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I
niciada entre 25000 e 50000
anos atrás, a relação entre ho-
mens e bichos domesticados te-
ve, a princípio, fins essencialmen-
te utilitários. Cães vigiavam al-
deias, ajudavam a caçar e pasto-

rear. Gatos eram bem-vindos por exter-
minar ratos e outras pragas. Provavel-
mente a afeição, desde cedo, teve um
papel nesse relacionamento. O primei-
ro indício concreto de um elo de emo-

ção entre um humano e um animal data
de 12000 anos: são restos fossilizados
de uma mulher abraçada a um filhote de
cão, encontrados no Oriente Médio. O
certo é que o afeto remodelou, ao longo
dos séculos, os laços que nos ligam a
cães e gatos. E contínua a remodelá-los.
É o que revelam pesquisas de comporta-
mento ao mostrar que, mais até do que
amigos, os bichos de estimação são hoje
vistos como filhos ou irmãos em boa
parte dos lares que os acolhem. Na Euro-
pa e nos Estados Unidos, o percentual de

donos que consideram seus bichos como
familiares já chega a 30% (veja o teste e
o quadro na pág. 92). No Brasil, de acor-
do com pesquisas da multinacional fran-
cesa Evialís, uma das maiores fabrican-
tes de alimentos para animais de estima-
ção no mundo, esse índice e de 10% —
mas aponta para cima.

Como todas as relações ancoradas
na emoção, essa não é imune a crises.
Os donos muitas vezes não sabem im-
por os devidos limites ao comportamen-
to de seus companheiros de quatro patas



— e o drama ganha cores semelhantes
ao dos pais que enfrentam adolescentes
revoltosos. Em meio à crescente indús-
tria de produtos e serviços para bichos,
emergiu até mesmo uma nova categoria
profissional — a dos psicólogos de ani-
mais, adestradores especializados em
lidar com cães e gatos neuróticos. Não,
a neurose não é uma exclusividade hu-
mana. "Pessoas que aboliram a simpli-
cidade de sua vida procuram, por meio
de seus cães, reencontrá-la", diz o mais
famoso desses adestradores, o mexica-

no César Millan. "Elas precisam, no en-
tanto, se educar para isso."

Das pinturas rupestres aos ratos e ca-
chorros antropomórficos de Walt Dis-
ney, os animais são vistos com um misto
de estranhamento e familiaridade. Nas
fábulas mais tradicionais, são espelhos
das qualidades e defeitos morais do ho-
mem. Mas a literatura também já os re-
presentou como forças indomáveis e ir-
redutíveis da natureza (veja quadro na
pág. 88), No século XIX, a teoria da
evolução de Darwin desbancou o ho-

Quando a atriz Daniele Suzuki
adquiriu a dachshund Margarida, em
2005, sua mãe lhe deu um ultimato.

"Ela queria que eu desistisse da idéia.
Então, decidi que era hora de morar
sozinha", diz. Hoje, Daniele também
acolhe Pimenta, filha de Margarida.
E, ainda Tatuí - resgatado de uma

ninhada de vira-latas que encontrou
numa praia carioca. "A adoção foi uma

bênção. Os três vivem em harmonia",
diz Daniele.



mem do ápice da criação para reposi-
cioná-lo como apenas mais um dos ani-
mais moldados pela seleção natural.
Essa revisão tem implicações éticas ra-
dicais. O filósofo australiano Peter Sin-
ger defende a igualdade plena de direi-
tos entre homens e animais. Para ele, o
"especismo" — a idéia de que os huma-
nos são superiores aos demais seres —
é uma forma de discriminação tão
insustentável quanto o racismo.
De certo modo, gatos e cachor-
ros já galgaram um lugar privi-
legiado nas considerações
morais das pessoas. A morte
de um bicho querido come-
ça a ser cercada de cerimô-
nia: o Pet Memorial, cemi-
tério de animais na Gran-
de São Paulo, realiza em
média trinta velórios e
200 cremações por mês,
com custos que vão de
700 a 2000 reais. Para
muitos, a perda de um ani-
mal leva a uma situação de
luto tão difícil de superar
quanto a morte de um paren-
te ou amigo.

