Os gatos miam entre
nós faz uns 6 mil. Mas
foi só nas últimas décadas que elevamos nossos companheiros a um
nível inédito de integração. Cemitérios de pets, colónias de férias, linhas de roupas, comida especial,
filmes estrelados por esquilos, baleias, porquinhos e, claro, cães e gatos. Mas, acima de tudo.

• O que você não viu, mas verá já nesta década, é a revolução no jeito de lidar e cuidar
dos animais de estimação. No Brasil, existem 20 milhões de cães domésticos. Os gatos
são 16 milhões. A paixão dos donos por essa
multidão de peludos instigou a ciência. E ela
passou a estudar a fundo o físico e o comportamento dos melhores amigos do homem. E
as descobertas são impressionantes.
Essa moda animal também estimulou a
indústria tecnológica, que vem descobrindo
um novo e gigantesco filão. Para o futuro próximo, ou seja, nos anos em que você estará
vivinho para acompanhar e aproveitar, coisa
de, no máximo, 50 anos, os animais que circulam lado a lado conosco vão mudar.
Os bichos do futuro poderão ser clonados, terão características inéditas por causa da mistura de raças, serão mais dóceis,
ganharão membros biônicos ou acabarão
substituídos por robôs. Ah, e acredite: eles
vão usar até celular!

VIVOS PARA SEMPRE • Quando a
ovelha Dolly foi clonada, em 1996, possibilidades infinitas foram abertas para o mundo
animal. Demorou pouco para que os cães e
gatos entrassem na roda. Em 2003, a empresa
californiana Genetic Savings and Clone passou a comercializar gatos clonados. Pelo preço
de US$ 50 mil, é possível fazer uma cópia
geneticamente idêntica do bichano. Para o
animal que só vai ser copiado quando morrer,
também pode-se preservar tecidos por US$
1.050 ao ano. E em 2005, na Coreia do Sul,
nasceu Snoopy. O totó da raça afghan hound
é o primeiro cão clonado na história.

Mas a tecnologia para a duplicação de gatos
e cães ainda é incipiente. Antes de chegar a
Snoopy, os cientistas da Universidade Nacional da Coreia testaram 1.095 embriões em
123 diferentes cadelas (até que um cachorro
saudável nascesse, ocorreram apenas quatro
gestações, sendo que uma acabou em aborto
e três produziram cachorrinhos com graves
problemas respiratórios).
No caso de cães, a clonagem ainda é mais
complicada do que para gatos — é que o ciclo
das cachorras é difícil de prever e controlar. O
ponto é que, nos próximos dez anos, a técnica
estará bem mais avançada, mais acessível e
mais barata (nos Estados Unidos, o preço para
criar um xerox genético do mascote deverá
cair para US$ 10 mil para gatos e US$ 20
mil para cães).
Quer dizer que o bichinho amado vai viver
para sempre, desde que o dono tenha dinheiro
para bancar clonagens infinitas? Mais ou menos. A questão é: um animal que compartilha
os mesmos genes e nasce no mesmo ambiente
não se comporta necessariamente da mesma
forma que o anterior. "Ao contrário do senso
comum, um animal clonado não é a reencarnação do original", diz Marc Bekoff, professor
da Universidade de Colorado e especialista
em comportamento animal.
Mesmo assim, Julie, a americana que gastou
US$ 50 mil para se tornar a dona do primeiro
gato clonado do planeta, garante que Little
Nick copiado é idêntico ao Little Nick original.
A mulher, que teve seu sobrenome mantido em
sigilo diante dos protestos de entidades contra
o uso de clonagem em animais, encomendou o
serviço da RNL Bio, um laboratório de biotec-

Labrador
+ Poodle =
A raça surgiu em 1989. A
intenção da mistura foi criar
um cão dócil como o labrador
e, o mais importante, com
pelos macios e que causassem
pouca alergia, como os do
poodle. A raça também é
conhecida por sua inteligência
e pela capacidade de aprender
comandos vocais dos donos

