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APRESENTAÇÃO

As coisas não são ultrapassadas tão facilmente, são 
transformadas

(Nise da Silveira, 1905-1999).

A inclusão social é uma temática que abrange diferentes olhares 
e áreas do conhecimento, buscando perspectivas e caminhos inovadores 
em todos os âmbitos. Pensando nisso, acadêmicos da Graduação e 
Pós-graduação de Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social 
da Universidade de Cruz Alta – UNICRUZ e parceria com Escola de 
Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas (EASA), através de Projeto de 
Cinoterapia, no período de março de 2015 a novembro de 2017, buscaram 
ações de mediações e transformação social com práticas inclusivas. 
Destarte, que atualmente, desde 2018, o projeto de cinoterapia acontece 
nas localidades da Instituição de Longa Permanência para idosos no 
município de Cruz Alta. 

A cinoterapia é um método facilitador e eficiente no contexto 
terapêutico do praticantes/pacientes, que tem como estratégia a interação 
e socialização deste praticante com a natureza em geral, e principalmente 
com o cão, sendo ele co-terapeuta.

Assim, este livro foi estruturado em três capítulos. 

O primeiro capítulo, intitulado de “Cinoterapia: Reflexão Histórica 
e Social”, aborda uma contextualização histórica da inclusão social e da 
terapia assistida por cães no decorrer dos anos, destacando os benefícios 
que essa terapia traz para as pessoas com deficiência, principalmente 
crianças com necessidades especiais. 
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O segundo capítulo, intitulado de “Caminhos Metodológicos”, 
trata da estruturação da pesquisa, os caminhos epistemológicos que a 
pesquisa percorreu. 

O terceiro capítulo, intitulado “A Prática de Cinoterapia: 
Resultados e Discussões”, evidencia os resultados identificados na 
pesquisa relacionado a interação das crianças com necessidades especiais 
nos atendimentos da cinoterapia.



CAPÍTULO I

CINOTERAPIA: REFLEXÃO HISTÓRICA E SOCIAL

1.1 Introdução e relevância da pesquisa 

Este trabalho tem como temática a Terapia Assistida por Cães 
como prática social em atendimentos no Projeto de Cinoterapia, do 
Centro de Equoterapia EASA/UNICRUZ no município Cruz Alta, Rio 
Grande do Sul – RS, no período de março 2015 a novembro de 2017, mas 
atualmente, desde 2018 os atendimentos do projeto de Cinoterapia, ocorre 
em uma Instituição de Longa Permanência para idosos no município em 
questão. Assim, buscou-se fundamentar a trajetória ao decorrer dos anos 
desta temática até ser considerada terapia para pessoas com necessidades 
especiais.

Segundo Capote (2009), os animais estão na vida do homem há 
muito tempo, sendo utilizados para trabalho, meio de transporte, lazer e 
companhia. Com isso, percebe-se que a interação homem-animal advém 
desde o período Pré-Histórico, em que o homem passa a domesticar 
animais para transporte de cargas, proporcionando assim, uma relação 
entre esses seres. Hoje, existem técnicas que utilizam o animal como 
busca por transformação e desenvolvimento social, principalmente de 
pessoas com necessidades especiais. De acordo com as normativas da 
Delta Society, órgão que regulamenta o trabalho com animais nos Estados 
Unidos, existem dois tipos de programas: a Terapia Assistida por Animais 
(TAA), e a Atividade Assistida por Animais (AAA).

A Atividade Assistida por Cães tem um caráter mais livre, 
com intuito de recreação, em que as atividades são realizadas a fim de 
interação e melhoria na qualidade de vida do indivíduo com necessidades 
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especiais. Já a Terapia Assistida por Cães vincula-se no desenvolvimento 
de questões sociais, educacionais e terapêuticas, que são proporcionadas 
no contato e socialização do praticante com o cão, com propósito de 
estimular habilidades e capacidades pessoais funcionais, com mediação 
de profissionais da saúde e educação. Freud já salientava que: 

Há uma grande semelhança entre as relações das crianças e dos 
homens primitivos com os animais. As crianças não demonstram 
sinais de arrogância que faz com que os homens civilizados adultos 
tracem uma linha rígida entre a sua própria natureza e de todos os 
outros animais. As crianças não tem escrúpulos em permitir que os 
animais se classifiquem com seus plenos iguais (FREUD, 1996, p. 
132).

Desta forma, a educação especial vista como uma área 
recente a ser estudada perpassa por muitas lacunas acerca de seus 
conceitos e pressupostos para com a sociedade. A palavra ‘inclusiva’ 
possibilita questionamentos e reflexão constantes, já que é um assunto 
consideravelmente novo e permeia em todos os ciclos vitais. 

A profissão de educador especial preza por atualizações em 
modalidades de atendimentos pedagógico e terapêutico, a fim de 
proporcionar um desenvolvimento integral às pessoas com necessidades 
especiais. Destarte, que a relevância desta proposta se dá, pelo fato, de 
que a partir da Terapia Assistida por Cães, praticantes/pacientes com 
necessidades especiais podem ser estimulados a desenvolver capacidades 
e habilidades através da diversão e leveza dos atendimentos.

Por fim, partindo dessas considerações, a Terapia Assistida por 
Cães colabora para a ascensão de uma prática social inovadora, e também 
como uma possibilidade de inclusão social e escolar frente aos desafios 
recorrentes da sociedade contemporânea. 

Este estudo compreendeu em avaliar os benefícios e avanços da 
Cinoterapia para a inclusão social e para o desenvolvimento das crianças 
com necessidades especiais do Centro de Equoterapia EASA/UNICRUZ, 
que aconteceram nos espaços da Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos 
das Armas, no município de Cruz Alta – RS. 

Diante do contexto social, a exclusão de pessoas com necessidades 
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especiais e vulnerabilidade social que se encontram no município em 
questão, práticas de inclusão devem ser promovidas para transformar e/ou 
potencializar forma consistente e consciente em uma sociedade inclusiva.

O tema proposto para esta pesquisa foi: desenvolvimento integral 
e inclusão social de crianças com necessidades especiais, a partir de 
Terapia Assistida por Cães na Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos 
das Armas, no município de Cruz Alta.

Sendo assim, a relevância deste estudo, propôs-se no seguinte 
questionamento: De que forma a terapia assistida por cães pode auxiliar 
no processo de desenvolvimento e inclusão social de alunos com 
necessidades especiais?

Com isso, o objetivo deste trabalho foi comprovar que a Terapia 
Assistida por cães auxilia na inclusão social e no desenvolvimento de 
crianças com necessidades especiais.

Os objetivos específicos foram elencados na seguinte ordem: 
refletir sobre os efeitos da Terapia Assistida por Cães, a partir da literatura 
existente, considerando o caso concreto constituinte do corpus da pesquisa 
enquanto sujeito investigado; constatar a importância do cão na Terapia 
Assistida por Cães nos atendimentos que acontecem nas localidades da 
EASA; a partir da Terapia Assistida por Cães nas fases inicial e final de 
intervenção; e contribuir com os estudos sobre a Terapia Assistida por 
Cães, tendo em vista a restrita literatura científica disponível.

1.2 Revisão de literatura 

1.2.1 A educação especial: a história e o público

Este capítulo será abordado o caminho percorrido pela Educação 
Especial, desde a antiguidade até os dias atuais, partindo da exclusão 
das pessoas com deficiência em instituições especializadas de cunho 
exclusivamente terapêutico, até tornar-se uma modalidade social e 
universal, com espaço às diferenças e com caráter inclusivo. Corroboro, 
também, sobre as pessoas com necessidades especiais, sendo considerados 
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público-alvo para os profissionais da Educação Especial proporem 
intervenções terapêuticas de aprendizagem. 

1.2.2 Conceituando a educação especial no Brasil

Sabe-se que a Educação Especial é uma área recente e ainda 
é vista como um espaço especializado da educação, além do plano de 
ensino escolar. A partir de um olhar clínico-pedagógico, formulou-se 
práticas pedagógicas com metodologias disciplinares de condutas e regras 
para alunos com deficiência, como ressalta Skliar (1999, p. 17), que é 
“consequência de uma tradição histórica de controle do [outro] sujeito 
deficiente por expertos e aficionados na medicina”.

Entretanto, as atribuições como: Acessibilidade pública, Respeito 
e Direito do sujeito com necessidades especiais, passou a ser também de 
responsabilidade de todos os cidadãos, sendo vistos como participantes 
e contribuintes da comunidade que vivem. A inclusão engloba uma 
interação de variáveis, sendo essas variáveis: cultura, crença, política, 
lazer, religião e outras, necessárias para alcançar as práticas inclusivas na 
sociedade atual. 

 Até o século XVIII, o conceito de deficiência estava extremamente 
ligado ao misticismo e a cultura religiosa. Santos (2009, p. 45) destaca que 
a “Cultura é uma construção histórica, seja como concepção, seja como 
dimensão do processo social”. E o homem era visto como semelhante 
a Deus, no qual tinha a imagem relacionada ao perfeccionismo mental 
e físico. Com isso, a pessoa com deficiência, passava por uma crítica 
sobre a condição humana e atendimentos sem competência profissional. 
Rampelotto (2004, p. 01) expôs que “não havia preocupação em organizar 
serviços para atendimento ao incapacitado, deficiente”. 

Porém, a partir do século XVIII, Jean Marc – Gaspard Itard, 
estudante de medicina, começou a trabalhar com um menino encontrado 
em uma mata no Sul da França a fim de “educá-lo e integrá-lo a sociedade” 
(RAMPELOTTO, 2004, p. 1). Por ter sido privado da convivência social, 
foi considerado selvagem, pois não falava e se comportava como animal. 
Contudo, Jean Itard aplicou metodologias médicas-pedagógicas, em 
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que esses procedimentos e métodos foram nomeados como Educação 
Especial.

Assim, o marco histórico da Educação Especial no Brasil, iniciou-
se no século XIX, com a construção do “Imperial Instituto dos Meninos 
Cegos”, hoje chamado como “Instituto Benjamin Constant” e com o 
“Imperial Instituto de Surdos – Mudos”, atualmente “Instituto Nacional 
da Educação de Surdos”, ambos localizados no estado do Rio de Janeiro. 
“A fundação desses dois Institutos representou uma grande conquista 
para o atendimento dos indivíduos deficientes, abrindo espaço para a 
conscientização e a discussão sobre a sua educação” (MIRANDA, 2008, 
p. 31).

Mesmo assim não deixou de “se constituir em uma medida 
precária em termos nacionais, pois em 1872, com uma população de 
15.848 cegos e 11.595 surdos, no país eram atendidos apenas 35 cegos 
e 17 surdos” (MAZZOTTA, 1996, p. 29). Na metade do século XIX, a 
escola tornou-se uma instituição obrigatória de inclusão, para alunos com 
ou sem deficiências, formando um espaço de ensino-aprendizagem com 
métodos de socialização entre todos os alunos. Lunardi ressalta que:

O tratamento educacional dos deficientes está legitimado por 
outras instituições que, anteriores à instituição especial, também 
se preocupam em controlar, em vigiar, em normalizar aquelas 
populações de indivíduos que se encontram nas margens dos padrões 
de normalidade estabelecidos para determinada época (LUNARDI, 
2001, p. 16).

