
s ideias do filósofo americano 
Henry David Thoreau sem
pre estiveram à frente de seu 
tempo. Ele morreu em 1862, 

a três anos de ver a Constituição ameri
cana oficializar a proibição da escravidão, 
uma das causas que defendera. Interes
sado nas interações humanas com a na
tureza, foi um dos precursores dos con
ceitos de ecologia e ambientalismo. Sua 
filosofia da desobediência civil - a resis
tência aos atos de governos injustos - in

fluenciou líderes como o pacifista india
no Mahatma Gandhi. O pensamento de 
Thoreau permanece atual também num 
dos aspectos essenciais da vida moderna, 
quando trata da relação entre humanos 
e seus animais de estimação. Thoreau 
escolheu viver no campo, à beira de um 
lago, para desfrutar a vida simples. Lá, 
depois de observar os vizinhos e seus 
animais, chegou a uma conclusão que 
ainda hoje resume a relação do Homo 
sapiens com seus bichos domésticos: 

"Com frequência, um homem é mais 
próximo de um gato ou de um cachorro 
do que de qualquer outro ser humano". 

Desde os tempos de Thoreau, muita 
coisa mudou - mas esse aspecto da vida 
moderna apenas confirmou a percepção 
do filósofo. Os animais tornaram-se par
te da família. Numa pesquisa recente, 
nove em cada dez pessoas ouvidas nos 
Estados Unidos afirmam que seus senti
mentos pelos animais domésticos são 
semelhantes àqueles que nutrem pelas • 
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pessoas mais próximas. Para os amantes 
dos bichos, é apenas a constatação do ób
vio. Para quem não gosta de intimidade 
com os animais, é um desvio de compor
tamento a ser explicado por psicólogos. 
Como é possível o sentimento por ani
mais rivalizar com o apego às pessoas? 

No recém-lançado What's a dogfor? 
(Para que serve um cão?, sem edição no 
Brasil), o jornalista americano John 
Homans investiga as explicações cien
tíficas e filosóficas para a "estranha si
tuação de ter um predador em sua casa, 
deitado de barriga para cima, esperan
do alguém lhe fazer cócegas". Em outro 
livro recente, também sem tradução no 
Brasil, Another insane devotion (algo 
como Outra devoção insana), o ameri
cano Peter Trachtenberg narra a procu
ra por sua gata Biscuit, metáfora para 
seu casamento em crise. Ele descobre 
que o amor por Biscuit e o amor pela 
mulher guardam pontos em comum. 

Goste-se ou não, a elevação do status 
dos animais a integrantes da família 
está aí. Basta passear pelos perfis de 
amigos e parentes nas redes sociais para 
constatá-lo. As fotos do cachorro dis
putam espaço com as do bebê. As de
clarações de amor aos animais se suce
dem em cascata. Vídeos que capturam 
a fofurice de cãezinhos e as proezas de 
bichanos - já viram os gatos cantores? 
- são campões absolutos de audiência. 
A oferta de produtos e serviços para os 
bichos de estimação é mais um indício 
de amor desmedido: há de padaria a 
manicure especializada, num mercado 
que movimenta R$ 12,5 bilhões por 
ano no país. Estima-se que os brasilei
ros, donos de 101 milhões de animais 
domésticos, gastem R$ 400 mensais em 
cuidados com eles. 

Há um local, porém, onde a profun
didade do sentimento é testada para 
além do consumismo e do modismo - as 
salas de espera dos hospitais veterinários. 
Ali, a afirmação de Thoreau soa ainda 
mais verdadeira. Nesse espaço de apreen
são e dor se manifestam, com toda a 
clareza, os laços profundos que ligam os 
humanos aos bichos. Os donos, que 
muitas vezes não aceitam ser chamados 
por esse nome - preferem ser pais, mães 
ou, no mínimo, tutores -, estão dispostos 
a qualquer coisa para salvar seus animais 
ou para evitar que eles sofram. Na recepção 
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do Hospital Veterinário Sena Madureira, 
um dos melhores e mais caros do país, 
famílias inteiras esperam por notícias. 
Alguns, com olhos marejados, observa
vam o vaivém de jalecos brancos na es
cadaria que conduz às salas de exames. 
Pelos corredores, acompanhantes vagam 
com ar preocupado, roendo unhas e en
tornando goles de café. Uma garotinha 
vestida com o uniforme da escola chega 
para o horário de visitas. "Vim ver minha 
irmã mais nova", diz Laura Aragão, de 9 
anos. Hanna, a "irmã" de Laura, é uma 
fêmea da raça dog alemão de 3 anos e 60 
quilos. Os veterinários investigavam a 
causa da paralisia do sistema digestivo 
de Hanna, internada na Unidade de Te
rapia Intensiva (UTI) havia seis dias. No 
hospital, há a opção da UTI humanizada, 
cuja diária custa a partir de R$ 900. Lá, 
os donos podem se internar com seus 

