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“Existe em todo organismo, em qualquer nível, um 

fluxo subjacente de movimento para uma realização 

construtiva de suas possibilidades intrínsecas…. Há 

no homem uma tendência natural para o 

desenvolvimento completo, que é a tendência a 

realização presente em todos os seres vivos…. A 

tendência de realização pode ser impedida, mas não 

pode ser destruída sem primeiro destruir o indivíduo.” 

( Carl R. Rogers) 
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RESUMO 

 

O proposito desta pesquisa foi verificar na literatura cientifica, os benefícios e a 

aplicabilidade das intervenções assistidas por animais em processos terapêuticos 

com profissionais da abordagem atenção centrada na pessoa. Pesquisados apenas 

em língua portuguesa, vários materiais sobre os benefícios que os animais 

promovem ao ser humano através da interação afetiva, citando-os como empáticos, 

característica imprescindível ao profissional da ACP. Sobre a abordagem e seus 

resultados em quaisquer relações, também são inúmeros materiais, porém, estudos 

onde o profissional da abordagem use a intervenção com animais como agente 

facilitador no processo terapêutico, foi encontrado somente dois artigos, 

relacionados com equoterapia. Essa pratica foi instituída no Brasil na década de 50, 

no entanto os profissionais da saúde começaram a se interessar pelo assunto nos 

anos 80. A intervenção com os animais objetiva a facilitar o desenvolvimento 

pessoal, crendo nas forças internas do cliente, sendo este fator nomeado como 

tendencia atualizante, o eixo fundamental de sua teoria. As três condições 

facilitadoras para contribuição terapêutica apresentada por Rogers, é possível 

identificar nos animais de forma inata, tornando-os influentes agentes facilitadores 

. 

 
Palavras-chave: Intervenção Assistida por Animais. Atenção Centrada na Pessoa. 
Benefícios da terapia assistida por animais. Pet-terapia. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to verify in the scientific literature the applicability 
of interventions assisted by animals in therapeutic with professionals of de person-
centered approach. Found, in Portuguese, several materials on the benefits that 
animals promote to human beings through affective interacion, including citing 
animals as empathic, na essential characteristic for ACP professionals. About the 
approach and its results in any relationshiop, there are also countless materials, 
however, studies where the approach professional uses animal interventions as a 
facilitating agente in the therapeutic process, found only two articles, related to 
hippotherapy. This practive was instituted in Brazil in the 1950s, however health 
professionals began to take na interest in the 1980s.The intervention with animals 
aims to facilite personal development, believing in the client’s internal strengths, and 
this fator was presented by Carl Rogers as na actualizing trend, the fundamental axis 
of his theory. The three facilitating conditions for therapeutic contribuition presentend 
by Rogers, it is possible to identify in animals in na innate wya, becoming na influential 
facilitating agente. 
 
 
Keywords: Animal Assisted Intervention. Person-Centered Attention. Benefits of 
animal-assisted therapy. Pet-therapy. 
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1 INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa foi realizada com o intuito de agregar conhecimentos e 

disseminar os benefícios alcançados por trabalhos realizados através da teoria 

da abordagem centrada na pessoa (ACP) e a terapia assistida por animais 

(TAA), onde os animais são utilizados como facilitadores na terapia, ressaltando 

que essa abordagem não faz uso de técnicas. 

Ao fazermos uma rápida retrospectiva da história da relação entre homem 

e animais, constatamos que os animais sempre desenvolveram algum papel na 

sociedade. O cavalo na Idade do bronze e do ferro foi incorporado pelos 

nômades como meio de transporte antes da invenção da máquina a vapor, no 

Oriente Médio os felinos foram usados para controle de roedores que atacavam 

as plantações de cereais, já os cães ajudavam a pastorear e guardar os 

rebanhos. 

Na contemporaneidade a maioria dos animais de estimação já são 

considerados como parte da família e chegam até ser indicados à aquisição por 

médicos e psicólogos, empregues em atividades de educação, recreação e 

saúde. 

O nosso objetivo nesta pesquisa é apresentar os benefícios alcançados 

através da intervenção assistida por animais como uma ferramenta na 

abordagem centrada na pessoa, salientando que esta não se utiliza de técnica, 

descrevendo os animais como agentes facilitadores na terapia propiciando 

consideráveis benefícios biopsicossocial. Apresentar a Intervenção Assistida por 

Animais. Expor a abordagem centrada na pessoa e enunciar os benefícios 

biopsicossocial sobre a inserção do animal em terapias.  

Foi realizada uma pesquisa descritiva sobre Intervenções Assistida por 

Animais (IAA), com ênfase em TAA e a ACP. Para isso foi usado o método de 

pesquisa bibliográfica qualitativa. A coleta de dados foi realizada a partir de livros 

e artigos científicos. O período de busca das referências usadas no presente 

artigo foram os anos de 2000 a 2020, exceto um livro de publicação em ano 

anterior à data mencionada, tendo como palavras-chave de pesquisa: 

intervenção assistida por animais, psicologia, atenção centrada na pessoa. 
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2 INTERVENÇÃO ASSISTIDA POR ANIMAIS E SUA HISTÓRIA 

 

A interação entre o homem e os animais teve início há milhares de anos, 

com a predação e mais tarde com a domesticação (LIMA; SOUZA,2004 apud 

NOBRE, M.O. et al 2017). Com a evolução de ambas as espécies, a relação foi 

se consolidando e consequentemente as interações foram aumentando através 

dos sentimentos e consequentemente estabelecendo um vínculo afetivo. Um 

exemplo disso, são os achados arqueológicos de uma mulher e seu cão, 

encontrados enterrados lado a lado, há cerca de 12 mil anos atrás (TATIBANA; 

COSTA-VAL, 2008 apud NOBRE, M.O. et al, 2017). Segundo Beaver, (2001) 

apud Nobre (2017), o cão é o animal mais próximo do homem e ambos 

necessitam de ser ligado a outro ser, de proteger e ser protegido, como isso ao 

passar dos séculos, estes de adaptaram e se aproximaram uns dos outros. 

