


DE VISTA DO CÃO
nino. Mas também levou à concepção
emotiva de que, de cena forma, o totó
tem um lado humano, ainda que insista
em fazer xixi no poste. Sobre esse as-
sunto já não se está completamente no
escuro. Uma série de estudos recentes
lançou luzes sobre, digamos, a vida in-
terior dos cães. Obviamente, o que se
está descobrindo nada tem de humano.

A apreciação científica mais com-
pleta sobre a mente canina está no li-
vro Inside of a Dog: What Dogs See,
Smell and Know ("Dentro de um cão: o
que os cães veem, cheiram e sabem",
em inglês), da americana Alexandra
Horowitz. Desde o lançamento, no iní-
cio de setembro, a obra está na lista
das mais vendidas. Psicóloga da Uni-
versidade Colúmbia, com especializa-
ção em ciência da cognição, Alexandra
se propõe a explicar o que significa ser
um cachorro. Em outras palavras, co-
mo é o mundo do ponto de vista cani-

no. Cinco meses atrás, a Universidade
Harvard abriu um laboratório de pes-
quisas com 1000 cães, e a Universida-
de Duke, na Carolina do Norte, vai
abrir o seu neste mês. "O número de
estudos sobre cães aumenta porque es-
ses animais, antes estigmatizados pela
ciência, são tão interessantes para as
pesquisas de convívio social quanto os
chimpanzés", diz o biólogo Marc Hau-
ser, chefe do Laboratório de Evolução
Cognitiva de Harvard. No início deste
ano, ele deixou a pesquisa de primatas
para se dedicar aos cães.

Apesar de toda nossa convivência
com os cães, talvez seja mais simples
entender os chimpanzés, primos na ár-
vore da evolução. Os cães percebem o
mundo de um rnodo tão próprio que só
pode ser descrito por analogias. Para
poder explicar, a psicóloga Alexandra
Horowitz tentou imaginar a vida do
ponto de vista de um animal cujo sen-

tido principal é o olfato. Para os cães, o
cheiro eqüivale à visão humana. É o
primeiro recurso usado para reconhe-
cer o ambiente ao redor. Quando acor-
dam, esses animais farejam a casa para
saber se algo aconteceu enquanto dor-
miam. Dependendo da raça, um cão
pode ter entre 200 milhões e 300 mi-
lhões de receptores de olfato nas nari-
nas. O nariz humano só tem 5 milhões.
Odores imperceptíveis para nós, como
os das moléculas de ácido butírico pro-
venientes das células da epiderme, dei-
xadas por uma presa, compõem para
os cães um rastro que pode ser seguido
com segurança.

O cão tem maior interesse pelo que
é cheirado do que por aquilo que é vis-
to. Paisagens que deixam as pessoas
boquiabertas só se tornam interessan-
tes para um canino se o vento trouxer
algum cheiro significativo. Cheirar o
sapato de um recém-chegado, para um



cão, é uma experiência que rende in-
formações que o homem não tem co-
mo obter sozinho. O animal consegue
saber por onde a pessoa andou e com
que freqüência esteve naquele lugar, se
teve contato com outros animais, se
fez sexo recentemente, se está tomada
pelo medo ou pela ansiedade. O tempo
como uma cadeia contínua de eventos
nada significa para o cão. Tempo tam-
bém 6 cheiro. Essa capacidade funcio-
na como um relógio sem ponteiro: o
passado, para um cachorro, significa
odor enfraquecido; um fato novo tem
fragrância forte. Ele realmente é capaz
de prever chuva, como se acredita tra-
dicionalmente. Não se trata de clariví-
dência, e sim da transmissão pelo ven-
to do cheiro da tormenta que se aproxi-
ma. "Imagine se cada detalhe de nosso
mundo visual tivesse um odor corres-
pondente", escreveu Alexandra Horo-
witz. "Para um cão, cada pétala de rosa
pode ser diferente, pois foi visitada por
insetos que deixaram indícios olfativos
de sua presença." O olfato age até mes-
mo enquanto os cães dormem. O ho-
mem, que tem a visão como sentido
primordial, sonha com imagens. Pro-
vavelmente, o sonho dos cães é repleto
de odores. O costume dos donos e ve-
terinários de lavar os cães com xam-
pus cheirosos é terrível para eles. Fun-
ciona como se fosse apagada a memó-
ria dos episódios das últimas semanas.
"A menor fragrância dos produtos
de limpeza é quase um insulto
olfativo para o cão", escreve
Horowitz.