bichos. Com isso, o hospital tenta dimi
nuir o estresse causado pela separação. 
Esse arranjo foi inspirado em estudos 
com bebês humanos que sugerem me
lhora quando as mães ficam na UTI neo-
natal. No Sena Madureira, há suítes com 
sofá-cama, frigobar, TV a cabo, ar-con-
dicionado e serviço de quarto. O objeti
vo dessa estrutura, diz a administração, 
não é apenas dar conforto físico aos hu
manos, mas garantir o conforto psico
lógico dos bichos. Para quem quiser 
também um veterinário exclusivo, a diá
ria sobe para R$ 2.800. 

Há quem diga que a afeição pelos 
animais é proporcional ao dinheiro que 
se tem para gastar no cuidado com eles, 
mas essa afirmação é desmentida pelas 
filas na porta do primeiro hospital ve
terinário público do país, no bairro do 
Tatuapé, em São Paulo. Inaugurado em 
julho, o hospital foi criado para atender 
a população carente. Lá, as filas come
çam antes do nascer do sol. Muitas 
pessoas voltam para casa com seus bi
chos doentes porque as senhas para um 
dos 30 atendimentos diários se esgotam 
rapidamente. Para conseguir uma con
sulta é preciso passar pela análise de 
uma assistente social, que avalia se a 
pessoa teria condições de pagar por 
serviço privado. A dona de casa Nelzi-
ta Bastos, de 59 anos, passou a noite 
inteira na fila para conseguir atendi
mento para Sarita, uma fêmea da raça 
pastor-belga, que está com câncer. A 
aposentada Daisy Veneziani, de 56, e o 
marido, Jonas Oliveira, preferiram per
der o casamento civil de um dos filhos 
de Oliveira para não desmarcar a ope
ração que haviam conseguido para o 
boxer da família, também com câncer. 
"Desejei uma boa lua de mel aos dois 
pelo telefone e vim acompanhar o 
Athos. Ele precisa mais de mim", disse 
Oliveira, enquanto Daisy ajeitava o co
bertor com estampas da Disney sobre 
o corpo do cachorro na maca. "Coita
dinho do meu bebê", dizia ela. 

São histórias emocionantes, como as 
relatadas nas páginas desta reportagem, 
que inspiram pesquisadores do mundo 
inteiro a desvendar a relação entre nós 
e os animais. Uma corrente de cientistas 
liderada pela antropóloga americana 
Pat Shipman, da Universidade da Pen
silvânia, diz que a conexão humana 
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com os bichos é tão profunda que nos
sa evolução foi moldada por ela. Pat 
afirma que o cérebro humano está es
pecialmente desenhado para prestar 
atenção aos animais - uma caracterís
tica importante para a sobrevivência de 
nossos ancestrais nas savanas africanas. 
"O caçador que conhecia melhor os 
hábitos de suas presas era mais bem-
sucedido e também vivia mais, porque 
conseguia perceber quando elas eram 
um perigo", afirma Pat. Depois de pres
tar atenção por milênios em nossos 
predadores e em nossas presas, o cére
bro humano não consegue ficar indife
rente aos animais. Toda vez que o gati
nho se espreguiça na sala, esticando as 
patas da frente e erguendo o traseiro 
numa perfeita postura de ioga, ficamos 
hipnotizados, e algo dentro de nós se 
agita em regozijo. Parece ser mais forte 
que nós. É instintivo. 

O achado de um grupo de pesquisa
dores confirma aspectos da teoria de Pat. 
Liderados pelo neurobiólogo americano 
Florian Mormann, do Instituto de Tec
nologia da Califórnia, eles monitoraram 
as ondas cerebrais de um grupo de vo
luntários enquanto estes observavam 
imagens variadas de pessoas, animais e 
paisagens. Perceberam que a amígdala, 
uma estrutura do cérebro associada ao 
processamento de emoções, era a que 
mais reagia quando os voluntários eram 
expostos às imagens de animais. A ativi
dade elétrica, ademais, estava concentra
da numa região específica da amígdala, 
localizada no lado direito do cérebro. Ali 
costumam ser armazenados informa
ções e estímulos biologicamente impor
tantes para nós. Seria um indício, ainda 
a ser confirmado, de que nosso cérebro 
teria uma especialização funcional para 
lidar com os animais. "É possível que 
essa seletividade reflita a importância 
que os animais tiveram em nosso passa
do evolucionário", escreveram os pesqui
sadores no estudo publicado no ano 
passado na prestigiada revista Nature. 
Em 2007, pesquisadores das universida
des Harvard e Yale, também nos EUA, 
chegaram a conclusão semelhante ao 
testar a velocidade em que as pessoas 
detectam movimentos de animais, hu
manos e objetos. As figuras campeãs em 
sensibilidade aos olhos humanos foram 
de pessoas e de animais. 
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A teoria da conexão ancestral com os 
animais não está isenta de controvérsia. 
Ela parte da premissa que é possível ex
plicar os comportamentos humanos 
atuais com base nas experiências de nos
sos antepassados pré-históricos - como 
se nosso cérebro (e nosso comporta
mento) não tivesse mudado ao longo de 
milhares de anos. Estaríamos condena
dos a lidar com nossos cachorros como 
os homens das cavernas lidavam com 
lobos e mamutes. Para outros estudiosos, 
há explicações menos fascinantes, mas 
mais plausíveis, para os motivos que nos 
levaram a transformar gatos e cachorros 
em membros da família. 