(NOBRE, M.O et. al., 2017) 

Segundo Chelini (2016) não temos fundamentos de estatísticas sobre 

Intervenções Assistida por Animais (IAA) no Brasil, já nos Estados Unidos temos 

cerca de 2 mil programas de Intervenção Assistida por Animais (IAA), de acordo 

com a Pet Patrners, instituição americana que tem por compromisso de propiciar 

melhorias em saúde, autonomia e qualidade de vida de pessoas com a ajuda de 

animais. 

Intervenções Assistidas por Animais (IAA) pode ser dividida em três 

naturezas: Educação Assistida por animais (EAA), onde o animal não 

necessariamente o cão, é usado como auxilio pedagógico. A interação das 

crianças com animais representa um princípio de motivação significativo para a 

aprendizagem, as atividades desenvolvem motricidade, processo de 

alfabetização, a comunicação, aprimoração da linguagem compreensiva e 

expressiva, o raciocínio lógico matemático e a autonomia e independência, se 

mostrando promissora no acompanhamento de crianças com hiperatividade e 

quadros depressivos. (CHELINI,2016.) 

Atividade Assistida por animais (AAA), são atividades recreativas, não 

requer profissional da saúde acompanhando e seus resultados não são 

necessariamente avaliados. 

De acordo com Santos (2006), Terapia Assistida por animais (TAA), 

também conhecida como pet-terapia, zooterapia, terapia facilitada por animal, 
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etc., mas sendo a terminologia correta e oficial Animal Assisted Therapy de 

acordo com a Delta Society (órgão que regulamenta os programas com animais 

nos Estados Unidos). A TAA é qualificada pela utilização de animais em múltiplas 

modalidades terapêuticas, possibilitando a promoção de tratamentos nos 

aspectos físicos, cognitivos, emocionais e sociais. (SANTOS,2006)  

Segundo Santos (2006), temos que atentar que a TAA não substitui o 

tratamento e sim complementa as atividades terapêuticas realizadas por 

fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psiquiatras, psicólogos, dentistas, 

clínicos gerais, entre outros. Os animais tem como requisitos básicos, carteira 

de vacina atualizada, são submetidos a testes comportamentais e 

adestramentos constantes. (SANTOS,2006) 

Segundo Rocha et al, (2016) a relação homem/animal já data de séculos, 

onde animais prestavam serviços de guarda, companhia, transporte, símbolo de 

poder. Nos séculos XVIII e XIX em alguns países da Europa, foi adotado o uso 

de animais domésticos como suporte terapêutico em instituições de saúde. 

(ROCHA et al, 2016) 

O projeto York Retreat criado em 1792, foi o primeiro relato existente, um 

adendo de uma organização sem fins lucrativos organizada por Willian Tuke, 

mercador de chá e café, chefe de uma família Quacker progressista. O projeto 

tinha como lema ter um tratamento de “cristandade e senso comum”, visto que 

idosos e pessoas com doenças mentais eram tratados de formas cruéis e 

negligentes. Este projeto foi iniciado no York Asylum, que existe até hoje, em seu 

site da internet, https://pt.qwe.wiki/wiki/The_Retreat, se identificam com orgulho 

de ser os pioneiros sobre ver a doença mental como algo passível de 

recuperação e onde os pacientes eram tratados de forma humanizada. (ROCHA 

et al, p.50, 2016) 

A família Tuck pressupunha que um tratamento mais humanizado 

possibilitaria a o aprendizado a manter o autocontrole comportamental. Iniciado 

o projeto, neste retiro onde moravam até trinta pacientes que tinham como 

atividades participar de pequenas festas, usavam suas próprias vestimentas, 

eram estimulados a artesanato e leitura e em grupos cuidavam de alguns 

animais como; coelhos, galinhas, falcões e gaivotas. Segundo Samuel Tuke” [os 

animais] não são um meio de prazer inocente, a relação com eles às vezes tende 

a acordar os sentimentos sociais e de benevolência” (2016, p. 51) 
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Florence Nightingale, enfermeira, em sua obra “Notes on nursing” 

publicada em 1860, defende o uso de animais de companhia para pacientes, 

principalmente os de doenças crônicas, e afirma que um pequeno animal poderia 

ser uma ótima companhia para doentes. 

O reitor da faculdade de medicina veterinária da universidade do estado 

de Washington, Leo Bustad e um dos fundadores da Delta Society visitou o 

hospital, Bethel na Alemanha em 1977, e em seu livro de 1981, que 

consideravam a ajuda que os animais proporcionavam como algo natural, senso 

comum. (ROCHA et al, 2016) 

De acordo com Rocha et al (2016) em agosto de 1919 o então secretário 

do interior dos estados unidos, Franklin K. Lane, enviou uma carta ao 

superintendente do hospital Saint Elizabeth, em Washington, a principal 

instituição federal que acolhia veteranos e soldados com doenças mentais, 

sugerindo que tivessem cães no local para interagir com os homens. Lane 

acreditava que os cães com sua “inigualável capacidade de afeição” facilitariam 

a recuperação de equilíbrio desses homens. (ROCHA, et al,2016.) 

Sigmund Freud na década de 30 incluiu seu cão de raça chow chow, Jofi, 

em sessões de psicanalise com alguns pacientes. Freud se aproveitava dos 

comportamentos de Jofi para apresentar comentários e interpretações ao 

paciente. (ROCHA, et al,2016.) 

Só a partir da década de 60 que se deu início as pesquisas cientificas a 

respeito da intervenção terapêutica dos animais, através dos escritos de Boris 

Levinson (1908-1984) psiquiatra infantil. Levinson em sua obra de 1969, relata 

sobre um paciente que atendia sem evolução positiva, um dia ao chegar mais 

cedo em seu consultório, seu cão Jingles foi ao encontro do garoto que começou 

a interagir com o cão. Após o fato a criança mostrou interesse em participar das 

sessões, criando assim um rapport entre paciente/terapeuta, facilitando o 

tratamento almejado. A partir desse caso, o terapeuta reconheceu o poderoso 

impacto que o cachorro obteve com o paciente e começou suas pesquisas na 

área. Os também psiquiatras Samuel e Elizabeth Corson se interessaram pelo 

uso de cães em psicoterapia. (ROCHA, et al,2016.) 