Com isso, surgiu a dificuldade em incluir e ensinar alunos com 
dificuldades para acompanhar os conteúdos desenvolvidos em sala de 
aula. Sendo que, de acordo com Álvarez e Uría:

A denominada Educação Especial seria impensável sem a 
institucionalização da escola obrigatória para todas as crianças 
compreendidas em determinados períodos de idades e sem o 
funcionamento prévio de outras instituições de normalização 
(ÁLVAREZ; URÍA, 1996, p. 90).

A partir de 1920, o ensino primário teve uma enorme mudança, 
passando para mais turnos de estudo e menor tempo de duração (MENDES, 
1995). Através disso, a Escola Nova influenciou o modelo de educação 
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no Brasil, cuja proposta era a criação de escolas que fugiam do padrão 
tradicional para corresponder às mudanças e diminuir a desigualdade 
social. Logo, os profissionais de educação e da psicologia da Europa 
foram trazidos para oferecer aos professores brasileiros capacitações 
sobre a educação especial, com abordagem de diagnóstico, tratamento e 
escolas especiais.

Com essa nova perspectiva, os alunos com necessidades especiais, 
eram levados a atendimentos paralelos e substituídos das salas regulares 
dentro da escola, com espaço próprio de atendimento, mas acabavam 
tendo menor convívio com os demais colegas. De acordo com Miranda 
(2008, p. 30), “no final do século XIX e meados do século XX, surge o 
desenvolvimento de escolas e/ou classes especiais em escolas públicas, 
visando oferecer à pessoa deficiente uma educação à parte”. Já em 
andamento, “o movimento da Escola-Nova permitiu a penetração da 
Psicologia na Educação e o uso de testes de inteligência para diagnosticar 
os deficientes mentais” (MIRANDA, 2008, p. 32).

No período de 1950 em diante, mais escolas e classes de educação 
especial públicas foram criadas para atender com qualidade as pessoas 
com deficiência. Dez anos depois, a Campanha Nacional de Educação 
e Reabilitação de Deficientes Mentais – CADEME, foi criada a fim de 
promover em âmbito nacional, a “educação, treinamento, reabilitação 
e assistência educacional das crianças retardadas e outros deficientes 
mentais de qualquer idade ou sexo” (MAZZOTTA, 1996, p. 52).

Já em 1961, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
nº. 4.024/61, se reportava aos deveres do sistema educacional, quando 
revogada em 1996, pela Lei nº 9.394, que expõem:

Art. 88. A educação de excepcionais, deve, no que for possível, 
enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na 
comunidade.

Art. 89. Toda iniciativa privada considerada eficiente pelos conselhos 
estaduais de educação, e relativa à educação de excepcionais, receberá 
dos poderes públicos tratamento especial mediante bolsas de estudo, 
empréstimos e subvenções.
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Nesta Lei (nº 9.394) foram estabelecidos as diretrizes e bases da 
educação nacional, em que a educação passa a ser parte da formação 
humana, com pleno desenvolvimento das capacidades de cidadania, 
qualificação para o mercado de trabalho, prezando o ingresso e a 
permanência do educando em ambiente de ensino. Na área da educação 
especial, esta Lei sanciona a adaptação curricular e metodológica para o 
ensino de pessoas com necessidades especiais, promovendo a inclusão e 
integração na sociedade.

Logo após, em 1973, o Centro Nacional de Educação Especial 
(CENESP) foi fundado com a finalidade de estimular o desenvolvimento 
da educação para pessoas com deficiência. Outros centros foram criados e 
extintos até então, fragilizando e desvalorizando a educação especial. Mas 
até 1990, a educação especial foi vista e trabalhada como uma mediadora 
da integração de pessoas com deficiência. Porém, a partir de um modelo 
educacional pensado em uma inclusão escolar, novas práticas tiveram que 
ser postas em discussão.

Segundo Sassaki (1997, p. 32), no âmbito integrativo, “a sociedade 
em geral ficava de braços cruzados e aceitava receber os portadores de 
deficiência desde que eles fossem capazes de moldar-se aos tipos de 
serviços que ela lhes oferecia; isso acontecia inclusive na escola”. E, 
ainda expõem:

A ideia de integração surgiu para derrubar a prática de exclusão social 
a que foram submetidas as pessoas deficientes por vários séculos. A 
exclusão ocorria em seu sentido total, ou seja, as pessoas portadoras 
de deficiências eram excluídas da sociedade para qualquer atividade 
porque antigamente elas eram consideradas inválidas, sem utilidade 
para a sociedade e incapazes para trabalhar, características estas 
atribuídas indistintamente a todos que tivessem alguma deficiência 
(SASSAKI, 1997, p. 30-31).

A expressão integração tinha o conceito de inclusão. Integrar 
é simplesmente agregar-se ao grupo. No entanto, a inclusão vai muito 
mais além, incluir alguém na sociedade é pensar em formas de mudança, 
estabelecer oportunidades iguais para todos, e principalmente, ter 
um espaço inclusivo em todos os âmbitos (na escola, saúde, trabalho, 
política), como citado abaixo:
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Conceitua-se a inclusão social como o processo pelo qual a sociedade 
se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas 
com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se preparam 
para assumir seus papéis na sociedade (SASSAKI, 1997, p. 41).

Contudo, a inclusão requer adaptações de ambos os lados, ou 
seja, daquele que vai incluir e daquele que será incluído. O sujeito com 
necessidades especiais sendo considerado ‘minoria’, perpassa uma 
imagem de que deve adaptar-se à sociedade (maioria), porém, isso é algo 
difícil e um grande desafio atual. 

A partir do século XXI, com a Convenção da Guatemala, 
internalizada à Constituição Brasileira pelo Decreto nº 3.956/2001, artigo 
1ª, surge a definição de pessoas com deficiência [...] “uma restrição física, 
mental ou sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a 
capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária, 
causada ou agravada pelo ambiente econômico e social”.

Para tanto, pensar em inclusão social para todos, inclui pessoas 
com diferentes níveis de desenvolvimento e capacidades, envolvendo 
tanto questões pedagógicas, psicológicas, econômicas, como sociais. De 
acordo com a Declaração de Salamanca (1994, p. 1), 

Educação Especial incorpora os mais do que comprovados princípios 
de uma forte pedagogia da qual todas as crianças possam se beneficiar. 
Ela assume que as diferenças humanas são normais e que, em 
consonância com a aprendizagem de ser adaptada às necessidades da 
criança, ao invés de se adaptar a criança às assunções pré-concebidas 
a respeito do ritmo e da natureza do processo de aprendizagem.

A educação especial ainda é vista tendo como princípio o de 
“normalizar” aqueles que estão opostos ao padrão cultural imposto pela 
sociedade. “[...] A partir de uma ideia de refinamento pessoal, a cultura 
se transformou na descrição das formas de conhecimento dominantes” 
(SANTOS, 2009, p. 54). Além do mais, “anormal tornou-se um conceito 
descritivo e o termo anomalia tornou-se um conceito normativo” 
(CANGUILHEM, 2002, p. 101). Para Canguilhem (2002), a expressão 
“normal” significa:

Aquilo que não se inclina nem para a esquerda, nem para a direita, 
portanto o que se conserva num justo meio-termo (visto que norma 
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significa esquadro); daí derivariam dois sentidos: é normal aquilo que 
é como se deve ser; e é normal, no sentido mais usual da palavra, o que 
se encontra na maior parte dos casos de uma espécie determinada ou o 
que constitui a média ou o módulo de uma característica mensurável 
(CANGUILHEM, 2002, p. 95).

Ewald (1993, p.86), salienta que anormal é “um princípio de 
comparação, de comparabilidade, uma medida comum, que se institui na 
pura referência de um grupo a si próprio, a partir do momento em que 
só se relaciona consigo mesmo, sem exterioridade, sem verticalidade”. 
A inclusão social é acima de tudo aceitar a mudança, ser reconhecido e 
incluído perante a sociedade atual. Conforme Miranda (2008, p. 42):

A inclusão social é um processo que contribui para a construção de 
um novo tipo de sociedade por meio de transformações, pequenas e 
grandes, nos ambientes físicos e na mentalidade de todas as pessoas, 
atingindo desse modo o próprio indivíduo que apresenta necessidades 
especiais.

De fato, a inclusão social é um processo pertencente à nossa 
sociedade, que gera resistências e curiosidades entre as pessoas, pois 
refere-se também a questões políticas, principalmente no que tange os 
direitos e deveres da pessoas com deficiência.

1.2.3 O modelo social como caracterizador da pessoa com deficiência

O modelo social da deficiência surgiu em contraponto ao modelo 
médico da deficiência. Neste segundo, a deficiência era algo intrínseco 
ao indivíduo, pertencente à estrutura biológica e psicológica. Os déficits 
causados pelas patologias que restringiam em seu desenvolvimento 
funcional, cognitivo e social, podem afetar a qualidade de vida perante a 
sociedade. No entanto, o modelo médico, foi criando na década de 60 e 
tinha como princípios gerais: 

1º Princípio: identificação da deficiência; 

2º Princípio: compreensão de suas características;

3º Princípio: busca por formas de controle do seu desenvolvimento;

Para Sassaki (1997, p. 29), “a pessoa deficiente é que precisa 
ser curada, tratada, reabilitada, habilitada... a fim de ser adequada à 
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sociedade como ela é, sem maiores modificações”. Assim, investir em 
recursos para os cuidados médicos e serviços na área da saúde, podem 
contribuir na assistência e tratamento da deficiência, e também demostrar 
a preocupação e o dever destes órgãos para com a pessoa deficiente. 
Ainda, Sassaki (1997, p. 29) expõe:

O modelo médico da deficiência tem sido responsável, em parte, 
pela resistência da sociedade em aceitar a necessidade de mudar suas 
estruturas e atitudes para incluir em seu seio as pessoas portadoras de 
deficiência e / ou de outras condições atípicas para que estas possam, 
aí sim, buscar o seu desenvolvimento pessoal, social, educacional e 
profissional.

O modelo social da deficiência surgiu na década de 60, partindo 
do Reino Unido e se expandindo para outros países. “Este movimento 
procurou mostrar como a maior parte das dificuldades enfrentadas por 
pessoas com deficiência é resultado da forma pela qual a sociedade lida 
com as limitações e as lesões físicas, intelectuais, sensoriais e múltiplas 
de cada indivíduo” (WERNECK, 2004, p. 2).

A finalidade deste grupo era conscientizar e provar que as pessoas 
com deficiência são caracterizadas diariamente a partir dos processos 
de discriminação feitos pela própria sociedade. Seja deficiência física, 
sensorial, intelectual ou múltipla.

Com isso, a parceria entre profissionais da saúde, educação e 
demais órgãos sociais começaram com uma inter-relação sob as práticas 
de trabalho, com intuito de garantir os direitos e deveres das pessoas com 
necessidades especiais. 

