
quando	 parada.	 Ela	 é	 usada	 para	 aumentar	 o	 tamanho	 do	 cão	 que	 emite	 o	 sinal,	
inclusive.		



A	cauda	erguida	e	rígida	é	sinal	de	alerta.	Todos	os	movimentos	de	cauda	em	que	ela	é	
mantida	alta	demonstram	uma	postura	confiante	do	cachorro	que	emite	o	sinal.	Já	a	
cauda	baixa	ou	cobrindo	a	barriga	indica	sinal	de	medo	e	ansiedade.	Quando	a	cauda	
fica	abanando	sem	parar,	sinaliza	afeto,	e	quando	abana	baixo	pode	sinalizar	também	
ansiedade.	 As	 posições	 da	 cauda	 ajudam	 o	 outro	 cachorro	 a	 decidir	 se	 é	 seguro	 se	
aproximar	ou	não,	mostram	alguns	estudos.		

Cães	 que	 têm	 a	 cauda	 amputada	 ou	 que	 nascem	 com	 a	 cauda	 curta	 ficam	 sem	 a	
possibilidade	de	 sinalizar	 com	ela.	 Isso	pode	 ser	um	 risco	para	o	 cão	e	para	aqueles	
outros	 que	 não	 poderão	 contar	 com	 esse	 sinal	 para	 decidir	 se	 podem	 ou	 não	 se	
aproximar.	Estudos	provaram	que,	diante	de	um	cão	de	cauda	curta,	era	mais	provável	
que	 menos	 cães	 se	 aproximassem	 em	 qualquer	 circunstância.	 Afinal	 de	 contas,	 a	
máxima	“melhor	prevenir	do	que	remediar”	não	serve	só	para	nós,	humanos.	

Orelhas:	 quando	estão	para	 cima	 indicam	atenção	e	podem	se	 girar	para	 as	 laterais	
indicando	uma	tentativa	de	 localizar	o	som	que	está	 tentando	captar.	Esta	posição	é	
usada	quando	o	cão	está	buscando	uma	presa	numa	caçada,	por	exemplo.	As	orelhas	
baixas,	coladas	na	cabeça	são	mostradas	quando	o	cão	já	 identificou	e	vai	começar	a	
espreitar	a	presa.	Essa	atitude	normalmente	é	acompanhada	da	cabeça	mais	baixa	que	
o	corpo	com	um	olhar	direcionado	para	cima.		

As	orelhas	podem	estar	relaxadas,	o	que	pode	deixá-las	um	pouco	desalinhadas	caso	
se	 trate	de	um	 cão	que	 tem	as	 orelhas	 em	pé,	 ou	 com	movimento	 solto	quando	 se	
trata	de	cães	com	as	orelhas	caídas.	

A	 informação	 que	 se	 perde	 em	 cães	 com	 orelhas	 caídas	 é	 a	 posição	 “colada	 na	
cabeça”,	já	que,	apesar	de	acontecer	um	movimento	“para	trás”	da	porção	da	orelha	
mais	rente	à	cabeça,	a	configuração	da	posição	não	se	assemelha	à	orelha	colada	na	
cabeça	daqueles	cães	que	possuem	orelhas	em	pé.	Essa	posição	de	orelhas	coladas	na	
cabeça	é	defensiva	e	deve	 ser	 lida	em	conjunto	 com	outros	 sinais,	 como	posição	da	
cauda	e	dos	pelos	das	costas,	que	podem	eriçar	 (no	caso	de	um	aviso	de	tensão)	ou	
não.	Colar	a	orelha	na	cabeça,	dependendo	dos	outros	sinais	corporais	(como	flexionar	
as	patas	para	ficar	mais	baixo	e	parecer	menor	em	altura),	pode	significar	um	sinal	de	
apaziguamento	em	que	o	cachorro	expressa	um	desconforto	e	pede	arrego,	querendo	
mostrar	que	é	inofensivo.	

Dentes:	 os	 dentes	 não	 têm	 expressão	 em	 si	 mesmos.	 Eles	 fazem	 parte	 de	 uma	
composição	da	face	e	da	boca	que	inclui	a	língua.	Eu	poderia	ter	colocado	“face”	como	
nome	desse	 tópico,	mas	 as	 pessoas	 em	geral	 se	 preocupam	muito	 com	os	 dentes	 e	
esquecem	de	olhar	a	face	como	um	todo.		

Os	 lábios	 podem	 se	 contrair	 em	 diversas	 intensidades.	 De	 relaxado	 a	 totalmente	
repuxado	 para	 cima,	 formando	 pregas	 de	 pele	 acima	 do	 focinho.	 Para	 você	 que	 já	
compreendeu	 a	 dinâmica,	 é	 fácil	 deduzir	 que	 raças	 com	 focinho	 curto	 e	 enrugado	



(braquicefálicos),	 como	 Pug	 ou	 Buldogue	 Inglês,	 perdem	 totalmente	 essa	
demonstração.	E	o	 interessante	é	que	os	movimentos	 feitos	por	esses	músculos	que	
repuxam	e	movem	as	partes	do	corpo	–	para	que	elas	expressem	ou	antecipem	uma	
ação	–	não	são	conscientes,	portanto,	mesmo	para	o	cão	braquicefálico,	o	corpo	está	
reagindo	corretamente,	mas	sua	aparência	não	permite	que	aquele	sinal	 chegue	aos	
olhos	 do	 receptor.	 Esse	 fator	 representa	 riscos	 tanto	 para	 o	 cão	 que	 tenta	 enviar	 o	
sinal	quanto	para	aqueles	que	deveriam	recebê-lo.		

Outro	fator	que	ajuda	a	 ler	a	postura	de	um	cachorro	é	a	tensão.	Tensão	sempre	vai	
indicar	alerta,	não	necessariamente	risco	de	ataque,	mas	uma	situação	que	deve	gerar	
certo	cuidado.	

Um	 cachorro	mostrando	 os	 dentes	 nem	 sempre	 é	 sinal	 de	 agressividade.	 Existe	 um	
movimento	 lúdico	 (de	 brincadeira)	 que	 consiste	 em	 expor	 os	 dentes,	 elevando	 um	
pouco	os	lábios	e	contraindo	a	pele	sobre	o	focinho,	mas	com	as	orelhas	relaxadas	e	os	
cantos	da	boca	(rimas	labiais)	repuxados	em	direção	à	parte	posterior	da	cabeça,	como	
num	sorriso	reto.	Já	numa	boca	de	ameaça	temos	uma	contração	dessas	rimas	labiais	
para	frente	em	direção	ao	focinho,	fazendo	a	boca	parecer	menor.		

Olhar	 se	 os	 dentes	 estão	 cerrados	 e	 à	mostra	 também	é	um	 sinal,	 assim	 como	 se	 a	
língua	está	relaxada	ou	tensa.		

	

	

18	-	Cão	sorrindo	

																																			 	

19	-	Sinal	de	intimidação.	Iminência	de	ataque.	

Olhos:	em	geral	as	pessoas	costumam	ler	aquele	“olhar	para	cima”	como	algo	fofo.	Aquele	
olhar	que	expõe	a	parte	branca	dos	olhos	do	cachorro,	que	na	maioria	das	raças	fica	
escondida,	pois	a	anatomia	do	cão	nos	permite,	em	geral,	ver	apenas	a	parte	colorida.	



Novamente,	a	leitura	parcial	de	um	sinal	pode	deixar	uma	pessoa	exposta	a	um	risco.	Apenas	
os	olhos	dizem	pouco	sobre	uma	intenção.	Eles	são	um	complemento.	Olhar	para	cima	pode	
significar	satisfação,	afeto,	mas	também	pode	significar	medo,	ansiedade,	insegurança.	Tudo	
vai	depender	do	que	acompanha	o	movimento	pelo	resto	do	corpo.	

Olhar	fixamente	é	sinal	de	confiança	e	pode	compor	uma	postura	ameaçadora,	dependendo	
dos	outros	sinais.		

Quando	um	cachorro	evita	o	olhar	direto,	ele	está	demonstrando	desconforto	e	sinalizando	ou	
que	é	melhor	parar	com	aquela	ação	que	o	está	deixando	ansioso,	desconfortável,	ou	que	ele	
não	representa	uma	ameaça.		

Pelos:	os	pelos	podem	ajudar	na	composição	da	postura	ou	atrapalhar	sua	leitura	pelo	
receptor.	Se	o	cachorro	que	quer	dar	o	sinal	se	movimenta,	mas	seus	pelos,	por	serem	muito	
longos,	não	permitem	que	o	sinal	seja	lido,	a	comunicação	não	acontece	e	a	chance	de	uma	
briga	aumenta.		

Os	pelos	também	compõem	a	postura	ameaçadora	quando	ficam	eriçados	nas	costas	(quando	
não	são	curtos	ou	longos	demais	para	isso).		

Postura	corporal:	O	corpo	desempenha	o	papel	de	ocupar	espaço	e	demonstrar	o	tamanho.	
Quando	um	cachorro	é	mais	confiante	e	quer	intimidar,	ele	se	coloca	em	uma	postura	ereta	a	
ponto	de	todos	os	seus	membros	e	os	seus	pelos	fazerem-no	parecer	maior	do	que	é.		

O	contrário	é	verdadeiro.	Um	cão	que	pede	trégua	para	avisar	que	uma	situação	está	
desconfortável	ou	para	parar	uma	briga	vai	adotar	posturas	que	o	façam	parecer	menor.	
Flexionar	as	pernas	e	recolher	a	cauda	estão	entre	as	estratégias	usadas.		

Num	filme	sobre	um	estudo	com	uma	matilha	de	lobos	formada	intencionalmente	em	um	
parque,	notou-se	que	uma	loba,	apesar	de	ser	maior	que	os	membros	mais	assertivos	e	por	
isso	mais	dispostos	a	disputar	e	se	manter	no	controle,	mantinha-se	quase	o	tempo	todo	
andando	com	as	patas	semiflexionadas	para	parecer	menor	e	não	demonstrar	nenhum	indício	
de	confiança,	ficando,	assim,	livre	de	confusões	e	evitando	brigas.	