O Brasil tem 32 milhões de
cães e 16 milhões de gatos, de
acordo com a Associação Nacio-
nal dos Fabricantes de Alimentos
para Animais de Estimação, a Anfal
Pet. Acredita-se que seja a segunda
maior população desses bichos no pla-
neta, inferior apenas à existente nos
Estados Unidos. Em 2008, esses ani-
mais devoraram l ,8 milhão de tonela-
das de ração: 1,6 milhão de comida
para cães e 200000 toneladas de ração
felina. Ainda segundo a Anfal Pet,
existem cerca de 40000 pet shops es-
palhadas pelo país. Em proporção à
população de cães e gatos, esse núme-
ro é um assombro. Significa que M
um desses estabelecimentos para cada
1200 bichos — contra uma farmácia
para cada 2600 pessoas no Brasil. Os
donos mais afetivos são cada vez mais
numerosos, no Brasil e no mundo. Em
Nova York ou Paris, é comum ver se-
nhoras empurrando seus cães em car-
rinhos, como bebês. Nos Estados Uni-
dos, ainda, acaba de entrar em ativida-
de a Pet Airways, companhia de via-
gens aéreas para bichos. No Brasil, o
mercado de produtos e serviços para

UMA MONTANHA DE COMIDA
CONSUMO ANUAL DE RAÇÃO DE CACHORRO NO BRASIL

Fontes: Anfal Pet - Associação Nacional dos Fabricantes
de Alimentos para Animais de Estimação/Evialis do
Brasi e APPA - American Pet Products Association

A SUPERECONOMIA
ANIMAL
MAIS CONSUMIDORES

A população brasileira
de cães e gatos de
estimação é a segunda
maior do mundo -só
perde para a dos Estados
Unidos. No Brasil, nos
últimos quinze anos, o
número de cães quase
triplicou, e o de gatos
quadruplicou



EQUIVALÊNCIA EM PROTEÍNA ANIMAL

MAIS

• Os produtos e serviços para
bichos de estimação devem
movimentar 69 bilhões de dólares
no mundo todo em 2009

• O Brasil está entre os seis maiores
mercados mundiais de produtos e
serviços para cães e gatos, atrás de
Estados Unidos, Inglaterra e Japão -
e empatado com França e Alemanha

• No ano passado, o setor
teve um faturamento de
9 bilhões de reais no Brasil,
divididos da seguinte forma:

O CENSO DOS BICHOS
A pesquisa Radar Pet, realizada entre
março e abril em oito metrópoles
brasileiras, é o primeiro grande
levantamento sobre a relação
dos brasileiros com os animais
de estimação. Eis os dados



Especial

ção impressionante da capacidade dos
cães de associar palavras e símbolos a
determinados objetos e ações. Conduzi-
do por César Ades e pelo zootecnista e
adestrador Alexandre Rossi, o estudo
tem como estrela Sofia, uma vira-lata
que aprendeu a acionar um teclado com
opções de imagens para expressar seus
desejos, como comer ração ou dar um
passeio. De outro lado, os cães, mesmo
investidos da condição privilegiada de
integrantes da família, ainda são mal
compreendidos pelos humanos. O balan-
ço de rabo. universalmente entendido
como sinal de alegria, não significa exa-
tamente isso. A tradução sugerida pelo
pesquisador Stanley Coren é a seguinte:
"Aceito ser submisso a você, mas espero
ganhar algo em troca".

Cães são programados para seguir
um líder de matilha — e para, ao menor
sinal de fraqueza do líder, se impor. Esse
traço da personalidade canina é a maté-
ria-prima dos programas televisivos de
adestramento. Com seu impressionante
domínio da linguagem corporal dos ani-
mais, César Millan doma até os mais
renhidos pit bulls. Esse tipo de enfrenta-
mento direto, contudo, já suscitou críti-
cas — inclusive de entidades de defesa
dos animais. Alguns profissionais dizem
que os métodos de Millan são antiqua-
dos ao enfatizar a punição do cão indis-
ciplinado. A tendência preponderante
hoje é o chamado adestramento positi-
vo, em que se obtém a obediência por
meio de recompensas, como comida.