O modelo social da deficiência busca mudanças nos contextos 
atitudinais da sociedade, principalmente no comportamento/respeito 
e tratamento com profissionais capacitados e treinados no âmbito da 
inclusão (psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeuta, educador 
especial entre outros), ressalta-se também, o ambiente escolar, em que 
os métodos e técnicas podem auxiliar os alunos com deficiência no 
processo de aprendizagem, como a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 
e o Braille. Nesse âmbito, a falta de recursos (financeiros, infraestrutura, 
profissionais) atrapalham a reabilitação e promoção da saúde e educacional 
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da pessoa com deficiência, pois a intervenção saúde/educação acarretam 
em uma melhora nos aspectos do desenvolvimento pessoal e capacidade 
funcional 

1.2.4 O diferente no olhar da sociedade

Nas diversas interfaces que encontra-se a sociedade, destaca-
se a influência cultural, sendo uma construção ao longo da história de 
conhecimentos gerados por uma comunidade e transpassado de geração 
em geração. Para Santos (2009, p.45), “cultura é uma construção histórica, 
seja como concepção, seja como dimensão do processo social”.

Deste modo, a cultura é acima de tudo uma herança, que 
contempla uma ampla linha de conhecimentos, sendo esses chamados 
de ‘Conhecimentos Tradicionais’, que refere-se as crenças, costumes, 
hábitos de vida, representações artísticas entre outros, que determinada 
comunidade reproduz. 

Marcuschi (2002, p. 21) expõe que a cultura “vai desde uma 
realização mais informal, a mais formal nos vários contextos de uso”. 
Santos (2009, p. 20) ainda complementa que “[...] as culturas movem-se 
não apenas pelo que existe, mas também pelas possibilidades e projetos 
do que pode vir a existir”.

Neste sentido, Bauman (1999), traz um pensamento mais crítico e 
associa com a sociedade: 

O nome “cultura” foi atribuído a uma missão prosselitista, planejada 
e empreendida sob a forma de tentativas de educar as massas e refinar 
seus costumes, e assim melhorar a sociedade e aproximar o “povo”, 
ou seja, os que estão na ‘base da sociedade’, daqueles que estão no 
topo (BAUMAN, 1999, p. 12).

Com isso, nota-se que, hoje a cultura é muito mais complexa e 
englobe concepções individuais e coletivos da sociedade, mas que muitas 
vezes, essa concepções podem refletir em um contexto preconceituoso, 
principalmente quando refere-se as pessoas com deficiência. 

Porém, nas últimas décadas ocorreram mudanças relevantes na 
área da inclusão social, incentivando a igualdade e acessibilidade em 
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diferentes contextos (educacional, saúde, política). Assim, Santos (1999, 
p. 179) ressalta “a igualdade, a liberdade e a cidadania são reconhecidos 
como princípios emancipatórios da vida social”. 

 No âmbito da educação especial, percebe-se os desafios e a busca 
de um ensino-aprendizagem de qualidade e sem distinção. Perrenoud 
(2001, p. 19) salienta que:

O paradigma da inclusão vem ao longo dos anos, buscando a 
não exclusão escolar e propondo ações que garantam o acesso e 
permanência do aluno com deficiência no ensino regular. No entanto, 
o paradigma da segregação é forte e enraizado nas escolas e com todas 
as dificuldades e desafios a enfrentar, acabam por reforçar o desejo de 
mantê-los em espaços especializados. 

A deficiência como patologia necessita de maior atenção dos órgãos 
públicos, e também de tratamentos e/ou reabilitação para minimizar os 
déficits apresentados. Contudo, a pessoa com deficiência tem participação 
e direitos perante a sociedade, no qual rompe com a ideia de exclusão 
social e das barreiras atitudinais. Logo, Ribeiro e Gomes (2017) apud 
Lima e Tavares (2012) definem as barreiras atitudinais: 

As barreiras atitudinais são construções históricas preconcebidas, 
estereotipadas e generalizadas, que ora subestimam, ora superestimam 
a capacidade da pessoa com deficiência, traduzindo-se na forma 
de discriminação, intencional ou não [...] tanto podem surgir na 
linguagem, quanto nas ações e/ou omissões da sociedade diante 
da pessoa com deficiência. (RIBEIRO; GOMES, 2017, p. 15 apud 
LIMA; TAVARES, 2012, s/p).

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
proposta pela Presidência da República, aponta como objetivo principal: 
“Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art. 3º inciso 
IV). Trata-se de aceitação e rejeição, tolerância e respeito, igualdade e 
desigualdade e inclusão e exclusão. De acordo com Santos (1999, p. 280):

Se a desigualdade é um fenômeno socioeconômico, a exclusão é 
sobretudo um fenômeno cultural e social, um fenômeno de civilização. 
Trata-se de um processo histórico do qual uma cultura, por via de um 
discurso de verdade, cria o interdita e o rejeita.

É a partir da normalização da maioria da sociedade que surgem os 
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preconceitos ao diferente. Em que Santos (1999, p. 281) destaca que “a 
desqualificação como inferior, louco, criminoso ou pervertido consolida a 
exclusão e é a perigosidade pessoal que justifica a exclusão”. 

Com o crescimento populacional, o comportamento humano 
começou a se basear e interligar aos moldes econômicos da população 
capitalista, e caracterizando um período de desigualdade e exclusão 
social. Santos (1999, p. 281) cita:

Enquanto o sistema da desigualdade assenta paradoxalmente no 
essencialismo da igualdade [...], o sistema de exclusão assenta no 
essenciais o da diferença, seja sele a cientificação da normalidade, e, 
portanto, do interdito, ou o determinismo biológico da desigualdade 
racial ou sexual.

Pensando nisso, a exclusão e a desigualdade só constitui-se pela 
universalização e comparação das diferenças e das semelhanças. Para 
isso, critérios de normalização são aplicados na sociedade, e se consolida 
a partir de uma luta de classes sociais e maiorias. Para Bauman (2001, p. 
41): 

[...] a tarefa de “autoidentificação” posta diante de homens e mulheres 
do princípio da era moderna se resumia ao desafio de viver “de 
acordo” (não ficar atrás dos outros), de conformar-se ativamente aos 
emergentes tipos sociais de classe e modelos de conduta, de imitar, 
seguir o padrão, “aculturar- se’ não sair da linha nem se desviar da 
norma.

Independente da natureza da exclusão social (racial, econômica, 
cultural, escolar), trazem consigo uma bagagem discriminatória. De 
acordo com o tempo e a passagem histórica, verifica-se que a cada 
momento novos grupos sociais são formados e extinguidos, fazendo com 
que surjam novos fatores de discriminação e aceitação na sociedade. 
“Algumas diferenças hoje abominadas poderão tornar-se, num futuro 
próximo, fontes de riqueza humana. A valorização do normal poderá 
ceder lugar ao respeito à diversidade” (BAUMAN, 2001, p. 12).

Qualquer que seja o nome utilizado –normalização, integração ou 
inclusão – na realidade, o que se pretende é, certamente, construir 
uma sociedade capaz de oferecer a todos os seus cidadãos condições 
de existência plena e digna, independentemente de suas posses, 
antecedentes culturais e étnicos, credo religioso, ideologia, idade e 
gênero, condições incapacitadoras, etc (BAUMAN, 2001, p. 3).



26  Gabriela S. F. Pereira | Vaneza C. Peranzoni | Carine N. da Silva | Camila K. Vieira

Baumam (2001, p. 312) ainda expõe, que “a principal dificuldade 
com que nos defrontamos perante a acrescida virulência discriminatória 
dos sistemas de desigualdade e de exclusão diz respeito à articulação 
entre políticas de igualdade e políticas de identidade”. 

Segundo a Escola SESC de Ensino Médio de Jacarepaguá – RJ 
(2013, p. 1), a política de igualdade e identidade:

[...] incorpora a igualdade formal, [...]. Seu ponto de partida é o 
reconhecimento dos direitos humanos e o exercício dos direitos e 
deveres da cidadania [...], também na busca da equidade no acesso à 
educação, ao emprego, à saúde, ao meio ambiente saudável e a outros 
benefícios sociais, e no combate a todas as formas de preconceito e 
discriminação por motivo de raça, sexo, religião, cultura, condição 
econômica, aparência ou condição física (SESC, 2013, p. 1).

A política de igualdade mencionada acima, relata os direitos 
humanos como ponto de partida para combater o preconceito, com 
amplitude universal dos diretos e deveres dos cidadãos. De acordo com 
a mesma: 

Um dos fundamentos da política da igualdade é a estética da 
sensibilidade. É desta que lança mão quando denuncia os estereótipos 
que alimentam as discriminações e quando, reconhecendo a 
diversidade, afirma que oportunidades iguais são necessárias, mas 
não suficientes, para oportunizar tratamento diferenciado visando 
promover igualdade entre desiguais (SESC, 2013, p. 1). 

Pensando na exclusão social, evidencia-se que é uma forma de 
discriminação e privação dos direitos dos cidadãos, e torna-se evidente 
que precisa-se de uma readequação em diversos aspectos, como nas 
ideologias, cultura, política e outras.  Omote (1999) aborda:

Em vez de centralizar a atenção predominante ou exclusivamente 
no deficiente, como sempre ocorreu na nossa Educação Especial, 
é necessário direcionar a atenção também sobre os fatores do meio 
que contribuem para a definição, identificação e tratamento de 
deficiências, fatores esses que acentuam as condições de desvantagem 
de pessoas alvos desse processo (OMOTE, 1999, p. 11).

Apesar dos pressupostos, a inclusão social para pessoas com 
deficiência torna-se ainda uma temática que precisa de maior atenção, e 
principalmente de fortalecimento de todas as áreas do conhecimento, da 
gestão pública e da sociedade em geral. 
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As discussões atuais sobre as questões de inclusão e as práticas 
inclusivas tem um importante papel no sentido de contribuir com a 
sociedade em uma nova perspectiva de diversidade cultural (valores, 
respeito, interação) atrelado ao tema: deficiência. 

 O conceito da deficiência e suas classificações são necessário 
para desenvolver/propor estratégias de melhoria/intervenção médica 
e educacional, no sentido de auxiliar a pessoa com deficiência em suas 
dificuldades. O olhar sobre o “diferente” poderá ser uma das formas 
de valorizar a diversidade. A sociedade pode tornar-se inclusiva, e 
romper com as barreiras atitudinais, mas para isso, precisa de um foco 
interdisciplinar, nas dimensões: política, jurídica, econômica, cultural, 
tecnológica, social, subjetiva.

1.2.5 Patologias e terminologias

Há muitas discussões acerca das terminologias da deficiência. 
Nomenclaturas como: pessoas portadoras de deficiência; pessoas 
portadoras de necessidades especiais; pessoas com deficiência; pessoas 
deficientes; pessoas com necessidade especiais; pessoas com necessidades 
educacionais especiais e outros, surgem ao longo de pesquisa científicas, 
debates em eventos, saberes populares e outros. 

Com a evolução tecnológica, humana e econômica, alguns termos 
utilizados em décadas passadas, hoje não utiliza-se mais, como o termo 
“portador” ou “portadora” aplicados na década de 80 e atualmente não 
utilizado mais. Pois, segundo Sassaki (2003), a deficiência faz parte da 
pessoa, e não é transportada pelo indivíduo. 

