Leash Skills for BAT
Habilidades com a Guia para o BAT

BAT é uma dança entre o cão e a pessoa. O ser
humano é quem tem um plano geral para a
dança, mas o cão é que tem a compreensão do
ritmo.
Seu instrutor (treinador) BAT vai te ensinar como
ler o seu cão, quando sinalizar para que ele se
afaste e quando é a hora de deixar seu cão obter informações. É útil ver sinais de aumento de
stress, como o cão focando no gatilho, por exemplo, para que você saiba quando acalmar seu
cão.
A guia é um campo de força, não uma ferramenta de correção. Sua guia existe para
segurança e para a comunicação delicada com seu cão. Ela deve estar presa a um peitoral, de
preferência na parte de trás dele para os set-ups (possivelmente na frente para as
caminhadas). Esta conexão física com o seu cão é uma extensão da sua conexão mental com
ele, não uma substituição. Não deve ser usada para dar trancos na guia. Aplique os freios
lentamente, como você faria com um carro, ao invés de forçar a parada do cão rapidamente.
Eu acho útil usar uma guia de 5 metros de comprimento para o BAT. Não recomendo muito
mais longa do que isso, caso contrário ficará desconfortável e embolando. Se você tiver uma
guia mais longa, pode amarrar duas, uma na outra.

Estas guias mais longas podem requerer um pouco de prática para usar nas caminhadas,
mas elas são muito legais. Só as utilize caso sinta que tem controle sob o que seu cão pode
entrar em contato ou ver. Por exemplo, nunca deixe seu cão virar uma esquina sem você!
Para um set-up de BAT e nas caminhadas, há um momento onde você para lentamente o cão
para que não cheguem perto demais do gatilho. Depois de parar o cão, espere para que ele
possa coletar informações e decidir o que fazer a seguir. A menos que você precise ter a guia
tensa por algum motivo, ela deve estar um pouco frouxa, como um sorriso em uma carinha
feliz (criar uma "barriga" na guia). Fazer a guia "sorrir" é importante!
Enquanto você corre, faz jogging ou caminha com seu cão, mantenha a guia frouxa, até
mesmo dê mais corda se precisar, para que seu cão possa passear no seu próprio ritmo.
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Estas instruções são para pessoas destras. Se você é canhoto, inverta as mãos usadas. Seu
treinador poderá usar estas frases para lembrá-lo de cada habilidade.
1. Empunhadura
Porque: Soltar a guia é um risco para a segurança.
Como: Tenha uma boa pegada na guia frouxa. Coloque o seu pulso direito através da
empunhadura da guia e feche-o na base dela. A guia atravessa a palma da mão e fica
presa pelo "V" formado entre seu polegar e o indicador.
Mantenha sua mão relaxada. A base do seu polegar fixará a guia no lugar quando
você precisar dos seus outros dedos para outras coisas, como simular um puxão.
2. Distância de Frenagem
Porque: Permite parar o cão lentamente evitando dor/pressão em você ou no cão.
Como: Pegue a guia com as duas mãos. A mão mais próxima do cão controlará a
direção da guia. O comprimento de guia entre as suas mãos será a distância de
frenagem: o comprimento que você for dando ao cão enquanto diminui sua
velocidade.
3. Deslize (mão sobre mão)
Porque: Permite comunicar que você está parando ou que precisa da atenção do cão.
Use quando você quiser obter a atenção do cão com a guia ou enquanto você vai
freando o cão.
Como: colocando uma mão sobre a outra. Pegue a guia com uma mão. Deslize
suavemente a outra mão em sua direção ao longo da guia. (Repita, alternando as
mãos). Esta é a técnica de TTouch™ chamada plumagem (feathering).

4. Falso Puxão
Porque: Obtém a atenção do cão mais rapidamente do que o deslize. Usado nos
momentos em que o cão está muito focado em algo e/ou você quer que ele vá em
outro sentido.
Como: Utilize a técnica do deslize onde o cão possa vê-lo (eles têm visão periférica
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de 270 graus). Faça contato visual com seu cão de forma convidativa e mantenha-se
conectado enquanto dobra seus joelhos e gira o corpo na direção oposta ao cão, no
sentido que desejar ir. Você estará meio que fazendo uma reverência convidativa
para "brincar" (play bow) de pega-pega.
5. Parada Lenta
Porque: A probabilidade do seu cão latir é menor quando você para mais
lentamente. Também é mais gentil com seu corpo e com o cão.
Como: Deixe a guia deslizar aproximadamente 30cm por seus dedos enquanto você
para o cão. Seu corpo também pode atuar como uma espécie de amortecedor: se o
cão está se movendo rapidamente ou é de porte grande, reduza sua própria
velocidade até parar ao invés vez de parar de repente.
6. Relaxe a Guia
Porque: Quando você para seu cão com a guia, ele muitas vezes fica fora de
equilíbrio porque está se inclinando no sentido contrário da guia. Se você relaxar a
pressão da guia depois de parar, ele poderá se equilibrar naturalmente.
Como: Coloque um "sorriso" na guia (deixe formar uma "barriga" ao relaxar a guia)
depois de parar o cão.
a. Super-lentamente: incline ou estenda o braço muito lentamente até que a guia
esteja frouxa e que o cão volte a se equilibrar.
b. "Gaguejando": solte rapidamente um pouquinho de guia - de 0,5 a 1 cm por vez - até
que esteja frouxa e que o cão volte a se equilibrar.

7. Centralize-se

Porque: Se você estiver desequilibrado quando seu cão puxá-lo, você poderá cair.
Ficar de pé de forma tensa também poderá incentivar seu cão a ultrapassar o limiar
de reatividade (threshold).
Como: Fique de pé equilibrando - se suavemente sob seus pés, com os joelhos
relaxados e as mãos paralelas ao corpo. Se necessário, mantenha um pé
ligeiramente mais para trás de modo que será mais difícil cair caso o cão te puxe de
repente.
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8. Encurtar
Por que: É mais seguro manter a guia fora do chão para evitar tropeçar ou se
enrolar nela.
Como: Encurte a guia de forma que ela continue frouxa, mas acima da linha dos
joelhos do cão. Se o cão se aproximar de você ou você se aproximar do cão, junte o
excedente da guia em sua mão direita.
a) Voltas: Esta é a forma que você usaria para recolher uma mangueira de jardim,
fazendo várias voltas com a guia. É mais fácil, porém um pouco menos seguro.
Se seu cão sair correndo as voltas poderão se apertar nos seus dedos.
b)

Laço: Faça figuras de" 8" com a guia sendo que o centro destes oitos devem ficar
na sua mão direita.

9. Alongar
Porque: Quando um cão é contido, ele fica mais propenso a demonstrar
agressividade, frustração ou medo. Uma guia mais longa lhe dá mais opções e lhe
permite fazer escolhas melhores. A menos que você esteja usando a guia para parar
seu cão, ela deve ter um sorriso (estar frouxa, com uma "barriga").
Como: Se o cão se afastar de você, você pode soltar um pouco de guia ao invés de
pará-lo ou de sair correndo atrás para acompanhá-lo. Use sua mão esquerda para
pegar um pouco de guia da mão direita e soltá-la um tanto mais.
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