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Dedico este livro a todos os fi lhotes do mundo. Obrigado por nos 
darem tanto amor e por provocarem sorrisos no nosso rosto.
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Filhotes inspiram em muitos 

de nós uma reação positiva 

irresistível. Sua aparência nos atrai 

e, quando os vemos explorarem 

o mundo, sua personalidade nos 

cativa. É apaixonante porque, 

diferentemente dos bebês 

humanos, os cachorrinhos se 

tornam adultos em alguns poucos 

meses. Já que eles se desenvolvem 

tão rápido, é especialmente 

importante aproveitar o tempo 

que temos com eles e garantir que, 

durante esse período, façamos o 

certo como pais de fi lhotes a fi m 

de prepará-los para o mundo.

Se você decidir que quer ter 

um cachorrinho na sua vida, 

então deve estar pronto para 

mostrar a esse fi lhote todo tipo 

de lugar e situação. Quanto mais 

conseguirmos expor nossos 

cachorrinhos ao mundo enquanto 

eles são novos, mais veremos suas 

experiências transformadas em 

confi ança e felicidade quando eles 

se tornarem adultos.

Filhotes sabem nadar???

Cachorrinhos já sabem nadar 

mesmo com apenas algumas 

poucas semanas de vida. Alguns 

são melhores que outros, mas 

todos precisam praticar para 

entender melhor seu aspecto 

físico, o que aperfeiçoa sua 

capacidade de nadar. O nado 

pode ser uma habilidade inata, 

mas os cães não evoluíram 

tendo ao seu dispor o luxo de 

uma piscina. Como uma piscina 

não é um reservatório de água 

natural, elas demandam cuidados 

diferentes. Reservatórios de 

água naturais, como lagos, rios e 

mares, em geral têm um aclive, 

que oferece uma forma simples 

de sair deles. Piscinas costumam 

ter uma única saída, que quase 

sempre consiste numa escada. Se 

o fi lhote não souber onde estão 

os degraus, ele vai ter problemas 

— logo, a coisa mais importante a 

ensinar aos nossos cães é como 

sair da piscina sozinho.

Acho que as pessoas cometem 

um erro nesse aspecto por 

presumirem que seus fi lhotes não 

conseguem nadar e que a água 

é perigosa. Na realidade, o que 

esses donos estão fazendo é criar 

uma situação de perigo ao negar 

aos fi lhotes o direito de praticar, 

sobretudo em uma piscina.

Introdução

10

Filhotes submarinos-miolo.indd   10Filhotes submarinos-miolo.indd   10 2/19/15   13:292/19/15   13:29



Quando os cachorrinhos chegam 

a determinada idade, fi cam tão 

curiosos que acabam se tornando 

destemidos. Nesse período, é 

importante fazer com que essa 

curiosidade se desenvolva e vire 

confi ança.

E é aí, claro, que a coisa fi ca 

especialmente interessante para 

mim. É incrível ver cachorrinhos 

mergulhando sozinhos e nadando 

até a rampa! Neste livro, em 

meio a várias experiências com 

fi lhotes submarinos, você vai ver 

fotos de labradores retrievers 

amarelos de doze semanas 

mergulhando voluntariamente 

até o fundo de uma piscina de 

1,20 metro de profundidade para 

buscar brinquedos!

Filhotes resgatados

Achei importante ilustrar este 

livro com fotos de dezenas de 

cachorrinhos adotados ou que 

estão disponíveis para adoção a 

fi m de lembrar às pessoas que essa 

é uma opção fantástica quando se 

está pensando em trazer um fi lhote 

para a sua vida. Com um pouco 

de pesquisa, você pode encontrar 

exatamente o tipo de fi lhote que 

procura, gastar uma fração do 

valor que pagaria para um criador 

e salvar uma vida. Todo mundo 

sai ganhando! Quero agradecer a 

todas as maravilhosas entidades de 

resgate de animais que tornaram 

este livro possível. 

O esforço incansável de vocês para 

fazer do mundo um lugar melhor 

para os animais é inspirador!

Você realmente quer um fi lhote?

Por mais que todo mundo adore 

cachorrinhos, nem sempre estamos 

em condições ideais de cuidar de 

um. Muitas pessoas subestimam a 

responsabilidade que vem com um 

fi lhote. Antes de tomar uma decisão, 

você também deve considerar a 

possibilidade de adotar um animal 

mais velho. Esses amiguinhos já 

viveram e aprenderam e em geral 

serão bem mais fáceis de se integrar 

à sua casa. E, além disso, eles 

não vão mastigar os seus sapatos 

novinhos ou destruir o tapete!

Filhotes neste livro

Conheci uma professora de Chicago 

que dava aula para o primeiro 

ano do ensino fundamental e 

conversei com ela sobre Filhotes 

submarinos. Ela me contou que 

um dos motivos que a levaram a 

lecionar para crianças pequenas 

é poder ter o privilégio de 

testemunhar momentos importantes 

das vidas de seus alunos. Então 

ela me perguntou: “E como você 

se sente em relação aos fi lhotes?” 

Respondi que “eu me sinto como 

um professor do primeiro ano!”. 

Tenho muito orgulho de ver os 

cachorrinhos nadando pela primeira 

vez. Eles aprenderam uma coisa que 

vão poder aproveitar pelo resto da 

vida.

Os fi lhotes nas fotos a seguir 

tinham entre seis semanas e seis 

meses quando nadei com eles. 

Todos os cachorrinhos tiveram 

aulas de natação que os ajudaram 

a se preparar para fazer parte deste 

livro e do mundo. Registrei com a 

minha câmera mais de mil fi lhotes 

pelos Estados Unidos até conseguir 

reunir esta coleção de fotografi as.
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HUNTER Lobo/Husky/Malamute, 6 semanas

MARLOWE Vizsla, 10 semanas
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PRINCE Boxer, 8 semanas

BLANCO American Pit Bull Terrier, 7 semanas
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