As razões, dizem eles, pertencem 
mais ao reino da psicologia e da socio
logia que aos atavismos - a começar 
pelo fato de que os bichos foram pro
movidos à condição de parentes há 
poucas décadas, e em limitadas cir
cunstâncias sociais. 

Se hoje existem empresas que vendem 
comida congelada para cães - cordeiro 
com grão-de-bico e risoto vegetariano 
são alguns dos pratos -, na década de 
1970, quando a primeira marca de ração 
chegou ao Brasil, a novidade não foi bem 
recebida. As donas de casa estavam acos
tumadas a alimentar os bichos de esti
mação com uma mistura de fubá e bofe 
(pulmão de boi), bem mais barata que a 
opção industrializada. Naquela época, 
aliás, lugar de bicho era no quintal. Eles 
viviam soltos e dormiam farejando o 
relento. Foi o aumento da renda brasi
leira, no fim dos anos 1990, aliado à ver-
ticalização das cidades, o responsável 
pela mudança cultural que trouxe os 
"pets" para a sala dos apartamentos e 
para a cama de seus donos. "Com a re
dução do espaço de moradia, o animal 
entrou na intimidade da família", diz o 
veterinário Mauro Lantzman, professor 
da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo. "A proximidade física gerou 
também proximidade emocional." 

Intrigados pelo fato de muitos pro
prietários tratarem seus animais como 
filhos, alguns especialistas cogitam a 
possibilidade de que a ligação emocio
nal entre humanos e seus animais seja 
do mesmo tipo da que temos com nos
sa prole. Na psicologia, o laço que une 
mãe e filho é chamado de apego. É um 
tipo de vínculo em que os adultos • 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Vida 

transmitem segurança, conforto e pro
teção, para que as crianças explorem 
seus sentimentos e desenvolvam sua 
identidade em segurança. O conceito foi 
se desenvolvendo a partir de pesquisas 
com humanos e outros primatas, mas 
os cientistas acreditam que ele também 
exista em outras espécies. Agora, eles 
querem saber se essa ligação também se 
estabelece entre espécies diferentes, 
como humanos e seus animais. 

A equipe do biólogo József Topál, 
da Universidade Eötvös Loránd, na 
Hungria, conduziu um dos poucos ex
perimentos desse tipo já realizados. Ao 
analisar a reação dos cães perto e lon
ge do dono, ele percebeu que, na pre
sença do humano conhecido, os ani
mais brincavam mais e desbravavam o 
ambiente. Em sua ausência, mostra
vam um comportamento ansioso: fi
cavam perto da porta, à espera do 
dono, por exemplo. Os pesquisadores 
dizem que esses resultados sugerem 
que, mesmo que não exista um víncu
lo de apego completo entre as duas 
espécies, há pelo menos comporta
mentos típicos do apego. "Pode ser 
resultado dos 10 mil anos de domesti
cação", escreveram os cientistas. "Ou
tra possibilidade é que os criadores 
tenham selecionado ao longo do tem
po cachorros que se comportam de 
maneira parecida com as crianças." 

Os resultados permanecem abertos, 
mas uma experiência realizada por um 
grupo de cientistas japoneses reuniu ou
tros indícios de que a relação entre hu
manos e cães é realmente semelhante à 
existente entre pessoas - inclusive, de 
uma maneira química. Antes e depois de 
promover uma sessão de brincadeira 
entre os bichos e seus donos, a equipe do 
pesquisador japonês Miho Nagasawa, da 
Universidade Azabu, analisou a urina 
dos humanos. Eles estavam em busca de 
evidências da oxitocina, substância libe
rada em grandes quantidades quando as 
mulheres amamentam e durante o or
gasmo. É o chamado hormônio do 
amor. Nagasawa e seus colegas desco
briram que a concentração de oxitocina 
não só aumentava depois das brinca
deiras como também era maior nos 
donos que fixavam o olhar mais tempo 
em seus cães. A descoberta não prova 
que os cães se comportam como nossos 
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filhos - mas sugere que nós, emocio
nalmente, os percebemos assim. 