As terminologias: pessoas com deficiência e pessoas com 
necessidades especiais, são mencionadas até hoje, pois tem significados 
diferentes. A primeira pode ser utilizada para se remeter às pessoas 
com alguma patologia e que tenha uma necessidade especial em algum 
determinado momento. Esse termo, é empregado pela Convenção 
Internacional para Proteção e Promoção dos Direitos e Dignidades das 
Pessoas com Deficiência, aprovado pela Assembleia Geral da ONU, em 
2006 e ratificada no Brasil em julho de 2008, no Decreto nº 6.949, de 25 
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de agosto de 2009.

Já a segunda terminologia (pessoas com necessidades especiais) 
se designa a vários tipos de necessidades especiais, sendo permanente ou 
passageira, como uma pessoa com deficiência e/ou como uma pessoa com 
alguma condição de adoecimento. 

Neste trabalho é utilizado o termo pessoa, praticante ou criança 
com necessidades especiais devido às várias patologias dos sujeitos, 
praticantes do projeto e participantes desta pesquisa.

1.2.6 Terapia assistida por animais 

A inserção do animal na vida do homem começou desde a pré-
história, mais precisamente no período Neolítico, com o surgimento 
da agricultura e da domesticação de animais. Segundo Dotti (2005) a 
função do animal era para fins de transporte e demais serviços (proteção, 
segurança, caça), e aos poucos, o animal foi interagindo com o indivíduo 
até ser considerado um amigo fiel (cão) (GRANDIN; JHONSON 2010). 

De acordo com Sheldrake (2000), os cães foram os primeiros 
animais há passarem pelo processo de domesticação, em seguida os 
cavalos. Udell e Wynne (2008) evidenciam que a escolha pelos cães se 
dá pelas reações semelhantes às do homem, quando ressaltado as manias, 
comportamento e reações.

Vaccari (2007) salienta que a interação do homem e do animal 
sofreu muitas alterações ao longo dos anos, partindo de uma intenção de 
serviços (transporte) para uma relação afetiva e considerado atualmente 
membro da família. Nesse sentido, Dotti apud Levinson (2005), descreve 
o uso de animais em terapias psicológicas, aplicadas no ano de 1962, em 
que relata os benefícios desse tratamento para o indivíduo, construindo 
uma ligação de amizade, e assim, originando a Terapia assistida por 
animais. 

No Brasil, na década de 50, a psiquiatra Nise da Silveira foi uma 
das primeiras médicas a utilizar esse método terapêutico no ambiente 
hospitalar, mas como essa terapia não era reconhecida, a médica teve que 
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encerrar suas intervenções para com os pacientes. Nascida em Alagoas, 
Nise trouxe a terapia com animais na mesma época que os tratamentos 
com choque voltaram a ser usados em pacientes psiquiátricos, em especial, 
pessoas esquizofrênicas. A médica utilizava da companhia dos animais, 
juntamente com a pintura, escultura e outros representações artísticos 
como forma de expor os sentimentos do paciente (CHUECCO, 2012). 

Figura 1 – Dra. Nise da Silveira (1905-1999)

Fonte: Acervo Museu da República, RJ. Este post foi publicado em Cães, Pesquisa, 
Relação Homem Animal, Terapia assistida por animais e marcado com a trajetória 

história, pesquisa, terapia assistida por animais em maio 25 de 2012.

Siegel (1993), reforça que os estudos sobre o uso de animais como 
terapia para pacientes, começaram a intensificar-se na década de 90, mas 
sem rigor científico e metodológico. Conforme Périco et al (2013), “a 
guia do cão, tal como a rédea do cavalo, é uma ferramenta não rígida que 
transmite informação háptica (relação tátil) sobre os movimentos destes, 
e pode, por sua vez, exercer influências no movimento do condutor que, 
supostamente, controla o animal”.
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1.2.7 Terapia assistida por cães 

A Terapia Assistida por Cães (TAC) é uma proposta inovadora, 
que utiliza cães como terapeutas para proporcionar o desenvolvimento 
integral de pessoas com necessidades especiais (CAPOTE, 2011). A TAC 
iniciou em meados do século XVIII, na Inglaterra, em que constataram 
os benefícios pedagógicos, psicológicos, sociais e afetivos de crianças. 

Em meados de 1960, Nise da Silveira ficou conhecida por realizar 
experimentos nos tratamentos psiquiátricos em pessoas com doença 
mental e esquizofrenia, a partir da interação com o cão, e comprovou que 
este tipo de terapia auxilia nos processos de recuperação e tratamentos 
dos pacientes internados. 

Os cães denominados co-terapeutas, tinham o objetivo de 
melhorar os aspectos de bem-estar, satisfação, saúde mental, entre outros. 
Nise trabalhava no Centro Psiquiátrico Dom Pedro II, na cidade do Rio 
de Janeiro, suas terapias eram baseadas na Arteterapia e Cinoterapia, e 
teve reconhecimento mundial ao provar que terapia com animais traziam 
benefícios nas condições de saúde e bem-estar dos pacientes com doenças 
mentais e esquizofrênicas. 

Para a realização da TAC é necessária uma equipe multidisciplinar, 
sendo estes: médico veterinário, psicólogos, educadores especiais, 
pedagogos, psicopedagogos, educadores físicos, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais, em que devem ser capacitados para a escolha do 
método adequado e acompanhamento nas atividades dos praticantes e dos 
animais (SAN JOAQUÍN, 2002). 

O perfil do cão deve ser escolhido pelo veterinário e adestrador, 
analisando suas reações frente a diferentes situações. Assim, o tamanho 
do cão é variável, desde que sejam dóceis, bem como, o calendário de 
vacinação atualizado e condições de higiene vigente (AIELLO, 2005; 
DOTTI, 2005; KAWAKAMI, NAKANO, 2002; PEREIRA et al, 2007).

Para Ferreira (2012), a TAC traz benefícios para pessoas de qualquer 
idade, mas para a criança essa terapia traz facilidade na inter-relação e 
comunicação, permitindo o desenvolvimento da autoestima. Friedman e 
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outros, (1980), destacam os benefícios da TAC sendo: desenvolvimento 
de habilidades motoras finas e amplas, desenvolvimento da capacidade 
de memorização, melhor aceitação a cuidados e terapias, melhoria na 
comunicação verbal e interação com o mediador. Portanto, o cão, assim 
como o indivíduo, quando estabelece um vínculo, proporcionando formas 
de comunicação, no entanto, o cão é um dos animais mais indicados e 
utilizados em terapias assistidas. 

Neste sentido, a inclusão social, tanto no âmbito escolar, quanto 
em outro contexto, devem ser associado com a TAC, pois devem construir 
estratégias, de modo interdisciplinar, que auxilie o praticante em suas 
atividades diárias e habilidades. Conforme Sassaki (1997, p. 3),

Conceitua-se a Inclusão Social como o processo pelo qual a sociedade 
se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas 
com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se preparam 
para assumir seus papéis na sociedade. A inclusão social constitui, 
então, um processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas e a 
sociedade buscam, em parcerias, equacionar problemas, decidir sobre 
soluções e efetivar a equiparação de oportunidades para todos.

Mantoan (1997), também ressalta a inclusão trazendo uma 
perspectiva no ambiente educacional: 

A inclusão causa uma mudança de perspectiva educacional, pois não 
se limita a ajudar somente os alunos que apresentam dificuldades na 
escola, mas apoia a todos: professores, alunos, pessoal administrativo, 
para que obtenham sucesso na corrente educativa geral (MANTOAN, 
1997, p. 145).

Logo, a TAC é uma terapia mediadora da transformação social, em 
que engloba vários eixos e modalidades do conhecimento, trazendo um 
atendimento diferenciado com práticas de inclusão. E, a interação entre 
o cão-terapeuta e o homem, estimula o paciente/praticante na adesão ao 
tratamento tanto físico, quanto, psíquico-emocional, reestabelecendo a 
relação com a sociedade em geral. 





CAPÍTULO II

CAMINHOS METODOLÓGICOS

2.1 Caracterização da pesquisa

O método utilizado nesta pesquisa foi caracterizado como 
qualitativo, descritivo e exploratório. Minayo (2012) expõe que o estudo 
qualitativo tem representações baseados em crenças, valores, aspirações 
e outros, pois o objeto investigado é fundamental para a construção 
epistemológica. 

Desta forma, Kirschbaum (2013, p.185) coloca que os 
“Pesquisadores qualitativos buscam identificar no estudo em questão as 
causas necessárias e suficientes para explicar um fenômeno de interesse”. 
Ramos, Ramos e Busnello (2005) colocam que a pesquisa qualitativa não 
pode ser mensurada e nem medida em números, onde sua indução é muito 
subjetiva e resultante da interpretação do pesquisador. 

A pesquisa descritiva visa “descrever as características de 
determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento 
de relações entre variáveis” (GIL, 2002, p. 42). Também, tal pesquisa 
envolve técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário, entrevista 
e observação (GIL, 2002).

Já a pesquisa exploratória têm como foco principal o 
aprimoramento de ideias ou descoberta de intuições. Em que o 
planejamento é mais flexível, possibilitando a consideração dos mais 
variados aspectos relativos ao fato estudado. Na maioria dos casos, essas 
pesquisas envolvem: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com 
pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; 
e (c) análise de exemplos que “estimulem a compreensão” (GIL, 2002). 
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Conforme a caracterização de Gil (2002) na pesquisa exploratória, 
baseando-se também em um levantamento bibliográfico, a presente 
pesquisa teve fundamentação em bases de dados, para fornecer maior 
concretude para embasar e qualificar este estudo em termos científicos, 
em que as palavras-chave em português e em inglês foram: Terapia 
assistida por animais (Animal Assisted Therapy), Terapia assistida por 
cães (Dog Assisted Therapy) e Cinoterapia (Cinotherapy). 

Após a busca das palavras-chave nas bases de dados, foram 
contabilizados os resultados em cada instância. No qual, os resultados 
encontrados nos periódicos foram submetidos a uma análise de dados, 
e logo, selecionados os artigos científicos de acordo com os critérios 
de inclusão: artigos nacionais e internacionais (português e em inglês), 
sem restrição temporal, pois a temática apresenta poucos estudos na 
comunidade científica. 

2.2 Contexto sobre a realização da pesquisa 

O Centro de Equoterapia EASA/UNICRUZ contava com dois 
projetos de extensão da Universidade de Cruz Alta, o Projeto de Equoterapia 
e o Projeto de Cinoterapia. A parceria entre estas duas instituições se 
deu da seguinte forma: os atendimentos dos dois projetos são feitos 
nos espaços da EASA, e os profissionais, acadêmicos e estagiários que 
atendem os praticantes são disponibilizados pela UNICRUZ. Os animais 
participantes dos dois projetos eram disponibilizados e emprestados por 
pessoas colaboradoras do município em questão, sendo essas pessoas 
chamadas de tutores dos animais - terapeutas. 

A equipe do Projeto de Equoterapia Easa/UNICRUZ contava com 
uma educadora especial, uma fisioterapeuta, um equitador, um adestrador, 
e acadêmicos-estagiários dos cursos de graduação de fisioterapia e 
veterinária, e acadêmicos da Pós-Graduação do Mestrado em Práticas 
Socioculturais e Desenvolvimento Social, todos da Universidade de Cruz 
Alta, além dos militares, Comandante Coronel do Exército, psicóloga, 
capitães, sargentos da EASA.