O labrador DJ, de 3 anos
e meio, é um triste exemplo de cão
neurótico. Há um ano, começou a se
automutilar sempre que ficava só. A dona,
a economista carioca Victoria Costa Pires,
já tentou de tudo: dermatologistas,
psicólogos, florais de Bach. O bicho
não parou de se machucar nem com
o uso de um protetor. "Agora, vou tentar
um tratamento à base de óleo de carro
queimado", diz Victoria. Pobre Dj.

Seja ela reforçada por meios punitivos
ou positivos, a disciplina dos bichos
tornou-se uma questão urgente dentro
dos lares. Tanto quanto as crianças, eles
precisam de limites. Os direitos huma-
nos dos animais devera ter sua contra-
partida. Não é possível ter a mesma ati-
tude do filósofo francês Jean-Jacques
Rousseau, um dos luminares do século
XVIII. Ele, que abandonou cinco filhos,
nutria adoração genuína por seu cachor-
ro, Sultan. Para Rousseau, as almas des-
póticas não toleravam gatos porque o
gato é livre e não aceita ser escravo.
Quanto a Sultan, ele escreveu: "Meu ca-
chorro era meu amigo, não meu escravo:
sempre tínhamos a mesma vontade, mas
não porque ele me obedecesse". Entu-
siasta do mito do bom selvagem, Rous-
seau era mesmo um romântico. •

COM REPORTAGEM DE BRUNO MEIER

E CAROL VAISMAN

"O CÃO E
UM ESPELHO
DO DONO"
O mexicano César Millan, de 39 anos,
é um "psicólogo de cachorros". No
seu programa de TV, O Encantador de
Cães (exibido no Brasil pelo canal pago
Animal Planet), esse ex-imigrante ilegal
convertido em celebridade nos Estados
Unidos reeduca bichos com fobias,
comportamentos destrutivos e distúrbios
afins. Na entrevista a seguir, Millan explica
por que a maioria dos problemas caninos
tem origem nas atitudes humanas.

QUEM PRECISA MAIS DO OUTRO: O CÃO

DO HOMEM OU O HOMEM DO CÃO? Os

cães dependem da comida que lhes
damos. Nós, contudo, desenvolve-
mos uma dependência emocional
em relação a eles. Mais que
qualquer outro bicho, o cão é o elo
que permite ao homem moderno
manter uma conexão mínima com a
natureza. Os problemas com que lido
em meu programa poderiam ser
resumidos assim: pessoas que
aboliram a simplicidade de sua vida
procuram, por meio de seus cães,
reencontrá-la — mas precisam se
reeducar para isso.

QUAL A RAÍZ DOS PROBLEMAS DE

RELACIONAMENTO ENTRE O HOMEM E O

Cão? É a dificuldade humana de
entender como os cães veem o
mundo. Os cachorros não distin-
guem se seu dono é um mendigo ou
o presidente dos Estados Unidos.
Eles são programados para seguir
um líder. Na relação conosco, o que
vale são os sinais de afirmação ou
vacilo de quem deveria exercer esse
papel. Eles podem até parecer
crianças, mas pensam como
membros de uma matilha: na
ausência de um humano que exerça
a função de líder equilibrado e
assertivo, os cães tentam se impor.

OS PROBLEMAS DOS CÃES SÃO
REFLEXOS DOS PROBLEMAS DE SEUS
DONOS? A maioria sim. No ambiente



natural, animais não desenvolvem
problemas comportamentais. Não se
veem elefantes neuróticos. Isso
também se aplica aos lobos, aos
cães selvagens das savanas
africanas e até aos cachorros de rua:
eles podem ser magros e samentos,
mas não têm distúrbios psicológicos.
Os cães tornaram-se problemáticos,
porque seus donos, em geral, não
suprem sua necessidade de
disciplina, exercícios regulares e
desafios mentais.