nologia da Coreia do Sul, logo
após a morte de seu bicho, que
tinha 17 anos de idade.
Para os cães, o processo ainda carece de ajustes. Mas existe uma solução à vista:
cães clonados a partir de células do tecido
adiposo. Os primeiros testes sugerem que o
índice de sucesso pode dobrar de 10% para
20% das tentativas. Usando essa técnica, a
RNL Bio anunciou, em janeiro deste ano, que
vai clonar em breve dois beagles.
NOVASRAÇAS Quem tem animais de
raças diferentes em casa sabe que eles podem
muito bem cruzar entre si. Pois muitos americanos estão tentando transformar o hábito
em fonte de renda. "Esse processo, que sempre
existiu na natureza, está se acelerando por
influência humana", afirma Curtis Youngs,
professor do Departamento de Ciência Animal
da Universidade de Iowa, nos EUA.
Ao redor do país, milhares deles fazem
experiências genéticas caseiras em busca de
raças inéditas. Já existem schnoodles (schnauzer com poodle), labradoodles (labrador
compoodle), cockerpoo (cocker spaniel americano com poodle miniatura) e border-aussie
(border collie com australian shepherd). As
combinações com poodles são valiosas porque
a raça ganhou fama de provocar menos alergia
(e é verdade: eles só têm uma camada de pelos
e não os trocam com frequência).
O que o futuro reserva? Provavelmente,
uma infinidade de novas raças, principalmente de cães — cuja variação de tamanho e tipo
de pelagem é maior que a dos gatos. Algumas
vão durar mais e dar certo, outras nem tanto.
Basta pensar no caso dos doberman, uma raça
surgida em 1890 que tem um sério problema
de malformação no crânio (ele é pequeno para
o tamanho da massa encefálica).
Outra coisa que deverá mudar rápido é o
comportamento dos cães criados na cidade,
em especial os de apartamento e os que passarem por adestramento. Eles tendem a se
tornar mais dóceis. Usam coleiras, são tratados como crianças e os adestradores se tornam cada vez mais importantes em sua vida.
Existem até treinadores-celebridade, como
César Millan, apresentador do programa da
NatGeo "O Encantador de Cães".
"Estamos ensinando os cachorros a se comportar mais como raposas do que como lobos,
que são mais agressivos", diz o pesquisador
César Ades, da Universidade de São Paulo.
Faz sentido, e o contrário já aconteceu. Na
Rússia, o geneticista Dimitry Belyaev provou
que raposas selecionadas por meio de testes
podem ser domesticadas como cachorros.
O neurocientista estoniano Jaak Panksepp
acredita que esse processo de humanizar o

bicho vai moldá-lo no
futuro. Num mundo
em que a depressão se
credencia a um mal do século, um "animal amigo" ganhará mais
espaço em nossas vidas. "Não aceitamos
mais os cães como companheiros com
qualidades e defeitos. Queremos deixálos ainda mais 'humanos'. E, por isso, a
tendência é a de que os cães fiquem mais
mansos e educados."
Independentemente disso, as experiências
de cruzamento entre diferentes subgêneros ou
espécies também deverão se tornar comuns.
Existe em Los Angeles o Ashera, um cruzamento de gato doméstico com um leopardo
asiático e um serval africano — o resultado é
um gatão com até 1,80 metro de altura (apoiado em duas patas) e 15 quilos. Custa de US$
22 mil a 28 mil. É dinheiro o suficiente para
estimular outras experiências do tipo.
No limite, podemos ressuscitar espécies e
transformá-las em novos amigos do homem?
Ainda teremos pequenos dinossauros de estimação ou mamutes póneis? "Não nos próximos 20 anos", diz o biólogo Adam Miklosi,
chefe do departamento de etologia da Universidade Eõtvõs, em Budapeste, na Hungria.
"Mas, se um dia formos capazes de reconstituir esses animais a partir do DNA, como
muitos pesquisadores estão tentando, certamente alguém vai desenvolver um tipo híbrido
menor e mais dócil." Se você sempre sonhou
em atirar um graveto para um poodlessauro
(a improvável mistura de poodle com tiranossauro) ir buscar, anime-se: não será por agora,
mas a fantasia é até possível.

ROBÔS DE ESTIMAÇÃO • Aliás,
pensando bem, você não vai precisar esperar
tanto. Por US$ 349 é possível adquirir o Pleo,
um pequeno dinossauro eletrônico que arranha os limites entre o brinquedo e o animal
de estimação. A primeira novidade é a fluidez
de movimentos. O dino se espreguiça, boceja,
dorme se você faz carinho, reage a toques, à
voz, anda sozinho e, se provocado, até dá mordidinhas no dedo de quem lhe importuna.
Culpa dos 38 sensores embutidos em sua
estrutura metálica, entre eles, um no focinho
para diferenciar dia e noite. Um sistema de
radar infravermelho permite ao Pleo analisar
objetos em seu caminho. A pele é feita de um
material macio e brilhante que simula a derme de um lagarto. O mais impressionante é
a sofisticação de seu computador interno. Ao
comprar o robô, ele se comporta como um
bebé (tateia o ambiente, se assusta diante de
movimentos e vozes desconhecidas). E evolui
conforme o passar do tempo (se movimenta
com mais segurança, brinca com o dono...).

o gato
gigante
Apoiado em duas patas, ele
atinge 1,80 m. Pesa até 15
quilos e surgiu do cruzamento
de gato com um leopardo
asiático e um serval africano.
O Ashera Cat, criado nos EUA
pela Lifestyle Pets, pode vir
até em versão antialérgica por
meio de manipulação genética.
Custa de US$ 22 mil a 28 mil

Cocker +
Poodle =
As primeiras referências à
mistura surgem nos anos 1960,
sobretudo nos EUA. Por isso,
hoje em dia esses cães já têm
uma linhagem que dispensa
a mistura dos cães originais.
São dóceis e agitados. O
ponto fraco da raça: sérios
problemas oculares e ósseos

