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Antes de começarmos a nossa história, falaremos 
sobre o importante trabalho dos incríveis cães 
coterapeutas! Eles trabalham promovendo o 
bem-estar nos seres humanos, principalmente nos que 
necessitam de tratamento físico, emocional ou apenas 
de mais um estímulo para aprender ou se tranquilizar. 
Fazem isso com sua presença e na companhia de seu 
tutor, visitando os hospitais, escolas e “casas de longa 
permanência” onde ficam os idosos. Costumam levar 
alegria, conforto, tranquilidade, carinho e esperança.  
Que legal, né?
Agora, vou contar-lhes uma nova aventura dos cães 
coterapeutas do Inataa: Onde eles irão conhecer 
outros trabalhos caninos. Vamos lá?

AS AVENTURAS DOS CÃES 
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Um dia alguns cães coterapeutas reuniram-se e 
começaram a pensar em como se divertir em 
suas próximas férias. 
Julie e Barney se encontraram na praça… 

Julie
Então Barney, vamos chamar todos os nossos 
amigos coterapeutas para combinar de 
passarmos as nossas férias juntos?  

Barney
Ótima ideia Julie! Eu chamo o Otto, Napoleão, 
Alice e a Kika.  

Julie
E eu chamo a Nina, a Marrie e o Thor. 
Marcaremos amanhã à tarde, aqui mesmo, tá?



No dia seguinte…

Julie
Oi pessoal! Tudo bem? Chamamos vocês aqui 
para propor de passarmos nossas férias juntos. 
O que acham?  

Barney
Que tal se fôssemos todos para o 
acampamento FAZENDA DO TIO BORIS? O 
Boris é um professor canino muito bacana, ele 
nos ensina muitas coisas interessantes!

Napoleao
Ótimo! Assim poderemos nos divertir e 
aprender ao mesmo tempo! 
Todos concordaram e combinaram a viagem 
para dois dias depois. Chegando na fazenda, 
foram recebidos pelo professor Boris, mais 
alguns cães “acampantes” e outros cães que 
trabalhavam lá.



Professor Boris
Eu sou o tio Boris como podem ver, (risadas). 
Estou muito feliz que tenham vindo! Com 
certeza irão se divertir e aprender bastante! 
Vejo que temos uma turma do Inataa de cães 
coterapeutas e também outros “acampantes”: 
O Toby e a Lili. Logo todos se conhecerão. 

Depois da nossa primeira refeição, faremos 
um passeio de reconhecimento do local.



Professor Boris



Nina 
Au, au! Que delícia esse almoço com ração balanceada! 

Thor 
E a sobremesa então? Com esses petiscos 
sensacionais! Au, Au! 

Professor Boris
Bem, agora que estão todos alimentados e já 
escolheram suas caminhas, vamos conhecer toda a 
fazenda, mas atenção, caminhemos todos juntos, ok? E 
qualquer problema me avisem.



Primeiro, vamos conhecer o pasto com os carneiros…

Kika
Vejam! Tem um cachorrinho atento e esperto junto dos 
carneiros!

Professor Boris
Muito bem observado, Kika. Esse cãozinho é o Joe. E 
ele está trabalhando. Ele tem que ajudar a conduzir os 
carneiros até o pasto para que se alimentem. Mais 
tarde, os conduzem para o cercado onde dormem. Tudo 
isso obedecendo a um comando que lhe é dado pelo 
fazendeiro responsável. Ele também cuida para que 
nenhum deles se perca do rebanho. Esse é o primeiro 
trabalho canino que vocês aprenderam: o de 
cão-pastor!   



Cão Pastor



Otto 
Que bacana!

Professor Boris
Não é mesmo Otto? Agora, vamos até a cachoeira… 

Julie 
Oba! Adoro nadar! Vamos poder nadar lá? Estou com 
muito calor… 

Marrie 
Eu também! 

Professor Boris
Vão poder nadar, mas com muito cuidado! Só para 
quem já sabe. Outra coisa, nunca tentem ir a uma 
cachoeira sozinhos, combinado? 
E todos gritaram: Siiiiiiiim!



