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RESUMO
Cabral, F. G. S. (2019). Produção comunicativa de cães (Canis familiaris) para acesso a
alimento visível e oculto (Dissertação de Mestrado). Instituto de Psicologia, Universidade de
São Paulo, São Paulo.
Evidências indicam que os cães exibem comunicação referencial e intencional em situações que
exigem cooperação conosco. O sinal comunicativo que ocorre com maior frequência nessas
interações é a alternância de olhares entre o receptor (humano) e o referente (alimento de
interesse). Nesta pesquisa, além de discutirmos aspectos relativos à relação entre humanos e
cães, examinamos a produção comunicativa canina (frequência, duração e tipos de sinais
manifestados) em situações nas quais um petisco esteve inacessível em cima de uma mesa de
altura regulável e dentro de recipiente apropriado. Variações foram aplicadas, visando a analisar
os efeitos da visibilidade do alimento (oculto em recipiente opaco ou visível em transparente ambos com vedação), da presença (ou ausência) de alimento dentro do recipiente transparente
e da presença (ou ausência) do tutor durante a ocultação. Sendo assim a pesquisa discutiu
aspectos associados a permanência de objetos, saliência do estímulo visual (alimento) e tomada
de perspectiva. Evidenciamos que o principal comportamento comunicativo, a “alternância de
olhares”, não apresentou um declínio significativo na condição em que o alimento esteve oculto,
ao compararmos com a condição em que esteve visível. Uma das explicações possíveis diz que
os cães mantiveram, na memória, a informação de que o referente era permanente durante o
período de sua oclusão (30 segundos). Além disso, corroboramos que a presença do petisco
exerceu efeito na comunicação dos cães: ao compararmos a situação de estímulo visual
(alimento) com a condição controle (sem comida), pudemos descartar a possibilidade de que o
recipiente, a mesa regulável ou a interação do experimentador com tais objetos estavam
motivando a comunicação. Os cães conseguiram discriminar visualmente o alimento dentro do
recipiente transparente e, por isso, estiveram motivados para a comunicação (foi um estímulo
saliente, portanto). Por último, ao analisar as “alternâncias de olhares”, apresentamos
evidências de uma ausência de capacidade discriminativa, por parte dos cães, do nível de
conhecimento de seus tutores - os quais entravam no ambiente após a oclusão do petisco.
Entretanto, trouxemos à tona um aspecto do experimento que pode ter influenciado o
comportamento comunicativo dos cães nessa condição específica (e, consequentemente, essa
conclusão): a entrada posterior dos tutores no ambiente experimental possivelmente
representou um estímulo mais saliente (dada a relação afetiva tutor-cão), o que resultou na
significativa maior duração, em média, de “olhar para o tutor”, um indicador de captura de
atenção.
Palavras-chave: Cães. Comunicação animal. Permanência de objeto. Cognição social.

ABSTRACT
Cabral, F. G. S. (2019). Dog (Canis familiaris) communication to access food (hidden or
visible) (Dissertação de Mestrado). Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São
Paulo.
Evidence indicates that dogs exhibit referential and intentional communication in situations that
require cooperation with us. The most frequent communicative signal in these interactions is
the gaze alternation between the receptor (human) and the referent (food). In this research, in
addition to discussing aspects of the relationship between humans and dogs, we examined
canine communicative production (frequency, duration and types of signals) in situations where
a snack was inaccessible on a height-adjustable table and inside a container. Variations were
applied to analyze the effects of food visibility (hidden in opaque or visible in transparent
container - both sealed), presence (or absence) of food inside the transparent container and
presence (or absence) of the owner during hiding. Thus, the research discussed aspects
associated with object permanence, salience of visual stimulus (food) and perspective taking.
We evidenced that the main communicative behavior, “gaze alternation”, did not show a
significant decline in the condition in which the food was hidden, when compared with the
condition in which it was visible. One possible explanation is that the dogs kept in memory the
information that the referent was permanent during the occlusion period (30 seconds).
Furthermore, we corroborate that the presence of the snack had an effect on the dogs'
communication: by comparing the visual stimulus (food) situation with the control condition
(without food), we could rule out the possibility that the container, the adjustable table or the
interaction of the experimenter with such objects were motivating communication. Dogs were
able to visually discriminate food within the transparent container and were therefore motivated
to communicate (it was a salient stimulus, therefore). Finally, by analyzing the behavior of gaze
alternation, our research indicated a lack of dogs’ capacity to discriminate the knowledge state
of their owners - who entered the environment after the occlusion of the snack. However, we
have brought to light an aspect of the experiment that may have influenced the dogs'
communicative behavior under this particular condition (and, consequently, this conclusion):
the entering of the owner into the experimental environment possibly represented a more salient
stimulus (given the affective relationship between owner and dog) which resulted in a
significantly longer duration, on average, of the behavior “looking at the owner”, an indicator
of attention capture.
Keywords: Dogs. Animal communication. Object permanence. Social cognition.
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PREFÁCIO
Esta dissertação empenha-se em trazer ao leitor um olhar crítico e contextualizado sobre
a interação humano-cão e sobre as pesquisas da área, além de somar novas contribuições à
Etologia canina (especificamente ao campo da comunicação). Desse modo, no primeiro
capítulo, de caráter introdutório-teórico, são discutidos aspectos concernentes ao início do
convívio entre cães e humanos, à dicotomia (nem sempre evidente) envolvendo explicações
sobre as capacidades sociocognitivas caninas, às diferenças culturais que afetam as relações
entre as duas espécies e à comunicação humano-cão (bem como ao modo ideal de pesquisá-la).
Assim sendo, tem por objetivo promover reflexões sobre as abordagens empregadas pelos
pesquisadores da área, propondo a adoção de um referencial teórico sistêmico, relacional e que
evita reducionismos ou generalizações inadequadas (contribuindo para a dissolução do debate
“inato vs. aprendido”). O estudo das interações comunicativas entre humanos e cães precisa
trazer à tona a pluralidade de fenômenos envolvidos e interconectados: desde o processo de
domesticação iniciado há milhares de anos, passando pelos efeitos evolutivos da relação entre
as duas espécies, até chegar aos aspectos culturais que influenciam e influenciaram a
convivência entre nós. Ao considerar essa visão holística, enriquecemos a pesquisa, pois ela
possibilita que enxerguemos de maneira ampla o cenário interacionista, estabelecendo paralelos
muitas vezes ignorados por estudos pontuais (e.g. com apenas uma raça canina) e/ou enviesados
por paradigmas experimentais de baixa relevância ecológica para os animais. No segundo
capítulo é abordada a pesquisa empírica sobre a produção comunicativa de cães inserida num
paradigma de alimento inacessível, com variações experimentais que permitiram discussões
acerca de temas como permanência de objetos, saliência do estímulo visual (alimento) e tomada
de perspectiva. Adotando como norte desta pesquisa o pensamento crítico e a curiosidade para
desvelar uma pequena parcela da cognição canina, espera-se que, ao final, o leitor esteja
cativado pelos temas aqui expostos, dotado de informações e reflexões enriquecedoras.
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1

SOBRE A RELAÇÃO HUMANO-CÃO

1.1

A antiga relação de cooperação entre humanos e cães, a construção de nicho e as
habilidades sociocognitivas caninas