Cães	também	usam	o	corpo	para	demonstrar	descontentamento	ou	sinalizar	que	você	está	
invadindo	o	espaço	deles.	Nessas	ocasiões,	eles	evitam	contato	com	os	olhos	ou	até	mesmo	
viram	a	cabeça	para	o	lado.	Também	podem	virar	as	costas	para	você	para	deixar	claro	que	
está	passando	dos	limites	ou	mesmo	que	querem	ser	deixados	em	paz.		

	

Gostaria	de	falar	separadamente	sobre	aqueles	vídeos,	gifs	e	fotos	de	“cão	culpado”	(guilty	
dog)	que	estão	na	internet	em	abundância.	Quem	nunca	riu	daquelas	situações?	Pois	é.	
Acontece	que	aqueles	sinais	que	lemos,	segundo	nossos	padrões	humanos,	como	uma	cara	de	
culpado	são	apenas	demonstração	de	desconforto	e	ansiedade.	Aqueles	cães	estão	sinalizando	
angústia	e,	onde	há	angústia,	não	tem	graça.	Aqueles	vídeos	submetem	os	cães	a	situações	
constrangedoras	e	desagradáveis.	Existem	inúmeras	brincadeiras	que	geram	prazer	no	
cachorro	e	que	podem	ser	feitas	para	o	prazer	de	todos	os	envolvidos.	Vamos	ampliar	o	



repertório	para	deixar	de	incomodar	os	cães,	que	chamamos	de	nossos	amigos,	e	começar	a	
nos	divertir	junto	deles.	Afinal	de	contas,	essa	é	a	premissa	da	brincadeira:	ambos	
conscientes,	tendo	consentido	e	sentindo	prazer	com	a	interação.	Se	uma	situação	não	tiver	
esses	três	itens,	não	é	uma	brincadeira.		

Cães	nos	dão	muitos	sinais	a	todo	momento.	É	nosso	papel	de	aspirantes	a	tutor	aprender	a	ler	
esses	sinais,	porque	eles	são	a	reação	dos	nossos	amigos	ao	que	fazemos.	Quando	sabemos	
compreender	essas	respostas,	somos	capazes	de	mudar	nossas	atitudes	em	relação	ao	cão,	
deixando	de	submetê-lo	a	situações	desagradáveis	e	aumentando	a	frequência	de	atitudes	que	
geram	respostas	de	tranquilidade	e	prazer.	

Até	aqui	passei	por	questões	fundamentais	para	compreendermos	os	cães.	Obviamente	
existem	muito	mais	informações	e	sugiro	para	você	que	quer	saber	mais:	se	aprofunde	no	
tema.	Vamos	continuar	agora	falando	da	relação	entre	humanos	e	cães.	

Relação	

Quando	existe	qualquer	ser	vivo	num	ambiente,	já	se	estabeleceu	uma	relação.	Você	como	
indivíduo	se	relaciona	consigo	mesmo	e	com	o	ambiente	que	o	cerca.	Não	escolhemos	nos	
relacionar	ou	não,	não	podemos	evitar	as	relações,	mas	podemos	cuidar	da	qualidade	delas	e	
escolher	(muitas	vezes)	com	quem	ou	o	que	vamos	nos	relacionar.	

Por	isso,	ao	falar	de	cães	em	cativeiro,	é	necessário	falar	da	qualidade	das	nossas	relações,	pois	
certamente	nossa	forma	aprendida	de	nos	relacionarmos	vai	se	estender	aos	nossos	cães,	por	
mais	que	pensemos	ter	algum	tipo	de	controle	que	diferencie	os	cães	de	outros	que	nos	
cercam.	Eu	chamo	os	cães	que	vivem	conosco	em	casa	de	“cães	de	cativeiro”.	A	intenção	é	
lançar	mais	que	uma	luz	nesse	assunto,	é	colocar	um	holofote	para	que	não	percamos	a	
verdade:	os	cães	são	dependentes	de	nós.	A	vida	deles	fica	em	nossas	mãos	assim	como	seu	
bem-estar.	Essa	é	a	condição	de	qualquer	indivíduo	em	cativeiro,	inclusive	humanos.	

Quando	alguém	me	diz	que	gosta	de	cães,	mas	não	gosta	de	humanos,	dessa	forma	
generalista,	eu	já	pressuponho	que	a	relação	daquela	pessoa	com	cães	poderá	ser	também	
problemática.	Muitas	vezes	os	problemas	ficam	invisíveis	porque	os	únicos	que	sofrem	as	
consequências	deles	são	os	cães.	Esta	é	a	situação	mais	triste:	um	cão	vítima	de	maus-tratos	
invisíveis	aos	olhos	de	seu	próprio	tutor.		

Outro	ponto	indispensável	em	uma	relação	com	outro	ser	vivo	é	a	comunicação.	Não	há	
relação	saudável	sem	comunicação	eficiente.	E	não	há	como	se	comunicar	com	eficiência	sem	
conhecer	aquele	com	quem	estou	me	relacionando,	como	já	disse	antes.	

Vamos	buscar	entender	e	aprender	sobre	nossa	forma	de	nos	relacionarmos	e	a	importância	
dessas	informações	na	qualidade	do	convívio	com	nossos	cachorros.	

	

A	raiz	dos	“problemas	caninos”	



O	cachorro	cava	o	seu	sofá.	Então	você	choraminga	pro	seu	colega	no	serviço,	que	tenta	ajudar	
com	base	no	que	ele	já	aprendeu	em	diversas	fontes	(vídeos	do	YouTube,	blogs,	filmes,	
desenhos,	correntes	no	Whatsapp,	revistas,	memes,	quadrinhos	etc.),	e	diz	pra	você	que	tem	a	
solução:	

-	Seu	cachorro	precisa	SER	CORRIGIDO,	senão	ele	vai	se	acostumar	a	destruir	a	sua	casa,	meu	
amigo	–	diz	ele.	

Automaticamente	seu	cérebro	aceita	aquela	informação.	Ela	soa	estranhamente	familiar	e	
aceitável	e	você	sequer	sabe	a	razão.	

A	ideia	de	corrigir	um	cachorro	é	especialmente	sedutora	pois	remete	a	uma	crença	
fortemente	arraigada	na	nossa	cultura:	educar	é	corrigir,	educar	é	bom,	então	corrigir	também	
é	bom.	Se	você	está	diante	de	um	problema,	ele	é	lido	como	“erro”	e	a	ideia	de	“corrigir	um	
erro”	surge	com	uma	força	irresistível.	Não	paramos	para	pensar	onde	a	correção	deve	ser	
aplicada,	mas	a	ideia	de	que	deve	ser	aplicada	no	cachorro	também	tem	muita	força.		

Suspeito,	sem	outra	fonte	além	da	minha	própria	observação,	que	isso	se	deva	ao	fato	de	
relacionarmos	cães	a	crianças.	Isso	parece	mais	verdadeiro	cada	vez	que	me	deparo	com	
pessoas	chamando	cães	de	filho	e	os	tratando	da	forma	que	tratam	uma	criança:	com	trejeitos	
caricatos	e	voz	fina	(sem	julgamento	de	valor).	Na	nossa	cultura,	a	ideia	de	que	a	criança	deve	
ser	colocada,	por	um	adulto,	em	um	caminho	correto,	produtivo	e	de	sucesso	é	aceita	e	
reforçada	diariamente.	E	essas	correlações	são	feitas	automaticamente	dentro	da	nossa	
cabeça	de	forma	que	aceitar	que	cães	devam	ser	corrigidos/educados	flui	naturalmente.	E	
educar	está	muito	relacionado	com	obedecer	em	nossa	cultura.	O	que	implica	uma	relação	de	
poder	onde	se	pressupõe	que	um	adulto	(que	teria	mais	conhecimento	e	sabedoria)	ensine	e	
dê	ordens	a	alguém	mais	novo	e	com	menos	poder	(que	teria	menos	conhecimento	e	
sabedoria).	

Como	eu	disse	antes,	não	tenho	um	trabalho	científico	para	apresentar,	por	isso	assumo	que	
posso	estar	errada,	mas	cada	vez	que	eu	digo	a	alguém	que	tem	filhos	que	precisamos	rever	
nossa	postura	de	adultos	e	a	pessoa	me	olha	indignada,	surpresa	ou	mesmo	irritada,	essa	
minha	suspeita	se	fortalece.	Não	passa	pela	cabeça	de	um	ser	humano	adulto	que	um	
problema	que	envolva	ele	e	uma	criança/cachorro	possa	ter	como	base	um	erro	dele	próprio.	
Soa	até	absurdo.	É	o	mesmo	que	acontece	quando	sou	chamada	para	resolver	um	problema	
canino	e	a	pessoa	acaba	frustrada	porque	a	minha	solução	está	focada	nela,	a	cliente,	e	não	no	
cachorro.	Mulheres,	na	minha	experiência,	aceitam	mais	essas	informações	que	homens.		

A	ação	de	obedecer	pressupõe	a	existência	de,	pelo	menos,	dois	atores,	e	que	um	deles	tenha	
uma	posição	de	poder	superior	à	do	outro,	como	eu	disse.	Um	dá	as	ordens	e	o	outro	se	
submete	a	elas	ou	é	submetido.	Se	aquele	que	deveria	obedecer	não	o	fizer,	começa	uma	
disputa	de	poder,	uma	briga.	E	normalmente	é	isso	que	encontro	numa	casa	com	“problemas	
caninos”:	trincheiras.		

Então,	num	ambiente	onde	a	obediência	impera,	um	indivíduo	com	mais	poder	formula	regras	
que	devem	ser	obedecidas	por	aquele	que	tem	menos	poder,	segundo	seus	próprios	critérios.	
Quando	aquele	que	tem	mais	poder	decide	que	o	outro	(com	menos	poder)	deverá	obedecer	



uma	ordem	que	contradiga	as	necessidades	naturais,	coisas	ruins	podem	acontecer:	danos	
físicos	e/ou	psicológicos,	culminando	com	a	queda	no	bem-estar	do	submetido	e	da	relação.		

