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têm essa habilidade. Avaliá-la em seu animal 
é muito fácil: apenas tente bocejar e perceba 
se ele copia sua ação. Embora simples, a ava
liação pode dizer muito sobre seu cachorro. 
A repetição do gesto mostra que ele provavel
mente tem uma grande conexão emocional 
com o dono “bocejador” e é capaz de prestar 
atenção em manifestações como alterações 
no tom de voz, movimentos corporais e até 
expressões faciais que denotem estados de 
humor ou prenunciem comportamentos.

Hare reconhece, no entanto, que não é 
fácil projetar testes que avaliem quando um 
animal é empático. A maioria das pesquisas 
sobre essa capacidade depende do relato de 
sentimentos - e os cachorros obviamente não 
podem dizer o que sentem (pelo menos não 
de maneira que possamos entendê-los). Talvez 
por isso seja difícil determinar com exatidão 
quando de fato os cães agem com empatia em 
relação a seus parceiros humanos e em que 
momento se trata apenas da imaginação do 
dono ou de sua necessidade de acreditar que
o animal realmente o compreende, projetando 
nele os próprios sentimentos e expectativas.

No entanto, estudiosos costumam con
cordar que há algo definitivamente singular 
no vínculo com os cães: sua habilidade em 
entender nossos gestos por meio dos quais 
nos comunicamos oferece indícios de forte 
sintonia conosco. E a atenção em cada movi
mento que fazemos nos faz sentir especiais. 
Qualquer pessoa que tenha um cachorro pode 
relatar como se sente feliz quando seu pet 
vem cumprimentá-lo à porta balançando a 
cauda - é difícil não acreditar que o sentimento 
seja recíproco. “Alguns estudos mostram que 
esses bichos preferem passar o tempo em 
companhia dos humanos a ficar com os de 
sua própria espécie, um comportamento de 
maneira geral bastante incomum num ani
mal”, afirma Hare.

Além do teste do bocejo contagioso, que 
sugere que os cães têm ao menos uma forma 
básica de empatia, estudos mostram que 
tanto pessoas quanto cachorros (pelo menos 
a maioria deles) experimentam aumento na 
ocitocina, hormônio relacionado ao prazer, 
quando há interação afetiva, em momentos, 
por exemplo, em que são acariciados. E, 
curiosamente, a ativação é maior quando o

é descobrir de que maneira interpretam nossos 
sinais para nos entender-e, assim, conseguem 
obter o que querem.

No entanto, há outros bichos com grande 
capacidade mental. O que torna os cães únicos? 
Baseando-nos na teoria evolucionista, constata
mos que cada animal desenvolveu inteligência 
de maneira particular, moldada pela natureza 
e pelas experiências de cada espécie. No caso 
dos cachorros, a capacidade que se destaca é a 
de ler gestos de comunicação humana. “Admi
timos que os cães podem facilmente usar esses 
sinais para encontrar um brinquedo escondido 
ou um pouco de comida; no entanto, nenhuma 
outra espécie consegue, de maneira instintiva, 
ler nossos movimentos de forma tão adaptada 
como esses bichos”, observa Hare. Essa habili
dade permite que eles sejam incríveis parceiros 
sociais do homem - seja na caça, ajudando em 
alguma tarefa ou mesmo como companhia na 
vida cotidiana. Além disso, essa característica 
é fundamental para conseguir que alguém os 
auxilie na hora de resolver problemas que não 
podem solucionar por conta própria.
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animal entra em contato com uma pessoa do 

sexo oposto.
Hare fala do que chama de “episódio lobo”, 

um evento curioso da história evolutiva, quan
do os lobos basicamente tomaram conta da 
Europa: entre 1,7 milhão e 1,9 milhão de anos 
atrás, durante uma das eras glaciais, lobos 
etruscos, uma espécie relativamente pequena, 
se espalharam por todo o continente do Velho 
Mundo. Foi também nessa época que os seres 
humanos emigraram da África.

PARECIDOS COM BEBÊS
Mas o reinado desses animais não durou muito 
tempo. Conforme os homens modernos, car
nívoros, se tornaram dominantes, passaram a 
perseguir seus concorrentes até extingui-los. 
Daí surgiu um interessante quebra-cabeça, 
que marca a interação afetiva entre as duas 
espécies. Alguns estudiosos propuseram que 
os novos habitantes adotaram filhotes de lobos, 
o que fez com que aumentasse a população no
vamente. A hipótese, porém, desperta críticas, 
já que seres humanos nunca tiveram relação 
particularmente amigável com lobos. “Ten
demos a ter baixa tolerância com predadores 
com presas; a aniquilação desses animais nos 
últimos mil anos quase os levou à extinção”,

lembra o antropólogo. Outros argumentam 
que caçadores descobriram que lobos domes
ticados poderiam ser excelentes parceiros. No 
entanto, esses animais comem muita carne- 
um grupo de dez devora facilmente um cervo 
por dia. Além do mais, seres humanos já eram 
caçadores bem-sucedidos por contra própria- 
não precisavam de muita ajuda.

A questão é como o terrível lobo foi tolerado 
pelos humanos o suficiente para evoluir para 
o vira-lata de olhos meigos que hoje dorme 
em seu sofá. A descoberta custou a Hare uma 
década de estudos e envolveu seu cãozinho 
de infância, Oreo, raposas siberianas, cães- 
-cantores-da-nova-guiné e bonobos do Congo. 
“O curioso é que nem sempre o mais apto 
sobrevive. Às vezes, o mais amigável tem van
tagens evolutivas”, afirma. Para o pesquisador, 
em termos de sobrevivência a grande aquisição 
evolutiva dos cães - desde que começaram a 
ser domesticados, há 40 mil anos - foi a de se 
tornarem muito parecidos com os bebês hu
manos, no que diz respeito a comportamento 
e comunicação, em comparação a seus ances
trais, os lobos. Ou seja: ao se aproximarem das 
pessoas, os cachorros adquiriram outro tipo de 
inteligência social. E, aos nossos olhos, é isso 
que os faz tão adoráveis. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 20, n. 251, p. 52-55, dez. 2013.