QUAIS AS CONSEQUÊNCIAS DESSA

NEGLIGÊNCIA? A pior delas é a
agressividade fora de controle do
cachorro, Mas há outras: a ansieda-
de da separação dos donos, os
distúrbios alimentares, os ataques
de pânico. Muita gente até acha
graça nesses desvios, por imaginar
que são traços da personalidade de
seu cão. Mas eles existem e fazem
os animais sofrer.

O QUE O COMPORTAMENTO DE UM CÃO
PODE REVELAR SOBRE A PERSONALIDA-
DE DE SEU DONO? Tudo, O cão é um
espelho do dono. Quando as
pessoas procuram minha ajuda e
lhes pergunto o que está acontecen-
do, elas começam a conversa por
suas próprias aflições, e não pelas
do bicho. Dizem coisas como "minha
filha tem um problema" ou "perdi o
controle da casa" - e nem sempre
abrem toda a verdade. Percebo o

que de fato está ocorrendo tão logo
ouço o que o cão tem a dizer, por
meio de sinais como tensão,
ansiedade e excitação. É incrível
como essas emoções são as
mesmas que, aos poucos, as
pessoas à sua vote deixam entrever.
Os cães são brutalmente honestos
ao expor seus sentimentos.

QUAL SEU MAIOR CONSELHO PARA

ALGUÉM QUE DESEJA ADOTAR UM CÃO?

O mesmo que dei ao presidente
Obama e à sua família no processo
de escolha do cão que viveria com
eles na Casa Branca: opte por um
animal cujo comportamento
combine com o seu estilo de vida.
Nunca leve para casa um bicho que
tenha mais energia que você, pois a
tendência será ele ditar as regras.
Antes de acolher (o cão-d'água
português) Bo, os Obama fizeram
muita pesquisa em busca de uma
raça adequada. Eles queriam um
animal com pique para correr com
as meninas e que não provocasse
alergia na mais velha, Malia. Pelo
que venho notando, porém, a família
do presidente terá trabalho para
colocá-lo nos eixos. No primeiro
passeio, quem determinava o
caminho era o cachorro - um
péssimo sinal.

QUEM NÃO MANDA OBEDECE
As recomendações dos especialistas
para impedir que seu cão se imponha
como líder — e vire
o dono da casa

• O cão não deve ganhar
nada de graça. O dono
que dá petiscos e brinquedos
parece submisso aos olhos do
cão. O humano deve exigir que
o bicho realize tarefas em
troca de presentes, como
sentar-se e dar a pata

• O cão não deve ter acesso irrestrito
aos móveis e cômodos da casa. Numa
matilha, só o líder pode ocupar certos
espaços. Por isso, o cachorro deve ser
obrigado a respeitar algumas regras, como
não subir no sofá. Até se admite que o
bicho durma na cama com seus donos —
mas ele tem de ter autorização antes de
se acomodar nela

• O cão só deve
passar pelas portas
depois do dono.
Só o líder tem a
primazia de ir à frente.
Cada passagem —
seja a porta da rua,
seja a do elevador —
fornece uma chance
de ouro para mostrar
quem é o maioral

• Quem decide o trajeto não é o
cachorro, Na ótica animai, humanos que
se deixam conduzir são equivalentes a
cães que se conformam em ser liderados.
Nos passeios, o dono não deve se deixar
arrastar para onde o cão quer meter seu
focinho. O truque é parar e mudar de
direção toda vez que o cão se exceder

• O dono nunca deve perder
uma disputa física com seu
cão, Se o animal entender
que é capaz de se impor
dessa forma, poderá apelar
para a força bruta diante
de qualquer contrariedade.
Mas aqui é preciso cuidado.
Lidar com cães ferozes pode
requerer auxílio especializado
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