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U m dos fenômenos mais expressivos do pre-
sente é o aumento do interesse pela vida ani-
mal. Quem não se encanta com os bailados
aquáticos dos golfinhos e das baleias, com a

profusão das cores dos peixes e os extraordinários
cenários do fundo do mar? Vários canais de tevê
por assinatura, muitas revistas e seções exclusivas
nos jornais se especializaram em documentários
sobre a vida animal selvagem e doméstica. Aquários
gigantescos, seqüências de caça na África e em
outros continentes fascinam públicos de todas as
idades. Quem ainda não se deliciou ao observar as
estratégias de sobrevivência dos bichos, o instinto de
proteção e o carinho que existe entre eles?

Nas cidades grandes, os pet shops estão em cada
esquina; alguns já ganharam status de butiques de
luxo, com direito a sessões de gastronomia para
cães e gatos, remédios, brinquedos, produtos de
limpeza, vestuário e uma infinidade de acessórios
para o lazer e a higiene de nossos fiéis companhei-
ros. O orçamento familiar já inclui vários desses
itens, para alegria da lucrativa indústria "pet".
Comoventes campanhas aparecem todo dia na mí-
dia, encorajando as pessoas a adotar cães e felinos
abandonados nas ruas por donos irresponsáveis. A
cada ano, mais organizações não governamentais
surgem para ajudar na conscientização dos cuidados
e responsabilidades que devem ser respeitados por
aqueles que querem ter animais em casa.

Cabem então duas perguntas. Qual é a razão e o
sentido do estabelecimento de relações tão estreitas
entre nós e os animais? Por que eles ocupam hoje
tanto espaço em nossas vidas, casas e famílias?

Um forte apelo naturalista e ecológico tem se
apresentado nos últimos anos. Conscientes de que
a grave deterioração do meio ambiente põe em
risco nossa sobrevivência e a de nossos filhos e
netos, somos estimulados a cuidar mais e melhor de
nossa grande casa - o planeta. A mídia nos incita a
reciclar mais, a consumir menos; os temas ambien-
tais estão na ordem do dia nas salas de aula e nas
ruas; ganham espaço em nossa vida comunitária e
exigem nossa atenção: cuidar da Terra é preciso!
Por outro lado, e de forma paralela a esse interesse,
observamos que a tecnologia, com todos os seus
aparatos, constitui uma realidade que se impõe cada
vez mais no nosso cotidiano: os computadores, o
forno de micro-ondas, os smartphones, a televisão
digital, a internet, os brinquedos eletrônicos sem os
quais já não conseguimos viver - ou, pelo menos,
acreditamos não poder.

QUEM AINDA NÃO SE DELICIOU
AO OBSERVAR AS ESTRATÉGIAS

DE SOBREVIVÊNCIA DOS ANIMAIS,
O INSTINTO DE PROTEÇÃO E O

CARINHO QUE EXISTE ENTRE ELES?

Presença terapêutica
Estudos sobre a influência positiva dos animais de estimação em processos
de recuperação de cirurgias, estresse pós-traumático (TSPT), assim como
em casos graves de depressão, convalidam a afirmação de que a presença
deles é terapêutica. Nossos bichos podem, sim, ajudar na nossa cura.
Nos Estados Unidos, veteranos de guerra que sofrem de TSPT estão sendo
recuperados por cães especialmente treinados para resgatá-los de graves
seqüelas emocionais, tais como fobias, perda de memória e interesse
pela vida em geral. Passear no parque ou nas ruas com cães pode
"quebrar" a barreira da nossa invisibilidade ou isolamento, tão típicos nas
cidades grandes. Todos os que conduzem cães têm assuntos, perguntas,
interesses comuns, algo para compartilhar e aprender. O improviso da
comunicação espontânea torna-se fácil e divertido.
Exemplo disso é o sucesso de um parque em Curitiba conhecido como
"parque dos cachorros". Localizado ao lado do Museu Oscar Niemeyer (MON),
o local é muito freqüentado por donos de cães, que os levam para passear.
Como efeito positivo secundário, esse parque também se tornou um dos
lugares mais badalados da capital para novas paqueras e encontros.
São Paulo também tem um lugar especial para os cachorros. Fica na Rua
Curitiba, 290, próximo ao clube de modelismo e ao Parque do Ibirapuera,
conhecido como Redondão. Cachorros e cachorreiros se encontram ali,
divertindo-se num lugar seguro e cercado.
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Assim, as grandes cidades nos tornam cada vez
mais invisíveis. Trancados nas nossas cavernas
virtuais domésticas, dentro de automóveis escuros
e blindados, vamos em frente, vivendo a estranha
ilusão de estarmos "plugados", conectados com o
mundo. Disso fazem parte os muitos sites de rela-
cionamento disponíveis, fazendo-nos crer que acha-
remos nosso parceiro, nossa "alma gêmea" na figura
desse ou daquele internauta solitário e esperançoso.
Mas, embora a troca de informações e a conexão
pessoal instantânea sejam possíveis, mesmo que os
interlocutores estejam em lugares totalmente dife-
rentes do mundo, o resultado final desses contatos
só pode ser insuficiente, irreal e insatisfatório.