No Brasil a pioneira foi a Dr.ª Nise Magalhaes da Silveira, na década de 

50, tanto antes quanto paralelo com Levison e os Corson, contrária aos 

tratamentos psiquiátricos usados como lobotomia, eletrochoques e isolamento 
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social, ela introduziu cães e gatos como co-terapeutas, nome que ela deu aos 

animais que acompanhavam pacientes, no Hospital psiquiátrico Dom Pedro II, 

no Rio de Janeiro. Começou a utilizar cães e gatos em terapias com pacientes 

psicóticos com o objetivo de atrair sua atenção e afeto, e também estabelecer 

com eles uma ponte com o mundo real. Contudo, a administração do hospital 

tornou seu trabalho muito difícil, criando resistências e dificuldades. (ROCHA, et 

al, 2016.) 

Nise da Silveira em seu livro, “Gatos: a emoção em lidar”, cita sobre a 

requisição dos animais como co-terapeutas nos hospitais. 

 

O que tem se observado é que animais como cães, gatos, peixes e 
pássaros são requisitados como novos terapeutas em hospitais 
franceses, canadenses, americanos e suíços, depois de ter sido 
constatado que eles são indispensáveis à melhora ou a cura dos 
portadores de várias doenças. Há animais que permanecem no 
hospital em sua função de co-terapeutas e outros que participam de 
visitas organizadas a hospitais afins de levar vida e calor a esses frios 
lugares. (SILVEIRA,1998, p.51). 

 

 

Jennifer Skiff em seu livro “A divindade dos cães”, reuniu vários relatos de 

experiencias benéficas de tutores e seus cães, e menciona “[...]os cães nos dão 

um exemplo perfeito de tudo o que é bom, eles são curadores, educadores, 

protetores e modelos palpáveis de puro amor.” “Na minha infância, quando eu 

sentia medo e tristeza, minha Golden retriever, Sally, era minha força e conforto.” 

(SKIFF, “I” p.149,150,2015). 

Alguns estados brasileiros já dispõem de lei que permite a visitação de 

animais domésticos em hospitais, em São Paulo a Assembleia Legislativa, em 

novembro 2015 decreta o projeto de Lei nº 1475/2015: “dispõe sobre a 

permissão para a visitação de animais domésticos e de estimação em hospitais 

da rede pública e privada, contratados e conveniados que integram o Sistema 

Único de Saúde (SUS), no âmbito do Estado de São Paulo e dá outras 

providências.’ 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETA: 
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Artigo 1º - Fica permitido o ingresso de animais domésticos e 
de estimação nos hospitais da rede pública e privada, contratados ou 
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito 
do Estado de São Paulo, por período pré-determinados e sob 
condições prévias, para a visitação de pacientes internados, 
respeitando-se os critérios definitivos por cada estabelecimento. 

 
Parágrafo único. Para os feitos desta lei, consideram-se 

animais domésticos e de estimação todos os tipos de animais que 
possam entrar em contato com os humanos sem proporcionar-lhe 
perigo, além daquelas utilizados na Terapia Assistida de Animais (TAA) 
como cães, gatos, pássaros, coelhos, hamsters e outras espécies, 
mediante prévia autorização do médico do paciente, segundo o quadro 
clínico do mesmo. 

 
Artigo 2º - O ingresso de animais para a visitação de pacientes 

internados deverá ser agendado junto à administração da unidade 
hospitalar, sempre respeitando os critérios estabelecidos por cada 
instituição e, ainda, observar os dispositivos desta lei. [...] 

 
Artigo 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Segundo, Santos e Silva, (2016), foram descobertos  vinte e nove projetos 

que admitem a TAA como parte do tratamento direcionado aos pacientes no 

estado de São Paulo: Amicão; Amigos da Hippo; Amigos da Malu; Atividade, 

Terapia e Educação Assistida por Animais de Campinas (ATEAC); Caminhar; 

Cão Afeto; Cão Carinho; Cão Cidadão; Cão Idoso; Cão Terapeuta; Centro de 

Hippoterapia e Equitação Terapêutica (CHET); Centro de Reabilitação e 

Equoterapia Santo André (CRESA); Doutor Escargot; Equoterapia do Jockey 

Club; Equoterapia Itapetininga, Equoterapia Mirassol; Equoterapia 

Mirassolândia; Fundação Selma; Grupo de Trabalho Integrado (GATI); 

Instituto Brasileiro de Educação e Terapia Assistida por Animais (IBETAA); 

Instituto Nacional de Ações e Terapia Assistida por Animais (INATAA); 

Instituto Passo a Passo Equoterapia (IPPE); Medicão; Novo Guia; Patas 

Therapeutas; Pet Terapia; PetSmile, Projeto Social e Wendy. Dentre os vinte 

e nove projetos, treze deles estão voltados apenas aos atendimentos com 

pessoas que apresentam algum tipo de necessidade especial, enquanto sete 

realizam intervenções somente àqueles pacientes que não apresentam estas 

limitações. Já os projetos Amicão, Cão Terapeuta, Doutor Escargot, IBETAA, 

INATAA, Medicão, Novo Guia, Patas Therapeutas e PetSmile direcionam 

seus atendimentos à toda comunidade, independentemente da condição 

orgânica e/ou psíquica apresentada pelo sujeito. 
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 O desenvolvimento de políticas públicas em prol da dinamização 

dessa terapia poderá contribuir para a diminuição de gastos públicos na saúde 

em decorrência de fatores como a prevenção de doenças, uma recuperação 

mais rápida da saúde dos pacientes, e consequentemente menor 

necessidade de medicamentos, de internações e de consultas. Estes 

aspectos contribuiriam naturalmente para a diminuição inclusive do fluxo, na 

maioria das vezes, intenso nas unidades de saúde pública. (Santos e 

Silva,2016) 

 

 

3. CARL R. ROGERS E ATENÇÃO CENTRADA NA PESSOA 

 Carl R. Rogers, o quarto filho de uma família de seis filhos, família esta 

envolvida numa aura religiosa e moral muito estrita e austera com uma vida 

social muito reduzida. Em seu trajeto de estudos, muitas foram a alterações em 

sua vocação; indo de agricultura cientifica ao sacerdócio. No ano 1922, quatro 

anos após a Primeira Guerra Mundial, num Congresso Internacional da 

Federação Mundial dos Estudantes Cristãos, Rogers passa a compreender 

como as pessoas podiam acreditar em doutrinas religiosas muito divergentes. A 

partir disso, se libertou das atitudes religiosas de seus pais, causando um grande 

desapontamento e dificultando a relação familiar. (ROGERS, 1961) 

 Rogers começa a se preparar para o campo religioso, ele e seu grupo de 

estudo preparam um seminário, que segundo ele mesmo, foi muito elucidativo e 

convincente para que fosse conduzido a uma filosofia de vida. Percebeu que se 

encantava por demandas ligadas ao sentido da vida, a viabilidade de mudança 

construtiva de vida das pessoas, surgindo assim mais uma alteração vocacional. 