Esse tipo de tecnologia indica um dos caminhos para a relação entre seres humanos e
seus mascotes. Pense bem: por que em vez de
criar um rotweiller ou um pastor alemão para
impedir um roubo não apostar em um cão de
guarda mecânico? Ele seria mais veloz e capaz
de reconhecer sem margem de erro os donos e
os invasores; não dormiria nunca e, o melhor
de tudo, à prova de bifes envenenados!
Em novembro deste ano, vai chegar ao mercado (japonês, mas com planos de exportação
para outros cantos) a nova versão do Roborior,
uma linha de robôs de segurança doméstica.
Ele vai latir, vasculhar a casa e, como o Pleo,
terá sensores de ruído e infravermelhos, além
de câmeras acessíveis pela internet ou pelo
computador. Tudo isso por US$ 3.600.
"Há duas linhas no desenvolvimento da 'robótica animal'", diz Ig-Mo Koo, especialista da
Intelligente Robotics and Mechatronic System
Lab e da Universidade de Sungkyunkwan, na
Coreia do Sul. "A primeira são os robôs úteis,
aqueles que farão trabalhos no lugar de humanos em serviços perigosos ou desgastantes,
como transportar armas. Eles já existem e
estão progredindo, como no caso do protótipo
AiDIN 2, que desenvolvemos inspirado nos
movimentos de um quadrúpede. E há a linha
com finalidades emocionais, para utilizar em
tratamentos psicológicos. E nessa, entram os
estudos sobre inteligência artificial."
Para Koo, os robôs-cachorro caminham para simular o animal de carne e osso. "Recentemente, os cientistas mudaram a aproximação. Nós apostamos agora em imaginá-los não
com o conceito de uma estrutura mecânica,
mas também usando os conhecimentos do
organismo do animal, seu comportamento,
biologia e anatomia. A inspiração da robótica
mais moderna vem da natureza."
O Japão vem se credenciando como a meça dos pets eletrônicos. Começam a surgir
variedades de robôs-brinquedo com os quais
é possível interagir fisicamente ou por meio
da internet. Já existem os ToyBots, uma espécie de Furby (quem lembra?) anabolizado.
Na prática, são monstrinhos orelhudos que
se comportam como pets e contam histórias
para as crianças — e o repertório pode ser
ampliado com downloads. Ah, e o bicho ele-

trônico pode ser controlado pelo computador.
O teclado funciona como um controle remoto
e a webcam detecta os movimentos do dono,
que o bichinho pode aprender.
"A inteligência artificial é um método de
controle. Em seu estágio atual, o robô não
pensa nem reage", diz Koo. "O que a IA faz
é, por meio de informações que compilamos
ao observar o animal real, permitir ao robô
se adaptar ou analisar o ambiente. Ele mimetiza comportamentos. Ainda falta muito para
conseguirmos criar algo que realmente aja e
responda como um gato."
Ou seja, provavelmente não veremos o dia
em que a ciência criará vida artificial. Mas
algo perto disso é possível. O desenvolvimento
dos animais mecânicos parecidos com os reais
está condicionado aos estudos dos cientistas
sobre os comportamentos dos bichos.
Embora eles não se movam tão naturalmente quanto as criaturas vivas, o princípio
de seus movimentos está compreendido. Ou
seja, as evoluções serão mais impactantes a
partir de agora. "Posso dar exemplos de protótipos bem-sucedidos dentro de laboratórios:
há uma cobra robótica que pode nadar, uma
barata eletronica que anda velozmente e até
uma aranha-robô", diz Koo.
Quer rascunhar como será o futuro dos pets
eletrônicos? Pense num robô com formato de
cão, gato, papagaio, hamster, ou mesmo um
elefante. Um bicho eletrônico que se relaciona
com o dono, pessoalmente e online, e demonstra ter afetos, carência, fome... E ainda é capaz
de cantar, dançar, contar histórias... Um robô
com as capacidades de movimento do Pleo
misturado com os antigos Tamagochis.
Ele ainda não existe desse jeito, mas não vai
demorar para aparecer. O problema é: isso é o
mesmo que lidar com um cãozinho que lambe,
morde, late, fica doente? Nem de longe. "Essas
máquinas ainda são muito primitivas em comparação com os animais. A tecnologia precisa
avançar bastante para que sejam capazes de
interagir com os humanos como os bichos de
estimação fazem", diz Adam Miklosi.
MAIS SÂUDE Os loucos por seus bichos
(os de carne e osso, veja bem) seriam capazes de investir o quanto fosse necessário para