Para	sair	desse	caminho	mental	automático	de	solução	via	obediência	é	importante	estar	
atento	para	algumas	informações.	Quando	nos	relacionamos	de	forma	mais	estreita,	ou	seja,	
dividimos	o	mesmo	teto	com	outro	ser	vivo,	é	importante	que	tenhamos	consciência	de	duas	
coisas:	

-	Nossos	próprios	limites,	ou	seja,	até	onde	o	outro	pode	avançar	sem	que	eu	me	sinta	
invadida.		

-	Os	limites	do	outro,	ou	seja,	observar	e	escutar	o	outro	sobre	seus	próprios	limites,	
aprendendo	e	modelando	minhas	atitudes	para	que	eu	não	invada	o	espaço	dele.		

Para	essas	informações	fluírem	é	necessário	ter	uma	boa	ferramenta	de	comunicação.		

Importante	frisar	que	o	poder	em	si	não	é	bom	nem	ruim.	É	o	que	fazemos	com	esse	poder,	
que	é	real	entre	humanos	e	cães,	que	vai	diferenciar	a	qualidade	da	relação.	

Da	mesma	forma	que	não	é	possível	transformar	sua	casa	num	ambiente	completamente	
adaptado	a	um	cachorro	sem	que	sua	vida	seja	impactada	negativamente,	não	é	possível	
passar	por	cima	das	necessidades	de	um	cachorro	para	que	a	sua	vida	fique	intocada	depois	
que	você	decide	conviver	com	ele.	Toda	relação	saudável	pressupõe	que	ambas	as	partes	
cedam	em	alguns	pontos	de	sua	vida.	É	uma	negociação	para	um	convívio	prazeroso.	É	por	isso	
que	uma	pessoa	candidata	à	adoção	de	um	cachorro	que	não	se	mostre	disposta	a	alterar	sua	
vida	para	que	o	cão	possa	se	acomodar	ali	de	forma	prazerosa	e	saudável	não	deveria	
proceder	com	a	adoção	antes	de	rever	essa	postura.	Pois	essa	situação	causará	problemas	
para	o	cachorro	e	para	o	adotante	também.	

Voltando	ao	exemplo	do	buraco	no	sofá,	o	cachorro,	uns	mais	outros	menos,	sente	
necessidade	de	cavar.	Cavar	significa	muitas	coisas	para	o	cachorro:	esconder	comida	
(estocar),	procurar	uma	presa	que	se	enfiou	num	buraco,	fazer	uma	cama	macia	e	fresca,	
limpar	a	cama,	encontrar	aquela	comida	que	ele	estocou.	Nenhuma	parte	fala	de	fazer	pirraça	
para	você,	mesmo	que	você	tenha	certeza,	segundo	seus	critérios	humanos,	que	seu	cachorro	
faz	alguma	cara	específica	que	indique	a	você	que	ele	sabe	o	que	fez.	Achar	que	você	vai	fazer	
seu	cachorro	parar	totalmente	de	cavar	e	que	isso	vai	ficar	resolvido	é	ingenuidade.		

Mais	provável	que	esse	cachorro	volte	a	cavar	mais	tarde	no	mesmo	ou	em	outros	lugares,	o	
que	deixará	os	tutores	obstinados	por	obediência	mais	certos	de	que	o	cachorro	está	fazendo	
aquilo	de	propósito.	O	resultado	vai	depender	do	que	motivou	a	ação	“cavar”	dele,	do	quanto	
ele	é	sensível	aos	estímulos	e	do	quanto	ele	é	inclinado	e	determinado	em	seu	
comportamento.		

No	final	das	contas,	normalmente	o	cachorro	não	é	o	problema.	O	problema	está	na	qualidade	
das	informações	que	temos	hoje	sobre	esses	animais,	como	elas	estão	arraigadas	no	
imaginário	popular	e	o	quanto	nos	é	automático	pensar	de	forma	errada.	É	mais	cômodo,	pois	
não	precisamos	assumir	nossas	falhas	nem	responsabilidades.	Se	começarmos	a	aprender	que	
os	cães	não	são	a	causa,	vamos	precisar	parar	nossas	vidas	para	olhá-los	com	atenção.	Pois	os	



cães	de	cativeiro	são	totalmente	dependentes	de	nós	para	viver	de	forma	saudável,	completa	
e	feliz.	Cães	de	cativeiro	são	tão	dependentes	dos	humanos	quanto	uma	planta	em	um	vaso:	
sem	escolhas,	vulneráveis.		

O	problema	está	também	nas	expectativas	humanas	acerca	da	relação	com	um	cachorro,	mas	
vou	tratar	disso	em	um	tópico	próprio.		

	

Adaptações	possíveis	para	atender	as	necessidades	caninas	

Certo,	o	seu	cão	gosta	de	cavar	e	então	você	vai	virar	sócio	da	fábrica	de	sofás?	Claro	que	não!	
Os	cães	foram	tão	facilmente	domesticados	justamente	por	serem	extremamente	capazes	de	
se	adaptar.	Isso	é	uma	coisa	boa,	mas	também	é	o	que	faz	cães	permanecerem	vivos	em	
situações	tão	tristes,	sem	bem-estar	nenhum.	A	adaptabilidade	canina	é	uma	vantagem	
quando	usada	de	forma	responsável.	

Você	mora	numa	apartamento	e	não	tem	condições	de	fazer	um	tanque	de	terra	na	varanda	
para	que	seu	cachorro	possa	enterrar	os	ossos	de	boi	que	ele	arrasta	pela	casa?	Tudo	bem,	
porque	a	ideia	não	é	sacrificar	o	seu	bem-estar	pelo	do	cachorro,	como	eu	já	falei	antes,	mas	
chegar	a	um	equilíbrio	possível.	O	ideal	é	que,	se	você	tem	pouco	espaço	e	pouca	disposição	
para	mudanças,	já	comece	a	repensar	a	convivência	com	um	cão.	

Certo,	você	não	gosta	da	ideia	do	tanque	de	terra,	mas	seu	cachorro	vai	continuar	cavando,	
porque	isso	é	instintivo	para	ele.	Ele	gosta	e	você	sabe	agora	que	ele	não	faz	faz	isso	para	
irritá-lo.	Então	você	vai	arrumar	um	lugar	para	ele	cavar	e,	cada	vez	que	você	tiver	que	dizer	
um	Não	para	seu	cachorro	e	esse	Não	for	influenciar	em	atividades	naturais	e	saudáveis	para	
ele	(que	você	sabe	quais	são	porque	você	estuda	sobre	esse	assunto),	você	vai	arrumar	um	
jeito	de	dar	a	ele	uma	opção,	um	Sim.	Aqui	você	pode,	aqui	não	pode,	amigão.	E	assim	o	
cachorro	vai	se	adaptando	às	limitações	que	lhe	foram	impostas	sem	danos	mais	sérios	ao	
bem-estar	dele.	

Aqui	não	existem	regras,	porque	as	regras	vão	depender	do	quanto	você	está	disposto	a	ceder	
e	do	quanto	e	do	que	seu	cachorro	precisa.	Esses	limites	são	individuais,	e	o	alcance	de	um	
equilíbrio	deverá	se	pautar	na	observação	de	sinais	de	bem-estar,	como	qualidade	do	sono,	
apetite,	disposição	para	brincar,	posturas	de	relaxamento,	entre	outros.		

	

De	onde	vem	o	amor?	Do	cão	ou	do	tutor?	

Uma	das	grandes	preocupações	daquelas	pessoas	que	convivem	com	cães	é:	meu	cão	me	
ama?	Como	saber	se	meu	cão	me	ama?	

E	aqui	temos	alguns	pontos	a	serem	observados	e	comentados.		

O	primeiro	ponto	é	a	tal	da	satisfação	dos	desejos	ou	das	expectativas.	Cães	já	foram	criados	
para	as	mais	diversas	atividades:	caçar,	puxar	trenós,	pastorear,	guardar.	Conforme	
estreitamos	a	relação	com	eles,	também	ampliamos	e	alteramos	nossas	expectativas	sobre	



eles.	Quando	você	adota	ou	compra	um	cachorro	para	que	ele	te	ame,	veja	bem	onde	você	
está	entrando.	Um	cachorro	selecionado	para	caçar,	por	exemplo,	atinge	facilmente	seu	
objetivo,	pois	aqueles	que	o	selecionaram	usaram	uma	tendência	natural	para	otimizar	a	
resposta	de	caça	desejada.	Mas,	é	possível	esperar	que	um	cão	ame?	

Sugiro	pensarmos	em	alguns	pontos:	

Primeiro:	o	que	é	amor	para	você?		

Se	você	não	tem	claro	o	que	é	amor,	como	vai	saber	se	o	cachorro	é	capaz	de	expressar	aquilo	
que	você	acha	que	é	amor?	Posso	dizer	que	das	maiores	discussões	que	temos	sobre	palavras	
e	seus	significados,	AMOR	talvez	traga	mais	dúvidas	que	respostas.	Então,	partindo	do	fato	que	
nem	humanos	sabem	o	que	é	amor,	como	posso	avaliar	isso	num	cachorro?	Creio	que	esse	
ponto	fique	mais	fácil	de	transpor	se	mudarmos	a	pergunta	para:	Meu	cachorro	gosta	de	mim?	
Ele	tem	afeto	por	mim?	

Porque	quando	penso	em	gostar/não	gostar,	ter	ou	não	afeto,	consigo	materializar	isso	em	
comportamentos	de	atração	e	repulsa.	Quando	eu	gosto,	me	sinto	atraído,	é	ok	ficar	perto,	
tocar	e	ser	tocado.	Quando	não	gosto,	quero	me	afastar,	e	é	fácil	ver	isso	num	cachorro.	Mas	
mesmo	assim	ainda	temos	outros	pontos	a	analisar.	Ele	pode	ser	mais	independente,	
calorento	ou	mesmo	estar	indisposto,	querendo	ficar	sozinho.	Esses	comportamentos	de	
atração	e	repulsa	devem	ser	analisados	com	o	tempo	e	em	contexto	para	se	ter	mais	clareza	
da	interpretação	que	vamos	fazer.	