Os serviços prestados aos praticantes eram gratuitos, não 
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oferecendo qualquer custo aos praticantes. Sendo que, os recursos para 
manutenção do serviço são alocados por doações dos usuários e da 
comunidade.

O projeto de Cinoterapia UNICRUZ fundado em março de 2015, 
surgiu através do Centro de Equoterapia EASA/ UNICRUZ, criado em 
outubro de 2011, na cidade de Cruz Alta – RS, em parceria UNICRUZ 
com a EASA.

A equipe do Projeto de Cinoterapia, é a mesma equipe do projeto 
de Equoterapia, com a adição de uma colaboradora da comunidade, sendo 
a dona de um dos cães-terapeutas do projeto, uma psicopedagoga da 
UNICRUZ, a psicóloga e um sargento da EASA, contando também com 
os mediadores cães-terapeutas.

Figura 2 – Equipe diretiva do projeto de Equoterapia e Cinoterapia.

Fonte: Arquivo pessoal das autoras.

 Os praticantes atendidos no Projeto de Cinoterapia eram 
alunos encaminhados pelas escolas do município e da região, após, são 
selecionados de acordo com a ordem de inscrição e disponibilidade 
de horário. Os atendimentos são divididos em cerca de 10 sessões, de 
acordo com avaliação da equipe. Desta forma, busca-se uma rotação nos 



36  Gabriela S. F. Pereira | Vaneza C. Peranzoni | Carine N. da Silva | Camila K. Vieira

praticantes atendidos e os possíveis retornos.

No Projeto de Cinoterapia UNICRUZ, eram atendidas, oito 
crianças entre 03 e 10 anos, cujas patologias são as seguintes: 

a) deficiência intelectual, 

b) autismo, 

c) síndrome de Asperger,

d) deficiência visual

e) dislalia infantil; 

f) agressividade.

O trabalho iniciava pela adaptação indireta e direta, com o 
reconhecimento do animal, estimulando o desejo através de gravuras e 
brinquedos, reconhecimento do local onde será realizada a terapia e a 
aproximação ao cão. Após eles são estimulados a desenvolver atividades 
junto ao cão-terapeuta, com orientação sempre de um mediador.

Os praticantes do Projeto de Cinoterapia realizam as atividades em 
dois ambientes, um dele é chamado de base, que é um espaço delimitado 
para o praticante e o cão estabelecendo contato e também desenvolvendo 
o que foi proposto. O outro é na pista, onde é um caminho pensado pelo 
terapeuta e professor, com tarefas a serem realizadas em movimento.

O projeto buscou como resultado, contribuir para o desenvolvimento 
biológico e psicológico dos praticantes desta terapia, além de trabalhar 
habilidades para a aprendizagem, atenção, concentração, lateralidade, 
autoestima, linguagem, coordenação motora fina e ampla. Em um amplo 
aspecto, o Projeto procura oferecer aos praticantes uma forma de inclusão 
social e escolar a partir da interação com os cães. 

O projeto de TAC possibilita ao praticante, a partir de uma 
interação com o cão-terapia, uma forma de estimulação de capacidades 
psicológica, social, afetiva, cognitiva e física. Para tanto, percebe-se que 
é possível agregar a TAC em atendimentos educacionais especializados 
para pessoas com necessidades especiais, e com isso, possibilitar seu 
desenvolvimento de maneira mais lúdica e inovadora.
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2.3 População e amostra 

Quinze (15) participantes do Projeto de Cinoterapia, do Centro de 
Equoterapia EASA/UNICRUZ. Sendo eles:

- Seis (06) pais ou responsáveis dos praticantes que tenham 
consentido com a participação do menor na pesquisa; 

- Seis (06) crianças que tenham idade entre 03 a 10 anos, com 
necessidades especiais e com autorização de pais ou responsáveis, que 
frequentam o Centro de Equoterapia EASA/UNICRUZ, no Projeto de 
Cinoterapia; 

- Três (03) professores ou responsáveis pela indicação e ensino do 
aluno com necessidades especiais ao Projeto de Cinoterapia, no Centro de 
Equoterapia EASA/UNICRUZ; 

2.4 Cães mediadores do Projeto de Cinoterapia 

O Projeto de Cinoterapia UNICRUZ contou com cinco cães 
mediadores de terapia assistida. Sendo cães das raças: daschund; poodle; 
labrador e Golden retriver. Nesta pesquisa, os cães selecionados foram 
três: Luke (labrador); Kira (Golden retriver) e Clara (poodle), devido a 
assiduidade deles nos dias do projeto.

A raça labradora geralmente é muito tranquila e receptiva de 
muitos comandos. Sua interação com pessoas e outros cães normalmente 
acontece de forma fácil, onde ele se torna um bom cão para este tipo de 
terapia.

Os cães participantes do Projeto de Cinoterapia são de donos 
particulares que cedem, nos dias de atendimentos, os animais para esta 
prática. Cada dono tem responsabilidade em manter o seu cão limpo, com 
as vacinas e higiene em dia, bem como arcar com quaisquer custos que o 
animal necessite, sendo que somente a busca e devolução é de cargo do 
Projeto.
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Figura 3 – Cão (Luke) 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras.

Luke é um dos cães terapeuta do Projeto de cinoterapia. Ele se 
apresenta um cão muito forte, porém de fácil comando e interação com 
crianças, é dócil e alegre. Luke gosta de contato físico com os praticantes 
e se dá bem com seus outros companheiros de quatro patas. 

Figura 4 – Cão (Kira)

Fonte: Arquivo pessoal das autoras.
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A Kira é uma cadela da raça Golden retriver, essa raça é parente 
do Labrador, com algumas distinções, como o pelo comprido e a pelagem 
muito clara. Ela é jovem e muito forte, gosta muito de atividades 
dinâmicas e de corrida. Kira aceita todos os manuseios em seu pelo por 
seus praticantes, como a colocação de borrachinhas de cabelo e outros 
acessórios.

Figura 5 – Cão (Clara)

Fonte: Arquivo pessoal das autoras.

A Clara é uma cadela poodle muito querida e parceira das crianças. 
Por ser menor, ela é melhor aceita entre os praticantes e conquista com 
mais facilidade. Clara é uma cadela já adulta e por isso é muito obediente 
e paciente com os praticantes.

2.5 Procedimentos da pesquisa 

- Encaminhamento ao Comitê de Ética em Pesquisa da UNICRUZ 
para análise dos procedimentos necessários;

- Apresentação do Projeto ao Centro de Equoterapia da Escola de 
Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas;
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- Aplicação dos questionários com os participantes da pesquisa 
que se encontra nos apêndices.

- Avaliação dos riscos e benefícios da Terapia Assistida por Cães 
aos praticantes;

- Revisão bibliográfica sobre TAC como instrumento de coleta de 
dados documenta digital.

Quanto aos riscos: Os riscos que a TAC pode proporcionar ao 
praticante é em função da mudança de comportamento do cão por algum 
motivo imprevisível, como se portar de maneira inadequada durante 
algum atendimento, como mordida, arranhão e outros comportamentos 
inatos da natureza do animal.

Os riscos frente a pesquisa poderiam se dar em função de algum 
constrangimento na apresentação do questionário, bem como das 
questões dadas aos participantes. Situações delicadas, como fatos sobre a 
necessidade especial do filho, estrutura familiar, financeira e social, serão 
evitadas em todo o momento de interação pesquisador- pesquisado.

Quanto aos benefícios: A TAC proporciona ao praticante 
benefícios mentais e físicos, como o desenvolvimento da capacidade 
motora, minimização dos sintomas da depressão e da ansiedade, melhora 
no campo social e afetivo e aumento da autoestima. Além disso, a 
dinamização das atividades se torna mais divertida, devido ao contato 
com o cão, possibilitando uma melhor interação entre as pessoas.

Os benefícios desta pesquisa podem proporcionar pelo fato da 
expansão e importância desta temática como meio inovador de terapia 
para pessoas com necessidades especiais. A interação com o pesquisador, 
pode dar ao pesquisado a abertura de se expor com confiança e sigilo de 
suas angustias e conceitos acerca da criança em questão.

2.6 Instrumentos de coleta de dados 

 Tanto os instrumentos como a coleta de dados se deu em dois 
momentos, um deles na pesquisa de cunho digital no acervo da Base 
de Dados da Scielo e o outro na aplicação dos questionários com os 
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participantes da pesquisa. 

Assim, utilizou-se a busca online em algumas Bases de Dados 
disponível, afim de obter materiais plausíveis à presente pesquisa. 
Também, uma consulta bibliográfica de autores no que se refere a temática 
proposta, tais como: Vygotsky (1989), Werneck (2005) Schratter (2003), 
Trivinõs (1987), Sassaki (1997), entre outros.

O instrumento de coleta de dados foi a aplicação de um questionário 
inicial e final com os pais, estagiários e professores, conforme apêndices. 
É de muita relevância mencionar também os cães-terapeutas que foram os 
mediadores de todos os atendimentos foco desta pesquisa.

Os atendimentos de Terapia Assistida por Cães foram 
acompanhados e analisados nos seguintes pontos: praticante e suas 
potencialidades, atividades realizadas para o desenvolvimento das 
habilidades dos praticantes, comparação entre os atendimentos iniciais 
e finais como forma de apontar a importância da TAC no processo de 
desenvolvimento integral e inclusivo do praticante. Segundo LAKATOS 
(1996, p.79) “identificar e obter provas a respeito de objetivos sobre 
os quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu 
comportamento”.

Essa análise dos dados se deu de forma sistemática qualitativa 
sobre os questionários respondidos pelos pais ou responsáveis, professores 
das crianças e estagiários do projeto.

2.7 Procedimentos éticos 

A autorização de coleta de dados deste trabalho foi devidamente 
autorizada pelos participantes desta pesquisa, assim como o uso de 
imagens, questionário e relatos. Sendo que, todos os procedimentos 
foram devidamente aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade de Cruz alta (CEP). Também, foram respaldados os 
aspectos éticos e princípios da Resolução 466/12 do Conselho Nacional 
de Saúde (BRASIL, 2012) que preconiza o sigilo dos dados e anonimato 
dos participantes.





CAPÍTULO III

A PRÁTICA DE CINOTERAPIA: RESULTADOS E 
DISCUSSÕES

3.1 Projeto de Cinoterapia: Praticantes e suas patologias 

A cinoterapia é um método facilitador e eficiente no contexto 
terapêutico do praticantes, pois tem como estratégia a interação e 
socialização do praticante com a natureza em geral, e principalmente com 
o cão, sendo ele co-terapeuta. 

Com isso, a cinoterapia torna-se uma prática social que fortalece a 
inclusão e rompe com as barreiras atitudinais. Assim, a Política Nacional 
de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, o Art. 3º da 
resolução nº II, de 11 de setembro de 2001, ressalta que:

Por educação especial, modalidade da educação escolar, entende-
se um processo educacional definido por uma proposta pedagógica 
que assegure recursos e serviços educacionais especiais, organizados 
institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, 
em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de 
modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento 
das potencialidades dos educandos que apresentam necessidades 
educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da educação 
básica (BRASIL, 2008, p. 1).

Portanto, a necessidade social traz com que o Projeto de Cinoterapia 
possa auxiliar e atender a todos, de forma universal e igualitário, com 
intuito de melhor a qualidade de vida e das condições de interação do 
praticante com a sociedade. 