A interação entre humanos e cães (Canis familiaris) é bastante evidente na nossa rotina
urbana: para observá-la basta sair para caminhar num domingo à tarde, passear num parque ou
até mesmo ir fazer compras num shopping. Os cães exercem diversas funções na sociedade: são
companheiros no nosso dia-a-dia, detectam narcóticos (Jezierski et al., 2014) e explosivos
(Goldblatt, Gazit, & Terkel, 2009), auxiliam pessoas com deficiência visual e auditiva,
identificam sinais de epilepsia (Catala et al., 2019), atuam no pastoreio, realizam resgates, estão
presentes em sessões de terapia e em asilos (Fernworn, 2009; Haubenhofer, 2009; Helton,
2009; Sachs-Ericsson & Merbitz, 2009), dentre outras. De acordo com Kotrschal (2018), eles
também são “lubrificantes sociais” ou “catalisadores sociais”, estimulando a comunicação e o
contato entre as pessoas. O início dessa relação próxima entre as duas espécies ainda é debatido
pela comunidade científica. Entretanto, estudos genômicos e arqueológicos recentes de Frantz
et al. (2016) sugeriram que o processo de domesticação ocorreu de maneira independente na
parte oriental e ocidental da Eurásia, a partir de populações distintas de ancestrais canídeos há
cerca de quinze mil anos. Galibert, Quignon, Hitte e André (2011) sustentam, assim como
outros pesquisadores, que o cão foi o primeiro animal a ser domesticado.
Segundo Coppinger e Coppinger (2001), humanos e cães estabeleceram uma associação
que traz benefícios mútuos até hoje. Colocada essa relação em evidência, por diversas vezes os
pesquisadores se perguntaram: como a nossa comunicação ocorre? Quais sinais comunicativos,
emitidos por nós, são percebidos pelos cães? Eles usam sinais para mostrar objetos ou eventos
no ambiente com aparente propósito de direcionar a nossa atenção? Os sinais sofrem alterações
de acordo com o contexto? Foram ajustados a partir da nossa estreita e duradoura relação?
Enfim, essas são questões que surgem a partir da coexistência com os nossos “melhores
amigos”, que estão inseridos no contexto social humano. Ao conviverem diariamente conosco,
desde o início do processo de domesticação, passam vidas inteiras ao lado de seus tutores observam as pessoas com quem eles conversam, quando e como fazem refeições, como se
locomovem no ambiente, como se comunicam, do que mais gostam, do que não gostam, quando
estão dispostos ou não a oferecer alimentos, etc. Diante disso torna-se relevante a análise da
produção comunicativa dos cães nesse cenário evidentemente interacionista (que envolve um
duradouro vínculo de apego e cooperação) e quais fatores a influenciam.

16

Percebemos que essa interação não é exclusivamente “utilitarista” ou “instrumental”
(no sentido de que os cães prestam serviços a nós, apenas) mas também, afetiva (Serpell, 2004).
Tal fato é evidente na contemporaneidade, quando observamos os cães de estimação. Nesse
caso, a relação humano-cão assemelha-se em muitos aspectos àquela estabelecida entre pais e
filhos possuindo, portanto, características de apego, como as postuladas pela Etologia clássica
(Topál, Miklósi, Csányi, & Dóka, 1998; Palmer & Custance, 2008; Zilcha-Mano, Mikulincer,
& Shaver, 2012). É possível afirmar que esse tipo de interação afetiva vem ocorrendo desde os
primórdios dos processos de domesticação. Como evidência podemos citar Janssens et al.
(2018), que reexaminaram os restos mortais do famoso “cão de Bonn-Oberkassel” (do
Pleistoceno Superior, com aproximadamente 14.223 anos de idade), descobrindo que o mesmo
morreu ainda jovem (com 27-28 semanas) provavelmente em virtude de uma infecção causada
por um vírus do gênero Morbillivirus, que gera marcas específicas no esmalte dos dentes e
possui alta taxa de mortalidade. A hipótese dos autores sugere que esse cão não poderia ter
sobrevivido o tempo que sobreviveu se não estivesse sob cuidados humanos, uma vez que essa
doença geralmente causa morte após um período de três semanas, quando não há tratamento.
Sendo assim, os humanos provavelmente mantiveram a alimentação, temperatura e higiene do
animal (limpando sua boca periodicamente em virtude da salivação excessiva e também seu
corpo - pois a doença causa diarreia e vômitos). Tal interação seria indicativa de um vínculo
afetivo, sem benefícios materiais aos humanos envolvidos, já que o cão não poderia exercer
qualquer função “utilitarista” durante o período (e.g. caçar ou vigiar).
Além do exemplo citado, Guagnin, Perri e Petraglia (2017) analisaram achados
arqueológicos (gravuras em relevo) em Shuwaymis e Jubbah, na Arábia Saudita, que retratam
humanos caçando ao lado de cães, em cooperação. Segundo os pesquisadores, as representações
em rocha foram realizadas, aproximadamente, no oitavo milênio A.C.1 (antes da difusão do
pastoralismo na região). Um aspecto digno de nota diz respeito a presença de coleiras nos cães
retratados sugerindo, de acordo com os autores, um alto nível de controle exercido por
humanos. Além disso, alguns não as possuem, talvez um indício de que realizavam tarefas
distintas dos demais (poderiam ser cães de companhia, por exemplo). O trabalho realizado por
Perri (2016) ao analisar sítios arqueológicos da Cultura Jomon (c. 12.500 - 2.350 A.P.2),
também é ilustrativo desse tipo de relação “utilitarista”, mas que igualmente guarda laços
afetivos. Nele foram analisados enterramentos de cães que possuíam (em diversos casos)
artefatos intencionalmente posicionados, um indício da relevância desses animais para as
1
2

Antes de Cristo.
Antes do Presente.
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comunidades. Ademais, por diversas vezes a disposição dos elementos e o tipo de enterramento
assemelhavam-se aos dos humanos tidos como ótimos caçadores (conferindo um status social
elevado ao cão - comparável ao dos grandes caçadores dos grupos). Examinando o número
desses locais de sepultamento foi possível correlacionar o aumento em sua frequência - indício
de uma maior cooperação entre as duas espécies - com as mudanças climáticas da transição do
Pleistoceno para o Holoceno as quais causaram uma rápida difusão de florestas temperadas no
centro-norte do Japão. Tais alterações geraram um aumento da população de ungulados, o que
pode ter levado a uma mudança no comportamento de caça dos humanos locais (Mellars, 1975
e Rowley-Conwy, 1986 citados por Perri, 2016). Diante desse aumento da oferta de presas nas
florestas (comparativamente menos acessíveis do que os hábitats do período glacial anterior), a
utilização de cães durante as caçadas tornou-se vantajosa e, consequentemente, tais animais
passaram a ocupar um papel socialmente relevante e cooperativo (auxiliavam os humanos a
caçar e, em troca, recebiam abrigo e alimento - passando a integrar nosso nicho ecológico).
Nesse estudo, o uso de cães durante caçadas é considerado como uma adaptação humana às
mudanças de vegetação e de fauna, num contexto em que modificamos ambientes seletivos,
afetando nossa evolução e a de outros organismos.
Em meio a tais conjunturas de notória interação é possível perceber o papel
intervencionista e construtivo dos humanos. Por meio de modificações ambientais e das práticas
culturais fomos capazes, ao longo do tempo, de alterar o comportamento e morfologia de
diversas espécies. Nesse sentido, Smith (2007) enfatiza que “para cada uma das centenas de
espécies de plantas e animais as quais sofreram processos de domesticação em diferentes
períodos e locais ao redor do mundo, as sociedades humanas desenvolveram novos e únicos
conjuntos de comportamentos espécie-específicos” (p. 193, tradução nossa). Dialogando com
tal fato, Laland, Odling-Smee e Feldman (2001), trabalhando em cima da ideia de que “genes,
organismos e ambientes estão em interação contínua e recíproca de modo que cada elemento é
tanto causa quanto o efeito” (Lewontin, 2001, p. 61, tradução nossa), caracterizam o conceito
de construção de nicho como o processo pelo qual organismos modificam seus próprios nichos
ecológicos e os dos demais por meio de suas atividades, escolhas e metabolismo, alterando as
pressões seletivas - o que traz consequências evolutivas aos envolvidos. Os humanos,
possuidores de uma notável cultura cumulativa (Boyd & Richerson, 1996; Mesoudi, 2011),
impactam de maneira intensa e única os ecossistemas numa constante tentativa de preservar seu
bem-estar: minimizam a exposição a predadores e às intempéries climáticas, aprimoram a
produção de alimentos e promovem comércio entre diferentes regiões, por exemplo (Kareiva,
Watts, McDonald, & Boucher, 2007). Diante desse cenário de acentuada construção de nicho,
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nossos ancestrais deram início aos processos de domesticação de plantas, animais e até mesmo,
de maneira mais abrangente, de ecossistemas (Kareiva et al., 2007; Smith, 2007).
Frequentemente, existem fatores ecológicos (bióticos e abióticos) e culturais que guiam ações
humanas as quais alteram fisicamente o ambiente e as relações estabelecidas com os seres vivos.
Os efeitos evolutivos dessa construção só podem ocorrer a partir da persistência de seus
impactos ao longo das gerações por herança ecológica e/ou cultural - no caso humano, a
transmissão por meio da cultura garante essa constância de um modo mais evidente (Laland &
O’Brien, 2011). Flynn, Laland, Kendal e Kendal (2013) afirmam que:

Humanos são grandes construtores de ambientes de desenvolvimento. Por meio de suas
modificações ambientais, a construção de nicho humana cria artefatos e outros recursos
herdáveis que não atuam somente como fontes de seleção biológica de genes humanos, mas
também moldam as oportunidades de aprendizagem e trajetórias de desenvolvimento [itálico
nosso] dos organismos afetados por essa construção. (p. 299, tradução nossa).