Começou a trabalhar com filosofia da educação, orientação infantil, nesta época 

o que prevalecia era uma teoria psicanalítica, se interessando naturalmente para 

tornar-se um psicólogo. Em seu livro “Tornar-se Pessoa”, Rogers cita alguns 

aprendizados que obteve em suas experiencias, que para ele fez muito sentido, 

e relata que essas experiencias não se cristalizam, ao contrário, se convertem 

infindamente. (ROGERS, 1961)  

 Segundo Rogers, em sua trajetória na psicologia ele enfatiza duas 

tendências de grande valor em seus pensamentos; a tendencia à realização e a 
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tendencia formativa, peculiaridades da vida orgânica e do universo integral. 

Essas duas tendencias estabeleceram a pedra fundamental da abordagem 

centrada na pessoa, nome que foi alterado várias vezes no decorrer de sua 

aplicação, antes conhecido como, aconselhamento-não-diretivo, terapia 

centrada no cliente, ensino centrado no aluno, liderança centrada no grupo, 

chegando ao atual que parece ser o mais pertinente. (ROGERS,2020) 

 

3.1 TENDENCIA ATUALIZANTE 

 Tendencia a realização ou atualizante, de acordo com Rogers, é que todo 

organismo é capacitado por uma tendencia pertinente ao   desenvolvimento de 

suas potencialidades em favor de seu crescimento e conservação. Não apenas 

a manutenção das condições básicas de subsistência as quais Maslow se refere. 

Essa tendencia vai além, em realizações mais complexas, como a reconexão do 

ser por meio de aprendizagens de ordem intelectual, social, pratica.  Essa 

tendencia gerencia todo o organismo, havendo um acordo entre o “eu” e o 

organismo em sua totalidade a tendencia atualizante opera de maneira 

relativamente uniforme. 

 Em uma entrevista à revista Veja em 1977, Rogers faz uma analogia das 

batatas em relação a tendencia atualizante: 

      VEJA – Como se situaria a pessoa humana diante da psicologia 

humanista? 

ROGERS - “Costumo exemplificar esse processo lembrando batatas 
que guardávamos no porão da nossa casa na fazenda. Elas criavam 
brotos porque havia uma janelinha no quarto. Era uma tentativa inútil, 
mas parte da tentativa do organismo de se satisfazer. Você consegue 
um produto muito diferente quando planta uma batata na terra, e 
comparo esse processo ao que pode ser encontrado em delinquentes 
e em pessoas que são tidas como doentes mentais: o modo como suas 
vidas se desenvolveram pode ser muito bizarro, anormal; no entanto, 
tudo o que elas estão fazendo é uma tentativa para crescer, para 
atualizar seus potenciais. O fato de essa tentativa causar maus 
resultados situa-se mais no meio ambiente do que na tendência básica 
do indivíduo. A pedra fundamental da psicologia humanista       pelo 
menos como eu vejo, é, portanto, essa crença de que o ser humano 
tem um organismo positivo e construtivo.” (ROGERS, 1977) 
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 Confiando nas potencialidades do ser humano mediante a tendência 

atualizante, a Abordagem Centrada na Pessoa compreende que o melhor modo 

de ajudar o outro é tentar criar condições ideais, com os elementos facilitadores, 

para que este movimento aconteça levando em consideração novas 

perspectivas e possibilidades. 

 

3.2 TENDENCIA FORMATIVA 

 A concepção de tendencia formativa, proposta por Rogers, busca 

identificar uma ordem ou padrão particular de cada nível do universo para tornar 

se uma costura conceitual que reúne todos os aspectos do universo em um todo 

sem fim aparente. Sua função é permitir que o próprio sistema possa fazer a 

dinâmica da ordem/estabilidade, aumento de complexidade, abertura de 

inúmeras possibilidades, mudança, diminuição de complexidade, nova 

ordem/estabilidade. Para John Wood, a tendência formativa não apenas se 

apresenta na formação de um grupo como organismo único, mas nos próprios 

processos internos de interação dos participantes. As pessoas são impactadas 

e profundamente tocadas por um simples gesto de outra: pessoas tem o mesmo 

sonho, o sentimento expresso por um membro é identificado por outro como 

sendo exatamente o seu sentimento, etc. (WOOD,1985 apud SALES, 2010):  

 Em um encontro com o teólogo Paul Tilitch, Rogers afirmou: 

“O que quero dizer é o seguinte: eu sinto, por vezes, que quando estou 
realmente ajudando um cliente meu, em um daqueles raros momentos 
quando existe uma aproximação da relação Eu-tu entre nós, e quando 
sinto que algo significante está acontecendo, então sinto que estou de 
alguma forma, afiando com as forças do universo ou que as forças 
estão operando através de mim  nesse relacionamento de ajuda que – 
bem, acho que sinto um pouco daquilo que o cientista sente quando é 
capaz de dividir o átomo. Ele não o criou com suas pequenas mãos, 
mas ele, não obstante, colocou-se na fila com as forças significantes 
do universo e, dessa forma, foi capaz de precipitar um acontecimento 
significativo. Acredito que meus sentimentos, muitas vezes, são 
semelhantes, ao lidar com um cliente, quando realmente estou sendo 
útil”. (ROGERS,2008 apud SALES,2010 – p.58) 

 

 Segundo Souza (2008) apud Sales (2008), é importante salientar que 

essas tendencias não são inalteráveis, mas uma série de condições de 

reciprocidades, sendo no final, expressões singulares do fluxo da vida em 
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qualidades especificas. Estas qualidades evidenciam variantes de sutilezas e 

complexidade, sendo as mais complexas e sutis aquelas relacionas a tendencia 

formativa. 