Segundo:	mesmo	que	mudemos	a	pergunta	de	amar	para	gostar,	ainda	temos	as	variações.	
Qual	a	sua	expectativa	para	esse	gostar?	O	quanto	o	cachorro	deve	querer	ficar	perto	para	que	
você	ache	que	ele	gosta	de	você?	Para	os	cães,	a	atenção	é	um	fator	muito	importante	assim	
como	é	para	nós,	justamente	por	serem	sociais,	mas	entre	eles	isso	varia	também.	Existem	
cachorros	que	ficam	grudados	em	seus	tutores	e	outros	que	são	super	independentes,	e	isso	
não	quer	dizer	que	um	goste	mais	e	o	outro	menos,	mas	sim	que	ambos	diferem	na	
intensidade	da	necessidade	ou	na	forma	da	manifestação	da	necessidade	de	contato,	assim	
como	diferem	na	necessidade	de	cavar,	que	já	mencionei.	E	ficar	muito	grudado	não	quer	dizer	
que	está	bom.	E	é	aqui	que	eu	abro	o	outro	ponto.	

Terceiro:	a	expectativa	do	humano	em	relação	ao	comportamento	do	cachorro	pode	levar	um	
animal	a	sofrimento	quando	ele	é	obrigado	a	preencher	essa	expectativa.	Uma	relação	
baseada	nas	expectativas	de	quem	tem	poder	leva	ao	sofrimento	de	quem	não	tem.	Quando	
um	ser	humano	adota	um	cão	porque	quer	viver	com	alguém	que	goste	dele,	algumas	coisas	
podem	acontecer:	

-	A	frustração	por	não	ter	a	resposta	desejada	pode	levar	a	interações	doentias	que	
traumatizam	o	cão	e	podem	fazê-lo	necessitar	de	mais	atenção	e	contato.	

-	O	tutor,	desejando	tanto	o	contato	e	demonstrações	de	afeição,	não	consegue	olhar	para	as	
necessidades	do	cão,	não	vai	perceber	que	o	cachorro	não	está	bem,	já	que	o	sinal	do	mal-
estar	(uma	necessidade	excessiva	de	companhia	ou	medo	excessivo	de	ficar	sozinho)	é	
justamente	o	que	ele	deseja,	e	isso	vira	um	ciclo	negativo.	Deixe-me	tirar	dessa	abstração.	Um	
cachorro	levado	a	viver	grudado	em	um	humano	sofre	porque	o	humano	não	fica	sempre	em	



casa	e	deixa	esse	cachorro	sozinho	por	necessidade.	Mas	quando	o	humano	chega	em	casa,	o	
cachorro	está	em	desespero	e	o	recebe	com	grande	agitação.	O	humano,	cego	em	suas	
necessidades,	não	vê	que	aquilo	é	sofrimento	do	cão	e	acaba	lendo	a	reação	do	cachorro	como	
um	grande	afeto	que	deve	ser	celebrado.	Esse	cão	vai	sofrer	de	doenças	ligadas	à	ansiedade	e	
viverá	uma	vida	de	baixa	qualidade,	assim	como	seu	dono	(alinhando	os	termos),	que,	apesar	
de	ter	um	cachorro	de	quem,	do	ponto	de	vista	dele,	gosta	muito,	terá	um	cão	doente	e	triste.	
A	pergunta	é:	será	que	esse	dono	se	importa	o	suficiente	para	enxergar	isso	e	mudar	seu	
ponto	de	vista	e	sua	expectativa?	

Na	minha	experiência	profissional	não	é	raro	atender	casos	em	que	a	cura	do	cachorro	que	
tinha	ansiedade	de	separação	resultou	num	animal	mais	calmo	e	independente,	causando	mal-
estar	no	proprietário.	Esse	tipo	de	pessoa	não	começou	uma	transição	de	dono	a	tutor	e,	por	
isso,	não	é	capaz	de	enxergar	além	de	suas	próprias	necessidades.	Quando	um	cão	precisa	
estar	sempre	grudado	em	você,	isso	não	é	gostar,	é	depender	além	do	necessário,	pois	cães	já	
são	dependentes	o	suficiente,	e	o	melhor	que	podemos	fazer	por	eles	é	deixa-los	tranquilos	
apesar	da	dependência.		

Como	resolver	isso?	Na	verdade	não	tenho	uma	resposta	aqui.	Prefiro	ir	pelo	seguinte	
caminho:	é	claro	que	esse	tipo	de	pessoa	tem	questões	em	si	que	precisam	ser	observadas	
com	carinho.	A	ideia	aqui	não	é	culpar,	mas	chamar	a	atenção	para	as	responsabilidades.	
Inclusive,	não	gosto	da	palavra	culpa.	Culpa	remete	ao	passado,	a	uma	dor	e	a	uma	postura	
paralisantes.	Eu	fiz	um	trabalho	em	mim	mesma	de	substituir	a	palavra	culpa	pela	palavra	
responsabilidade	e	sugiro	o	mesmo	exercício	para	quem	me	pede	uma	solução.	A	palavra	
responsabilidade	aponta	para	o	futuro,	para	o	que	posso	fazer	diferente,	aponta	para	a	ação	e	
para	a	solução.	Por	isso	uso	a	palavra	culpa	apenas	para	descrever	um	estado	interno	de	dor	
que	se	relaciona	a	ela.	Sinto	culpa,	mas	é	minha	responsabilidade	resolver	isso.	Mais	ou	menos	
por	esse	caminho.	

A	próxima	sugestão	é	o	autocuidado.	A	solidão	é	uma	pandemia	emocional	dos	humanos.	Aqui	
não	vou	me	aprofundar	em	razões,	mas	sim	colocar	a	forma	que	sugiro	para	começar	a	busca	
por	uma	solução.	No	meu	ponto	de	vista,	a	cura	para	a	solidão	está	no	cultivo	do	amor	por	si	
mesmo.	Mas	essa	sugestão	é	muito	ampla	e	abstrata.	Para	torná-la	mais	concreta,	gosto	de	
estimular	a	pessoa	a	encontrar	o	próprio	caminho,	fazendo	perguntas	como:		Você	costuma	
fazer	o	que	gosta?	Quais	são	seus	limites	na	vida?	Você	consegue	dar	limites	para	as	pessoas	
que	te	cercam?	Entre	outras.	Tem	muitas	pessoas	que	não	conseguem	responder	essas	
perguntas,	pessoas	com	dificuldade	de	olhar	para	si.	E	quem	não	olha	para	si,	tem	dificuldade	
de	olhar	para	o	outro,	por	mais	que	se	esforce	para	cuidar	de	todos	em	sua	volta.		

Em	todo	caso,	é	simples	testar	a	qualidade	da	ajuda	que	você	oferece	para	diferenciar	amor	de	
tentativa	de	controle.	Da	próxima	vez	que	desejar	ajudar	alguém,	reflita	sobre	suas	motivações	
e	se	pergunte	como	você	se	sentiria	ou	reagiria	se	a	pessoa	se	negasse	a	obter	a	sua	ajuda	da	
forma	que	você	ofereceu,	dando	a	você	uma	sugestão	mais	adequada.	Como	o	seu	ego	
responde	a	isso?	Uma	pessoa	atenta,	bem	resolvida	e	realmente	amorosa	ficará	bem	feliz	com	
esse	tipo	de	interferência,	pois	o	objetivo	é	realmente	aumentar	o	bem-estar	do	outro.	Para	
isso,	nada	melhor	que	escutar	as	necessidades	do	outro,	certo?	Sendo	controladora,	a	



sensação	é	de	fracasso	e	ressentimento,	porque	na	verdade	o	objetivo	não	era	ajudar	a	pessoa	
a	aumentar	o	bem-estar,	mas	se	sentir	útil	e	importante.			

Não	é	raro	encontrar	pessoas	ressentidas,	reclamando	que	pessoas	que	passam	necessidades	
não	têm	direito	de	escolher,	mas	devem	ter	humildade	para	receber	o	que	os	outros	querem	
dar.	Temos	aí	um	exemplo	clássico	de	imposição	de	poder.	Não	sei	você,	mas	eu	não	acredito	
em	ações	isoladas.	O	que	uma	pessoa	faz	em	uma	área	da	vida	certamente	vai	respingar	em	
outras	áreas.	Porque	diz	muito	sobre	como	a	pessoa	lida	com	suas	crenças,	potencialidades	e	
dificuldades.	Acho	toda	essa	análise	muito	importante	quando	se	considera	o	bem-estar	dos	
cães.	E	é	muito	importante	para	sua	própria	vida	que	você	a	cada	dia	tenha	mais	respostas	
para	a	pergunta:	que	tipo	de	pessoa	você	é?	

E	a	resposta	para	a	pergunta	que	inaugurou	o	tópico?	A	resposta	que	eu	tenho	é	outra	
pergunta:	você	é	capaz	de	amar	a	si	mesmo	e,	consequentemente,	amar	seu	cachorro?	Se	não	
é,	nem	espere	o	contrário.		

Existem	duas	formas	de	alinhar	expectativas:	uma	delas	é	com	base	naquilo	que	eu	tenho	
condições	de	dar	de	mim.	Uma	relação	saudável	tem	por	base	a	troca.	Se	eu	não	tenho	para	
dar,	não	devo	esperar	receber.	A	outra	forma	é	pensar	no	que	o	outro	é	capaz	de	dar	e	
respeitar	os	limites	dele.	

	

Temperamentos	caninos	

Quais	são	as	limitações	nas	relações?	De	onde	elas	vêm?	Tudo	bem	eu	gostar	de	pessoas	
expansivas,	mas	se	espero	esse	comportamento	de	alguém	que	é	introspectivo,	teremos	aí	um	
problema,	certo?	Para	humanos	existem	algumas	formas	de	agrupar	tipos	de	temperamento.	
Para	cães	também.	Isso	ajuda	a	nos	dar	dicas	sobre	necessidades	e	limites	caninos	do	ponto	de	
vista	grupal	ou	mesmo	individual.	

Entre	as	preocupações	das	pessoas	na	hora	de	adotar	ou	comprar	um	cachorro	estão,	
primeiro,	a	raça	no	sentido	da	aparência	e,	em	segundo	lugar,	os	gastos	que	terão.		

No	entanto,	a	primeira	pergunta	deveria	ser:	quem	sou	eu	e	quem	deve	ser	o	cachorro	para	
que	a	gente	realmente	se	dê	bem?	E	a	segunda	pergunta	deveria	ser:	tenho	tudo	que	é	
necessário	para	oferecer	o	melhor	para	esse	cachorro	do	ponto	de	vista	dele?	