Inserido nesse cenário, destaca-se o padrão ultracooperativo dos humanos (Tomasello
& Vaish, 2013) atrelado a essa relevante construção de nicho. A singular cooperação humana
e prosocialidade (Moll & Tomasello, 2007; Tomasello, Melis, Tennie, Wyman, & Herrmann,
2012) certamente facilitaram o início da interação com os ancestrais do cão doméstico, no
contexto da autodomesticação canina (Hare, Wobber, & Wrangham, 2012). Reid (2009)
salienta, assim como Miklósi e Topál (2013), uma sequência de três cenários ilustrativos desse
processo, que se inicia com competição por recursos entre as duas espécies, passa por
comensalismo e, por último, pelo mutualismo (com os cães completamente inseridos na rede
familiar humana, em colaboração). É importante destacar a segunda etapa, de comensalismo,
em que ancestrais canídeos que eram exploradores e/ou que possuíam maior afabilidade eram
atraídos pelos restos de alimentos e dejetos gerados nos assentamentos dos Homo sapiens,
obtendo vantagem na sobrevivência e reprodução – o que deu início a uma convivência com os
nossos antepassados longínquos, que teriam permitido essa aproximação. Nesse cenário, os
“proto-cães” conseguiam se alimentar e os humanos eram favorecidos do ponto de vista da
higiene (diminuição da quantidade de detritos), segurança contra predadores e eficiência nas
caçadas (Reid, 2009; Frantz et al., 2016), caracterizando cooperação. A partir dessa
aproximação inicial veio a segunda etapa de domesticação, caracterizada por sua
intencionalidade – quando passamos a selecionar características caninas principalmente para o
trabalho (pastoreio, vigilância, caça etc.) (Galibert et al., 2011).
Perante a esse contexto, segundo Hare & Tomasello (2005), os cães adquiriram grande
competência na interpretação do comportamento social e comunicativo humano, em virtude da
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acentuada convivência conosco. Eles são capazes de utilizar pistas comunicativas como gestos
ostensivos (e.g. “apontar”) e orientação corporal para localizarem alimentos escondidos (Hare
& Tomasello, 1999; Hare & Tomasello, 2005). Também conseguem distinguir uma
aproximação amigável de uma ameaçadora, observando sinais como postura e movimentação
do corpo (Vas, Topál, Gácsi, Miklósi, & Csányi, 2005). Além disso, eles chamam a atenção por
conseguirem avaliar o contexto social do ambiente ao seu redor (situações de cooperação entre
humanos). Conforme Chijiiwa, Kuroshima, Hori, Anderson e Fujita (2015) constataram em seu
experimento, cães aceitaram com menor frequência petiscos oferecidos por atores que se
recusaram a cooperar com os tutores na abertura de um pote. Por terem evitado esses humanos
podemos perceber que a sensibilidade às pistas sociais comunicativas integra uma relevante
competência desenvolvida pelos cães. Indo mais além, as habilidades deles também englobam
a percepção emocional: Albuquerque et al. (2016) demonstraram que eles são capazes de
reconhecer emoções humanas e caninas e que, sobretudo, conseguem integrar estímulos
auditivos e visuais com valência emocional (realizam uma integração sensorial bimodal,
indicando uma representação cognitiva complexa, segundo os autores). A percepção ou
reconhecimento das emoções de heterospecíficos é de grande valor para os cães domésticos,
uma vez que estão inseridos na sociedade humana e sua sobrevivência é influenciada por nossas
ações. Evidentemente tal habilidade e as demais descritas afetam a comunicação conosco e a
manutenção de uma interação benéfica. Em extensa revisão bibliográfica realizada por Bensky,
Gosling e Sinn (2013) ficam claras as evidências de que os cães usam vocalizações, alternância
de olhares (entre o objeto de interesse e o receptor da mensagem) e posicionamento de seus
corpos para se comunicarem com humanos em situações que exigem cooperação, como será
destacado nas descrições de estudos sobre a produção comunicativa em diferentes contextos,
no capítulo dois.

1.2

As discussões sobre a ontogênese e filogênese dos atributos sociocognitivos
caninos e o referencial teórico aqui adotado
Ao examinar os estudos publicados (e.g. Hare, Brown, Williamson, & Tomasello, 2002;

Hare et al., 2005; Kubinyi, Virányi, & Miklósi, 2007; Udell, Dorey, & Wynne, 2008; Udell &
Brubaker, 2016) é possível notar que os pesquisadores do comportamento, interessados em
explicar a proficiência social dos cães, apresentam hipóteses que envolvem perspectivas
diferentes, porém complementares. De acordo com Resende e Garcia-Mijares (2017) muitas
vezes as explicações recaem sobre dois aspectos, priorizando um em detrimento do outro, numa
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dicotomia “disfarçada”: filogenético ou ontogenético. Há estudos que aparentemente
centralizam-se no passado evolutivo da espécie, pois ressaltam o surgimento de determinadas
características e habilidades a partir dos processos de domesticação (conferindo certo
“inatismo” às mesmas - e.g. Hare et al., 2005) e outros que enfatizam explicações ontogenéticas
- relacionadas, portanto, ao convívio dos cães com humanos ao longo de suas vidas (destacando
os processos de aprendizagem - e.g. Udell et al., 2008). Apresentado esse contexto, é
fundamental valorizar e procurar discussões amplas, que gerem explicações integradas sobre as
habilidades caninas, evitando reducionismos.
Bateson e Laland (2013), retomando e atualizando as quatro questões norteadoras do
estudo etológico de Tinbergen (Tinbergen, 1963/2005), explicitam que elas idealmente devem
oferecer um entendimento multifacetado sobre o comportamento, gerando respostas as quais se
complementam. Com esse intuito, elas buscam explicar características comportamentais por
meio de diferentes tipos de análises, abordando: o(s) mecanismo(s) de controle ou que
regula(m) o comportamento; seu desenvolvimento (ontogênese); seu valor de sobrevivência ao
indivíduo (“utilidade atual”); e sua história evolutiva (filogênese) (Bateson & Laland, 2013). É
possível perceber a existência de um nível proximal de análise (e.g. “como o(s) mecanismo(s)
de controle regula(m) o comportamento?” e “como o comportamento se desenvolve ao longo
da vida do indivíduo?”) e um distal (e.g. “por quê o comportamento se mantem na população?
Qual é o seu valor de sobrevivência?” e “qual é a história filogenética do comportamento como e por quê evoluiu?”). No que se refere aos processos ontogenéticos, Bateson e Laland
(2013) trazem a noção de que uma ampla gama de elementos é herdada pelos seres vivos como,
por exemplo, ambientes de desenvolvimento (com artefatos construídos e que influenciam o
aprendizado), cultura, recursos citoplasmáticos, fatores epigenéticos, etc. (além, é claro, de
genes)3. Isto posto, explanam que a ontogenia não deve ser encarada como um período pósconcepção apenas, mas sim como algo que engloba processos, legados ecológicos e recursos
construídos/acumulados ao longo do tempo (relacionados, portanto, aos genitores, ambiente,
sociedade etc.), que afetam o desenvolvimento do organismo. É pertinente ressaltar que as

