
E se você ainda não tem filhos,
as chances aumentam mais.
Só precisa tomar cuidado para
não humanizá-lo de uma
forma que faça mal para ele.
Mas de uma maneira geral,
quando se traz o cachorro
para dentro de casa, cuida
dele, a vida fica melhor para
ele e melhor para a gente.

Essa troca de carinho é muito
saudável, não acha?
Hoje em dia os seres humanos
têm necessidade de fazer e
receber carinho, de poder
cuidar. E é aí que entram os
cachorros – e também os gatos.
Isso já é visto na Psicologia
como uma coisa bacana,
saudável. A gente só tem que
tomar cuidado para não fazer
mal para o animal e não acabar
caindo na armadilha de tratá-lo
como se fosse gente.

Que conselho dá para quem
está pensando em adotar?
Lembre-se: adotar é uma
responsabilidade muito
grande. O bicho vai destruir

um pouco a casa, vai mudar
tudo, só que o retorno é muito
grande. Custo, destruição,
adaptação, tudo acaba ficando
em segundo plano, porque
eles nos dão bem-estar,
saúde e todo mundo fica
muito mais feliz.

CONSELHOS Quais são as
maiores dúvidas dos donos
de cães que você costuma ouvir?
O número um: as necessidades
fora do lugar. Sem dúvida,
esse é um problema que
incomoda muito as pessoas.
Aí vêm a destruição de móveis
e os latidos. Antigamente a
maior preocupação era com
a agressividade do animal,
mas isso acontecia porque
as pessoas só decidiam

procurar um especialista
quando o problema era
grave – e o grave são as
mordidas. Agora que o serviço
está mais conhecido, as pessoas
já não se sentem tão ridículas
contratando um especialista
em comportamento animal
para resolver situações
não tão graves.

Na TV e nas palestras, o que as
pessoas querem saber?
Eu falo da importância de
adaptar a casa. Ela é, na maioria
das vezes, mais dos bichos do
que nossa, porque eles passam
mais tempo nela. Muitas vezes
as pessoas querem dicas de
como educar o cão, e o que
elas ouvem é que deixem seus
bichos seguirem o seu
comportamento natural.
Os tutores só lembram de
educar o cão quando ele faz
alguma coisa errada. Eu mostro
que a gente pode ter uma
visão mais completa que
é prestar atenção no que ele
está fazendo de certo e
recompensar sempre. ●

“A gente precisa
tomar cuidado para
não fazer mal
para o bicho ou
tratá-lo como gente”