Quando	faço	as	perguntas	certas,	acabo	chegando	nas	informações	certas.	Se	eu	me	pergunto	
qual	é	o	meu	temperamento	e	consigo	responder	de	forma	mais	ou	menos	segura,	saberei	
duas	coisas:	o	que	eu	aguento	no	outro	e	o	que	eu	posso	oferecer	para	o	outro.		

Desse	ponto	posso	partir	para	pensar	no	temperamento	do	cachorro.		

Pois	é,	cães	têm	características	individuais	que	determinam	como	vão	interagir	com	o	meio.	
Uma	raça	de	cães	costuma	apresentar	um	temperamento	mais	ou	menos	constante,	
dependendo	da	qualidade	da	linhagem	e	do	tratamento	que	os	animais	recebem.		



O	que	chamamos	de	temperamento	do	cão	é	influenciado	por	múltiplos	fatores,	mas	no	fim,	lá	
na	idade	adulta,	você	vai	se	deparar	com	o	resultado	desses	fatores	somados	e	terá	que	lidar	
com	isso.	O	temperamento	é	mais	especificamente	a	forma	como	o	cachorro	reage	ao	meio.	
Um	cachorro	medroso	e	um	confiante	podem	ter	a	mesma	reação	a	uma	situação	
ameaçadora:	a	agressividade.	Mas	os	dois	precisariam	ser	tratados	de	maneira	diferente	
durante	seu	desenvolvimento	para	chegarem	à	idade	adulta	de	forma	mais	equilibrada	e	
mentalmente	saudáveis.	Por	isso	é	tão	importante	saber	o	temperamento	de	um	cachorro	o	
mais	cedo	possível.	Assim	eu	fico	sabendo	se	terei	condições	de	cuidar	dele	do	jeito	que	
precisa.		

Sabe-se	que	o	temperamento	canino	tem	uma	influencia	genética	média	de	20%.	Isso	quer	
dizer	que	as	características	de	comportamento	do	cão	são	em	média	20%	herdáveis	dos	pais	e	
80%	resultado	da	interação	do	ambiente	com	essa	genética.	E	quando	falo	de	ambiente,	estou	
falando	desde	o	tratamento	recebido	pela	mãe	desse	filhote	enquanto	estava	prenhe.	Esse	
tratamento	pode	modelar	o	grau	de	reatividade	desse	filhote	na	idade	adulta	e	até	mesmo	
influenciar	o	tipo	de	cuidado	materno	que	ele	será	capaz	de	dar	aos	seus	próprios	filhotes,	
caso	os	tenha.	Deu	pra	entender	a	importância	de	conhecer	o	cachorro	para	saber	de	que	
cuidados	ele	precisa?	Ainda	não?	Vou	dar	um	exemplo.	

Vamos	supor	que	o	seu	cachorro	seja	agressivo.	Ele	ataca	as	visitas.	Você	procura	uma	solução	
e	passa	a	dar	broncas	nesse	cachorro,	o	que	piora	a	agressividade.	Você	precisa	prender	esse	
cachorro	para	que	ele	não	ataque	as	pessoas,	e,	a	cada	nova	punição,	mais	agressivo	ele	fica.	
Isso	porque	você	não	soube	identificar	que	a	agressividade	dele	era	por	medo.	Quando	um	cão	
ataca	por	medo,	ele	está	tentando	dizer	que	é	corajoso,	mas	na	realidade	é	um	blefe.	Ele	está	
apavorado	com	a	possibilidade	de	algo	muito	ruim	acontecer	com	ele.	Quando	a	punição	
chega,	essa	possibilidade	se	concretiza	e	ele	precisa	piorar	os	ataques	para	se	sentir	seguro.	E	
ele	se	sente	seguro	quando	a	ameaça	se	afasta.	Quanto	mais	assustador	ele	parecer,	maior	a	
chance	de	obter	sucesso.	Provavelmente	foi	você	e	as	pessoas	que	ele	queria	afastar	que	
ensinaram	isso	a	ele.	Um	cão	medroso	quer	deixar	a	pessoa	que	ele	acha	que	é	uma	potencial	
ameaça	com	medo.	Se	você	soubesse	que	o	temperamento	dele	é	medroso,	saberia	que	tipo	
de	interferência	seria	segura	para	você	e	para	seu	cachorro,	que	certamente	não	seria	puni-lo	
com	algo	aversivo.	

Ah,	Alessandra,	certo,	já	entendi	a	importância	de	saber	o	temperamento	do	cachorro	antes	
de	adotar.	Mas	como	saber	qual	é	esse	temperamento?	Eu	respondo:	é	possível	ter	uma	ideia	
da	tendência	do	temperamento	de	um	cão	por	meio	de	testes	feitos	quando	filhote	ou	mesmo	
quando	adulto.	Mesmo	que	você	não	tenha	uma	resposta	exata	do	temperamento,	porque	o	
cão	pode	mudar	com	a	idade	e	com	as	interferências	do	meio,	é	possível	ter	uma	noção	dessas	
tendências,	o	que	ajuda	a	indicar	a	melhor	forma	de	lidar	com	aquele	cachorro.	Essas	análises	
são	úteis	para	inferir	se	aquele	cão	é	ou	não	adequado	para	a	nossa	vida	e/ou	se	seremos	
capazes	de	oferecer	a	ele	uma	vida	com	bem-estar.	Esse	teste	não	rotula	os	cães	entre	bons	e	
ruins,	porque	quando	falamos	de	relacionamento,	não	existe	bom	ou	ruim,	mas	o	que	combina	
e	o	que	não	combina	comigo.	Espero	mesmo	que	isso	tenha	ficado	claro.		

Tem	uma	linha	de	pensamento	que	diz	que,	como	os	testes	não	são	exatos,	eles	não	são	úteis.	
Mas	minha	opinião	é	outra:	os	testes	podem	não	ser	exatos,	mas	nos	indicam	uma	tendência,	



e	prefiro	saber	se	um	cachorro	tem	tendência	a	ser	sensível	e	não	adotá-lo,	do	que	adotá-lo	e	
não	conseguir	dar	a	ele	um	ambiente	seguro	o	suficiente	para	que	ele	fique	bem	de	verdade.	
Cães	são	seres	vivos	e	não	algo	que	possa	ser	consertado,	justamente	por	não	estarem	
quebrados.	Claro	que,	se	você	já	estiver	nessa	situação	de	incompatibilidade	de	
temperamentos,	é	possível	chegar	a	um	equilíbrio	que	seja	interessante	para	você	e	para	o	
cachorro,	mas	certamente	isso	exigirá	mais	sacrifícios	seus	e	do	cachorro,	terminando	numa	
relação	com	um	equilíbrio	tendendo	a	uma	qualidade	de	vida	inferior	àquela	que	é	possível	
atingir	quando	somos	atentos	e	começamos	com	mais	consciência.		

Esses	testes	avaliam	as	reações	de	um	cachorro	aos	estímulos	provocados	por	um	ser	humano.	
Certo,	Alessandra!	E	quais	são	os	temperamentos	caninos?	Os	testes	mostram	o	quanto	um	
cachorro	tem	tendência	a	ser:	

Assertivo:	qual	a	tendência	dele	em	se	manter	em	disputa	por	alguma	coisa;	

Agressivo:	o	quando	ele	é	capaz	de	começar	uma	briga	para	defender	a	si	mesmo	ou	algo	que	
seja	seu;	

Sociável:	cães	que	aceitam	bem	a	aproximação	humana,	mesmo	de	um	estranho;	

Submisso:	aqueles	que	não	lutam	e	têm	maior	chance	de	mostrarem	posturas	de	
apaziguamento	em	momentos	de	conflito	iminente;	

Independente	(pode	ser	falha	na	sociabilização):	esses	cães	não	querem	aproximação	ou	
mostram	sinais	conflituosos	durante	o	teste;	

Ativo,	brincalhão:	cães	mais	energéticos	e	com	maior	tendência	a	interagir	com	brincadeiras;	

Entre	outros	–	outros	tipos	de	reação	podem	ser	apontadas	durante	o	teste.		

Costumo	usar	o	Teste	de	Campbell	e	o	Teste	de	Volhard.	

	

Quando	as	coisas	começaram	mal,	o	que	fazer?	

“Não	chore	sobre	o	leite	derramado”,	já	dizia	minha	avó.	Mas	para	relações	sempre	haverá	
uma	solução	quando	aquele	que	tem	mais	poder,	o	humano,	no	caso,	tem	também	o	
ingrediente	mágico	e	secreto:	vontade.		

Claro	que	é	importante	ter	em	mente	que	as	soluções	que	visam	levar	a	relação	para	um	
equilíbrio	possível	podem	ficar	longe	do	que	você	julga	ideal,	mas	garanto	que	vão	levá-lo	para	
um	lugar	mais	confortável	do	que	onde	você	está	agora.	Portanto,	não	perca	as	esperanças.		

Vou	exemplificar	com	minha	vida:	meu	cachorro	Wilber.	Quando	Wilber	chegou	em	casa,	
minha	expectativa	era	que	ele	fosse	aquele	companheiro	de	ir	comigo	para	muitos	lugares.	Eu	
esperava	um	companheiro	de	vida.	Mas	eu	não	sabia	que	essa	relação	precisava	ser	construída	
e	parti	da	premissa	errada	de	que	ser	companheiro	era	um	atributo	natural	dos	cachorros,	que	
eles	vinham	prontos.	Eu	tinha	15	anos	e	tudo	que	eu	conhecia	sobre	cães	tinha	sido	por	meio	



de	filmes,	desenhos,	revistas,	propagandas	e	programas	de	televisão.	O	resultado	foi	o	Wilber	
ficar	mais	tempo	sozinho	do	que	deveria,	e	eu	me	sentir	triste	e	culpada.	

Wilber	era	um	cachorro	sensível.	Ele	tinha	medos	e	não	teve	o	tratamento	adequado	que	
poderia	tê-lo	levado	a	uma	vida	mais	confortável	nesse	sentido.	Nunca	fui	orientada	a	isso,	
nem	sabia	da	existência	dessa	possibilidade.		