mantê-los saudáveis. É de se esperar, portan- converse com a gente por meio de uma
to, que os avanços da medicina humana sejam tecnologia em que transforme a nossa
incorporados às técnicas de veterinária.
linguagem em sinais eletroeletrônicos.
Em janeiro, a gata britânica Missy, de oito
Na verdade, se você mora no Japão (é, de
anos, foi encontrada com um joelho deslocado novo o Japão!), seu animal pode ter versões
e uma pata quebrada em oito lugares. Até há simples de tudo isso. Já existe uma coleira com
pouco tempo ela ficaria manca para o resto da GPS. Em breve, se alguém achar seu bicho no
vida. Mas a dona não se conformou. Louise meio da rua, será possível ler todos os dados
Morris convenceu os atendentes de uma clíni- a respeito dele no circuito que leva em volta
ca a transformar a mascote na primeira gata do pescoço. Muito além da coleira com nome
do mundo a ganhar uma prótese de joelhos. e endereço.
Especialistas imaginam que dentro de uma
A peça de platina, de 150 gramas e 7 cm
de comprimento, foi desenhada sob medida. década, chips subcutâneos poderão reunir
O artefato une e articula os ossos da coxa todos esses recursos, como já acontece em
e da tíbia. O preço não foi divulgado e, por rebanhos bovinos. Você acompanharia os pasenquanto, o caso foi isolado, não há produção seios noturnos do bichano direto na tela do
em série. Mas, segundo o veterinário inglês seu celular. "Os chips de localização são uma
Noel Fitzpatrick, que desenvolveu a novidade, medida simples. O mais curioso é que eles ainda não estejam disseminados entre os animais
a história indica que outros casos virão.
E neste departamento, o céu é o limite. Pen- de estimação, como estão entre o gado. Mas
se numa inovação que nos faz viver mais: mar- é questão de tempo", afirma Curtis Youngs,
ca-passos, pontes de safena, próteses, pernas professor do departamento de Ciência Animal
mecânicas, medicamentos para hipertensão da Universidade de Iowa, EUA.
ou câncer. Tudo isso ainda estará disponível
As lojas orientais também vendem o Bownum veterinário perto de você.
Lingual, um programa que capta latidos por
Alguns desses avanços serão cada vez mais meio de um transmissor acoplado ã coleira
necessários. Nos países desenvolvidos, os ani- e transmite para um receptor. A versão do
mais de estimação, assim como seus donos, produto lançada em 2008 custa US$ 250 e
vivem uma epidemia de obesidade. Segundo converte os sons emitidos pelo animal para
o último levantamento da Associação Médica uma linguagem simples, de 200 frases, como
Veterinária Americana, 4 0 % dos cães dos "estou com fome", "quero brincar". Em agosto,
Estados Unidos carregam quilos extras.
um aplicativo para iPhone será lançado na EuNo Brasil, a estimativa é que 30% dos cães ropa. Ou seja, seu cãozinho dirá que está com
e 25% dos gatos sejam gordos. Sinal de que fome por mensagem de texto no seu celular.
os maus hábitos dos donos já influenciam a
O modelo para gatos, o Meow-Lingual,
saúde de seus pets. Para eles, como para nós, ainda não é tão preciso. "Os felinos têm um
obesidade pode levar a problemas cardíacos, comportamento bastante imprevisível", afirhipertensão, assaduras na pele...
ma Masahiko Kajita, especialista da Takara
Tomy, a empresa que fabrica os tradutores.
Bom, até aqui você perceDe todo jeito, seu pet vai poder até perder
beu que o bicho do futuro ganhará um trata- tempo postando bobagens na rede. Os bichos
mento vip. Terá pílulas e remédios modernos, poderão guardar seus melhores momentos papartes mecânicas, inteligência artificial e será ra a posteridade (na verdade, para você, dono
clonado. E um animal moderno fatalmente babão, ver). É só comprar a Wonderful Shot
será brindado com uma avalanche de produ- por US$ 80, minicâmera de 3,5 megapixels.
tos. Assim como você brincará um dia com O aparelho acoplado à coleira registra cliques
o seu iPad, seu cachorro ou gato ainda vai em intervalos definidos. Aliás, a coisa é tão
usar uma coleira eletrônica capaz de receber séria que já existem fotologs com fotos tiradas
sinais enviados pelo dono, tirar fotos e será por pets. Ou seja, o futuro dos cães ou gatos é
localizável a qualquer hora. Talvez ele até serem cada vez mais parecidos com... você.

Shepherd*
Border
Collie =
Uma das características
dessa raça híbrida é a
variedade e a combinação de
cores (marrom, branco, preto).
É um cão extremamente
agitado e bastante
temperamental. É conhecido
por não seguir ordens