3

Em consonância com essa visão, Jablonka e Lamb (2007) identificam quatro tipos de herança informacional que
afetam a evolução: genética (moléculas de DNA e RNA, que são largamente influenciadas pelo desenvolvimento
no que se refere à suas expressões - ou seja, herdar genes não tem um significado determinista na vida do indivíduo,
na maior parte das vezes), epigenética (e.g. metilação gênica, imprinting gênico e também outros tipos de herança
material como o próprio nicho construído e a transmissão de fatores celulares da mãe para o embrião/feto, dentre
outras), comportamental (por meio de aprendizagem socialmente mediada na forma de transferência de
informações - visuais, auditivas, etc. - entre indivíduos) e a baseada em símbolos (comunicação simbólica humana
na forma da linguagem, que permite a transmissão de informações de um modo intenso e único - de acordo com
as pesquisadoras). Portanto, tais autoras criticam a visão gene-centrada e determinista que considera os organismos
como meros “veículos” de seus genes.
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quatro questões (ou tipos de análise) são complementares e que Tinbergen destacava que elas
deveriam contribuir para uma compreensão integrada do comportamento animal. No entanto,
são poucos os tópicos de pesquisa que conseguiram responder por completo as perguntas
norteadoras. Exemplos relevantes envolvem os estudos etológicos sobre o aprendizado e
produção do canto dos pássaros (Bateson & Laland, 2013) - um tema já bastante consolidado
na literatura de algumas espécies e que não cabe descrever aqui.
Partindo da premissa de que as pesquisas precisam focar em modelos explicativos
integrados e que dificilmente um estudo abarca todas as questões orientadoras, fica patente a
importância da adoção de uma perspectiva sistêmica como referencial teórico. Desse modo,
evita que a discussão e interpretação de resultados recaiam sobre apenas um aspecto,
esquecendo ou evitando destacar a existência de outros níveis explicativos - olvidamento esse
que pode tornar a pesquisa menos parcimoniosa e, até mesmo, incompleta em termos de análise
(Dahás, Neves Filho, Cunha, & Resende, 2013). Oyama, Griffiths e Gray (2001) introduzem a
Teoria dos Sistemas em Desenvolvimento a qual está alinhada a um pensamento integrativo
que busca desconstruir a dicotomia Natureza vs. Cultura (Inato vs. Aprendido). Segundo
Resende e Garcia-Mijares (2017), “há consenso na literatura a respeito da existência de aspectos
inatos e aprendidos nos comportamentos de interação entre cães e humanos, e há também
consenso de que essa dicotomia estaria superada.” (p. 108). Não obstante, o debate permanece,
e a razão de ainda existir, de acordo com Ingold (2001), recai no fato de que a Síntese da
Biologia Moderna (Neodarwinismo) valoriza desmedidamente os genes como um conjunto de
instruções que determinam o organismo. Embora haja espaço para a influência ambiental, ela
só é vista a partir do momento em que os genes já se manifestaram na construção do ser vivo,
de modo que a interação com o ambiente fica em segundo plano (e.g. na forma de plasticidade
fenotípica). Nota-se, nessa visão, uma unidirecionalidade que tem como ponto de origem o
gene. Em contraste, Ingold (2001), Oyama et al. (2001) e Gottlieb (2005) buscam uma
perspectiva bidirecional entre genótipo e ambiente, contexto-dependente, em que as interações
são dinâmicas (envolvendo o nicho ocupado - e construído - incluindo relações com outros
organismos) na emergência das características do indivíduo. Nesse sentido, ela evita um viés
de análise, pois considera de igual importância ao desenvolvimento elementos como o DNA,
células, estrutura, interações ecológicas e sociais (Resende & Garcia-Mijares, 2017). Todos
esses fatores interagindo em ciclos de (re)construção, ao longo das gerações, resultam na
ontogenia do organismo (Oyama et al., 2001). Gottlieb (2005), ao discorrer sobre o processo
que faz emergir novas estruturas e funções, durante o desenvolvimento (tratado como
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epigênese), traz a noção probabilística bidirecional (em oposição à determinista unidirecional)
referente às relações entre estrutura-função:

The unidirectional structure-function view assumes that genetic activity gives rise to structural
maturation that then leads to function in a nonreciprocal fashion, whereas the bidirectional
view holds that there are constructive reciprocal relations between genetic activity, maturation,
and function. In the unidirectional view, the activity of genes and the maturational process are
pictured as relatively encapsulated or insulated so that they are uninfluenced by feedback from
the maturation process or function, whereas the bidirectional view assumes that genetic activity
and maturation are affected by function, activity, or experience. (p. 37)

Thelen (2010) diz que a dificuldade em adotar essa abordagem ocorre pois ainda não
houve uma transposição dos princípios sistêmicos ao design empírico, de modo que há uma
carência metodológica e interpretativa que se utilize do referencial dos Sistemas em
Desenvolvimento. A autora também diz que a própria natureza sistêmica é complexa e nãolinear, algo que a faz parecer incompatível com uma análise empírica (linear, prescritiva e
preditiva). Enriquecendo a teoria, Thelen (2010) considera que organismos em
desenvolvimento não seguem instruções de modo mecânico, nem se comportam de modo
aleatório: configuram-se, com efeito, num sistema dinâmico dentro de suas restrições físicas
(i.e. morfológicas) e ambientais, com alguma resistência (estabilidade) a perturbações. Esse
dinamismo permite ao organismo flexibilidade, ou seja, ele exibe variações comportamentais
em torno de um ponto “atrator”, durante seu desenvolvimento. Entretanto, inevitavelmente
encontra novas tarefas, na forma de novos atratores que desestabilizam o sistema e que,
portanto, demandam soluções inéditas. Nessa conjuntura, os contextos sociais e físicos do
animal são componentes fundamentais do sistema e estão em constante interação (limitando e
dirigindo o desenvolvimento). Sendo assim, a relação organismo-ambiente é fundamental para
a gênese dos comportamentos, de maneira que o desenvolvimento não ocorre automaticamente
como se houvesse uma instrução ou programa determinando o aparecimento da habilidade X
após o tempo Y de vida. Como veremos mais adiante, cães provavelmente possuem extenso
período sensível à socialização, à aprendizagem e à comunicação durante suas ontogenias,
característica dependente dos contextos dinâmico-interativos de vida (fisiológicos, ambientais,
de interação com humanos etc.), de acordo com a ótica apresentada.
Doravante, cumpre apresentar algumas pesquisas que tentaram explicar as habilidades
sociocognitivas caninas a partir de perspectivas teóricas e experimentais distintas, porém
complementares. Hare et al. (2002) dão grande ênfase a uma das explicações baseadas no
processo de autodomesticação. Para chegarem às suas conclusões, compararam duas hipóteses