 De acordo com Rogers, todo ser humano possui dentro de si um extenso 

mecanismo para se autocompreender, se autoconhecer e se reinventar, 

reconstruindo seus conceitos gerados por crenças familiares ou sociais, e esses 

mecanismos são mais atingíveis se houver um clima suscetível de atitudes 

psicológicas facilitadoras. (ROGERS,2020)  

 Conforme Rogers relata em sua obra, é imprescindível que haja três 

elementos facilitadores para que esse clima seja gerado; a congruência, 

aceitação incondicional e compreensão empática. Essas três condições se 

aplicam a qualquer relação cujo objetivo seja o crescimento do outro; 

terapeuta/cliente, professor/aluno, pais/filhos, líder/grupo, ou seja, pode ser 

aplicada no dia a dia de vida de todo ser, (ROGERS, 2020) 

 

 

3.3 CONGRUENCIA  

 Segundo Pinto (2020), congruência também pode ser chamada de 

autenticidade ou de genuinidade. Em seu livro o autor exemplifica; 

 
“Para mim, esse é um bom exemplo do que significa ser congruente. 
Em uma relação de ajuda, de certa forma, eu estou a convite da pessoa 
em sua “casa”. Ela me convidou a entrar e, logicamente, ela sabe 
infinitamente mais sobre ela do que eu; mas, pelo simples fato de eu 
estar ali de forma inteira, o entrar na “casa” dela, inevitavelmente, irá 
me trazer uma serie de sentimentos e, em uma relação honesta, como 
a que estou propondo aqui, a outra pessoa merece saber como eu me 
sinto ali com ela. Não desejo, nessa relação, compartilhar nada com 
uma segunda intenção. Não desejo falar sobre ela, ou de como é ou 
deve ser a sua “casa”. O meu desejo, nessa relação honesta, é falar 
de mim, de como eu me sinto e, talvez, a partir disso, ela sinta vontade 
de olhar como ela se sente ou enxerga a sua “casa”, para fazer o que 
quiser com isso. (PINTO p.21,2020) 
  

 Ser congruente é uma maneira de estar por inteiro, ao mesmo tempo que 

é complexo é simples. Se estivermos com alguém, mas presos em nossos 

pensamentos, essa pessoa estará sozinha, e a melhor maneira de voltarmos 

para a pessoa é nos esvaziarmos do que está acontecendo, compartilhando o 



21 
 

que se passa dentro de nós, para que possamos voltar a ouvir a pessoa como 

ela merece. (PINTO,2020) 

 Segundo Jordão (1987) apud Rogers (1978), define congruência 

diretamente ao terapeuta; 

 
“Com a palavra congruência queremos dizer que os sentimentos que o 
conselheiro está vivenciando são acessíveis a sua consciência, que e 
capaz de viver estes sentimentos, senti-los na relação e capaz de 
comunica-los, se isso for adequado. Significa que entra num encontro 
pessoal direto com o cliente, encontrando-o de pessoa para pessoa. 
Significa que é ele que não se nega. Ninguém atinge totalmente esta 
condição, contudo, quanto mais o terapeuta e capaz de ouvir e aceitar 
o que ocorre em seu íntimo, e quanto mais é capaz de, sem medo, ser 
a complexidade de seus sentimentos, maior e o grau de sua 
congruência” (Rogers e Stevens, 1978, p. 105). 
 

 Estar congruente consigo mesmo e estar de acordo, estar harmônico. A 

harmonia implica um estar aberto aos próprios sentimentos, podendo-se escuta-

los, elabora-los e expressa-los. Num sentido mais amplo, implica um “poder ser”. 

Neste sentido, quanto mais o terapeuta é, quanto mais ele se conhece, se ouve, 

mais apto ele está para ouvir o “ser” do outro. (JORDÃO, 1987) 

 Jordão (1987) cita Fernando Pessoa, em um exemplo de congruência: 

  

“Da mais alta janela da minha casa com um lenço branco digo adeus 
aos meus versos que partem para a humanidade. 
E não estou alegre nem triste 
Esse e o destino dos versos 
Escrevi-os e devo mostra-los a todos 
Porque não posso fazer o contrario 
Como a flor não pode esconder a cor 
Nem o rio esconder que corre 
Nem a arvore esconder que dá fruto” (Fernando Pessoa). 

 

3.4 ACEITAÇÃO INCONDICIONAL 

 Aceitação incondicional está relacionada com liberdade experiencial, a 

partir de que o indivíduo se sente livre para permitir suas experiencias e 

sentimentos pessoais como ele os entende, ou seja, o indivíduo não se sinta 

obrigado a negar ou a corromper suas opiniões e atitudes intimas para manter a 

aceitação ou o apreço das pessoas. Partindo do pressuposto que todo 

organismo pende ao crescimento, ele precisa ter a liberdade experiencial e para 

esse processo acontecer a aceitação incondicional é indispensável. O terapeuta 
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aceitando seu cliente, facilita o resgaste de sua autoestima, restabelecendo o 

seu contato com o mundo externo no sentido de suas experiencias internas. 

Aceitar incondicionalmente o outro demanda crer que cada indivíduo tem ou está 

em buscar de seu próprio caminho, sendo que não há melhor caminho senão 

esse que ele escolheu, pois é apenas seu caminho, e como tal, único (JORDÃO, 

1987). 

 O terapeuta quando exercita a aceitação incondicional, ele considera não 

somente os apontamentos positivos e negativos, os ativos e os passivos, 

relatados pelo cliente, mas também o aspecto particular que esses relatos 

representam no momento de sua fala, pois nesse momento de relato é 

determinado o desejo de mudança, de superação por parte do cliente. Esses 

relatos num contexto terapêutico mudam sua significação, diante da aceitação 

incondicional do terapeuta da totalidade do dado existencial. Por tanto, aquele 

que obteve o aprendizado de imergir no mundo subjetivo do outro, percebe que 

aceitação incondicional é objeto de alivio de angustias. Quando se percebe os 

elementos que são considerados negativos, no contexto que o outro vivia, estes 

elementos tornam-se perfeitamente coerentes 

 e psicologicamente aceitáveis. O que era considerado destrutivo ou maléfico, 

passa a ser reconhecido como defesa de um ser ameaçado por várias 

circunstancias, e em uma luta por sua sobrevivência emocional, o indivíduo 

pratica atos incapaz de reconhecer os malefícios. (Rogers e Kinget 1977). 