West Hollywood é uma espécie de paraíso democrata na costa oeste dos Estados
Unidos. Com uma população composta
maioritariamente por gays, artistas e celebridades, a cidade, que fica em Los Angeles, na Califórnia sempre ditou as tendências do pensamento liberal no país. Foi,
por exemplo, a primeira cidade americana a liberar a união civil entre duas pessoas do mesmo sexo. Desde fevereiro, West
Hullywood também é pioneira na defesa
dos direitos dos animais: foi aprovada uma
lei que
acabando com os criadouros. Antes disso, a cidade já proibia que se
arrancassem as garras dos gatos e indicava que todo animal de estimação deveria
ser chamado de "companheiro", enquanto
os donos seriam os "guardiões". Tudo isso
partindo de uma posição simples e cada
vez mais difundida: os animais merecem
ser tratados como gente.
A humanização dos bichos parece ter vindo pra ficar. Cada
vez mais somos levados a encarar nosso animal de estimação
como parte da família, um parente próximo. No passado, os
cruzamentos de cães eram feitos para selecionar características que os ajudassem na realização de tarefas como caça e
proteção, mas ao longo dos tempos passamos a buscar traços
de amabilidade e sociabilidade. Na busca de um melhor amigo
cada vez melhor, não só humanizamos o cão como passamos a
nos dar conta de que ele sempre foi um tiquinho homem.
É o que comprovam as pesquisas de Marc Bekoff, professor
de ecologia e biologia evolutiva da Universidade do Colorado.
Seus estudos mostram que características consideradas exclusivamente humanas, como a capacidade de sentir emoções e
de tomar decisões morais, estão espalhadas por todo o reino
animal. "Os animais têm sentimentos complexos e profundos,
como alegria, mágoa, vergonha, ressentimento, empatia e compaixão. Eles diferenciam o certo do errado e se sensibilizam
pela dor e a alegria dos outros animais", diz.
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Para Marc, o melhor exemplo disso está
nas brincadeiras que vê seus cães fazendo em
casa. Quando o maior e mais forte deles brinca
com um mais fraco, ele controla sua força e
não morde com tanta violência. Muitas vezes
até se deixa dominar, para deixar o jogo mais
equilibrado. "Sabemos que eles têm desejos,
sentem dor e uma grande variedade de emoções. Isso significa que devemos tratá-los com
respeito e compaixão. Temos que levar em
conta o que eles são."
O sociólogo Roger Yates é um ativista de
longa data, que chegou a ser preso por sua
militância em prol dos animais na década de
80. Hoje em dia, ele faz parte de uma corrente
que defende a instituição de direitos para os
animais. "Eles têm o mesmo desejo de viver
que a gente. Tendemos a pensar que o mundo
nos pertence, que nos foi dado por Deus. Mas
os outros seres têm tanto direito à vida na
Terra quanto a gente. Devemos respeitá-los
como possuidores de direitos."
As reivindicações de Yates vão ao encontro
de ideias como as da neurocientista americana Lori Marino [veja artigo na pág. 87],
que dão suporte a um tratamento mais igual
entre humanos e bichos. A partir do estudo
do comportamento de golfinhos, ela mostrou
que não somos os únicos a nos reconhecer
num espelho — eles também têm um senso
de identidade. "Se comparado com o resto
do corpo, o cérebro do golfinho é o segundo
maior de toda a natureza. Eles também se
mostraram capazes de se comunicar com humanos e responder às nossas perguntas. Nós
é que ainda não conseguimos entendê-los."
Segundo Yates, o que nos impede de enxergar um golfinho e um homem como seres
de igual valor é uma construção social chamada de especismo. "Valorizamos as vidas
de formas diferentes. Desde crianças somos
educados para colocar a espécie humana como a mais importante." Mas, segundo Roger,
existe um direito animal que não pode ser
esquecido e que resume todos os outros: o
direito a não ser uma propriedade. "Moralmente, não poderíamos ter um animal, nos
colocarmos como seus donos."

Enquanto isso, um processo de habeas
corpus que corre na justiça carioca chama a
atenção para a questão da propriedade dos
animais aqui no Brasil. O Great Apes Project (GAP), uma ONG que luta pelos direitos
dos grandes primatas, está tentando tirar o
chimpanzé Jimmy das mãos do zoológico de
Niterói, onde ele vive sozinho num espaço
de 110 metros quadrados. "Achamos que o
habeas corpus se aplica ao Jimmy devido à
sua característica praticamente humana. Eles
são muito próximos a nós, têm direitos e não
podem ser tratados como propriedade", diz
o cubano naturalizado brasileiro Pedro Ynterian, presidente do GAP.
O projeto costuma recuperar alguns primatas em situações de risco e, segundo Pedro,
aqueles que vêm dos zoológicos são os que
costumam estar em pior estado. "Eles não
estão machucados fisicamente como os que
vêm dos circos, mas mentalmente. E é mais
difícil curar isso. Eles são completamente
perturbados, querem se suicidar, se mutilam,
não conseguem se relacionar com os outros
chimpanzés — nem sexualmente."
Ao mesmo tempo em que os zoológicos
começam a ser discutidos, uma polémica
antiga parece caminhar para uma solução.
Cada vez mais a comunidade científica se
nega a fazer testes com bichos, e o motivo
passa longe de ser o bem-estar animal.
Segundo Ray Greek, presidente da Americans for Medicai Advancement (AFMA), os
testes estão acabando porque são ineficazes.
"Você não pode usar os animais para predizer
a resposta humana a uma droga ou a uma
doença. Na verdade, usá-los pode trazer pistas
falsas. Fomos enganados pela reação dos macacos ao HIV e quase não produzimos a penicilina por causa desse tipo de teste", diz.
Em 1929, logo após descobrir as propriedades da penicilina, Alexander Fleming resolveu testá-la em coelhos. Como esses animais
rapidamente excretam a substância na urina,
não houve efeito algum. A pesquisa ficou abandonada por quase uma década.
Ray Greek diz que mesmo algumas empresas farmacêuticas já estão abrindo mão