23

de nível distal envolvendo aspectos da filogênese com outra de nível proximal (baseada na
ontogênese). Tais pesquisadores conduziram, portanto, experimentos que testaram as três
principais explicações da habilidade em utilizar pistas sociais humanas. Na primeira, considerase que os lobos-cinzentos (Canis lupus) - os animais filogeneticamente mais próximos do cão
doméstico - deveriam exibir uma performance semelhante a dos cães em tarefas-teste sociais,
uma vez que se adota a seguinte premissa: ambas as espécies compartilharam um ancestral
comum canídeo que apresentava grande flexibilidade no uso de pistas sociais, algo que
permaneceu ao longo do tempo evolutivo. Isso é verificado nos lobos atuais que caçam
cooperativamente em grupo e, por isso, a utilização de pistas dessa natureza torna-se uma
habilidade relevante nesse contexto. Desse modo, essa hipótese (da “generalização canídea”)
prediz que os ancestrais diretos do cão doméstico obtiveram vantagem ao utilizar essas mesmas
pistas (emitidas, contudo, por humanos e não por coespecíficos) - ou seja, generalizaram uma
habilidade que já estava presente.
Na segunda hipótese, a da “exposição aos humanos”, temos que os cães domésticos, por
passarem tanto tempo de suas vidas próximos às pessoas, tornam-se proficientes na utilização
das dicas sociais (aprendem ao longo de suas ontogenias). Nesse sentido, seria razoável supor
a existência de variabilidade interindividual de performance relacionada à idade dos indivíduos
(filhotes deveriam ter um desempenho ruim quando em comparação ao de adultos, por
exemplo) e aos tipos de experiências de vida com humanos (e.g. cães de rua/de canis possuem
interações com as pessoas que diferem em frequência e tipo daquelas estabelecidas entre os de
companhia e seus tutores segundo Serpell & Hsu, 2016 - algo que poderia influenciar as
habilidades sociais).
Por último, a terceira hipótese diz que o processo de domesticação selecionou
habilidades cognitivas e comunicativas específicas, de modo que os cães deveriam ser mais
proficientes do que os lobos (que não foram domesticados) na discriminação de pistas sociais.
Além disso, os diferentes contextos de interação com humanos, ou seja, as experiências vividas
pelos indivíduos não deveriam afetar a performance (dos cães e dos lobos) nas tarefas-teste, já
que a habilidade analisada estaria imbuída de um caráter inato/genético. Igualmente, efeitos de
idade não seriam observados (cães filhotes apresentariam o mesmo desempenho que os
adultos).
Partindo de tais conjecturas, observa-se uma divisão clara entre efeitos da ontogênese e
da filogênese, fato que influenciou o planejamento do estudo de Hare et al. (2002). Podemos
verificar que isso decorre da necessidade prática de delimitar as variáveis para que seja possível
testar seus efeitos. Isso não deveria significar a adoção de uma postura “tudo-ou-nada” (efeitos
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majoritariamente ontogenéticos ou filogenéticos). Entretanto, alguns pesquisadores acabam
destacando uma hipótese em detrimento da(s) outra(s) a partir da interpretação dos resultados.
De modo resumido, Hare et al. (2002) realizaram o experimento baseando-se em uma Tarefa
de Escolha de Objeto aplicada tanto aos cães quanto aos lobos. Nela, os animais deveriam
discriminar, dentre dois recipientes, aquele em que havia um alimento escondido. Para que isso
ocorresse, precisavam utilizar corretamente dicas fornecidas por um experimentador (tocar;
apontar; olhar para o recipiente correto - em diferentes combinações). Objetivando realizar
comparações adequadas para testar as hipóteses mencionadas, comparou-se o desempenho de:
7 cães adultos ao de 7 lobos adultos; de 32 filhotes de cães (com idade entre 9 e 26 semanas)
criados em diferentes contextos (familiares ou de canis); e de cães com idade entre 9-12, 1316, 17-24 semanas. Como resultados os autores revelaram que: os cães adultos tiveram melhor
desempenho na escolha baseada em dicas comunicativas quando comparados aos lobos adultos;
não houve diferença significativa entre o grupo de cães criados em canis e o dos familiares; e,
por último, nenhum efeito de idade foi detectado (os filhotes foram significativamente
habilidosos na utilização de dicas humanas nos três grupos de idade). Na discussão os
pesquisadores interpretaram tais dados como robustas evidências de que foi o processo de
domesticação que selecionou as habilidades sociocomunicativas observadas na interação cãohumano. Vale mencionar que Kubinyi et al. (2007) destacaram o fato de que os 7 lobos adultos
testados não tiveram um tempo de socialização necessário para desempenharem de modo
semelhante aos cães na tarefa. Tais autores demonstraram que lobos suficientemente
socializados adquirem proficiência nesse paradigma experimental (ver seção 2.1.1). Diante
desse quadro, fica evidente a controvérsia sobre o tema e sua abordagem muitas vezes
dicotômica.
Outro teste da hipótese baseada na domesticação iniciou-se a partir de um estudo da
década de 1950 (Belyaev, 1979) e que vem sendo conduzido há mais de cinquenta anos com
raposas (Vulpes vulpes), na Sibéria. Foram selecionados filhotes que mostravam pouco medo
ou agressão direcionada a humanos durante quarenta e cinco anos. Como resultado da seleção
e das reproduções controladas, as raposas passaram a exibir um conjunto de características
(neotênicas) associadas com a domesticação (crânio feminizado, cauda enrolada, orelhas
pendentes, gracilização do esqueleto, etc.) e esse grupo experimental passou, ao longo do
tempo, a interpretar gestos humanos com melhor desempenho quando comparado ao grupo
controle, em que não houve seleção priorizando mansidão (Hare et al., 2005). Os pesquisadores
ressaltaram que as raposas não foram, em momento algum, selecionadas de modo a favorecer
a capacidade de interpretar essas pistas comunicativas de humanos (não tiveram experiências
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prévias específicas de treino). De modo geral, o estudo apresentou evidências que corroboram
a hipótese de que a domesticação pode ter colaborado no surgimento das atuais características
sociocomunicativas dos cães na forma de um subproduto de seleção atuante nos sistemas de
mediação do medo e da agressividade direcionada aos humanos (Hare et al., 2005).
Udell et al. (2008), inseridos no debate ontogenia vs. filogenia, realizaram uma
importante comparação entre lobos socializados e cães utilizando a Tarefa de Escolha de
Objeto. A dica humana oferecida nesse experimento foi o gesto ostensivo momentâneo de
“apontar” (a uma distância maior que 50 cm do recipiente) utilizado em cinco grupos diferentes:
(1) lobos socializados desde os dez dias de vida - testados em ambiente externo com uma pessoa
familiar; (2) cães testados em uma sala, dentro de suas casas, com uma pessoa familiar; (3) cães
testados em ambiente externo, com uma pessoa familiar; (4) cães testados em ambiente externo,
com uma pessoa não familiar; (5) cães de abrigo testados em ambiente interno com uma pessoa
não familiar. Os resultados indicaram que os lobos (em ambiente externo) e os cães (em
ambiente interno) apresentaram desempenho significativo na tarefa de escolha. Nesse sentido,
assemelha-se aos resultados encontrados por Kubinyi et al. (2007), em que lobos socializados
também foram proficientes na utilização de dicas humanas em ambiente externo. Já o grupo de
cães estudado em ambiente externo e os de abrigo não apresentaram bom desempenho no uso
das dicas fornecidas pelos experimentadores. Sendo assim, os pesquisadores chamaram a
atenção para o fato de que os estudos devem levar em conta o ambiente de teste, algo que exerce
efeito nesse paradigma. Os autores também concluem que a variabilidade devida à experiência
de vida (incluindo, portanto, o ambiente e interações com humanos) gera influência importante
no comportamento canino e de lobos, de forma que o tema não pode ser tratado priorizando
apenas supostas capacidades “inatas”.
Ainda sob o mesmo prisma, Udell e Brubaker (2016) discorrem sobre o papel da
domesticação e da experiência individual no desenvolvimento da “inteligência social canina”
de um modo mais parcimonioso, alinhado ao referencial adotado no presente trabalho. Assim
sendo, expressam a ideia de que a socialização e a domesticação compreendem processos
interativos de desenvolvimento e evolução, integrando um continuum. Consequentemente, a
domesticação não pode ser encarada como o único processo responsável por quaisquer
diferenças observadas entre lobos e cães. Na verdade, ela gera condições propícias para uma
“maior flexibilidade do comportamento social” (Udell & Brubaker, 2016, p. 328, tradução
nossa), conferindo uma espécie de “prontidão” para socialização (Savalli, 2017). Por esse ponto
de vista, haveria um período mais extenso em que os filhotes são sensíveis a uma socialização
inicial (a partir de três semanas de idade até 12-16 semanas, segundo os autores). Em
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contrapartida, os lobos e outros canídeos selvagens apresentam um período consideravelmente
mais curto em que estão abertos à socialização - de acordo com Udell, Dorey e Wynne (2010)
dificilmente é criado um vínculo duradouro entre humano e lobo se a sua socialização não tiver
ocorrido em até um mês de vida. Ou seja, os cães possuem uma janela de desenvolvimento
social mais ampla, aumentando as chances de interação com outras espécies sociais (algo que
representa vantagem, do ponto de vista evolutivo, caso seja estabelecido um vínculo de
cooperação). Em conclusão: “a domesticação não deu aos cães novas ‘linguagens sociais’, mas
sim um maior tempo para aprendê-las.” (Udell & Brubaker, 2016, p. 329, tradução nossa). Esse
aprendizado evidentemente pode ser afetado pela história de vida e pelos ambientes de
desenvolvimento, como foi demonstrado por D’Aniello et al. (2017) ao compararem onze cães
que nasceram e foram criados em abrigo (com limitada interação com humanos) com outro
grupo de onze indivíduos que foram criados desde quando eram filhotes por famílias humanas.
Embora tenham testado apenas Golden e Labrador retrievers em um experimento que analisou
o uso do gesto humano de apontar, esses autores levantaram evidências de que os cães
familiares tiveram um desempenho significativamente superior ao dos que foram criados em
abrigo. É necessário sublinhar que os dois grupos eram comparáveis em termos de idade, raça
e sexo e que foram estudados em ambientes internos, dentro do paradigma de Escolha de Objeto
com base no gesto humano dinâmico de apontar (proximal: 10-15 cm do recipiente e distal: 5060 cm do recipiente), ou seja, o experimentador movimentava o braço ao apontar e mantinha o
gesto durante o decurso de dez segundos, no máximo, ou até o cão escolher um dos dois potes.
Caso fosse o correto, o experimentador colocava o alimento no recipiente. Se a escolha não
condissesse com a indicação, o cão não recebia o petisco. Na condição controle, o humano
permanecia parado, com os braços relaxados, olhando para frente. Ao discutirem os resultados,
D’Aniello et al. (2017) frisam um modelo explicativo que se aproxima do manifestado por
Udell e Brubaker (2016), sem minorar os efeitos ontogenéticos associados à socialização,
dizendo que eles provavelmente geraram a diferença significativa de desempenho encontrada
ao compararem os dois grupos: cães de estimação, criados em ambiente familiar, aprendem
facilmente a utilizar o gesto ostensivo, em virtude do maior contato com humanos.
É possível perceber, ao considerar o panorama apresentado, que as capacidades caninas
não podem ser atribuídas em maior ou menor grau ao genótipo ou à ontogenia, mas sim a uma
complexa rede de interações contexto-dependentes: todos os organismos estão em constante
transformação e desenvolvimento durante suas vidas ao interagirem com o ambiente e com
outros indivíduos e não existe um “programa ou arquitetura mental” pré-constituída ao nascer
(Ingold, 2001). Thelen (2010), ao discorrer sobre os sistemas biológicos, traz a ideia de que
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“padrões e ordem podem emergir a partir de processos de interação entre os componentes de
um sistema complexo sem a necessidade de instruções explícitas.” (p. 337, tradução nossa).
Nesse sentido, os cães não viriam ao mundo contendo módulos ou mecanismos cognitivos
“prontos” (semelhantes às propostas de Tooby e Cosmides, 1989) simplesmente aguardando
estímulos durante o desenvolvimento para se manifestarem, como é destacado por Resende e
Garcia-Mijares (2017). Ingold (2001), defende uma visão integrativa a qual tem por foco o
organismo como agente, sempre inserido num processo ativo de desenvolvimento num dado
ambiente e contribuindo, por meio de suas ações e presença, no desenvolvimento dos demais
indivíduos. Diante desse quadro, ele faz críticas direcionadas ao Neodarwinismo (no que se
refere ao fato de não considerar a ontogenia de modo adequado) e à ciência cognitiva (que
realiza uma clara separação entre mente e corpo). Para ele, corpo e mente não podem ser
tratados como elementos separados, mas apenas como dois modos de descrever o mesmo
processo: a própria atividade do organismo-agente em seu meio. Sendo assim, segundo Ingold
(2001), os comportamentos manifestados pelos animais não são meramente mecanicistas ou
dependentes da aplicação de uma fórmula ou programa (genético e/ou mental), mas
representam um “engajamento perceptual com o ambiente”, em constante mudança e
ajustamento - o que estudamos é exatamente esse “ajustamento” comportamental, que responde
ao dinamismo presente no nicho ecológico herdado (e construído).
Por conseguinte, as formas e capacidades dos organismos devem ser atribuídas aos
potenciais criados pelo sistema em desenvolvimento como um todo, representado pelas relações
dinâmicas entre os genes, o ambiente (interno e externo ao sujeito), aprendizado e interações
com os demais organismos (Ingold, 2001). Essa perspectiva gera uma visão integrada e
relacional do organismo, não-dicotômica em relação ao corpo e à “mente” e sem o
determinismo genotípico que trata o desenvolvimento animal como algo pré-determinado e
contexto-independente (ditado por instruções inatas). Esse quadro dinâmico demonstra que os
níveis explicativos proximais são afetados pelos distais e vice-versa (de modo bidirecional),
seguindo a lógica evolutiva. Não faz sentido, consequentemente, perguntar se uma
característica é exclusivamente fruto da ontogênese ou da filogênese, ou se existe maior ou
menor influência de um desses processos (Dahás et al., 2013) - sendo assim, também não
existem respostas para essas questões. Na verdade, temos que a soma de todos os elementos,
interações e histórias resulta na própria Evolução. Adotando esse olhar, podemos dizer que os
ancestrais do cão doméstico se aproximaram gradualmente do nicho construído humano e
passaram a integrá-lo recebendo, inevitavelmente, influências do nosso modo de vida e da nossa
cultura (as quais representaram novos ambientes de desenvolvimento e novas pressões
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seletivas). Enfim, nossas histórias filo e ontogenéticas foram entrelaçadas e podemos dizer que
os comportamentos sociais desses canídeos dependem, evidentemente, da interação entre a
socialização com humanos durante a vida de cada indivíduo (envolvendo seu nicho) e os
processos de domesticação: “O desenvolvimento cognitivo é fruto das experiências do
indivíduo com o ambiente, sendo que o que ele é capaz de fazer é restringido pelo que herdou
ao nascer, sejam genes, seja ambiente.” [itálico nosso] (Dahás et al., 2013, p. 520).