Neste estudo, o Projeto de Cinoterapia é de âmbito interdisciplinar, 
e atende praticantes com as seguintes deficiência/déficits:
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a) deficiência intelectual, 

b) autismo,

c) síndrome de Asperger, 

d) deficiência visual, 

e) dislalia infantil 

f) agressividade.

A American Association on Mental Retardation (AAMR) 
conceitua, deficiência intelectual como: Incapacidade caracterizada 
por limitações significativas tanto no funcionamento intelectual quanto 
no comportamento adaptativo expresso em habilidades conceituais, 
sociais e práticas. Esta inabilidade se origina antes dos 18 anos de idade 
(LUCKASSON et al., 2002, p. 1).

O Autismo, é classificado nos Transtornos Globais do 
Desenvolvimento, tendo três características principais: a não-
comunicação; a falta de socialização e interesses restritos. Assim, o 
autismo é um transtorno do desenvolvimento neurológico, que deve 
ter apoio dos pais, e também da sociedade geral (DIAGNÓSTICO E 
ESTATÍSTICA DOS TRANSTORNOS MENTAIS – DSM-V 2013).

A síndrome de Asperger, tem uma alterações nos níveis de 
comportamento, bem como na comunicação e interesses pessoais. 
Segundo Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger, fundada em 
Lisboa (2017, p. 1),

A Síndrome de Asperger é uma perturbação neurocomportamental 
de base genética. Pode ser definida como uma perturbação do 
desenvolvimento que se manifesta por alterações sobretudo na 
interação social, na comunicação e no comportamento. Embora seja 
uma disfunção com origem num funcionamento cerebral particular, 
não existe marcador biológico, pelo que o diagnóstico se baseia num 
conjunto de critérios comportamentais.

De acordo com a Fundação Dorina Nowill para Cegos – São Paulo 
(2016, p. 1):

A deficiência visual é definida como a perda total ou parcial, congênita 
ou adquirida, da visão. O nível de acuidade visual pode variar, o que 
determina dois grupos de deficiência: 
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Cegueira - há perda total da visão ou pouquíssima capacidade de 
enxergar, o que leva a pessoa a necessitar do Sistema Braille como 
meio de leitura e escrita.

Baixa visão ou visão subnormal - caracteriza-se pelo comprometimento 
do funcionamento visual dos olhos, mesmo após tratamento ou 
correção. As pessoas com baixa visão podem ler textos impressos 
ampliados ou com uso de recursos óticos especiais.

Discorrendo sobre os déficits apresentados pelos praticante do 
presente estudo, a dislalia é um distúrbio fonológico, que está associado 
com a linguagem e pronuncia, em que o indivíduo tem dificuldades na 
pronuncia, principalmente nas expressões com fonemas, caracterizando 
um distúrbio na fala.

Assim, a agressividade é relacionado com problemas psicológico, 
sendo difícil saber quais os motivos desta reação, muitas vezes, é associado 
com problemas familiares, bullying no ambiente escolar, entre outros. 

3.2 Projeto de Cinoterapia: análise e discussões da pesquisa

Todas as questões e atividades aqui analisadas e computadas 
como resultado desta pesquisa fizeram parte dos questionários dados aos 
pais e professores dos alunos participantes do Projeto de Cinoterapia, 
sendo que, estas, antes de iniciar a pesquisa, passaram pela aprovação 
do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Cruz Alta – RS 
(CAAE: nº 54788016.3.0000.5322). Além disto, foi analisado também as 
atividades e progresso das sessões de Cinoterapia, para que se obtivesse 
os benefícios dessa técnica.

A amostra constou de seis (06) pais ou responsáveis dos 
praticantes, seis (06) crianças que tinham idade entre 03 a 10 anos com 
necessidades especiais, com autorização de pais ou responsáveis e três 
(03) professores ou responsáveis pela indicação e ensino do aluno com 
necessidades especiais ao Projeto de Cinoterapia. Todos os questionários 
e fichas entregues aos pais ou responsáveis e professores dos praticantes 
do Projeto de Cinoterapia, foram respondidos de acordo com as questões 
nele dispostas e retornados a pesquisadora.
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Inicialmente, foi entrado em contato com os pais e realizado 
uma entrevista Anamnese, aplicada pela pesquisadora. Este obteve 
dados essenciais sobre a história vital do sujeito participante. Diante 
dos motivos e das necessidades do sujeito pela busca da técnica de 
Cinoterapia, investigou-se as mudanças que ocorreram na criança que 
realizou a prática das ações cinoterapêuticas nos aspectos pedagógicos e 
atividades diárias.

A anamnese é um instrumento para adquirir de dados importantes, 
tendo a sua origem na Grécia antiga com o filósofo Hipócrates (460-370 
a.c.). Portanto, nota-se o quanto essa anamnese é importante e antiga, onde 
existem diversas ferramentas que auxiliam na compreensão da história e 
disfunções do paciente, para se obter um tratamento eficiente e que atinja 
os objetivos propostos do tratamento, ou seja, para que isso aconteça 
necessita-se de uma avaliação bem feita, permitindo uma eficácia do 
tratamento e melhora do paciente em questão (SOUSA et. al, 2016).

Após uma anamnese bem feita, pode-se realizar os primeiros 
contatos de atendimento cinoterapêutico com as crianças, buscando 
verificar o progresso pedagógico e de atividade diária destas, e esse 
primeiro encontro foi marcado por alegria e tranquilidade. As atividades 
realizada durante as sessões eram planejadas conforme as necessidades 
do participante, focando nas potencialidades a serem desenvolvidas e 
nunca nas dificuldades, para que ganhasse mais confiança (Figura 6).

Figura 6 – Primeiros contato com o cão.

Fonte: Arquivo pessoal das autoras.
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Segundo Oliveira (2007), a Cinoterapia é uma terapia que utiliza 
os cães como mediadores do processo terapêutico, é um recurso inovador, 
com inúmeras possibilidades de aplicação, pois, o contato com o animal 
proporciona um bem estar imediato, possibilitando sentirem-se melhor 
e mais seguras a falar sobre si e aflições, facilitando realizar exercícios 
fisioterápicos e até mesmo interagir com o meio social. Além disso, 
um bicho de estimação pode servir como refúgio emocional, de forma 
paciente, se torna um ouvindo e um ombro amigo, podendo proporciona 
um elo entre à família, em qualquer dificuldades, propósito ou integração 
(BECKER, 2003). 

Os animais podem captar nossos sentimentos, expectativas e 
intenções e também podem ser capazes de reconhecer nossa linguagem 
corporal e por meio dela interpretar nosso estado de espírito. Através das 
alterações químicas que ocorrem em nosso organismo podem identificar 
como está nosso humor, saúde e nosso estado geral. Os cães possuem 
o olfato mais apurado que o do ser humano, podendo exercer a função 
de captar frequências sonoras, não sendo característica do ser humano 
(SILVA, 2011).

Com isso, o cão sabe como agir e como facilitar o contato de 
terapeuta e criança (Figura 7), visto em nossa pesquisa que eles ficavam 
mais tranquilos e se expressavam melhor, de forma tranquila e sem receio, 
muitas vezes contando assuntos pessoais e que afetavam a sua vida, e 
através do contato com o cão, eles melhoravam esses aspectos e questões 
de vida pessoal.

Figura 7 – Interação entre terapeutas, criança e cão

Fonte: Arquivo pessoal das autoras.



48  Gabriela S. F. Pereira | Vaneza C. Peranzoni | Carine N. da Silva | Camila K. Vieira

Após as sessões de cinoterapia, foi aplicado o questionário 
com pais e responsáveis, dispondo de 7 questões. A primeira questão 
era referente ao nível de evolução do praticante com relação ao ensino 
aprendizagem após a participação no Projeto de Cinoterapia, quatro (04) 
dos seis (06) pais ou responsáveis, marcaram a alternativa “muito bom”, 
e fizeram vários relatos, descritos a seguir: “Ele tinha muito medo de 
cachorro, agora gosta e brinca com a cachorra [...]”; “ Houve evoluções 
na: “dicção [...]”; “Desenvolvimento geral, estado físico e principalmente 
psicológico. ”; “Contato com animais, [...], ficou mais carinhoso”. Um 
(01) respondente assinalou a alternativa “bom”, e relatou “Melhora na 
atenção, concentração” e a alternativa “satisfatório” foi assinalada por um 
(01) participante, qual não declarou melhoras.

Quanto ao nível evolutivo do praticante em relação à aprendizagem 
nas atividades diárias após a participação no projeto de Cinoterapia, 
verificou-se que quatro (4) pais e responsável acham excelente e muito bom 
os resultados apresentados pelo praticante, verificando vários benefícios 
no “Manuseio da escova, interesse em se pentear”; Na marcação de 
múltipla escolha “muito bom”; “Está evoluindo, tomando banho sozinho 
e tentando se vestir sozinho”; “Melhora na independência”.

Através destes resultados afirma-se que esta convivência pode 
mudar as atitudes dos praticantes e comunidade vinculada diante 
atividade e estilo de vida, aumentando a responsabilidade, bem-estar e 
satisfação. De acordo com Becker (2003), quanto maior o vínculo com o 
cão, maiores serão os benefícios que ele proporcionará, sendo assim, se 
ressalta a importância de ter esse vínculo, pois se este, for construído na 
interação com os animal, pode transformar vidas, e consequentemente, 
proporcionar mudança na felicidade, diversão, aprendizagens e saúde 
mental.

Em uma reportagem sobre os benefícios da interação com 
animais, o adestrador Denis Martin, da Universidade de Southamptom, 
na Inglaterra, relatou que o contato com o cão e o fazer carinho, ajuda 
a eliminar a carga elétrica decorrente da tensão e isso resulta em 
diminuição da agressividade. Ele afirma que os pelos dos animais agem 
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como condutores de energia, e em contato com o ser humano, não afeta 
o animal de forma negativa, pois ele não absorve essa carga de tensão 
(OLIVEIRA, 2007).

Outro estudo importante foi de Périco e outros (2013), qual 
usaram como instrumento, pessoas que obtinham ainda uma visão 
considerada boa e pessoas que não enxergavam, através delas buscou 
medir a estabilidade motora do cão, a fim de medir e comparar o uso do 
cão em práticas de autonomia e independência. Notou-se que a partir do 
cão, as pessoas sem restrição de visão não obtiveram alteração com a 
presença do cão, e pessoas com restrição de visão tiveram uma melhora 
significativa quando acompanhadas de um cão para andar sobre uma trave 
de equilíbrio. Conclui-se através do estudo que o cão é uma ótima forma 
de equilíbrio e traz maior independência e autonomia a pessoas com 
deficiência visual.

Crippa (2014), buscou em seu estudo analisar cinco bases de 
dados até o ano de 2013, com foco em artigos que tinham os termos 
“animal-assisted activity” sobre a aplicação desta terapia com pessoas 
doentes ou em afastamento social. Obtendo os seguintes resultados, dos 
55 artigos encontrados, somente 17 tinham o objetivo desta pesquisa, e, 
sendo assim, todos afirmaram sobre os benefícios da terapia com animais, 
o que engrandece esta prática. 

