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Aliados de

quatro patas
+¡VHWHDQRVDWXRFRPR3VLF³ORJD&OQLFD*HULDWUDH
Educacional e, desde então, sou adepta de uma técnica
muito conhecida e respeitada como ciência em outros
SDVHVPDVTXHQR%UDVLODLQGDHQVDLDRVSULPHLURVSDVVRV
Quando me interessei pela zooterapia tive que estudar
muito para compreender melhor a técnica. Foi ainda
na Univali (SC), na qual me formei em 2010, que resolvi
aprofundar-me no assunto e nele basear minha
PRQRJUDƍD$S³VFRQVHJXLUXPHVW¡JLRYROXQW¡ULRQD$SDH
GH%DOQH¡ULR&DPERULºQROLWRUDOFDWDULQHQVHSXGHFRORFDU
em prática pela primeira vez o projeto para o qual estava
me preparando havia cinco anos.
Tive, então, a grata satisfação de poder trabalhar na
HVWLPXOD§£RGHEHEªVFRP6QGURPHGH'RZQFRPF£HV
com o qual obtive muitos resultados satisfatórios: na
presença dos animais, as crianças se mostravam mais
ativas e participavam de outras atividades com mais alegria
HGLVSRVL§£R2VHVWPXORVHUDPYLVYHLV
O tempo passou e surgiu meu encanto pela Geriatria. Fiz
especialização e pude colocar em prática a técnica da
zooterapia também com os idosos por três anos. Idosos
com depressão se sentiam melhores e mais dispostos com
DSUHVHQ§DGRF£RLGRVRVFRPGLƍFXOGDGHVGHFDPLQKDU
HUDPDX[LOLDGRVIDYRUHFHQGRRHTXLOEULRFRUSRUDO
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Em 2013 fui para Erechim (RS), contratada como
SVLF³ORJDHGXFDFLRQDOSHOR,QVWLWXWR$QJOLFDQR%DU£R
GR5LR%UDQFR$HVFRODDSURYRXLPHGLDWDPHQWHD
LPSOHPHQWD§£RGHXPSURMHWRGH]RRWHUDSLDHGHLLQFLR
à EAA (Educação Assistida por Animais) com foco em
crianças entre dois e oito anos. As crianças têm dois
encontros mensais com Furbo, o cão terapeuta da raça
Golden Retriever.
Cada sessão dura em média 40 minutos e é aberta com
uma conversa com os alunos das turmas envolvidas. Os
pequenos são informados de que o cão fará parte da
aula e são orientados em relação ao cuidado, respeito
e aos limites impostos entre todos. Furbo rola, brinca,
diverte e educa a garotada, que aprende conceitos de
disciplina, obediência, socialização, limites, habilidades
PRWRUDVVLQWRQLDƍQDFRQFHLWRGHFRUHVPHPRUL]D§£R
WUDWDPHQWRGDLQVHJXUDQ§DDIHWLYLGDGHHHTXLOEULR
A zooterapia tem se mostrado rica em vários campos
DLQGDQ£RW£REHPH[SORUDGRVFRPRQRDX[OLRD
pacientes com metástase. A inclusão no ambiente
hospitalar também é uma tendência mundial. Para que o
projeto se tornasse realidade, entretanto, foi necessário
muito esforço, dedicação, quebra de paradigmas e
enfrentamento de diversos preconceitos.
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