 Rogers em uma entrevista à Revista Veja (1977), faz menção ao benefício 

da aceitação: 

VEJA – Seguindo a tradição humanista, o senhor costuma enaltecer a 
bondade nas pessoas, mas não estará deixando um pouco de lado o 
maquiavelismo e o espírito de competição, que naturalmente existe em 
nossa sociedade? 

ROGERS – Fui muitas vezes acusado de não compreender a maldade 
nas pessoas – e levo a sério este tipo de crítica, isso pode até ser 
verdade. Mas cheguei a uma posição, não através de pensamentos 
passivos, mas através de meus contatos diretos com pessoas, tanto 
em terapia quanto em grupos, ou mesmo em salas de aula, nos quais 
percebi que, se confio plenamente em sua capacidade de se 
compreenderem melhor e ser mais autodirigidas, essas escolhem 
direções que são sociais e não antissociais, ou más. Dizem que com 
esse tipo de terapia o indivíduo pode muito bem ser um melhor ladrão 
ou um melhor assassino, e para mim essa é uma possibilidade 
bastante lógica. Mas, de acordo com minhas experiências, isso 
simplesmente não acontece. Se ofereço a uma pessoa a possibilidade 
de se expressar, de buscar suas próprias direções, ela não escolhe ser 
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um melhor ladrão ou coisa semelhante, mas procura seguir a direção 
de maior harmonia com seus companheiros. (Rogers,1977). 

 

 Quanto mais o cliente perceber que o terapeuta age de forma autentica, 

empático e o aceitando de forma incondicional, mais ele se distanciara de 

comportamentos estáticos, cristalizados, insensível e impessoal e naturalmente 

caminhara no sentido de experiencias fluidas, em mudanças receptivas. A 

consequência deste processo é a evolução da personalidade e de 

comportamentos em relação a saúde física e mental e das relações mais 

realistas com o eu, os outros e o mundo circundante. (Rogers,1970) 

3.5 EMPATIA 

 Criado na psicologia clínica, o vocábulo “empatia” indica a habilidade de 

adentrar na subjetividade do outro e compreender de sua vivencia em toda sua 

dimensão, em que tanto a comunicação verbal e não verbal permita. De maneira 

simplificada seria, ver o mundo com os olhos do outro, ver como ele vê. 

(ROGERS e KINGET,1977) 

 Segundo Rogers e Kinget (1977) esta habilidade é indispensável para o 

terapeuta da teoria da Atenção Centrada na Pessoa, pois através dessa, ele 

consegue compreender e refletir sobre a significação pessoal de seu cliente, 

abstendo-se de seus próprios valores, sentimentos e crenças. Ser empático 

carece de uma modificação total de personalidade, pois este comportamento não 

se deixa ser adotado só quando for conveniente, assim como um rádio não capta 

ondas curtas se não for fabricado com esse intuito, o ser humano não desenvolve 

a empatia se não for estruturado interiormente seu sistema de valores, 

necessidades e interesses. 

 Rogers e Kinget (1977) afirmam: 

[...] o indivíduo que é receptivo as reações do outro, que percebe os 
tons positivos ou negativos inerentes às relações que mantem com as 
pessoas que o cercam, que reconhece o antagonismo profundo que 
pode se esconder sob um desacordo aparentemente fortuito, que é 
capaz de recolher a criança infeliz numa classe, que reconhece as 
nuances sutis que revelam a qualidade das relações entre pais e filhos 
ou entre casais, esta pessoas tem aquilo que é necessário para se 
empenhar nas relações interpessoais profundamente significativas e, 
consequentemente terapêuticas. (ROGERS e KINGET, p -105,1977) 
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 De acordo com Rogers e Kinget, (1977) empatia e simpatia são 

sentimentos parecidos, quando exprimem uma ressonância ao sentimento do 

outro, porem são diferentes, enquanto simpatia está relacionada basicamente a 

emoções, a empatia está num campo mais amplo referindo-se à percepção dos 

aspectos tanto cognitivos quantos emocionais da vivencia do outro. 

 O indivíduo empático empenha-se em participar da vivencia do outro, de 

acordo com a subjetividade de outrem, não se limitando nas emoções e 

aprendendo essa experiencia sob o prisma de quem a experiência, ou seja, o 

terapeuta procura participar da experiencia tão intimamente quanto possível e 

permitido pelo cliente. A empatia é livre de avaliações ou julgamentos, segundo 

Rogers e Kinget (1977). 

 Jordão (1987.p.45), cita Rogers definindo empatia; 

 [...] a capacidade de perceber o quadro de referência interno do outro 
com precisão e com os componentes e significados emocionais que a 
ele pertencem, como se quele que percebe fosse a outra pessoa, mas 
sem jamais perder a condição do como se[...] ROGERS, 1957) 

 Portanto, podemos afirmar que a empatia pode ser desenvolvida e pode 

ser considerada como um padrão de crescimento. (Jordão, 1987). 

 

 

4. BENEFICIOS PROPORCIONADOS POR TAA 

 Segundo Savalli, a ciência que estuda sobre os benefícios entre interação 

ser humano-animal ainda é nova e temos poucas revistas cientificas 

especializadas no assunto. Relata ser uma área promissora de estudos, onde os 

efeitos benéficos e terapêuticos da relação, homem-animais de estimação não 

recebem muita atenção e reconhecimento na literatura médica. Borgi e Cirulli 

(2013) apud Savalli e Ades (2016), diz que ao apresentarem fotos de cães e 

gatos e ursos de pelúcia a 272 crianças, para que estas escolhessem as 

preferidas, as de cães e gatos foram as escolhidas. O fato é que o desejo por 

aproximação com organismos vivos acontece desde o início da vida. Através do 

contato direto, tocando e cuidando do animal, é promovido efeitos significativos 

em relação a qualidade de vida. Raymound Coppinger (2001) apud Savalli e 

Ades (2016), defende a teoria de que por volta de 30.000 e 15.000 anos a.C. 
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nossos ancestrais, ao formarem acampamentos possibilitavam comida fácil aos 

lobos, que se aproximavam dos homens.  