Com um nariz tão de-
senvolvido, os cães se
valem de olhos e ouvi-
dos como sentidos
complementares. A ga-
ma de cores que os
cães percebem varia
entre o azul, o verde
e o amarelo, com me-
nos nuances de tons
que as captadas pelo
olho humano. Com
um número menor
de fotorreceptores que o olho humano,
eles têm dificuldade em ver objetos
próximos. Em compensação, a visão
periférica pode ser sensacional em cer-
tas raças, chegando a 270 graus (a do
homem é de apenas 180 graus). A au-



dição canina é mais sensível e tem um
espectro muito maior que a humana.
Um ambiente silencioso, como um
quarto escuro durante a madrugada, é
cheio de ruídos para os cães. Eles per-
cebem sons muito baixos, como passos
do outro lado da rua ou o movimento
dos ratos entre as paredes, e também
sons inaudíveis para o homem, como
as ondas de alta freqüência emitidas
por relógios digitais. Da mesma forma,
um cão pode localizar a origem de um
som mais rápido que um ser humano.
Os dezoito ou mais músculos especia-
lizados permitem ao cão dobrar, girar,
levantar e baixar as orelhas. No ho-
mem, apenas seis músculos sustentam
as orelhas.

Os cães descendem dos lobos, e a
separação se deu há tão pouco tempo
que as duas espécies ainda podem cru-
zar e gerar descendentes. Mas as dife-
renças já são enormes. O cérebro do
animal doméstico é, em média, 20%
menor que o de seu ancestral. Talvez
para sobreviver entre os homens eles
não necessitem da astúcia de um lobo

silvestre. De acor-
do com Alexaa--
dra Horowitz, a
idéia de que o do-
no precisa mos-
trar que é uma es-
pécie de macho al-
fa não faz sentido. Os cães
também não formam matilhas.
Não existe entre eles
um macho dominan-
te como há entre os
lobos. Talvez o cão
veja no homem um
companheiro, e não ne-
cessariamente um chefe.
O animal domesticado
se tornou especialista
nas reações humanas.
Ele percebe o sentido pela entonação
da voz e é capaz de diferenciar o elo-
gio da reprimenda. Da mesma forma,
ele olha para o rosto humano em busca
de informações, orientações e seguran-
ça. No final, é mesmo o melhor amigo
do homem.
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Um jeito próprio de
ver o mundo
A percepção canina e a humana dos
objetos e do ambiente são muito diferentes

Uma rosa nem sempre é uma rosa
O ser humano dá atenção à harmonia das
formas, à beleza da cor e ao perfume
delicado da flor. Para um cão, beleza não
tem significado. Ele mal percebe as cores
e não liga para o perfume. Para despertar
sua atenção, a rosa precisa ter sido
borrifada pela urina de outro cão. Aí sim
ela começaria a ter significado

O olfato ultrassensível
é o principal sentido canino
Um cão tem entre 200 milhões
e 300 milhões de receptores de olfato
numa área do tamanho de um lenço.
O ser humano tem apenas 5 milhões
numa área do tamanho de um
selo postal

O ruído do silêncio
Um locai que pareça silencioso para um
homem pode ser ruidoso para um cão.
Isso porque o cão detecta sons em
freqüências tão baixas como 16 Hz a
20 Hz (contra os 20 Hz a 70 Hz do
homem) e tão altas quanto 70 000 Hz
a 100 000 Hz (contra os 20 000 Hz
do ser humano) e ainda tem a
vantagem de poder mover as orelhas,
o que ajuda a localizar rapidamente a
origem do ruído. Comparado com o
homem, ele ouve sons quatro vezes mais
distantes. Numa biblioteca silenciosa, o
animal percebe o som do lápis riscando
o papei na sala ao lado e as ondas
de alta freqüência emitidas por relógios
de pulso e lâmpadas fluorescentes

Televisão não tem graça
A transmissão é calibrada para

a percepção do olho humano, que é de
60 quadros por segundo. Como os cães
enxergam 80 quadros por segundo, para
eles a W é uma seqüência de imagens
paralisadas alternadas com telas pretas.
Como as lentes (córnea e cristalino) do
olho canino são mais achatadas que as
humanas, o cão não pode ver muitos
detalhes, sobretudo a curta distância. Por
outro lado, seus olhos são mais sensíveis
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