O fotógrafo e jornalista americano 
Jon Katz tem uma opinião mais crítica 
- ou bem-humorada - sobre a ligação 
que temos com os animais. Há alguns 
anos, mudou-se para uma fazenda no 
Estado de Nova York, para conviver com 
ovelhas, galinhas, burros e cachorros. 
Desde então, sua ligação afetuosa com 
os cães já foi objeto de pelo menos sete 
livros. "Gostamos de pensar que nós 
somos as figuras de apego para nossos 
animais. Mas, na verdade, são nossos 
animais que funcionam como figuras 
importantes para nós", afirmou Katz em 
seu livro mais recente, publicado no ano 
passado. Em Going home (algo como 
Indo para casa, ainda sem edição no Bra
sil), ele trata do luto de 
perder um animal de es
timação e disserta sobre 
as razões que levaram os 
bichos a ser objetos de 
tamanha consideração. 
Um dos motivos que ele 
enumera nada tem de ele
vado. Gostamos deles, diz 
Katz, porque os animais 
não podem nos contra
riar. Não dizem que esta
mos errados nem nos dão 
as costas e reviram os 
olhos em sinal de irrita
ção. "Essa é uma das ra
zões por que, às vezes, 
sentimos a perda de um 
bicho de maneira mais aguda do que a 
de pessoas que amamos", escreve Katz. 
"Nossos relacionamentos com os ani
mais são simples e puros. Estão livres de 
conflitos, dramas, crueldades e desa
pontamentos, tão frequentes em nossa 
conexão com outros seres humanos." 
Faz sentido. 

"Os pets oferecem amor incondicio
nal, fazem com que nos sintamos relaxa
dos e amorosamente alimentados", afir
ma Rebecca Johnson, pesquisadora do 
Centro de Interação Homem-Animal da 
Universidade de Missouri. Numa de suas 
pesquisas, Rebecca concluiu que interagir 
com bichos de estimação aumenta os 
níveis de serotonina, substância que aju
da na transmissão de informações entre 
os neurônios. A falta dessa substância é 
uma das causas prováveis da depressão. 

No ano passado, o psicólogo ameri
cano Allen McConnell, da Universidade 
Miami, em Ohio, publicou um levan
tamento sugerindo que os donos de 
animais domésticos geralmente estão 
em boa forma, têm mais autoestima, 
são mais extrovertidos e menos estres
sados. Seu maior achado, porém, foi 
mostrar que é falsa a ideia de que os 
bichos são substitutos para pessoas que 
têm dificuldade em se relacionar com 
gente. Os donos de animais que decla
ravam obter maior bem-estar a partir 
do convívio com seus animais também 
eram os que afirmavam ter relações 
mais satisfatórias com parentes e ami
gos. "O que os amantes dos animais 
fazem é fundir, numa operação psico
lógica, os bichos a seu núcleo de estima, 

aquele onde estão as pes
soas que respeitamos e 
com quem aprendemos e 
partilhamos valores", diz 
McConnell. 

Com tantas explica
ções sobre por que nos 
afeiçoamos aos bichos, o 
comportamento de quem 
não dá brecha a int imi
dades com eles parece até 
fora dos padrões. É o tipo 
de pessoa, muito comum, 
que diz "bicho é bicho, 
gente é gente" e não faz 
festa para os cachorros 
dos outros. A distância 
que eles impõem aos ani

mais, segundo os estudiosos, é apenas 
um traço de personalidade. "São pes
soas que tendem a sobrepor os aspectos 
práticos da vida a valores como o com
panheirismo oferecido pelos animais", 
diz a veterinária Ceres Faraco, presi
dente da Associação Médico-Veteriná-
ria Brasileira de Bem-Estar Animal . 
Isso nem sempre é definitivo. O em
presário Jair Barcellos hesitou em acei
tar o cachorro Samir, que a mulher 
apanhara na rua, mas se afeiçoou ra
pidamente ao bichinho. Quando Samir 
adoeceu, Jair gastou R$ 6 m i l para 
tratá-lo. "Teria feito muito mais", diz 
ele. O cão morreu (leia o quadro na pág. 
84), e Barcellos sentiu-se abalado. "O 
que faço com esse vazio, agora?" Defi
nitivamente, ninguém está imune aos 
animais. 
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Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 766,  p. 80-87, 28 jan. 2013.