1.3

A visão ocidental (de “estimação”) em relação aos cães e a realidade mundial
No presente, existem mais de quatrocentas raças de cães no mundo exibindo grande

variação fenotípica entre elas, em virtude de características artificialmente selecionadas pelos
humanos nas últimas centenas de anos (Galibert et al., 2011). Essa seleção intencional
promoveu o surgimento de animais especializados em determinadas tarefas como guarda, caça,
pastoreio e companhia, como já salientado na seção 1.1. Ainda de acordo com Galibert e
colaboradores (2011) ocorreu um relevante incremento no número de raças durante o período
Medieval e da Renascença e nos séculos seguintes a continuidade da seleção realizada por nós
priorizou padrões específicos de pelagem, cor, morfologia, porte etc. os quais satisfizeram
interesses essencialmente humanos. Tapper (1988), no livro What is an animal?, editado por
Tim Ingold (1988), faz uma importante discussão sobre nossa relação com os animais,
envolvendo aspectos morais e da formação das sociedades. Em sua linha de pensamento
referente à construção histórica da noção de Natureza no ocidente (e sobre as mudanças na
relação humana com os demais animais), cabe destacar que:
A filosofia e a teologia medieval e renascentista - enraizada na Bíblia e em Aristóteles, e
confirmada por Descartes, Spinoza e Kant - eram completamente antropocêntricas: a natureza
havia sido criada para servir aos interesses da humanidade, “todo animal é concebido para servir
a algum propósito humano, se não prático, então moral ou estético” (Thomas 1983, p.19). O
Homem, feito a imagem e semelhança de Deus e possuidor da razão, era fundamentalmente
diferente de quaisquer outras formas de vida, as quais ele era autorizado a tratar como bem
entendesse. (p. 48, tradução nossa).

Partindo dessa concepção antropocêntrica, nossas relações com diversas espécies de
animais foram moldadas de modo que, muitas vezes, tornaram-se abusivas e moralmente
questionáveis em algumas sociedades. Tapper (1988) discorre, em sua reflexão, que no início
da modernidade o interesse científico na história natural ganhou destaque, o que
inevitavelmente levou a observação de que compartilhávamos várias semelhanças com outros
animais. Thomas (1983), citado novamente por Tapper (1988), destaca a influência do
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surgimento da nova ordem industrial e do crescimento das cidades no processo de afastamento
dos animais não-humanos do núcleo produtivo urbano, o que lentamente fez gestar uma
consciência moral direcionada a eles. Nesse sentido, o antropocentrismo radical (medieval e
renascentista, em origem) passou a dar lugar a um antropomorfismo (Tapper, 1988)
direcionado, cabe ressaltar, a apenas algumas espécies animais (e com variação entre as culturas
humanas).
Diante dessa conjuntura histórica cabe a nós contrastarmos a visão mais difundida no
mundo ocidental4 sobre os cães com realidades diversas à nossa. Tomando por base a
perspectiva

criada

pelas

pesquisas

conduzidas

no

campo

da

cognição

canina,

predominantemente europeias e estado-unidenses, percebemos que os cães são vistos como
amigos, irmãos e até mesmo como filhos (considerando os laços afetivos e de apego
mencionados na seção 1.1), algo reforçado, em partes, nos estudos que utilizam os de estimação
- grupo extremamente antropomorfizado principalmente pelas populações das cidades (Tapper,
1988), com algumas exceções (veremos mais adiante o caso da Coréia do Sul). Sendo assim,
muitas vezes são conferidos a eles estados mentais como sentimentos, pensamentos, motivações
e crenças (Serpell, 2003) implicitamente urbano-industriais, de classe média e do século XX
(num exemplo de “etnomorfismo”), como aponta Tapper (1988) quando analisa as relações
estabelecidas nas cidades ocidentalizadas (e.g. cães vestindo roupas, recebendo festas de
aniversário com bolo, utilizando ofurôs, etc.). Perceptivelmente a antropomorfização
influencia, em larga medida, nosso oferecimento de alimento, abrigo e conforto aos cães
(inserção dos mesmos no contexto social humano e familiar) (Serpell, 2003). No entanto, e
idealmente, ela não pode influenciar em demasia a visão dos pesquisadores, que devem prezar
pelo delineamento de estudos mais próximos da realidade canina (Horowitz & Hecht, 2014),
que não utilizem aparatos complexos ou objetos de pouca relevância ecológica ao animal. Os
cães possuem sua própria “percepção do mundo”5 e modo de agir sobre ele. Nesse sentido, as
discussões precisam levar em consideração a perspectiva do animal e a conjuntura da situação
canina em diferentes culturas (não só na do investigador). Considerando que as pesquisas são
recortes sobre a vida canina e sobre algum contexto/cotidiano, temos que o apontamento de