Otto
Que delícia esse lugar! Vou dar um mergulhão! 
Professor, mas quem é aquele cão da raça 
labrador que está logo ali na cachoeira? Ele 
parece não estar se divertindo…

Professor Boris
Na verdade Otto, o nome dele é Ice, ele está 
trabalhando e é um cão salva-vidas. Por 
exemplo, se alguém se distanciar e vai nadar 
em um lugar proibido por ser perigoso ou 
fundo, ele logo pula na água para salvar.

Lili (tremendo) 
C...c...como assim, perigoso?

Professor Boris
Não se preocupe com isso, Lili! Não vamos 
deixar que nada disso aconteça. Fique 
tranquila!



Ice, o cão salva-vidas



Napoleao 
Ah professor, também notei que alguns cães 
aqui no acampamento, têm ajudado uma 
cachorrinha que não tem uma das patas e está 
com uma prótese. Eles estão trabalhando, 
professor?

Professor Boris
Não exatamente, Napoleão. Eles estão 
exercitando a solidariedade para com Lelinha. 
Há dois meses atrás, estávamos voltando da 
cidade pela estrada, quando de repente a 
encontramos com duas das patas muito 
machucadas. Ela havia sido atropelada. Nós a 
adotamos e conseguimos a prótese para que 
ela possa voltar a andar, apesar de ter uma pata 
a menos. Todos vocês podem auxiliá-la! Ela 
gosta de ser ajudada e de conhecer novos 
amigos.

Alice 
Nossa! Que legal! Quero ser sua amiga e 
também poder ajudá-la!



Lelinha



Depois de um tempo de muitas brincadeiras e 
diversões… 

Professor Boris
Já é hora de voltarmos. Seguiremos a trilha em “fila 
indiana”.  

Kika
Professor Boris, já andamos alguns quilômetros e estou 
segurando a bandana da Nix. Mas já faz algum tempo 
que não a vejo. Acho que ela ficou pra trás… 

Professor Boris
Niiiiiiix ! ... Realmente ela não está conosco. 



Lili (apavorada) 
Será que aconteceu algo com ela?

Professor Boris
Não se apavorem! Au!Au!Au!Au! Estou chamando a Tili, 
minha principal farejadora. Ela irá cheirar a bandana da 
Nix e depois a encontrará através do seu cheiro. 
Vamos nos sentar enquanto aguardamos. Aqui temos 
outra lição: lembrando a regra de não se distanciar do 
grupo. Quando não conhecemos um lugar, fiquem 
sempre perto do guia. Provavelmente ela se distraiu com 
alguma coisa e se perdeu da trilha. 
Pois bem, vamos conversar sobre os cães-farejadores. É 
importante ressaltar que nós cães temos uma 
capacidade muito maior de detectar cheiros do que os 
seres humanos. Somos uma “máquina turbinada de 
sentir cheiros”. A nossa sensibilidade olfativa é muito 
maior.
Alguns de nós, quando bem treinados, podemos 
identificar um odor que está a muitos quilômetros de 
distância. 



Tili, a farejadora



Professor Boris
Aqui está nossa amiga Tili! Olá! Vamos amiga! 
Cheire bem essa bandana e encontre nossa 
colega Nix com seu poderoso olfato. Enviarei 
outros cães com você. Enquanto isso, faremos 
um lanche. Tomem bastante água!

Thor 
Tenho um amigo cão que trabalha no 
Aeroporto. Ele fareja pessoas e cargas para 
apontar o transporte de substâncias proibidas.

Alice
Ah, e eu tenho uma prima que trabalhava com 
os bombeiros. Ela ajudava nas buscas e 
resgates de pessoas desaparecidas, situações 
de desmoronamentos, terremotos ou lugares 
difíceis. 

Professor Boris
Muito bem, Thor e Alice! Esses cães, ambos 
usam o olfato para ajudar os humanos, mas 
notem: cada um é treinado para uma atividade 
específica. Entenderam? O trabalho deles é 
muito importante também!



Nina 
Olhem caninos! Ali vem a Tili guiando nossa 
Nix! Conte-nos o que aconteceu com você.

Nix
Eu estava olhando para um coelho muito 
lindo e comecei a segui-lo, mas quando 
percebi, estava totalmente perdida! De 
repente, imaginem vocês, vi uma jaguatirica 
perseguindo o coitadinho! Então me 
escondi até que a Tili me encontrou.