Moreira e outros (2016), visaram em seus trabalhos o entendimento 
de profissionais da enfermagem sobre a Terapia Assistida por Cães em 
atividade com crianças e adolescentes com câncer. Para chegar nesse 
objetivo, ele realizou observações participante qualitativa e aplicação de 
questionário, com dezesseis (16) participantes de um hospital infantil. 
Todos os participantes responderam que a prática desta terapia era 
benéfica aos pacientes, de forma distraída e divertida, mas sem entender 
o objetivo exato destas atividades, não levando em consideração as 
mudanças positivas de humor e emocionais.

Uma questão parecida com a pesquisa acima foi aplicada com 
os pais e responsável deste estudo. Questionando se ouve mudanças 
positivas após o praticante iniciar o projeto de Cinoterapia e como estava 
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se sentindo em relação ao atendimento e evoluções do praticante, todas 
as respostas dos participantes foi positiva, confirmando haver mudanças 
benéficas nos praticantes e mostrando resultados positivos na satisfação 
das evoluções que os atendimentos do Projeto de Cinoterapia estava 
proporcionando as crianças deste estudo.

Os animais podem proporcionar ao ser humano inúmeros benefícios 
como, a companhia, a promoção de mudanças positivas no autoconceito 
e no comportamento das pessoas, auxiliar no desenvolvimento de várias 
habilidades e no exercício de responsabilidades, ajudando a diminuir o 
stress, a combater a depressão e o isolamento e estimular o exercício 
físico (FARACO, 2008), ou seja, traz resultados terapêuticos nos aspectos 
biopsicossociais do paciente e muitas vezes, somente a presença do 
animal já produz efeitos espontâneos e inesperados (DOTTI, 2014).

No conceito, de qual nível daria para os atendimentos 
mediados pelos estagiários dos cursos de graduação e pós-graduação 
da Universidade de Cruz Alta do projeto de Cinoterapia, a maioria dos 
participantes responderam “excelente” para os atendimentos. Isso mostra a 
competência, didática e profissionalismo dos professores em proporcionar 
esta aprendizagem e também a dedicação, estudo e comprometimento dos 
alunos que se dispõem a colaborar com o Projeto. Esse resultado positivo 
é de extrema importância, pois a comunicação torna possível a interação 
entre os sujeitos, auxiliando a construção de uma sociedade inclusiva.

Esse resultado confirma a importância da comunicação e interação 
entre cão, estagiário, familiar e criança (Figura 8). Utilizar a cinoterapia 
como recurso terapêutico na interação entre o ser humano e cão requer 
uma atenção redobrada, pois estamos trabalhando com um animal, e este 
precisa ser bem tratado pelo participante e o terapeuta para que haja uma 
harmonia na comunicação entre os três. 
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Figura 8 – Comunicação e interação entre cão, estagiário, familiar e criança

Fonte: Arquivo pessoal das autoras.

Segundo Amaral (2017), a comunicação, vai além da fala, pois 
existem algumas expressões linguísticas na forma física, que passam a 
linguagem, e através dela que se expressa os pensamentos, ideias, opiniões 
e sentimentos, além do que existem inúmeros tipos de linguagens para 
estabelecer atos de comunicação, como por exemplo, sinais, símbolos, 
sons, gestos, entre outros. E os cães possuem uma grande habilidade em 
compreender essa nossa linguagem, tanto pela fala ou corporal, ou até 
mesmo pelo posicionamento do nosso corpo, eles entendem o comando 
indicado pelo treinamento do adestrador, podendo inclusive antecipar 
a ação que queremos transmitir pelos nossos gestos e olhar, detectando 
nossa satisfação ou desaprovação, nossas emoções não tem mistério para 
eles. 

Ao nível da administração, atendimentos e local de trabalho do 
projeto de Cinoterapia, todos os participantes da pesquisa marcaram 
a opção de múltipla escolha “excelente” para a parte que lida com a 
administração, como contato Projeto- pais ou responsáveis, documentos, 
sigilos e o local de trabalho.

Após as sete questões respondidas pelos seis (6) pais e responsáveis, 
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foi aplicado um questionário com sete perguntas semiestruturadas com 
três (3) professor (as/es). A análise destes referidos três (3) questionários 
se deu da seguinte forma: da questão 01 a 04, a análise foi individual, pois 
era referente a cada praticante individual. Da questão 05 a questão 07, 
a análise dos três (03) questionários contou como duas, pois se refere a 
opinião do professor frente ao projeto, e não a cada um dos participantes, 
porém dois dos três professores obtiveram opiniões diferentes, e 
preferiram colocar respostas distintas.

Ao respectivo nível de evolução do praticante com relação ao 
ensino aprendizagem após a participação no Projeto de Cinoterapia, todos 
os professores responderam que foi “muito bom”, relatando melhoras no 
“desenvolvimento na fala”; “Diminuiu a agressividade”; “Melhora nas 
capacidades motora, social, neurológica”; “Está mais sociável”.

A segunda questão verificou se houve evolução do praticante 
em relação à aprendizagem nas atividades diárias após a participação 
no projeto de Cinoterapia, onde apenas um (1) professor(a) marcou 
“excelente” e descreveu que a aluna “M. vem obtendo uma evolução 
gradativa nos aspectos de atenção e concentração”. E dois (02) assinalações 
nas alternativas “muito bom” e “regular”, concomitantemente.

Verifica-se nestas duas questões que a terapia facilitada por cães 
ou a cinoterapia é benéfica também no cenário educacional, assim como 
na cinoterapia, no ambiente escolar, as crianças são mais prováveis de se 
abrirem a seu professor quando se tem esse convívio com o cão, e dessa 
forma os cães podem servir como uma ponte para o desenvolvimento de 
uma criança. Dotti (2005) acredita que o ensinamento e convívio através 
dos animais pode contribuir para a formação pedagógica, preparando os 
alunos para que sejam mais conscientes e com mais atitudes de respeito, 
responsabilidade e preservação à vida de todos os seres vivos e meio 
ambiente.

Em relação a mudanças positivas nos alunos, todos os professores 
assinalaram na alternativa de múltipla escolha “sim”, confirmando que 
notaram evoluções nos praticantes após os atendimentos no Projeto de 
Cinoterapia. Foi questionado também, como eles estavam se sentindo 
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em relação ao atendimento e evoluções do praticante, onde todos 
responderam estar se sentindo bem. Esse resultado se enfatiza no estudo 
de Oliveira (2007), explicando que professores ao receberam animais 
em suas salas de aula observaram um efeito tranquilizante nos alunos, 
principalmente naqueles com dificuldades de aprendizagem e alterações 
comportamentais, qual resultou consequentemente na melhora da conduta 
e concentração, redução do estresse e melhora na autoestima.

A questão 5, qual foi respondida em conjunto, sobre o conceito 
dos atendimentos feitos pelos estagiários do projeto de Cinoterapia, 
apenas um (1) professor(a) assinalou “excelente”, e dois dos respondentes 
participantes da pesquisa, assinalaram o conceito “muito bom”, para a 
postura e aplicação dos atendimentos mediados pelos estagiários da 
Universidade de Cruz Alta. 

Referente a administração, atendimentos e local de trabalho do 
projeto de Cinoterapia, dois (02) professores assinalaram a alternativa 
“excelente”, e um (01) a alternativa “muito bom”. Na opção “excelente”, 
houve a seguinte explanação “não conheço muito bem o projeto, mas 
pelo exposto e me passado por terceiros é excelente”. E na marcação 
“muito bom”, foi relatado que “falta de um picadeiro, ou lugar coberto 
para os atendimentos em dia de chuva ou muito frio”, esse levantamento 
se dá pelo motivo de nosso ambiente de trabalho, que era ao ar livre, em 
um gramado (figura 9), não havendo cobertura em dias de chuva, e caso 
de mal tempo, tinha que cancelar as sessões e os alunos sentiam falta e 
pediam sobre os atendimentos e quando iriam ver o cão. 
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Figura 9 – Ambiente de trabalho do projeto de Cinoterapia

Fonte: Arquivo pessoal das autoras.

E, para finalizar os questionários, e saber se a comunidade e os 
próprios praticantes acham o projeto importante para o desenvolvimento 
global de seres humanos, foi questionado se indicariam indicaria o 
Projeto de Cinoterapia para outras escolas e pais/responsáveis. Houve 
unanimidade nas respostas desta questão, onde todos assinalaram a 
resposta “sim” para a indicação do Projeto de Cinoterapia a outras pessoas.

Resultados de pesquisas científicas vêm demostrando cada vez 
mais que o convívio com animais é altamente benéfico, citando algumas 
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vantagens do convívio com animais de estimação e terapias com cães. 
Esses benefícios são benefícios físicos, sociais, mentais e emocionais 
(OLIVEIRA, 2007; DOTTI, 2014; LIMA, 2018). Indo de encontro com 
estes estudos, os dados obtidos nesta pesquisa, também afirmaram esses 
benefícios, além de outros. Mas os principais benefícios que a Cinoterapia 
proporcionou foram a socialização pela interação; melhora da autoestima; 
melhora na atenção e concentração para cumprir as atividades e melhorar 
na aprendizagens; a alegria; a companhia; a segurança; equilíbrio; 
benefícios motores e psicológicos ao perceberem que os cães obedecem a 
ordens e gostam de receber carinhos e cuidados.

Com os resultados obtidos, comprova-se que a técnica de 
Cinoterapia é muito válida, pois as crianças, professores e pais da amostra 
obtiveram ótimos resultados nos aspectos biopsicossocial, principalmente 
na interação social e desempenho pedagógico. Observa-se assim, que 
através dos resultados positivos e estudos que enfatizam a Cinoterapia, 
essa técnica é muito importante para motivar e alcançar objetivos 
na locomoção, equilíbrio, socialização, aprendizado, independência, 
aumento de autoestima, qualidade de vida, entre outros objetivos.

3.3 Projeto de Cinoterapia: atendimentos e métodos inclusivos 
empregados 

 Inicialmente entrar-se em contato com a direção, pai ou 
responsável do público alvo com quem irá trabalhar, para apresentar a 
proposta de intervenções a serem realizadas e verificar a possibilidade 
de realizar este estudo no local ou com o indivíduo. Após selecione as 
pessoas que irá trabalhar conforme critérios de inclusão (exemplo: ter 
afinidades com os cães), e convide-os e deixe-os devidamente informados 
sobre a técnica de Cinoterapia e aqueles que aceitarem participar assinarão 
alguns documentos (exemplo: Termo de Consentimento e Termo de 
Imagem) e também poderá responder algumas fichas de anamnese e dados 
sociodemográficos e de saúde (exemplo: idade, sexo, estado civil, grau de 
escolaridade, peso, altura, diagnóstico de algumas doenças, história de 
vida).
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Os cães utilizados para a Cinoterapia devem passar obrigatoriamente 
por uma triagem e deve atender os requisitos de saúde animal, o que é 
conferido por um médico veterinário, sendo reavaliados e monitorados, 
com frequência, e seguir as orientações do Conselho Federal de Medicina 
Veterinária (879/2008). 