4

Engloba as sociedades e culturas da Europa Ocidental ou aquelas fortemente influenciadas por ela.
Jakob von Uexküll, no ensaio de 1937, Die neue Umweltlehre: ein Bindeglied zwischen Natur-und
Kulturwissenschaften (The new concept of Umwelt: A link between science and the humanities) já chamava a
atenção para o fato de que é necessário adotar a perspectiva particular do animal, relacionada ao seu modo de
vivenciar o mundo (Uexküll, 1937/2001), discorrendo sobre o conceito de Umwelt, que pode ser traduzido
livremente como surrounding-world (“mundo ao redor”) (Chien, 2006): “all animals are disposed for different
things that each perceives and that it reacts upon. Every animal is surrounded with different things, the dog is
surrounded by dog things and the dragonfly is surrounded by dragonfly things.” (Uexküll, 1937/2001, p. 117).
5

30

realidades díspares merece maior destaque na comunidade científica para que seja possível criar
um campo de pesquisa diverso e dialógico (a partir de interações humano-cão distintas) - daí a
importância desta seção, neste trabalho.
Segundo estimativas de 2015 do IBGE, cães de companhia estão presentes em 44,3%
dos domicílios brasileiros, totalizando uma população de 52,2 milhões de animais. Números
semelhantes são encontrados em outros países como, por exemplo, nos Estados Unidos
(American Pet Products Association, 2017). Entretanto, esse quadro não corresponde à
realidade mundial. Partindo da premissa de que “considerações ecológicas, psicológicas,
culturais e utilitárias estão envolvidas na determinação das atitudes e do tratamento que as
pessoas têm em relação às outras espécies” (Ucko, 1988, p. XI, tradução nossa) e que também
existe uma variação histórica nessas relações, se faz necessária a criação de um panorama sobre
a relação humano-cão, levando em conta a grande população canina de rua e que vive de forma
livre/selvagem. Dos aproximadamente 1 bilhão de cães existentes no mundo (Gompper, 2015),
cerca de 850 milhões sobrevivem de modo errante por meio de uma interação marginal com os
humanos (Coppinger & Coppinger, 2016 citado por Westing, 2016). Tais cães englobam apenas
uma pequena parcela de “ferais” (i.e., que não dependem de humanos para sobreviver), sendo
a maioria deles animais de rua (vivendo em vilarejos, bairros e nos arredores de aterros
sanitários), de acordo com os autores supracitados. Essas populações possuem um contato com
os humanos que guarda algumas peculiaridades importantes e que diferem daquelas observadas
na relação com os animais de estimação (os quais compreendem cerca de 15% do total de cães
no mundo, apenas, e que fazem parte de um contexto predominantemente industrializado e
desenvolvido) (Coppinger & Coppinger, 2016 citado por Westing, 2016). Segundo estimativas
da Organização Mundial de Saúde (World Health Organization, 2015), em torno de 35 até 60
mil mortes humanas anuais são causadas por raiva transmitida por cães de vida livre,
representando um problema que continua sem solução, principalmente em países africanos e da
Ásia (World Health Organization, 2013).
Acharya e Dhakal (2015) pesquisaram sobre a população de cães de rua no vale Pokhara,
no Nepal, averiguando a opinião dos residentes sobre a razão da existência e persistência
numérica desses animais na localidade. Foram registrados 1767 cães e a principal razão
apontada pelas pessoas (24,53% de 371 entrevistados) para explicar esse número foi a
existência de muitos matadouros geridos de modo inadequado, que representam uma fonte
abundante de alimento para esses animais (na forma de descarte impróprio de carne). Em
segundo lugar, 15,4% dos entrevistados disseram que muitos cães são abandonados por terem
adquirido doenças e seus tutores não terem condições de pagar por tratamento veterinário. Além
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disso, é comum que cães acolhidos por cidadãos da região não fiquem restritos somente à
residência, podendo interagir com indivíduos contaminados principalmente nas regiões dos
matadouros, o que facilita a transmissão de doenças, inclusive de raiva (segundo os autores,
cerca de 200 pessoas morrem por ano no Nepal ao contraírem o vírus de cães). Outros motivos
para abandono também foram apontados: 11,32% das pessoas mencionaram a facilidade de
reprodução e prole numerosa (poucos cães são esterilizados, os tutores não tem condições de
cuidar dos filhotes e poucas pessoas podem adotá-los); 10,24% têm a opinião de que a
agressividade canina é um dos principais motivos de abandono; e apenas 2,69% disseram que
o número de cães de rua permanece basicamente o mesmo por causa da ausência de planos
governamentais de controle populacional (e.g. programas de esterilização) (Acharya & Dhakal,
2015). Ao concluírem o artigo, os autores esclarecem que o abandono dos animais
aparentemente é a razão preponderante da persistência populacional de cães de rua e que ele
ocorre por razões teoricamente simples, que podem ser contornadas a partir de cuidados
veterinários apropriados atrelados a controle de natalidade (uma responsabilidade
governamental). Além disso, destacam a necessidade de um trabalho de conscientização
direcionado aos tutores, ou seja, informá-los sobre as características comportamentais caninas
e sobre guarda responsável. Recomendam, também, que serviços veterinários sejam mais
acessíveis à população.
É possível notar a susceptibilidade da interação humano-cão aos fatores
socioeconômicos, culturais e político-governamentais. A relação estabelecida pode sofrer
mudanças significativas a depender dessa rede multifatorial criada por nós, humanos, vivendo
em sociedades que possuem diferentes problemas e atributos. Os cães, em próximo convívio
conosco, também respondem a tais particularidades, gerando padrões comportamentais que nos
influenciam. Afinal, nota-se uma bidirecionalidade entre causas e consequências atuante nas
nossas associações. Assim sendo, contrastando com a pesquisa anteriormente mencionada,
podemos citar a conjuntura da Suécia. Nesse país, de acordo com Malm (2010), existem
aproximadamente 730 mil cães sendo que 70% são de companhia ou atuam na caça
recreacional, são de raça pura e registrados no Swedish Kennel Club. Surpreendentemente e em
extrema oposição à realidade de Pokhara, 3/4 desses cães possuem tutores que pagam planos
de saúde a eles. Além disso, a população canina errante é virtualmente inexistente muito embora
grande parte dos cães não seja esterilizada (Bonnett & Egenvall, 2010). Serpell (2004), em
consonância com Ucko (1988), explicita que nossas atitudes direcionadas aos cães e também a
outros animais podem tomar forma a partir de dois tipos de julgamentos: um deles, baseado no
valor prático, econômico ou instrumental do animal (utilitário) e o outro a partir de uma
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avaliação assentada em sentimentos (afetivo). Partindo dessa constatação, Serpell e Hsu (2016)
ilustram tal realidade de modo pertinente e atual:

Por exemplo, um cão de vida livre, sem tutor, em uma área suscetível à raiva, na China, poderia
ser caracterizado como possuidor de um valor instrumental negativo enquanto um Border Collie
de trabalho da Escócia provavelmente seria visto como possuidor de um valor positivo, nessa
mesma dimensão. De modo similar, um cão de companhia vivendo num apartamento de
Manhattan provavelmente seria altamente valorizado na dimensão afetiva (pelo menos por seu
tutor), ao passo que um cão idêntico vivendo nas ruas de Bagdá ou de Mogadíscio poderia
inspirar um valor afetivo negativo aos humanos que encontrasse. (p. 147, tradução nossa).

