
O PAI DA ESTOPINHA
Alexandre Rossi é famoso como especialista em comportamento animal. É também
empresário, está na TV, escreveu sete livros e é dono da cachorrinha mais amada do Brasil

Ele aparece todo sábado no
programa É de Casa, na TV
Tribuna, dando dicas de como
pode ser saudável e feliz a
convivência entre homem e
animal. Formado em Zootecnia
pela USP e graduando de
Medicina Veterinária, Alexandre
Rossi fez especialização em
Comportamento Animal e
obteve o primeiro título de
especialista na Universidade de
Queensland (Austrália), em
1997. Também tem mestrado
em Psicologia pela USP, é
autor de sete livros e está à
frente de vários programas de
televisão – fez três temporadas
de Missão Pet, nos canais
National Geographic e Nat
Geo Wild, entre outros.
Com 44 anos, é sócio da Cão
Cidadão, empresa pioneira no
adestramento de animais com
100 franquias, e divide a casa em
São Paulo com a mulher, Cynthia
Macarrão Rossi, e três bichos de
estimação muito especiais: a
famosíssima Estopinha – a maior
digital influencer canina do
Brasil, com mais de 3 milhões
de seguidores no Facebook e
410 mil no Instagram –, o cãozinho
Barthô (os dois estão com ele
na foto ao lado) e a gatinha
Miah. A seguir, o mais conhecido
especialista em comportamento
animal brasileiro fala sobre o
dia a dia com esses filhos
maravilhosos e dá dicas que
podem mudar definitivamente
sua opinião sobre ter um
animal de estimação.

INFÂNCIA Você foi uma criança
que cresceu com cães, gatos
e outros animais?
Na verdade, eu acabei crescendo
com vários deles, mais porque
eu forcei meus pais a me
deixarem ter um bicho. Minha
mãe é bióloga e ela sempre
chamou atenção para os bichinhos.
Mas a gente morava em um
apartamento pequeno... Então
comecei com aquário, depois
camundongo e assim foi indo.
Com 5, 6 anos, adestrei meus
peixes (risos)... É mais fácil
do que parece: eu dava uma
batidinha no vidro para indicar
que era hora de comer e eles
reagiam. Na época, ensinei uns
truquezinhos. Um deles, por
exemplo, deitava no fundo
do aquário, outro tocava um
sininho para pedir comida...

Daí surgiu essa sua vontade e
vocação para lidar com animais?
Eu tive que estudar muito,
mais tarde. No começo,
eu ficava fascinado, observando,
interagindo muito com os
peixes. E como estudava em
um colégio com o método
alemão Waldorf, em São Paulo,
em que não é permitido
assistir à televisão, eu acabava
olhando os peixes no aquário.
Com 10 anos, já tinha minhas
enciclopédias sobre os bichos...
Mas estudar mesmo acabou
acontecendo depois.

Eu li que você já domesticou
ou adestrou elefantes e

cangurus. Como aconteceu isso?
Qualquer animal pode ser educado?
A gente pode mudar o
comportamento, praticamente,
de qualquer bicho. Elefante,
canguru, morcego... A meu ver,
o princípio da educação é o mesmo,
que é procurar recompensar o
animal pelos comportamentos
que você quer que ele faça.

Por exemplo?
Em São Vicente, no Parque
Ecológico Voturuá, ensinei o
hipopótamo Ramon a entrar
na piscina nova. O pessoal de
lá já estava há mais de um ano
tentando. Quando cheguei,
a gente passou a recompensar o
animal pelos pequenos avanços,
dava abóbora, repolho... E sempre
ia exigindo um pouco mais e
dando algo em troca. De repente,
ele já tinha entrado no tanque.
De forma resumida, é isso que
se faz com qualquer bicho.
Deixa o comportamento do
animal mais fácil e, quando ele
consegue, vem a recompensa.
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“O negócio é ajudar as pessoas a se
realizarem. Essa é a minha dica”
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