
Harper também morreu. Essa história, 
que descreve emoções muito humanas 
como tristeza e medo, aconteceu com 
dois patos e foi a que mais impressio-
nou a antropóloga americana Barbara 
King durante suas pesquisas para o 
recém-lançado livro "How Animals 
Grieve" (Como os Animais Ficam de 
Luto), sem versão em português. 

Barbara começou sua carreira estu-
dando chimpanzés. Com o avanço das 
pesquisas, descobriu que um sistema 
emocional complexo e profundo, ainda 
não totalmente compreendido pelos 
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por dificuldades com a labrador Luna 
quando a cadela perdeu a mãe, que 
sucumbiu a um câncer em fevereiro. 
"Ela ficou uma semana sem comer 
direito, quase não bebia água e ficava 
entrando e saindo da casinha, choran-
do", diz. Para ajudar a cadela a supe-
rar o luto, a família a deixou dormir 
dentro de casa e a submeteu a um 
tratamento com antidepressivos. "Ela 
parou de chorar e voltou a comer, 
mas virou a minha sombra, ficou 
superapegada a mim", diz Mariana. 

Embora o luto seja uma realidade 
entre os animais. Barbara ressalta que 
a ciência está longe de desvendar to-
talmente o grau de compreensão deles 
sobre o fim da vida. "Nem toda a res-
posta à morte significa luto", diz. Al-
guns bichos reagem com curiosidade, 
cutucando o cadáver. Outros parecem 
indiferentes à perda de um compa-
nheiro e até praticam canibalismo. "O 
luto deles é diferente do nosso. Pesso-
as sofrem por estranhos e conseguem 
canalizar esse sentimento de várias 
formas", diz. No entanto, a compro-
vação de que alguns bichos sentem a 
perda de seus semelhantes mostra que 
as emoções não são, definitivamente, 
exclusividade do ser humano. • 

mais com a morte de outro animal do 
grupo do que os submissos", diz o zoo-
tecnista e especialista em comporta-
mento animal Alexandre Rossi, apre-
sentador do programa "Missão Pet", do 
canal National Geographic. 

Entre animais selvagens, as cenas de 
luto e tristeza vão desde chimpanzés que 
observam em silêncio o companheiro 
morto até elefantes que estendem as 
trombas a um filhote moribundo. No 
caso de animais domésticos, as ligações 
são ainda mais fortes. A empresária 
Mariana Delbue, de São Paulo, passou 

cientistas, integra a personalidade de 
vários animais, indo muito além dos 
primatas, elefantes e golfinhos - as estre-
las da inteligência entre os bichos. "Ca-
valos, coelhos e pássaros são muito inte-
ressantes. Dependendo da personalidade 
do indivíduo e do estímulo que eles re-
cebem, podem desenvolver um grau 
maior de empatia por seres semelhan-
tes", afirma a pesquisadora. Essa empatia, 
que pode ser vista na tristeza demonstra-
da após a morte, está vinculada também 
à necessidade de alianças dentro de um 
bando. "Indivíduos dominantes sofrem 
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Text Box
Fonte: IstoÉ, São Paulo, ano 37, n. 2267, p. 98-99, 1 maio 2013.