Mesmo	supondo	que	eu	soubesse	que	essa	relação	tivesse	que	ser	construída,	e	soubesse	
como	fazê-lo,	eu	não	conseguiria	que	o	Wilber	tolerasse	a	vida	que	imaginei	para	nós:	irmos	
juntos	para	muitos	lugares.	Muito	provavelmente	alguns	de	meus	passeios	mais	barulhentos	
ou	cheios	de	pessoas	poderiam	ser	demais	para	ele	por	causa	de	suas	características	de	
comportamento.		

Encontramos	o	Wilber	na	rua,	hoje	eu	sei	que	ele	já	havia	passado	a	idade	da	sociabilização,	ou	
seja,	eu	não	tinha	mais	a	chance	de	ampliar	a	quantidade	de	estímulos	que	seria	capaz	de	
tolerar	mais	facilmente,	nem	conseguiria	evitar	traumas	permanentes.	Ainda	assim,	eu	teria	
algumas	ferramentas	que	poderiam	ajudar	o	Wilber	a	se	acostumar	com	alguns	estímulos,	
tornando	sua	vida	mais	tranquila.	Mesmo	que	ele	não	fosse	capaz	de	atingir	minhas	
expectativas	na	íntegra,	certamente	teríamos	passado	mais	tempo	juntos	se	eu	soubesse	como	
e	tivesse	tempo	para	fazer	tudo	isso.		

Então,	perceba:	sempre	que	pensamos	em	“consertar	uma	relação”,	é	importante	ter	em	
mente	três	coisas:	onde	quero	chegar	e	onde	o	cachorro	pode	chegar,	colocando	o	segundo	
resultado	acima	do	primeiro,	sempre.	Além	de	conhecer	as	melhores	ferramentas	para	ajudar	
o	cachorro	a	viver	uma	vida	mais	feliz	e	saudável.		

	

Condicionamento	

Com	essas	questões	em	mente,	vou	mencionar	aqui	que	as	ferramentas	mais	poderosas	que	
temos	para	construir	uma	relação	saudável,	tendo	ou	não	problemas	já	instalados,	baseiam-se	
no	binômio	recompensa/punição.	O	adestramento	também	é	uma	dessas	ferramentas,	mas	
não	é	a	única.	Além	disso,	justamente	por	essas	ferramentas	serem	poderosas,	precisamos	ter	
cuidado	ao	escolher	qual	vamos	usar	e	sempre	observar	os	resultados	do	ponto	de	vista	do	
bem-estar	do	cachorro.	É	por	isso	que	coloquei	as	ferramentas	quase	no	fim	desse	material.	
Porque	é	necessário	aprender	primeiro	o	que	é	um	cachorro	e	treinar	nossos	olhos	para	
observá-lo	e	julgar	se	ele	está	bem	ou	não	do	ponto	de	vista	dele.	Além	de	nos	conhecermos	
bem	a	ponto	de	não	embaçarmos	nossas	observações	com	as	nossas	expectativas	
antropocentradas	(centradas	em	nós,	humanos).		

Aqui	eu	vou	entrar	na	descrição	do	adestramento	com	clicker	e	a	forma	que	acho	correto	que	
ele	seja	aplicado.	Também	vou	mostrar	como	podemos	usar	as	autorrecompensas	do	cão	para	
comunicar	a	ele	quais	são	os	limites	que	eu	preciso	para	uma	boa	convivência	e	também	como	
usar	as	recompensas	para	criar	associações	positivas	em	situações	desagradáveis	para	o	cão.	

Deu	pra	perceber	por	que	eu	falei	que	são	ferramentas	poderosas?	É	possível,	sim,	manipular	
o	cão	com	essas	ferramentas	e,	novamente,	isso	explica	minha	preocupação	com	a	



desconstrução	do	que	sabemos	sobre	cães	como	senso	comum	e	com	a	construção	de	um	
conhecimento	baseado	no	respeito	àquela	vida	da	qual	estamos	cuidando.		

O	adestramento	tem	uma	lógica.	Depois	que	você	a	domina,	fica	fácil	usá-la	para	conseguir	o	
que	é	preciso.	E,	para	dominar	o	adestramento,	você	precisa	treinar.		

A	ordem	dos	treinos	é	muito	importante	no	começo,	por	isso	não	pule	etapas.		

Clicker	–		

Basicamente,	você	vai	precisar	ensinar	ao	seu	cachorro	um	som	que	funciona	como	marcador	
de	acertos.	Eu	gosto	de	usar	um	estalo	que	faço	com	a	boca	e	que	ensino	nos	meus	vídeos.	
Treine	esse	estalinho	e	ele	será	sua	forma	de	dizer	“muito	bem!”	para	o	seu	cão.	Quanto	mais	
curto	e	preciso	for	seu	marcador,	mais	fácil	é	dizer	para	o	cão	exatamente	o	que	ele	fez	que	
gerou	aquela	recompensa.	É	como	dizer:	foi	isso	que	fez	você	ganhar,	amigão!	Quanto	mais	
preciso,	mais	fácil	será	para	ele	entender	você.		

Segue	um	vídeo:	

https://youtu.be/mw1A7Ic_GpA	

	

Comandos	–	função	e	como	treinar	

Os	comandos	servem	para	criar	brincadeiras,	facilitar	o	dia	a	dia	com	o	cachorro	e	ensinar	o	
processo	de	aprendizado.	Depois	que	o	cachorro	aprender	a	aprender,	fica	fácil	“falar	com	ele”	
nesse	idioma	que	vocês	dois	entendem.	Olha,	amigão,	quando	você	acerta,	escuta	esse	
barulhinho	e	vai	sentir	prazer	em	seguida,	recebendo	um	prêmio.	Quando	você	fizer	algo	que	
não	pode,	vai	ver	essa	minha	cara	de	descontente	e	vai	saber	que	não	vai	ganhar	o	que	
gostaria,	ou	vai	perder	algo	que	tem	e	vai	ter	certeza	que	pisou	na	bola.		

Com	o	tempo,	bem	curto	por	sinal,	o	cachorro	fica	perito	em	ler	essas	respostas	e	a	relação	
fica	mais	fácil	para	os	dois.		

Treinar	comandos	depende	de	algumas	coisas:	você	saber	exatamente	o	que	quer	e	como	
chegar	lá.	Todo	comando	deve	ser	dividido	em	partes	com	objetivos	claros.	Assim,	você	usa	o	
clicker	quando	o	cão	atinge	o	objetivo	e	dá	a	recompensa.		

Um	exemplo:		

Primeiro	preciso	saber	o	que	quero.		

Resposta:	Comando	SENTA.		

O	que	é	sentar?	Qual	o	objetivo	da	aula?		

Resposta:	Colocar	o	bumbum	no	chão.		

Então,	“colocar	o	bumbum	no	chão”	vai	gerar	o	click	e	a	recompensa.		



Qual	vai	ser	o	nosso	sinal	para	esse	comando?	

Resposta:	com	a	palma	virada	para	cima,	vou	fazer	um	movimento	para	cima	com	a	mão.	

Essa	clareza	sobre	o	sinal	ajuda	a	determinar	a	forma	que	vou	usar	para	induzir	o	comando	até	
que	eu	consiga	mostrar	para	o	cão	qual	é	o	movimento	que	vai	dizer	a	ele	para	sentar.		

Falar	o	comando	é	a	última	etapa.	Deve	ser	treinado	apenas	depois	que	o	cachorro	entendeu	o	
que	deve	ser	feito	e	o	comando	gestual.		

E	essa	é	a	lógica	para	qualquer	comando.	Mesmo	os	mais	complexos.	Tudo	o	que	você	precisa	
fazer	quando	um	comando	é	complexo	é:	dividi-lo	em	partes	óbvias	com	objetivos	claros	e	
treiná-las	em	sequência,	para	depois	juntar	tudo	num	comando	gestual	e	verbal.		

Com	essa	receita	e	um	tanto	de	criatividade,	além	do	respeito	pelos	limites	do	seu	cachorro,	é	
possível	inventar	muitas	brincadeiras	com	ele.	

Sugiro	que	assistam	a	esse	vídeo	com	o	comando	SENTA	para	entender	a	lógica.	

https://youtu.be/rSEG6h39h3o	

	

A	recompensa	

Adestrar	não	é	só	ensinar	comandos.	É	observar,	estar	atento	ao	que	o	cão	quer	naquele	
momento,	ou	seja,	qual	é	a	recompensa	para	ele	naquele	contexto.	Quando	o	cachorro	não	
estiver	atento,	reveja	a	recompensa,	ela	pode	não	estar	sendo	adequada.	E	a	recompensa	não	
serve	para	ser	usada	apenas	durante	o	adestramento,	mas	em	qualquer	momento	em	que	eu	
queira	fortalecer	o	prazer	do	cachorro	em	uma	atividade	desejável,	principalmente	quando	
preciso	aumentar	o	contraste	para	extinguir	um	comportamento	inadequado.	

	

A	punição	

Muitas	pessoas	são	avessas	a	essa	palavra	e	esquecem	que	não	existe	aprendizado	sem	a	
punição.	Toda	ação	aprendida	e	desempenhada	se	faz	num	contexto	de	buscar	prazer	e	evitar	
desconforto.	Até	compreendo	essa	aversão,	uma	vez	que	a	palavra	“punição”	tem	sido	
amplamente	usada	em	situações	de	violência.	Claro!	Toda	violência	é	uma	punição,	mas	nem	
toda	punição	é	violenta.		

Assim	como	as	recompensas,	é	preciso	muita	sensibilidade	e	conhecimento	para	escolher	uma	
punição.	Primeiro	saber	o	que	é	uma	punição:	tudo	aquilo	que	não	me	permite	obter	prazer.	

Se	eu	tenho	um	objetivo	e	não	consigo	alcançá-lo,	fui	punida.	A	frustração	é	o	resultado	da	
aplicação	de	uma	punição.	Caso	ela	seja	excessiva,	terei	também	a	construção	de	um	trauma.		