 Com a percepção humana de que essa interação proporcionaria mais 

segurança aos acampamentos devido a audição e olfato aguçado do animal, 

reforçaram essa aproximação. Os mais mansos começaram a fazer parte dos 

acampamentos, começando aí a separação das espécies, o lobo com 

peculiaridades selvagens e os cães, que foram domesticados para conviver e 

cooperar com os humanos. Além dessa útil cooperação nasceu também uma 

conexão afetuosa entre ambos, e temos o primeiro registro arqueológico em 

Israel, datado de 12.000 a.C. onde foi encontrado um esqueleto humano com a 

mão sobre o esqueleto de um cão filhote. Uma pesquisa realizada na 

Universidade de Lincoln, na Inglaterra, observou que os cães apresentam uma 

tendencia natural de olhar com a cabeça inclinada mais para a esquerda ao olhar 

para um humano, assim como os humanos o fazem.  

 Os humanos ao expressar as emoções pela face, não o fazem de forma 

simétrica sendo mais evidente do lado direito, para facilitar a interação social ao 

olharmos para o outro tendemos olhar à esquerda, tal movimento os cães não 

fazem ao olhar outro cão, só para os humanos. Essa atitude canina, indica que 

o cão tem habilidades para perceber às emoções humanas, favorecendo sua 

adaptação no convívio entre humanos. (SAVALLI e ADES, 2016) 

 Silva e Souza (2011) apud Savalli e Ades (2016), se referindo ao   

trocadilho sobre a denominação da espécie canina, invés de Canis familiaris ser 

Canis empathicus, já que os cães possuem a capacidade de estabelecer e 

sincronizar suas emoções com as do humano. Essa resposta empática é um 

comportamento de conforto ou de ajuda, e nos traz a luz ser uma das condições 

facilitadoras da Abordagem Centrada na Pessoa.  

 Em outro estudo, dezoito cães foram avaliados diante de pessoas que 

conversavam entre si e de repente uma delas começava a chorar, percebeu-se 

que a tendencia do cão era de se aproximar da pessoa que chorava, em postura 

de submissão, como sugerindo uma resposta empática. Por essas habilidades 

comprovadas, os cães assumiram um lugar de destaque em nossa cultura, 

colaborando como cães farejadores, cães guias, cães de guarda, cães militares, 

cães pastores e várias outras ocupações. Mas como animais de companhia e 
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estimação é o seu mais importante papel para o ser humano, daí surge as 

investigações sobre os benefícios da interação homem/animal que revelam o 

cão como promotor de saúde e bem estar ao homem, embora outros animais 

domésticos também proporcionem.  

 O convívio social saudável promove saúde e a falta deste pode interferir 

na qualidade de vida de uma pessoa acarretando quadros depressivos, estresse, 

isolamento afetando o sistema imunológico, ficando o sujeito vulnerável a 

doenças e em estados mais graves chegando até o suicídio. Isto posto, o 

convívio social é uma condição vital ao bem estar do homem, e essa convívio 

pode ser com um animal de estimação. Tutores de animais de estimação, ao 

serem entrevistados, relatam que seus animais transmitem segurança e conforto 

emocional, isso nos faz pensar no conceito de base da teoria de apego de 

Bowlby. Uma pesquisa realizada pela American Animal Hospital Association com 

tutores de animais de estimação, nos mostra que 94% dos tutores de animais 

creem que seus cães possuem traços de personalidade semelhante ao homem 

e 93% arriscariam suas vidas por seus animais, estes resultados confirmam a 

posição dos animais ocupando um lugar como membro das famílias.  

 No período de 1980 a 2007, forma apontados mais de cem estudos 

científicos, compreendendo estudos descritivos, levantamento epidemiológicos, 

entrevistas e estudos experimentais sobre os efeitos biopsicossociais que os 

animais de estimação propiciam e também a relação de agentes terapêuticos em 

pessoas suscetíveis de saúde física ou mental, sendo importante discernir  a 

promoção de qualidade de vida a uma pessoa saudável e ao indivíduo com 

alguma patologia, considerando também a qualidade de relacionamento 

homem/animal. (SAVALLI e ADES, 2016). 

 Um estudo realizado por Friedmann et al, com 92 pacientes que sofreram 

algum episódio coronariano foram monitorados por um ano. Dos pacientes que 

vieram a óbito no ano decorrente ao fato, 5,7% era tutores de animais de 

estimação e 28,2% não tinham convívio com animais, depois de algum tempo 

esse estudo foi replicado com 369 pessoas e o resultado se manteve com uma 

diferença significativa, a despeito de posição social ou psicológica, gravidade da 

cardiopatia ou natureza demográfica. Aderir ao tratamento cardiovascular pós 

episódio coronariano foi melhor aceito por tutores do que com não tutores, em 
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virtude de os tutores de animais saem mais para caminhar em atenção ao próprio 

animal, sendo considerado assim o cão um promotor de benefícios 

cardiovascular, consequentemente houve diminuição de dores de cabeça, 

constipação, resfriados, etc.  

 Outro estudo, esse mais recente, realizado pelo projeto RESIDential 

Environment (RESIDE), durante cinco anos, com 1813 pessoas utilizando um 

questionário de autorresposta sobre atividades físicas e caminhada, 44% dessas 

pessoas notavam a vizinhança como mais atraentes, procurando frequentar com 

mais frequência os parques e reservas naturais, esse resultado se dá aos tutores 

de animais, em contrapartida os 56% não eram tutores de animais. A relação 

afetiva homem/animal apresenta significativa resposta melhores de pressão 

arterial, frequência cardíaca em repouso, redução ansiedade e de catecolaminas 

e o cortisol, hormônios ligados ao estresse. Ocitocina, hormônio que controla as 

contrações uterinas durante o parto, a produção do leite materno, e associado 

aos comportamentos sociais e ao apego, tem um aumento considerável ao 

interagir e tocar um cão. O simples olhar do cão induz ao aumento de ocitocina, 

segundo Nagasawa et al apud Savalli e Ades.  