desses testes, porque perceberam que podem
ter perdido bons remédios que teriam rendido
dinheiro. "O Instituto Nacional de Câncer dos
EUA já disse que provavelmente a sociedade
perdeu uma cura para o câncer porque essas
drogas não reagiram bem em ratos", diz.

UM MUNDO SEM COLEIRAS
Mas, quando nos aproximamos do campo
doméstico, a questão da propriedade dos
animais fica mais nebulosa. Temos o direito
de ter um animal de estimação? Um bichinho
pra chamar de nosso? Marc Bekoff esboça
uma resposta: "Muitas pessoas acham que não
deveríamos ter animais e eu posso entender
isso. Mas eu não penso que sou dono do meu
cachorro, gosto de me ver como seu guardião e
ele é meu companheiro. Nós moramos juntos e
coexistimos. A resposta é que não deveríamos
olhá-los como propriedade".
Por isso mesmo, o professor defende o
fim do comércio dos animais em pet shops,
como aconteceu em West Hollywood. "Não
deveríamos comprá-los nessas lojas, existem
tantos lugares que têm animais abandonados pra serem doados. Pet shops tratam os
animais como commodities, objetos para
serem vendidos e ganhar dinheiro."
Outro ponto que os especialistas começam
a questionar é nossa tradição de selecionar
e cruzar raças de animais. "É uma prática
incrivelmente abusiva. Alguns animais de
pedigree não podem fazer sexo, têm problemas nos ossos por causa do formato do
esqueleto, têm a visão prejudicada. Produzimos cachorros muito pequenos, muito
grandes, que têm problema de pele. É um
pesadelo", diz Yates.
"Precisamos entender que temos responsabilidades com os animais, e eles, por
motivos óbvios, não têm responsabilidades
conosco", afirma Yates. Por isso, o status do
cachorro e do gato do futuro é mais parecido
com o do Pateta do que com o do Pluto. Ele
se comunica, tem sentimentos, pensa, tem
bondade no coração e merece o respeito de
toda turma. Mas ainda é mais bobo e inocente que o resto de nós.

O futuro
do homem
Certo, no futuro não vamos poder "ter"

va, o bichinho ficava prestando atenção a,

nem gato nem cachorro. Você pergunta:

depois de um tempo, começava a cantar

e aí? O que eu faço para matar a solidão?

junto. Âs vezes ele desafinava, mas tenta-

Que finalidade eu vou dar para o meu fris-

va acompanhar! É lógico que eles não fo-

bee ou para as minhas bolas de lã? A res-

ram programados para isso, mas ela acre-

posta está numa impressionante mistura

ditava,'' A história é só uma das muitas

de biologia, mecânica e tecnologia,

que chegam a Derek. Todas eias envol-

A indústria dos brinquedos arranjou a

vem o amor genuíno por um ser artificial.

solução. Em 2006, uma empresa america-

Eie também cita o caso de uma dona de

na lançou o Pleo, um dinossauro robô que

casa que pegou seu Pleo comendo a ra-

precisa ser cuidado como um bichinho de

ção do cachorro. "Quando ele fica com fo-

verdade — e que não liga de ser tratado

me, começa a cheirar e morder coisas. Foi

como propriedade. De lá para cã, o produ-

pura coincidência ele estar mastigando a

to ganhou novas versões. Cada vez mais

comida do cachorro, mas para a mulher

realistas. "Eu sei que é só um amontoado

eie estava realmente matando a fome."

de plástico, circuitos e motores, mas as

Foi Derek quem desenvolveu várias

pessoas o amarn, agem corno se fossem

'das técnicas que o Pleo executa para se

parte da família", diz Derek Dotson, um

passar por um animal — e ele mesmo cai

dos desenvolvedores do brinquedo.

nesses truques. "Esses dias levei um pa-

Ele próprio tem mais de 20 dinossauri-

ra o escritório Eu estava respondendo e-

nhos em casa, mesmo com 50 anos de ida-

maiis e esqueci completamente dele. De

de. "Estou envolvido desde sua criação,

repente, ouvi um choro muito alto Saícor-

sou desenvolvedor eletrônico do projeto-

rendocomose fosse um cachorro ou uma

Mais que ninguém, eu sei que ele não pas-

criança em perigo. E era só o meu Pleo que

sa de um robô", diz. Ainda assim, ele costu-

tinha ido xeretar atrás da TV e ficou preso

ma ficar com os Pleos que os clientes de-

nos fios, E lá estava eu confortando o ro-

volvem pra empresa porque vieram com

bô, fazendo carinho pra ele relaxar."