O	importante	é	saber	que	nenhum	estímulo	é	uma	punição	por	si	só.	Por	exemplo,	as	pessoas	
usam	bastante	aqueles	borrifadores	de	água	como	forma	de	criar	uma	situação	desagradável,	
tirando	a	atenção	do	animal	de	seu	objetivo	e	causando	um	mal-estar	na	tentativa	de	atingir	o	



que	deseja,	mas	que	é	inadequado.	Acontece	que,	para	alguns	cachorros,	aquele	jato	d’água	é	
uma	diversão.	Por	isso,	um	borrifador	com	água	não	é	uma	punição,	mas	pode	ser	para	cães	
que	se	sintam	desagradados	com	o	estímulo,	enquanto	outros	podem	ficar	traumatizados.		

Para	além	desta	análise	individual	do	estímulo,	e	mais	importante	do	que	ela,	está	a	
necessidade	de	contraste.	Porque	os	cães	estão	sempre	avaliando	as	situações	em	termos	de	
ganho	de	prazer,	assim	como	nós.	Se	eu	faço	um	comportamento-alvo	(desejado	por	mim	para	
que	a	nossa	relação	fique	melhor	ou	para	que	ele	aprenda	uma	brincadeira	nova)	ficar	
altamente	prazeroso,	usando	recompensas	corretas	e	evitando	que	o	cachorro	erre	
(principalmente	se	o	erro	tiver	o	potencial	de	gerar	uma	autorrecompensa),	estarei	
construindo	uma	situação	em	que	a	punição	será	pouco	necessária	em	comparação	com	uma	
outra	situação	em	que	eu	não	faço	esse	preparo	de	contraste.	Quanto	maior	o	prazer	do	cão,	
menos	disposto	ele	fica	a	errar.	

	

Autorrecompensa	

Já	estou	falando	de	autorrecompensa	e	ainda	não	expliquei	o	que	é	isso.	A	autorrecompensa	é	
tudo	aquilo	que	o	cachorro	faz	e	que	gera	prazer	automaticamente.	Normalmente	as	
autorrecompensas	aparecem	na	satisfação	de	comportamentos	inatos,	ou	das	necessidades	
naturais.	Xixi	e	cocô	se	autorrecompensam,	por	isso,	apesar	de	ser	impossível	fazer	um	
cachorro	deixar	de	fazer	xixi	e	cocô	(e	se	fosse	possível	o	resultado	traria	danos	à	saúde),	é	
possível	mostrar	para	ele	onde	pode	e	onde	não	pode	fazer.	Da	mesma	forma	que	cavar,	
pastorear,	caçar,	perseguir,	entre	outros	comportamentos.	Cada	cachorro,	raça	ou	grupo	tem	
suas	inclinações,	seus	instintos	mais	marcantes	e,	com	eles,	tudo	que	eu	consigo	fazer	sem	
causar	danos	ao	bem-estar	do	cachorro	é	direcionar	os	comportamentos	para	situações	em	
que	são	permitidos.	Quando	comportamentos	se	autorrecompensam,	a	necessidade	de	evitar	
os	erros	durante	o	aprendizado	fica	maior.	

Essas	ferramentas	são	uma	forma	eficiente	de	construir	uma	via	de	comunicação	saudável	com	
o	cachorro.	Como	eu	disse	antes,	não	existe	possibilidade	de	haver	uma	relação	saudável	sem	
uma	comunicação	saudável,	por	isso,	use	essas	técnicas,	incorpore-as	no	seu	dia	a	dia.	Elas	não	
ajudarão	apenas	a	construir	uma	relação	saudável	com	seu	cachorro,	mas	também	a	
solucionar	problemas	criados	pelos	erros	cometidos	desde	o	início	por	falta	de	conhecimento,	
desde	a	adoção	feita	com	base	em	fatores	aleatórios	até	a	aplicação	de	técnicas	que	não	
consideram	o	bem-estar	do	cachorro.	Sempre	é	tempo	de	corrigir	a	rota	e	fazer	as	coisas	
direito.	As	técnicas	também	são	importantes	para	os	casos	em	que	o	humano	ficou	sem	
escolha	ao	perceber	que	abandonaram	um	filhote	na	sua	porta.	Mas	é	importante	sempre	
estar	atento	para	o	fato	de	que	as	soluções	levarão	a	um	equilíbrio	possível,	dentro	das	
possibilidades	do	cachorro.	Afinal	de	contas,	somos	humanos,	seres	criativos	e	inteligentes,	
totalmente	capazes	de	nos	responsabilizarmos	por	esses	cachorrinhos	que	dependem	de	nós	e	
que	criamos	para	conviver	conosco	dentro	de	nossas	casas	e	nas	nossas	vidas.	

	

Do	tutor	



Como	eu	já	disse	antes,	e	espero	ter	dado	argumentos	suficientes	para	convencê-lo	do	meu	
ponto	de	vista,	o	humano	é	a	chave	para	a	solução	dos	problemas	que	até	agora	você	chamava	
de	“caninos”.	Da	parte	dos	cães,	eu	digo	que	eles	estão	sempre	dispostos	a	nos	agradar	e	dar	o	
melhor	de	si,	e	creio	que	você	vá	constatar	esse	fato	quando	mudar	sua	postura	diante	deles.	
Cães	não	se	vingam,	apesar	de	ficarem	tristes	com	algumas	coisas	que	fazemos.	Quando	um	
cachorro	reage,	você	pode	saber	que	seus	limites	foram	ultrapassados	em	todos	os	níveis.		

Inclusive,	é	necessário	que	o	profissional	do	comportamento	canino	volte	seu	olhar	para	o	ser	
humano	dentro	da	relação	e	deixe,	de	uma	vez	por	todas,	de	achar	que	trabalhando	apenas	
com	os	cães	vão	obter	algum	resultado	duradouro	e	que	garanta	o	bem-estar	deles.	Em	se	
tratando	de	uma	relação,	o	profissional	do	comportamento	pode	ser	considerado	o	agente	de	
bem-estar	do	cão,	e	suas	ações	precisam	focar	na	alteração	da	consciência	humana	acerca	do	
cão.		

E	para	você,	humano	aspirante	a	tutor	ou	já	um	tutor,	eu	digo:	a	cada	problema	que	aparecer	
na	sua	relação	com	seu	cão,	olhe	para	si	e	se	pergunte:	“o	que	eu	fiz	ou	estou	fazendo	de	
errado?”.	Garanto	que	a	chance	de	você	encontrar	uma	solução	irá,	no	mínimo,	triplicar.	Isso	
não	significa	que	cães	não	possuam	problemas	cerebrais	que	possam	culminar	em	problemas	
de	convívio,	mas	essa	opção	só	pode	ser	considerada,	em	termos	gerais,	depois	que	tudo	que	
eu	já	escrevi	tiver	sido	analisado,	testado	e	corrigido.	Inclusive,	porque	mesmo	esses	
problemas	intrínsecos	do	cão	podem	ser	piorados	por	um	manejo	inadequado,	e	todas	as	
correções	vão	ajudar,	facilitando	qualquer	tratamento	que	seja	necessário	para	curar	o	
problema	de	base.	

Se	você	ainda	se	sente	perdido	e	em	dúvida	quanto	a	adotar	ou	não	um	cachorro,	listei	alguns	
pontos	importantes	que	nós	humanos	precisamos	considerar	na	hora	de	tomar	essa	decisão.	

	

Avaliação	das	próprias	condições	para	adoção:	o	perfil	de	um	tutor	de	cães	

Rodei	a	internet	e	não	encontrei	um	bom	questionário	para	determinar	o	perfil	dos	humanos	
aspirantes	a	tutores.	Pode	ser	que	ele	exista,	mas	não	está	acessível.	Em	inglês	tem	alguns,	
mas	que	não	chegaram	nos	pontos	que	eu	acho	importantes:	a	estrutura	emocional	do	
humano	candidato	à	adoção.		

A	maior	parte	dos	questionários	se	restringe	a	avaliar	se	o	humano	tem	um	lugar	onde	o	
cachorro	caiba	e	tempo	para	lidar	com	ele.	Alguns	verificam	também	se	a	pessoa	tem	dinheiro	
para	manter	o	cachorro.	Para	quem	já	compreendeu	meu	raciocínio,	sabe	o	que	acho:	a	maior	
parte	dos	questionários	continua	tratando	o	assunto	como	uma	relação	de	dono/objeto.			

Quando	a	solução	não	é	acessível,	trabalhamos	para	encontrar	uma.	Por	isso,	construí	um	
questionário	que	pretendo	manter	em	revisão	até	que	chegue	num	ponto	interessante	de	
avaliação	das	condições	dos	aspirantes	a	tutor.		

O	questionário	tem	como	objetivo	ajudar	o	humano	a	refletir	sobre	aspectos	importantes	a	
serem	considerados	antes	de	adotar	um	cachorro.	É	uma	forma	de	prevenir	problemas	e	
atingir	mais	facilmente	uma	relação	saudável	de	amizade	e	companheirismo	com	o	cachorro.	



Serve	também	para	ajudar	você	a	perceber	os	pontos	a	serem	revisados	para	se	adequar	a	
essa	convivência.	A	ideia	não	é	rotular	ninguém.		

Não	cabe	colocar	o	questionário	aqui,	mas	ele	está	disponível	nesse	link	(inserir	o	link).	O	que	
acho	importante	no	momento	da	adoção	é	a	necessidade	de	pensar	se	em	nossa	vida	cabe	um	
cachorro	dos	pontos	de	vista:	

-	material:	se	tenho	espaço	adequado	para	ele,	se	tenho	dinheiro	para	manter	uma	
alimentação	e	o	suprimento	de	atividades	adequados,	se	tenho	tempo	suficiente	para	me	
dedicar	a	atividades	necessárias	como	brincadeiras,	higiene,	saúde,	passeios;	

-	emocional:	que	tipo	de	temperamento	eu	tenho	para	poder	alinhar	com	o	temperamento	de	
um	cão	que	eu	queira	adotar	e	como	eu	reajo	a	certas	situações.	As	minhas	reações	vão	me	
ajudar	a	refletir	sobre	a	qualidade	da	minha	relação	com	um	cachorro	e	sobre	a	minha	
capacidade	de	conferir	a	ele	um	espaço	seguro	e	confortável	emocionalmente.	

