Solução de Problemas com Set-Ups BAT
Quanto mais fundo seu cão está na água (quanto mais
stress ele estiver passando), mais você terá que ajudálo. Como um salva-vidas, você resgatará seu cão da
forma mais sutil que puder considerando o estado
mental dele naquele momento. Se intrometer na
situação apenas o necessário evitará a necessidade de
pequenos manejos e ajudará seu cão na prática de
tomada de decisões e estratégias ativas de lidar com
as situações.
Se seu cão olhar para o gatilho, se desconectar rapidamente, e depois só te
encarar sem sair do lugar, é porque ele está em "modo de trabalho". Alguns cães
precisam de mais orientação do que outros e ficar vagando livremente pelo espaço
pode parecer incomum ou desconfortável.
•
•
•

Caminhe próximo a odores interessantes para que ele possa tirar o foco de
você. Você também pode deixar cair casualmente petiscos atrás de você para
que seu cão possa descobri-los mais tarde.
Mais tarde, vagueie um pouco por um espaço sem gatilhos por perto, usando o
mesmo truque de ir espalhando casualmente petiscos como mencionado
acima.
O cão pode estar estressado e olhando para o condutor procurando ajuda.
Nesse caso, reorganizem-se e comecem novamente desta vez mais distantes
do ajudante.
Se alguma das seguintes situações acontecerem, provavelmente você está
esperando demais para parar o seu cão. Sempre que você tiver que incentivar
seu cão para se afastar do gatilho, vá longe o suficiente para que ele não olhe
para trás logo em seguida. Se você usar comando de chamada (ex.: vem,
junto, etc.), afaste seu cão do ajudante e, em seguida, sempre reforce de
alguma maneira, como lançando alguns petiscos no chão por exemplo.

Se parar o seu cão já estiver difícil em primeiro lugar, é porque ele já se excedeu,
então chame-o para longe. Eu gosto de usar como comando de chamada a "Festa do
Petisco", que eu reforço jogando muitos petiscos no chão, um por vez.
Se ele caminha diretamente em direção ao ajudante após desligar-se do seu foco
(desengajar-se), chame-o para longe, a menos que você esteja muito seguro de que
ele está relaxado o suficiente para lidar com isso. Na maioria das vezes em que isso
acontece, o cão está focado demais no gatilho e, pelo menos, a alguns passos já
dentro da água.
Se levar mais de 2 segundos para seu cão se desengajar, seus dedos estão na água.
Não assuma o controle de imediato, mas você sugerirá para onde ele deve ir em
seguida.
•

Relaxe e espere que ele desengaje por conta própria, então sugira que ele se
afaste, usando o nível correto de intrusão (controlando / sugerindo).

Se seu cão estiver cheirando o ar (coletando informações) e bem
relaxado, atraia-o sutilmente deslocando seu próprio peso para o lado
contrário ao do ajudante.
o Se dar as costas tiver sido um pouco difícil, use uma sugestão mais
óbvia: pergunte-lhe em voz alta se ele está "Pronto?" e desloque seu
peso para longe do ajudante.
Se ele estiver ficando cada vez mais excitado enquanto vocês esperam
(músculos da cara tensionados, mais alto, na pontinha das patas traseiras,
respirando mais rápido, frequência cardíaca subindo, boca fechando,
inclinando-se na direção do ajudante, espinha apontada diretamente para o
ajudante, peito estufando, orelhas para frente, rabo elevado, testa
enrugada), chame seu cão para longe! Ele está se entrando mais
profundamente na água neste ponto, portanto você não pode dar-lhe tempo
para dar uma olhada nas coisas.
o

•

A maioria dos cães parece de alguma forma ser atraída para o ajudante. Por
exemplo, aprender sobre algo que é assustador, torna-o menos assustador,
então há um bom motivo para chegar perto o suficiente para coletar
informações. Vocês devem gradualmente estar chegando cada vez mais
próximos ao gatilho, mas é um processo lento, especialmente nas primeiras
vezes. Você pode até começar à partir de uma distância e depois perceber que
na verdade vocês devem estar mais afastados. No começo, você terá que
experimentar para descobrir a distância certa para trabalhar. Isso é
fundamental: trabalhar na distância certa é a maneira mais confiável de
ajudar seu cão a superar esses problemas.
Se ele ignorar completamente o gatilho, você está ou muito perto ou muito longe,
ou ele simplesmente ainda não percebeu o gatilho. Aqui estão algumas opções:
• Leve-o para mais longe e veja se ele começa procurar pelo ajudante.
• Coloque sininhos ou plaquinhas de identificação que façam barulho nos cães
ajudantes ou então peça a um ajudante humano que diga algo para se certificarem
de que o cão sabe que ele está lá.
• Discretamente coloque alguns petiscos no chão para que enquanto ele procure por
eles, vá chegando também mais próximo do ajudante. Apenas certifique-se de que
ele não vá seguindo o caminho até chegar tão perto que fique chocado e comece a
latir quando perceber o ajudante de uma vez.
Como eu sei que está funcionando? Na maioria dos set-ups, você deve ser capaz de
perceber que o seu cão está significativamente mais próximo do ajudante no final
dos set-ups do que estava no início. Você também deve ver progresso se comparar a
distância do threshold (limiar de reatividade) no início do primeiro set-up com,
digamos, a distância inicial do threshold nos set-up número 5 ou 10. Se este
progresso não estiver acontecendo, converse com o seu treinador para ver o que mais
poderia ser feito.