Entram aí os animais de estimação e a importân-
cia do seu papel na vida contemporânea. Por que,
afinal, tantas pessoas querem abrigá-los em suas
casas? Algumas respostas a essas questões são
óbvias. Os animais nos dão afeto, são companhei-
ros, trazem alegria e nos fazem sentir ocupados e
responsáveis. Em países como os europeus, onde as
pessoas dispõem de muito tempo livre e a densida-
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QUANDO PESSOAS BRINCAM E TROCAM OLHARES COM SEUS CÃES, OS NÍVEIS
DE OXITOCINA - HORMÔNIO QUE ESTIMULA A SENSAÇÃO DE AFETO ENTRE A MÃE
E O BEBÊ - SÃO SEMPRE MAIORES DO QUE ANTES

de demográfica tende a cair cada vez mais, muitos
casais ou até mesmo pessoas solteiras optam pelos
animais como companhia para filhos únicos. Na vida
de casais cujos filhos já deixaram o lar, os animais
os substituem, preenchendo de alguma forma o
vazio. Os psicólogos definiram esse fenômeno como
"síndrome do ninho vazio".

É incontestável que, quer se trate de crianças,
quer de jovens ou idosos, a ligação emocional e
afetiva com nossos companheiros de quatro patas
está aumentando cada vez mais.

Outras respostas, no entanto, são menos óbvias
e atraem hoje as atenções de vários especialistas
comportamentais. Uma delas situa-se no âmbito da
neuropsicologia. Segundo ela, o cérebro humano
possui uma anatomia que remonta aos primórdios
da nossa história evolutiva. Na sua camada mais
profunda encontra-se a estrutura mais antiga, o sis-
tema límbico. Esse cérebro antigo está intimamente
ligado ao corpo físico e responde por nosso equilí-
brio fisiológico, ou seja, por batimentos cardíacos,
sono, apetite, respiração e sistema imunológico.
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Foi essa parte do cérebro que garantiu, por meio
de impulsos e comportamentos instintivos - sejam
eles de proteção ou de luta contra os predadores da
natureza -, a sobrevivência humana.

O sistema límbico, ou cérebro emocional, está,
portanto, relacionado também às emoções primá-
rias inatas. Todos os sentimentos humanos fazem
parte dessa estrutura. Ao redor dela há outra
camada, mais recente, chamada neocórtex. Setor
mais moderno do cérebro em termos evolutivos,
ele responde por processos cognitivos, pensamento,
linguagem, atenção e inibição e controle dos instin-
tos. Esses dois circuitos neurais são entrelaçados e
funcionam em cooperação, integrando nosso lado
mais emocional e instintivo ao lado mais racional
da nossa natureza.

É fácil perceber que a ligação emocional com
os animais se dá, basicamente, por intermédio do
mecanismo mais instintivo e primário, e que nossa
comunicação com eles acontece por meio do corpo.
Situam-se aqui gestos, atitudes, brincadeiras e todos

Uma indústria florescente
Foi exibido recentemente na televisão um documentário sobre bares em
Tóquio cuja grande atração é a presença de vários gatos que circulam
livremente no ambiente, criando uma espécie de happy-hour felina.
Ao final do expediente de trabalho, os fregueses têm direito a dar-lhes
comida e colo e a afagá-los por um certo tempo. Por seu lado, os gatos,
quando satisfeitos, têm o direito de se retirar para minúsculas casas.
Nos EUA, foi inaugurada recentemente a Pet Airways, companhia de
aviação com serviços especiais para bichos. Estima-se que no Brasil
existam hoje 16 milhões de gatos, 32 milhões de cachorros e 40 mil
pet shops espalhados de norte a sul; esse mercado fabuloso movimenta
algo em torno de R$ 9 bilhões por ano.

os outros estímulos sensoriais que tanto nos fazem
bem na nossa relação com os bichos. Nós nos deixa-
mos seduzir pelos seus olhares, pelas manifestações
explícitas e despudoradas de carinho e saudade e,
claro, por sua capacidade de nos entender. Nossos
animais não são bichos de pelúcia: são seres que
têm calor e cheiro, que brincam, rosnam, pulam.
Enfim, nossos queridos e sedutores companheiros
são seres cheios de vida.

Não é novidade que qualquer relação amorosa ou
de intimidade nos torna mais felizes e, sobretudo,
tem impacto muito positivo em nossa saúde e na
nossa forma de superar os desafios da vida. Nesse
sentido, a ligação emocional e afetiva com os animais
torna-se um suporte psíquico precioso, que promove
o bem-estar e reduz o estresse.

A natureza não se enganou ao decidir que, de
modo quase geral, todos os filhotes de seres vivos
fossem graciosos. Os bebês humanos não fogem
à regra. E, como mamíferos que somos, para nos
desenvolver necessitamos não apenas de boa co-
mida, mas também de companhia, segurança, calor
e alimento emocional. Quando a mãe amamenta
seu bebê, o contato visual entre ambos estimula a
liberação de oxitocina, hormônio produzido pelo hi-
potálamo e que, além de ajudar a descida do leite nas
mamas, favorece a sensação de afeto entre a mãe e o
bebê - vínculo importantíssimo nessa fase da vida.

Pesquisas neurocientíficas comprovaram a exis-
tência de mecanismos semelhantes em pessoas que
gostam de cães. Elas mostraram que, quando o vo-
luntário brinca e troca olhares com seu animal por
algum tempo, os níveis de oxitocina no seu sangue
são sempre bem maiores do que antes.

Há uma lógica irrefutável nisso tudo. Ao lado de
nossos companheiros caninos ou felinos, podemos
mostrar sem pudor nossa fraqueza, nosso desam-
paro, nossa dor. Podemos demonstrar, da mesma
forma, nossa força e coragem. Podemos ter certeza
de que somos importantes na vida de alguém ou,
simplesmente falando, de que somos amados. •

Text Box
KAWALL, Tereza. Eu amo meu cachorro. E você?. Planeta, São Paulo, ano 37, n. 445, p. 54-59, out. 2009.