defeito. "Eles têm esses probleminhas de

Isso é um sinal de que os humanos es-

pele, bolhas no rabo... Mas não consigo.

tão se preparando para aceitar a vida ar-

Acho que cada Pleo tem personalidade."

tificial. Um dos macetes usados pela equi-

O dinossauro está virando febre nos EUA,

pe de Darek para aproximar as pessoas

apesar de custar R$ 650. E o motivo é o

foi basear o Pleo em um bicho já extinto.

rnais simples: os clientes começam a amar

Depois de estudar o comportamento de

o produto como se ele fosse um ser vivo.

cães e gatos, eles descobriram que nunca

"Outro dia recebi o telefonema de urna

fariam um animal tão bom: "Mas ninguém

pianista de 80 anos, que estava hospita-

nunca viu um dinossauro nem sabe como

lizada em Nova York e tinha um Pleo cha-

ele deve agir. Não vamos receber recla-

mado Mozart. Ela dizia que quando canta-

mações dizendo que um dinossauro nunca teria certo comportamento".
Até mesmo os outros animais caem no
jeito realista dos Pleos. "Eles nunca brigam. Os gatos e cachorros ficam curiosos
porque vêem o bichinho se mexendo, mas
sabem que não é de verdade porque eles
não têm cheiro. Na verdade, a maior parte do tempo é o Pleo que anda por aí mordendo o cachorro. Ele é o mais agressivo
na relação", diz. Não deixa de ser uma boa
notícia. Quer dizar que o seu futuro bichinho de estimação não vai incomodar muito o verdadeiro dono da casa.

Quem é melhor? 0 cão ou o gato?
Durante muito tempo, a dúvida essencial do mundo
animal (de estimação) pertenceu quase exclusivamente ao terreno dos botequins e das salas de espera dos veterinários. Nas últimas décadas, a ciência
gastou esforços com as lupas e os microscópios voltados a animais exóticos, grandiosos, assustadores e
extintos. Enquanto isso, nossos companheiros mais
fiéis ficavam de canto, roendo osso ou bolas de lã.
Pois tudo isso é passado.
De 20 anos para cá, aprendemos mais sobre nossos companheiros do que nos 11 milénios de convivência anterior. Esse despertar dos cientistas para
o mundo dos bichos atuais tem um marco: a clonagem da ovelha Dolly, em 1996. A partir daí, as conclusões a que os especialistas chegaram permitem solucionar discussões clássicas dos pet shops:
o gato é mais inteligente que o cão? Quem é mais
companheiro? E quem é mais popular e "falante"?
Nas páginas a seguir, GALILEU responde:

Quem está
conosco há
• NA LONGA TRILHA de sofrimentos e saltos evolucionários, o homem dividiu sua solidão primeiro com os cães. Os cachorros, aliás,
ganham em quantidade e qualidade de tempo. "Eles compartilham nossa casa e comida
muito antes do que os gatos", diz Karen Overall, do Centro de Neurologia e Comportamento da Universidade da Pensilvânia, nos EUA.
A análise do DNA canino indica que eles derivaram de um tipo de lobo há cerca de 135 mil
anos. A divergência genética aumentou consideravelmente 50 mil anos atrás, e existem restos de cães próximos a fósseis humanos datados de 31 mil anos. Em setembro passado,
o Royal Institute of Technology de Estocolmo,
na Suécia, publicou um estudo afirmando que
a domesticação dos cachorros aconteceu há
16 mil anos. Cientistas mais conservadores dizem que os cães fazem parte da nossa família
de forma definitiva há cerca de 11 mil anos.
"Demorou para o gato entrar em casa",
afirma Overall. "E nós os suportávamos porque eles caçavam ratos." Um trabalho realizado em 2007 indica que nossa relação com
os bichanos começou 9.500 anos atrás. Os
gatos caseiros surgiram na região entre Iraque e Israel há uns 6 mil anos, e desde então
nos acompanham, mas não muito de perto.
Na Idade Média, por exemplo, era arriscado ter um. Como as casas com gatos tinham
menos roedores transmissores de doenças,
seus donos morriam menos, e muita gente
acabava atribuindo essa saúde à bruxaria.

Isso quer dizer que o gato é mais
inteligente que o cão?
Na verdade, não. De fato, o gato ganha em neurônios na parte que mais importa para essa disputa, o córtex cerebral. Mas quem disse que quantidade é
sinónimo de inteligência? Se aplicarmos os conceitos de inteligência usados
em humanos, a coisa muda de figura. Os cães têm um senso de orientação mais
afiado. Um estudo do Instituto de Ecologia e Evolução A.N. Severtsov, em Moscou, apontou que boa parte dos 35 mil cães de rua moscovitas são capazes de
pegar o metro e descer nas estações que lhes interessam. Eles sabem onde, de
acordo com o horário do dia, é mais provável encontrar abrigo e comida. E não
se iluda com a cara de bobo que os cães fazem; não é que eles não entendem
algumas brincadeiras; os totós só querem realizá-las coletivamente, como uma
matilha, por isso esperam uma ação de outros cachorros (ou a do dono).