Dentre as avaliações, estão os testes quanto ao comportamento, 
obediência, socialização e aptidão do cão, devendo possuir também 
agilidade e ser treinado por um adestrador. Para que o cão seja considerado 
um bom coterapeuta, existem quatro etapas que precisam ser atendidas: o 
treino de obediência (adestramento), completo diagnóstico do veterinário, 
teste de temperamento e estar com a carteirinha de vacinação em dia.

A higiene e saúde do cão são muito importante para ser um 
coterapeuta, eles devem estar limpos, com unhas cortadas, vacinados e 
vermífugados, não podem possuir problemas de pele ou otite, e sempre 
antes das sessões devem passar por higienização e uma avaliação. Sobre 
as raças a ser utilizada, qualquer raça pode ser utilizada, até mesmo um 
cão sem raça definida, porém deve obrigatoriamente passar pela avaliação 
descrita acima e estar conforme as normas para ser um coterapeuta.

As sessões podem ser realizada de cinco a uma vez na semana, 
podendo durar até 60 minutos, e ser realizadas de dez a mais sessões 
e os participantes podem ser atendidos individualmente, em duplas ou 
em grupos (figura 10 e 11). Quantas vezes na semana, quantos minutos, 
quantas sessões deve realizar e se devem ser atendidos individualmente, 
em dupla ou grupo, deve ser escolhido pelo terapeuta, qual deve avaliar 
cada participante da técnica, suas dificuldades e suas facilidades, convívio 
social, nível de independência, equilíbrio, fatores psicológicos, entre 
outros aspectos, visando sempre o bem estar do participante e qual forma 
de atendimento irá lhe trazes maiores benefícios (figura 12).
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Figura 10 – Exemplos de atendimento ao participante (individual), onde está 
acompanhado de um terapeuta

Fonte: Arquivo pessoal das autoras.

Figura 11 – Exemplos de atendimento em grupo, onde cada participante está 
acompanhado de um terapeuta

Fonte: Arquivo pessoal das autoras.
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Figura 12 – Exemplos de atendimento individual.

Fonte: Arquivo pessoal das autoras.

Após escolher o coterapeuta e a melhor forma de atendimento para 
aquele paciente, os indivíduos selecionados, que poderá ser de qualquer 
faixa etária (criança, adolescente, jovem, adulto, idoso) são submetidos 
a uma adaptação indireta e direta, com o reconhecimento do animal e 
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local onde será realizada a terapia, e deve ser fazer a aproximação ao cão 
da melhor forma possível, podendo ser estimulando o desejo através de 
objetos pedagógicos e de meios de interação (figura 13).

Figura 13 – Reconhecimento do animal e aproximação cão, participante e terapeuta.

Fonte: Arquivo pessoal das autoras.

Também pode ser estimulados a desenvolver atividades junto ao 
cão sobre o lado sentimental, cognitivo, de socialização, fala, resgate 
de memória, higiene pessoal, coordenação motora, equilíbrio, entre 
outros aspectos, coadvando o físico, a aprendizagem e o psicológico. 
O principal instrumento desta técnica é o animal, então é de extrema 
importância sempre estar acompanhado do terapeuta ou de um 
adestrador, para que não haja nenhum risco para o participante e para 
o animal. Pois essa interação deve ser sempre de plena harmonia, onde 
seus benefícios será de aumentar o conhecimento científico-técnico para 
diversas áreas e irá contribuir da melhor forma para a sociedade, com 
benefícios biopsicossociais estabelecido entre homem e o cão no contexto 
terapêutico, qual a comunidade e os participantes ganharão benefícios 
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mentais, sociais e físicos.

Inicialmente em todas as sessões deve ser feito primeiramente a 
aproximação com o cão, e a melhor forma de aproximação é acariciando 
o cão e abraçando-o (figura 14), pois este simples ato é calmante para o 
paciente, proporcionando uma abertura para o terapeuta se aproximar e 
realizar o restante da atividade.

Figura 14 - Interação cão-praticante 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras.

Escovar o cão, é uma ótima atividade a ser realizada, durante 
o processo de escovarem no animal, poderão ser trabalhados aspectos 
como o alongamento e a força muscular nos braços do paciente, além de 
estimular a independência e auto estima. Para trabalhar a motricidade fina 
e ampla das mãos pode-se explicar como colocar a guia no cão, como 
fazer laços no pelo do cão, e motiva-los a enfeitar (colocar presilhas, 
rabicós, roupinhas, fitas, etc.) o cão, esse exercício além de trabalhar a 
motricidade, pode trabalhar aspectos de higiene, cores, formas, números, 
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memoria, que irá refletir no desenvolvimento pedagógico (figura 15).

Figura 15 – Participantes escovando e colocando enfeites no cão

Fonte: Arquivo pessoal das autoras.

Outro exemplo de atividade que ganha muitos benefícios é o 
simples passear com o cão, ao dar um pequeno passeio interagindo com 
o animal, o paciente poderá trabalhar a marcha, coordenação, cores 
(exemplo: observando e citando as cores que tem no local), orientação 
de ambiente ou ganhar maior motivação para a reabilitação. Ao caminhar 
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pode se realizar trabalho de marcha, fazendo marcha normal e a lateral, 
um pé a frente do outro e marcha com flexão de quadril e joelho, isso pode 
melhorar o equilíbrio e consequentemente obter diminuição nos riscos de 
quedas e facilitar a reabilitação global (figura 16). 

Figura 16 – Momentos de passeio com o cão

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras.
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Para trabalhar a cognição e déficits psicológicos, uma boa conversa 
é ideal, para ouvir relatos e experiência de vida, assim já se tem uma base 
psicológica e um diagnóstico do participante, isso vai melhorar a interação 
entre paciente e terapeuta. Outro exemplo de estimulo a cognição e 
também da memória, é jogos pedagógicos, desenhos, relacionar as horas 
ou pinturas (figura 17). 

Figura 17 – Atividades de cognição e memória. 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras.

Fazer um circuito com cone em zig zag, com marcha lateral, 
passando para outra estação com obstáculos como degraus e barras, 
realizando flexão do tronco e marcha com flexão de quadril e joelho 
(figura 18), e em seguida passar para a estação com obstáculos no chão de 
bambolê, tendo que pisar no meio de cada bambolê das cores ditadas pelo 
terapeuta, jogar bola cesta (figura 19) ou jogar bola (figura 20), estimula 
diversos aspectos, como lateralidade, cores, memoria, alongamentos 
da musculatura dos membros superiores e inferiores, cervical e tronco 
(figura 21). 
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Figura 18 – Atividade na barra

Fonte: Arquivo pessoal das autoras.

Figura 19 – Bola na cesta e circuito com cone

]

]

 Fonte: Arquivo pessoal das autoras.
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Figura 20 – Jogo de bola com o cão

Fonte: Arquivo pessoal das autoras.

Figura 21 – Circuito com obstáculos

Fonte: Arquivo pessoal das autoras.



66  Gabriela S. F. Pereira | Vaneza C. Peranzoni | Carine N. da Silva | Camila K. Vieira

Muito importante trabalhar em algumas sessões os sentidos do 
olfato, tato e paladar (figura 22), um exemplo da atividade que pode-
se trabalhar é pegar bolinhas e esconder para que os cães possam achar 
através do olfato; incentivar a pegar plantas com cheiros fortes, e o 
participante deverá distinguir qual planta tem aquele cheiro; vendar os 
olhos do participante e dar algum alimento para experimentar, e ele deve 
dizer qual alimento é aquele que está comendo; com os olhos fechados dá 
um objeto e o paciente deve adivinhar o que é aquele objeto.

Figura 22 – Atividade para trabalhar os sentidos do olfato, tato e paladar.

 Fonte: Arquivo pessoal das autoras.

Para o aprendizado pedagógico, cognitivo, a memória, lucidez, 
socialização, entre outros aspectos, pode-se fazer exercícios de alfabeto, 
formação de palavras, associação de objetos e palavras, histórias, etc., 
podendo-se utilizar de diversos materiais pedagógicos, nesse momento a 
criatividade é muito importante (figura 23). Já na imagem 24, apresenta-
se um momento de interação dos participantes e o terapeuta com o cão. 
Outro exemplo de exercício, para cognição e higiene pessoal é escovar 
os dentes de um desenho de uma boca, mostrando para o cão como se 
escova corretamente ou dar banho no cão, trabalhando alguns aspectos de 
higiene (Figura 25). 
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Figura 23 – Exercícios de formação de palavras

Fonte: Arquivo pessoal das autoras.

Figura 24 – Interação com cão

Fonte: Arquivo pessoal das autoras.
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Figura 25 – Atividade de higiene pessoal, escovação dos dentes corretamente

Fonte: Arquivo pessoal das autoras.

Algumas sessões podem ser livres, ou seja, o participante irá 
escolher entre todas as atividades realizadas até o momento, as quais mais 
gostou ou chamou a atenção para trabalhar com o cão, possibilitando a 
observação de como o participante guardou na memória a terapia e qual 
tarefa atraiu mais, tornando-a mais marcante. E sempre no final de cada 
sessão é muito interessante o paciente alimentar o cão (petiscos, ração, 
etc...) (Figura 26).

Figura 26 – Alimentando o cão

 
Fonte: Arquivo pessoal das autoras.
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Percebe-se que há inúmeros exercícios e atividades que se pode 
trabalhar com os participantes da Cinoterapia, e o terapeuta pode inovar 
e usar a criatividade para realizar essas tarefas, de forma que o seu 
paciente ganhe benefícios múltiplos, trabalhando com suas dificuldades 
e facilidades de forma lúdica e que não prejudique a saúde deste e sim 
some ganhos.





CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As pessoas com deficiência ou déficit eram pensadas como serem 
aquém da população dita “normal”. Para mudar esse pensamento e 
incluir essas pessoas, se pensa em metodologias alternativas para uma 
melhora na integração social. E uma ótima de integração social e inclusão 
é a Cinoterapia, ela pode não promover a cura do paciente, porém traz 
tranquilidade, alegria e segurança, reduzindo o impacto e estresse gerados 
pela doença.

Percebe-se que a cinoterapia traz inúmeros benefícios, 
acrescentando qualidade de vida e bem estar a muitas pessoas, tanto 
pessoas com deficiência, estimulando os aspectos físicos, quanto para 
estimular a educação, aprendizado e o conhecimento, trabalhando o lado 
afetivo e social dos praticantes. Assim, sabe-se que quando o ser humano 
e os animais estão juntos, são encontrados benefícios significativos, 
facilitando a relação terapêutica, e consequentemente, melhorando o 
tratamento do paciente na reabilitação.

 Assim, percebe-se então uma necessidade em aprofundar 
pesquisas sobre o assunto, visto que proporciona resultados positivos 
e eficazes, tornando-se acessível à melhora do indivíduo em diferentes 
quadros funcionais. Para isso é importante a multidisciplinariedade da 
equipe, fazendo com que diversas áreas e capacidade do ser humano 
sejam atingidas. 

 Conclui-se, que a cinoterapia é uma ótima técnica de atendimento 
a qualquer público, proporcionando melhoras da autoestima e a qualidade 
de vida de seus assistidos e do meio em que vive. Pois o trabalho que é feito 
durante as sessões de terapia acarreta ao praticante um desenvolvimento 
global, de forma leve, divertida e satisfatória.
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ANEXOS

Alguns momentos da cinoterapia:
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