Professor Boris
Pois é, mas graças à Tili tudo se resolveu! 
Vamos para o alojamento descansar. 
Teremos o jantar e amanhã é um novo dia!



Nix



Após o jantar conversaram um pouco e foram 
todos para o quarto. Quando estavam quase 
dormindo, acabou a luz e Lili apavorada, disse:

Lili
Ai que medo! Estou tremendo da cabeça às 
patas, debaixo do meu cobertorzinho...
De repente, começou a ventar muito forte e 
por isso as janelas começaram a fazer barulho e 
bater. Os “dogs monitores” pensaram que 
todos já estavam dormindo, por este motivo 
nem se deram ao trabalho de ligar o gerador ou 
acender os lampiões. Nesse momento, um lobo 
também uivou ao longe…
- “Aúúúúú”!  



Cães com medo



Toby 
Ah isso não é nada… só porque o “Lobiscão” 
está uivando à procura de pequenos e belos 
“acampantes”?

Marrie 
O que é isso? Não vê que ela está apavorada? 
Não liga não, Lili! Esse barulho é só o vento 
batendo em alguma janela. E podem ter alguns 
lobos na montanha, mas eles não entrariam na 
fazenda.

Napoleao
Mas quem é esse “Lobiscão”? 

Barney 
Ah, isso é só uma lenda! Dizem que nas noites 
de lua cheia, um cãozinho como nós, chamado 
Totó, se transforma num lobo peludo e ataca!



Totó se transforma em lobo



Lili continua chorando…

Alice 
Sei Barney, é como a lenda da “Golden do 
Espelho”. Dizem que ela aparece no banheiro 
das escolas, quando um aluno não quer voltar 
para a sala de aula.

Lili 
Vocês não estão me ajudando... continuo com 
medo! 



A Golden do Espelho



Thor 
Deixa disso! A pior lenda que já ouvi foi a do “Tosador 
Maluco”! Meu amigo me contou que quando um cão vai 
ao Pet Shop desse tal tosador, ele fica completamente 
maluco e faz um corte de pelo que deixa o cachorro feio 
como uma hiena… (risadas)

Todos riem, mas logo chega o Professor Boris.

Professor Boris
Mas o que está acontecendo aqui? Vim verificar se todos 
estão bem e me deparo com essa bagunça! E por que essa 
linda cachorrinha está chorando desse jeito? O que 
disseram para ela? Não se assuste querida, aqui não tem 
nada disso. Vocês estão fazendo uma brincadeira com 
lendas e contos do folclore canino que são manifestações 
de pensamentos fantasiosos. Faz parte da nossa cultura. 
Agora durmam enquanto levo a Lili para conversar e se 
acalmar um pouco com uma cachorrinha muito especial. 
Amanhã conversaremos. Boa noite, tratem de descansar! 
Sem mais nenhum AU, AU, hein?



O Tosador Maluco



No dia seguinte, antes de comerem alguma 
coisa, o professor Boris explicou:

Professor Boris
A Cacau é uma cadela, moradora aqui do 
acampamento há muito tempo. Ela é muito 
carinhosa com os acampantes e está sempre 
pronta a ouvi-los. Se especializou em conversar 
com cães que estão com medo, com saudades 
de seus tutores, etc. E foi ela que conversou 
ontem a noite com a Lili.

Nina
O que ela conversou com você, Lili? 
Percebemos que hoje está bem mais tranquila.

Lili
É verdade. Não posso dizer o que conversamos. 
Isso só interessa a mim e a Cacau. Não sejam 
curiosos!



A conversa da Lili com a Cacau



Professor Boris
Ok pessoal! Hoje vamos nos divertir muito! 
Faremos uma Gincana bem divertida! Vamos lá 
turminha!
E assim, os cães coterapeutas divertiram-se 
muito na Fazenda do tio Boris! Porém, o mais 
legal é que eles saíram mais sabidos de lá. 
Gostaram tanto, que os cães do Inataa fizeram 
um combinado de continuar marcando 
encontros desse tipo, em seus momentos de 
lazer.
Aguardem o próximo capítulo! 

AU, AU!
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