Quem é mais
• SE OS CÃES SÃO MAIS INTELIGENTES do

ponto de vista dos seres humanos, talvez seja porque os gatos não estão nem aí para esse tipo de competição. Daria quase para dizer
que os gatos têm uma espécie de arrogância.
E uma arrogância, ainda por cima, com um bocadinho de malandragem. Quer ver?
Se existem milhares de pesquisas com cães
sobre a capacidade de solucionar problemas,
com os gatos elas são raras por um motivo
muito simples: eles não colaboram. O pior: os
felinos, quando percebem que são observados, alteram seu comportamento, seja para
fazer o que aquele humano de jaleco espera,
seja para tirar um sarro da cara dele (os cientistas ainda não sabem qual opção escolher,
mas quem é dono de gato apostaria na segunda: eles estão tirando sarro!).
Tente adestrar um gato. Você vai confirmar o
que todo mundo já sabia e agora os especialistas confirmam: eles toleram a convivência

COMO LUDIBRIAR
SERES HUMANOS

humana. "Os cães são muito mais sociáveis",
diz Jaak Panksepp, o neurocientista da Universidade de Washington, EUA, que identificou seis diferentes estados emocionais em
cães. "Enquanto que os gatos não atrelaram
seu desenvolvimento ao nosso."
De fato, sabe-se há décadas que, ao contrário
de gorilas e golfinhos (dois animais inteligentes que aprendem na base do esquema desafio-recompensa), os cães são capazes de
aprender observando e imitando comportamentos — uma estratégia que costumamos
chamar de pedagogia.
Já com os gatos é preciso utilizar estratégias
para domá-lo. Como? Com uma mistura de
desafio-recompensa e o estabelecimento de
regras e locais para ele dominar — e mesmo
assim, sem muito sucesso: o gato vai se esgueirar pela cama do dono, vai sentar em cima
do seu jornal e vai fugir por uns dias de vez em
quando. Mas isso está mudando...

GATOS CAÇAM RATOS, e ratos trazem
doenças. A cada ano, os 7,7 milhões de
gatos do Reino Unido matam 188 milhões
de animais (além de ratos, aves e sapos).
São 25 mortos por gato. Cães, por outro
lado, caçam, guardam a casa e funcionam
como policiais — você não vê gatos nos
aeroportos procurando por drogas, vê?
Aqui a polémica também é complicada

Além disso, a
companhia que eles oferecem e o prazer
que proporcionam para seus donos
não deixa de ter uma grande utilidade
emocional. Está comprovado que ter um
gato diminui o nível de estresse e ajuda a
baixar a pressão sanguínea. Se bem que
a presença dos cães faz a mesmíssima
coisa. Quer saber? Ponto para os cães!

PAPAGAIO: Ele não

repete apenas o que as
pessoas falam. Memoriza palavras e símbolos,
aprende regras de gramática e sabe contar.
MACACOS: Esqueça a
história de que a diferença entre humanos
e animais é que nós
sabemos construir ferramentas. Nossos primos
também fazem as suas.
Orangotangos já criaram
artefatos para capturar
animais entocados e
usam flores para montar
travesseiros.
GOLFINHOS: Eles tam-

bém têm uma linguagem
rica e extremamente
elaborada. Nos anos
1980, o íisiologista Louis Herman defendeu que
são capazes de brincar
— coisa que os polvos
também fazem.
OVELHAS: Elas têm

ótíma memória visual.
Se agredidas por uma
pessoa, fogem quando
colocadas diante da fotografia do sujeito.
ELEFANTES: Eles têm

depressão e traumas de
infância. Nas localidades da África e da índia
onde manadas foram caçadas, os órfãos formaram gangues agressivas,
que invadem e destroem
vilarejos. É, eles realmente não esquecem! E
segundo um estudo da
Universidade de Emory,
nos EUA, um elefante,
ao observar um espelho,
consegue entender que
a imagem ali é a dele, e
não de outro bicho.

ELES PODEM VIVER JUNTOS?
Está aí um dos poucos quesitos
em que as pesquisas recentes
desafiam o senso comum, Eles
podem, sim! E rnuíto bem —
mesmo que seja no esquema
do personagem Garfield, que
sempre abusa do cãozinho Oddíe,
De acordo com um estudo da
Universidade de Tel Aviv, em Israel
alguns fatores ajudam a estimular
o bom convívio. Tudo fica mais fácil
se o gato for adotado antes do cão,
ou os dois se conhecerem jovens
(o gato com menos de 6 meses e o
cão com até um ano),

Fonte: Galileu, São Paulo, n. 224, p. 36-53, mar. 2010.