	

O	caminho	será	sempre	o	autoconhecimento.	Todos	os	esforços	que	o	levem	a	conhecer	mais	
de	si	mesmo	terão	um	impacto	positivo	em	seus	relacionamentos,	inclusive	com	seu	cachorro.	

	

Alinhamento	de	expectativas	

Dou	mil	voltas	e	acabo	sempre	falando	de	expectativas	novamente,	porque,	como	já	disse,	é	
ao	redor	delas	que	estão	a	maior	parte	dos	problemas	e	das	soluções	para	problemas	com	
cães.	Analisar	as	expectativas	quando	se	adota	um	cachorro	nos	dá	clareza	de	onde	devemos	
mexer,	ou	não,	para	solucionar	um	problema	de	relacionamento.	Porque	nessa	altura	da	nossa	
travessia,	já	estamos	cientes	de	que	a	maior	parte	dos	problemas	caninos	são,	na	realidade,	
problemas	de	relacionamentos	baseados	nas	escolhas	que	não	fizemos.		

As	expectativas	existem,	e	negar	isso	é	entrar	num	looping	de	erros	em	busca	de	soluções	
onde	elas	nunca	estarão.	Todos	julgamos,	todos	temos	expectativas	e	não	são	os	julgamentos	
ou	as	expectativas,	mas	o	que	fazemos	deles,	que	determina	a	qualidade	das	nossas	relações.		

Se	eu	tenho	expectativas	centradas	em	mim,	nos	meus	desejos,	estarei	cultivando	um	
relacionamento	egoísta.	Num	relacionamento	egoísta,	seres	saem	perdendo	por	frustração	ou	
por	submissão.	Esse	tipo	de	desequilíbrio	nunca	vai	acontecer	quando	ambas	as	personagens	
do	relacionamento	partilham	o	mesmo	grau	de	poder,	mas	pode	ser	devastador	em	relações	
onde	o	poder	é	diferente,	um	tem	mais	que	o	outro,	como	já	disse	antes.	

As	expectativas	passam	a	ser	saudáveis	quando	consideram	o	outro,	suas	possibilidades,	suas	
limitações	e	também	as	minhas	vontades,	mas	com	flexibilidade.	Este	cenário	só	pode	ser	
alcançado	com	uma	boa	dose	de	responsabilidade	e	respeito.		

A	parte	com	poder	é	a	parte	humana.	Porque	somos	nós	os	seres	capazes	de	nos	
aprofundarmos	no	conhecimento	de	nós	mesmo	e	do	outro.	Na	verdade,	os	cães	já	fazem	isso	
com	maestria	e	somos	nós	que	precisamos	alinhar	nossa	forma	de	ver	e	lidar	com	o	que	nos	



cerca.	Os	cães	estarão	prontos	para	nos	compreender	assim	que	abrirmos	nossos	olhos	e	
nossos	corações	para	eles	de	verdade.	

Conhecer	a	si	mesmo,	para	saber	o	que	e	quanto	posso	dar,	coloca	a	vontade	em	segundo	
plano,	e	com	ela	vai	uma	parte	destrutiva	do	ego,	aquela	que	só	vê	a	si	mesma.	Vontades	não	
são	ruins	quando	colocadas	em	seu	lugar,	assim	como	as	expectativas.	Tudo	começa	na	
vontade,	ela	é	uma	força	motriz,	mas	não	pode	ser	a	condutora	do	bonde.		

Em	vez	de	um	dia	acordar	e	se	perguntar	se	você	quer	ter	um	cachorro,	passe	a	se	perguntar	
se	você	quer	ter	um	bicho	de	estimação.	Porque	assim	você	amplia	suas	possibilidades.	Nada	
de	errado	em	querer	partilhar	a	vida	com	um	ser	vivo	de	outra	espécie,	mas	é	importante	estar	
aberto	para	adotar	aquele	animal	de	quem	posso	cuidar	bem	naquele	momento,	fazendo	uma	
análise	cuidadosa	sobre	o	que	posso	oferecer,	onde	posso	ceder,	onde	não	posso.	Enfim,	uma	
análise	objetiva	de	potencialidades	e	limitações.	Esse	cenário	vai	me	dar	condições	de	escolher	
uma	espécie	mais	adequada	ao	espaço	que	tenho	para	ser	ocupado	num	novo	relacionamento	
de	amizade	e	também	de	saber	quanto	posso	oferecer	de	tempo,	atenção,	dedicação,	
dinheiro,	esforço,	trabalho	etc.	Essa	análise	me	ajudará	a	não	ser	negligente	com	o	outro	nem	
a	me	sobrecarregar	transformando	um	relacionamento	que	deveria	proporcionar	prazer	para	
ambos	em	um	suplício.	Ela	vai	me	proporcionar	uma	série	de	deveres	pós-adoção,	que	vou	
conseguir	cumprir.	O	que	eu	quero,	o	que	eu	posso	e	o	que	eu	devo.	Três	perguntas,	três	
avaliações	que	podem	ser	muito	valiosas	nas	tomadas	de	decisão	da	nossa	vida.		

E	a	resposta	pode	ser,	inclusive,	que	você	não	pode	ter	um	cachorro	agora.	Ou	mesmo	que	
você	achava	que	queria	um	cachorro,	mas	na	verdade	queria	um	bichinho	que	poderia	ser	de	
qualquer	outra	espécie	doméstica	que	se	adeque	melhor	à	sua	realidade,	uma	espécie	com	
ciclo	de	vida	menor,	por	exemplo.	Ninguém	precisa	de	um	cachorro	para	ser	feliz,	por	mais	que	
nossos	arredores	tentem	nos	convencer	disso.	E	qualquer	que	seja	o	bicho	que	você	vai	criar	
em	casa,	conhecê-lo	é	sinal	de	respeito	e	deve	ser	feito	antes	de	trazê-lo	para	casa.	Senão	você	
não	terá	como	avaliar	se	pode	cuidar	dele.	Para	saber	se	você	pode,	precisa	saber	do	que	ele	
precisa.		

Começar	certo	–	momento	crucial	da	adoção	

E	termino	onde	muitos	começam.	A	adoção	é	o	último	passo	em	toda	a	análise	que	deve	ser	
feita	antes	de	uma	decisão	tão	importante.	Um	cachorro	vai	ocupar	espaço	na	sua	vida	por	
uma	média	de	12	anos.	Alguns	podem	viver	até	20-25	anos.	Uma	parte	dessa	vida	será	como	
filhote,	que	demanda	muita	atenção	e	cuidados	específicos.	Outra	parte	da	vida	será	na	
velhice,	quando	também	vai	precisar	de	cuidados	diferenciados	e	uma	maior	dedicação.	
Assumindo	essa	realidade,	é	importante	proceder	com	a	adoção.		

Agora	você	já	tem	informações	muito	relevantes	sobre	você,	sobre	sua	vida,	e	já	tomou	a	
decisão	consciente	por	adotar	um	cachorro,	sabendo	de	tudo	que	ele	vai	precisar	durante	a	
vida.	Você	já	encontrou	um	profissional	que	vai	aplicar	o	teste	nos	cães	do	abrigo	que	você	vai	
adotar.		

Agora	não	tem	mais	muito	segredo.	É	colocar	tudo	em	prática.	



Gravei	um	vídeo	onde	falo	sobre	os	cuidados	iniciais	para	cães	recém-adotados.	Como	fazer	
essa	transição	de	forma	suave	sem	causar	outros	traumas	nos	nossos	amigos.	Por	isso	digo	que	
é	importante	se	cadastrar	para	receber	os	materiais.	Você	vai	conseguir	se	aprofundar	nas	
informações	que	estão	apenas	pinceladas	aqui.		

	

Conclusão	

Escrevi	esse	e-book	com	base	nos	meus	conhecimentos	multidisciplinares	e	minha	experiência	
profissional.	Meu	norte	aqui	é	a	situação	ideal.	Mas	sei	que,	apesar	de	o	mundo	ser	feito	de	
decisões,	também	é	feito	de	alguns	acontecimentos	que	fogem	ao	nosso	controle.	Sei	que	esse	
e-book	pode	encontrar	os	cães	numa	situação	muito	distante	da	ideal,	por	isso	ele	é	
importante,	pois	me	permite	trabalhar	suas	nuances,	inclusive	ter	a	noção	de	que	muitas	vezes	
teremos	que	nos	contentar	com	o	que	é	possível	e	deixar	o	ideal	de	lado.		

Quem	nunca	se	deparou	com	uma	situação	em	que	não	teve	muita	escolha	e	acabou	com	um	
cachorro	em	casa	mesmo	sem	ter	procurado	ativamente	por	ele?	Escolher	aquilo	que	
podemos	e	aceitar	o	que	vem	facilita	a	vida.		

Conhecer	a	si	mesmo,	a	espécie	que	quer	trazer	para	a	família,	ter	consciência	das	próprias	
possibilidades	e	limitações	vai	ajudar	na	melhoria	da	condição	de	vida	dos	cães	de	estimação	
ao	longo	do	tempo.	Por	isso	que	lá	no	começo	eu	falei	que	sua	travessia	seria	feita	pelo	mar.	O	
mar	que	representa	nossas	emoções,	o	mar	que	tem	surpresas	e	mistérios,	mas	que,	quando	
conhecido,	pode	oferecer	belas	paisagens	e	momentos	prazerosos.	Vamos	pelo	mar.	

É	um	trabalho	gradual	de	nossa	responsabilidade.	

Não	há	mudança	sem	conhecimento,	por	isso	é	importante	estudar	e	divulgar	este	material.	
Lembrando	que,	ao	cadastrar	seu	e-mail	em	https://bichosempreguica.com.br/ebook/,	você	
também	receberá	informações	atualizadas	sobre	cachorros	nos	canais	da	Bicho	Sem	Preguiça.		

Em	nome	dos	cães	agradeço	seu	empenho	e	a	leitura	desse	material.	Desejo	a	você,	aspirante	
a	tutor,	uma	vida	feliz	com	seu	cãozinho	ou	com	qualquer	outro	bicho	de	estimação	com	o	
qual	venha	a	compartilhar	a	vida.	

	

	