 Outro estudo muito interessante, elaborado por Miller et al, compara o 

nível de ocitocina em duas situações; a interação com um cão e a leitura. As 

mulheres que interagiram com o cão tiveram uma produção considerável não 

apresentada no decorrer da leitura. Já nos homens não foi observado nenhuma 

alteração, sugerindo os autores que essa diferença possa estra relacionada a 

maior vocação das mulheres aos cuidados parentais.  

 A imunoglobulina A também foi alvo de estudos, chegando se ao desfecho 

que sucede elevação de imunoglobulina A na saliva de indivíduos que 

acariciaram cães, ou seja, o ato de relaxamento provocado por acariciar um 

animal eleva este anticorpo, fortalecendo o organismo contra invasões de vírus 

e bactérias. (SAVALLI e ADES, 2016).  

 Através de experimentos, foi confirmado evidencias que o cão é 

considerado um catalisador social, um indivíduo foi submetido a exposições 

sociais, sendo cinco dias com um cão e cinco dias sozinho, manipulando – se 

também a aparência do sujeito, ora bem vestido com um cão aparentemente 

dócil, ora mal vestido com um cão insinuando agressividade. Observou -se que 
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o fato da boa aparência foi relevante, porém o indicador mais expressivo foi a 

presença do cão, portanto o ser humano dispõe de maior facilidade de criar 

novos relacionamentos sociais se estiver na presença de um cão.  

 Esses benefícios alcançados pelos tutores de animais, começa já na 

infância, proporcionando desenvolvimento emocional e cognitivo. Os animais 

são motivadores nos ambientes de aprendizagem, estimulando várias 

habilidades como linguagem, imaginação, criatividade, motoras, coesão social, 

diminui comportamentos agressivos e hiperativos. Bebes que convivem com 

animais apresentam no final de um ano de vida uma gradação expressiva de 

substancias anti-inflamatórias e imunossupressoras que regulam o sistema 

imunológico das alergias. Os benefícios excedem o campo psicológico, 

emociona e cognitivo e alcança o âmbito físico. (SAVALLI e ADES, 2016) 

 De acordo com Chelini, a organização Pet Partners, um grupo de 

médicos e pesquisadores interessados em áreas humanas e animais, autoriza 

o registro como animais de terapia os cães, gatos, porquinhos-da-índia, 

coelhos, ratos domesticados, cavalos, jumentos, lhamas, alpacas, certas 

raças de porcos de estimação e aves. (CHELINI,2016). 

 Segundo Arruda, (2004) os benefícios físicos que a equoterapia 

proporciona são indiscutíveis, porem os benefícios psicológicos mesmo 

presentes e muito relevantes ainda não são considerados em sua totalidade, 

sendo de grande valia para a sociedade como um todo, que pesquisas sejam 

realizas nesta área, principalmente no Brasil.  

  A psicologia perante a equoterapia é apresentada como substancial na 

equipe interdisciplinar, mas poucos trabalhos são apresentados nesta área, 

exigindo dos profissionais interessados produções cientificas para 

fundamentar essa pratica. Através da relação entre equoterapia e a ACP, 

pode-se fundamentar os benefícios observados na personalidade e na vida 

da praticante, justificando o bom desenvolvimento de uma criança do sexo 

feminino, de 8 anos, com bloqueios psicológicos e conflitos emocionais 

acentuados que resultaram num déficit de aprendizado, auto estima rebaixada 

e dificuldades de criar vínculos com o outro. 
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 O vinculo se forma através de relações, não só na esfera mental, mas 

física também. Na equoterapia o praticante precisa se equilibrar e 

acompanhar os movimentos do cavalo, este por sua vez esta compenetrado 

aos comandos do praticante, este processo aos poucos gera uma inter-

relação, provendo a sensação de ser compreendido, que segundo Rogers 

(1978) é uma das condições facilitadoras num processo psicoterápico, sendo 

as outras a empatia e a congruência.  

 O cavalo  tem o comportamento natural, verdadeiro, direto e sincero, 

ou seja é congruente; ele relaciona-se aos estímulos do praticante sem 

preconceitos quanto as dificuldades de erros ou insuficiências de comandos 

fornecido a ele, ou seja,  aceita incondicionalmente o seu praticante, e a 

terceira e não menos importante característica do animal é ser empático, 

podemos ilustrar da seguinte forma: o cavalo montado por uma criança é 

muito calmo e cuidadoso, o mesmo cavalo ao ser montado por uma cavaleiro 

experiente se torna impetuoso e veloz, percebemos que essas mudanças de 

comportamento do animal diante de seu montador se deve ao fato de ele 

perceber a disposição do ser que se relaciona com ele no momento.  

 Na equoterapia, assim como na ACP, o que se busca é um atendimento 

centrado na pessoa, o estar com a pessoa é mais significativo do que qualquer 

comunicação verbal, confiando plenamente na tendencia atualizante do 

sujeito. (ARRUDA,2004). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conclui-se com este estudo que podem haver inúmeros benefícios 

proporcionados por atividades mediadas por animais, comprovados na literatura, 

todavia, somente duas publicações fazem menção relacionando ACP e TAA, 

especificamente ao animal cavalo que preenche muitas das condições 

facilitadoras que são os pilares da teoria, porém, pode-se utilizar vários animais. 

 Desafia-se, com este estudo, psicoterapeutas da ACP utilizarem animais 

como co-facilitadores em suas práticas clínicas contemporâneas, convidando-os 

a promover novos trabalhos para estudos futuros, sempre com o zelo de obter 

melhores resultados, pensando num processo terapêutico que seja prazeroso.  

 Através de uma interação afetiva entre animal/ser humano percebemos a 

sintonia, sinceridade e aceitação incondicional que são os pilares da teoria da 

atenção centrada na pessoa, propiciando um ambiente e condições favoráveis 

para que se manifeste a tendencia atualizante, ou seja, a tendência de crescer 

e evoluir, em que as potencialidades de mudança da pessoa fazem parte da sua 

natureza.  
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