Percebemos, portanto, a existência dessa disparidade de valores relacionados ao cão
doméstico e notamos que muito ainda precisa ser feito para garantir o bem-estar desses animais
nos países mais pobres. Por exemplo, em áreas rurais do Zimbábue, de acordo com Butler e
Bingham (2000), os cães possuem valor instrumental relevante no que se refere à proteção de
propriedade privada e de rebanhos (aproximadamente 60% dos domicílios possuem cães).
Entretanto, os mesmos vivem de modo livre, são subnutridos e não-esterilizados, aspectos que
influenciam negativamente os indicadores de bem-estar. Além disso, possuem uma expectativa
de vida de 1,1 ano, em média (sendo que 71,8% morrem ainda no primeiro ano de vida). A
discrepância relativamente à conjuntura de países desenvolvidos é indubitável.
Embora os valores instrumentais e afetivos influenciem consideravelmente nossas
atitudes direcionadas aos cães, segundo Serpell e Hsu (2016) eles não explicam por completo a
variabilidade de interações entre as duas espécies. Portanto, discorrem sobre três categorias que
interferem, principalmente, nas avaliações afetivas que pautam a relação humano-cão: fatores
culturais (e.g. crenças ideológicas, religiosas, históricas), atributos caninos (e.g. raças, porte,
comportamentos) e atributos humanos (e.g. efeitos do gênero das pessoas na interação com
cães). Aqui iremos focar em exemplos culturais uma vez que contrastam de modo mais evidente
com a perspectiva difundida na Europa e nas Américas. Um caso em específico, da Coréia do
Sul, merece especial atenção pois em tal país o consumo de carne proveniente de cães tem valor
simbólico-cultural (Dugnoille, 2018). Essa nação teve um considerável influxo de capital e de
valores ditos “ocidentais” a partir da Segunda Guerra Mundial, quando da ascensão dos “Tigres
Asiáticos”, sofrendo rápida modernização capitalista e transformação sociocultural (Medeiros
da Silva, 2016). Sendo assim, criou-se um conflito entre o valor instrumental/de costumes (cão
visto como alimento) e afetivo (cão visto como companhia), no sentido de que atualmente
“Existem cães que os sul-coreanos comem e cães que sul-coreanos não comem”, como revela
Dugnoille (2018, p. 214, tradução nossa). Tal antropólogo ressalta em seu trabalho a existência
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de um discurso na sociedade sul-coreana que diferencia cães de companhia vs. de consumo
(alimento) e também dos que possuem pedigree vs. sem-pedigree. No entanto, na prática, essas
diferenças não são tão claras e servem ao propósito de evitar julgamentos realizados por
estrangeiros (de culturas diversas, portanto) que consideram a prática de se alimentar de cães
domésticos algo moralmente reprovável. Muitos cidadãos sul-coreanos exibem flexibilidade
em seus discursos e atitudes em relação ao consumo de cães uma vez que, principalmente os
com pedigree, são vistos como alimentos “poderosos” - imbuídos de valores medicinais e de
emancipação social. Nesse sentido, Dugnoille (2018) conclui que quaisquer receios morais
concernentes à relação humano-cão são minorados diante dos aspectos culturais e simbólicos
fortemente arraigados na sociedade sul-coreana, a qual enxerga a carne canina de pedigree
como um símbolo da singularidade nacional (de uma pureza étnica) e de status social elevado.
Como demonstram Serpell e Hsu (2016), crenças religiosas também influenciam nossa
percepção sobre os cães. Menache (1998) menciona que, do ponto de vista histórico, as grandes
religiões monoteístas (Judaísmo, Islamismo e Cristianismo) eram contrárias à criação desses
animais, considerando-os como impuros e perigosos, ou seja, não havia uma explicação
claramente teológica em origem, mas ecológica. Nesse sentido, a autora menciona o nicho
ocupado pelos humanos durante a formação dessas religiões, que englobava regiões desérticas
da Ásia Menor e que eram suscetíveis a ataques de cães selvagens. Do ponto de vista dogmático,
de acordo com o trabalho da autora, fica claro que, embora as religiões monoteístas tenham
pregado claramente que cães eram animais impuros, na realidade muitos fiéis tinham relações
próximas a eles, ainda que apenas o aspecto utilitário fosse mais notório. A afetividade, por
suposição também presente, era atenuada em importância por causa do antropocentrismo
calcado na concepção de um Deus especialmente necessitado de adoração irrestrita e única (por
ter criado a humanidade “à sua imagem e semelhança”). Nesse sentido, o estabelecimento de
relações com animais não-humanos as quais envolvessem afeto, apego e admiração era visto
como prejudicial à fé em um único Deus. Obviamente, essa abordagem em relação ao tema não
resistiu ao tempo, e a ideologia foi superada pela experiência diária com os cães que claramente
demonstraram suas admiráveis singularidades em diversos campos relevantes a nós (Menache,
1998).
Percebemos, então, a pluralidade de relações humano-cão no âmbito mundial (e no
histórico) sendo que, em alguns casos, podemos nos referir até a situações paradoxais (contexto
da Coréia do Sul, por exemplo). Em suma, é inevitável não ficarmos admirados diante desse
cenário tão diverso de relações próximas e duradouras. Quantas histórias não trilhamos juntos?
Quantas características (humanas e caninas) foram influenciadas por esse convívio? Desde o

34

cão de Bonn-Oberkassel (Janssens et al., 2018), que foi acolhido por humanos, passando pelos
enterramentos dos “grandes cães caçadores” da cultura Jomon (Perri, 2016), até os dias atuais
no contexto urbano ou rural, os cães (de rua, de companhia ou de trabalho) afetam nossas vidas
de modos únicos. A partir da cooperação fortalecida ao longo do tempo não podemos deixar de
cogitar que a própria evolução humana também foi alterada, guardadas as devidas proporções,
considerando os substanciais serviços “prestados” pelos cães (seja durante as caçadas de nossos
ancestrais pré-neolíticos, seja atualmente nas grandes cidades atuando como guias,
companheiros, etc.). A miríade de interações estabelecidas entre nós encerra um fenômeno
socioecológico extremamente relevante pois envolve não somente a cooperação entre as duas
espécies e todos os aspectos afetivos e instrumentais relacionados, mas também contextos de
disseminação de doenças e de interações agonísticas, principalmente nas regiões mais pobres
do nosso planeta, que afetam tanto o bem-estar humano quanto o dos cães (Arluke & Atema,
2017). Nesse sentido, pesquisas sobre o comportamento canino são fundamentais para que
possamos entender e aprimorar as relações que possuímos com esses animais.

1.4

A comunicação e a abordagem sobre o tema

De acordo com Endler (1993) os sistemas de comunicação dos animais evoluíram de
um modo particular em que indivíduos conseguem manifestar reações fundamentadas no
comportamento, fisiologia e/ou morfologia de outros, por meio da recepção de sinais
específicos. Os mesmos são caracterizados por mudanças no meio físico provocadas por um
indivíduo (o emissor) e essas alterações carregam informações em potencial até outro sujeito,
denominado receptor (Endler, 1993; Shettleworth, 2010). Tais modificações do ambiente, ou
seja, as sinalizações (emissão de sons e odores, reflexão diferencial de luz, movimentos, gestos
etc.) geradas por um indivíduo de modo ativo (e.g. cão latindo) ou passivo (e.g. aposematismo
de um sapo), são afetadas por algumas propriedades físicas, ecológicas e fisiológicas
(Shettleworth, 2010). Nesse sentido, Endler (1993), assim como Gerhardt (2010), apontam
diversos fatores que influenciam a comunicação durante as fases de geração, transmissão,
recepção e resposta. Dentre eles, podemos destacar: limites biofísicos, bioquímicos e
perceptuais dos indivíduos envolvidos; bloqueio, absorção, refração, reflexão e diminuição (ou
aumento) do sinal pelo meio físico que o transmite; estado de atenção do receptor atrelado ao
tempo de emissão e de recepção do sinal; e riscos ou benefícios associados a aptidão (fitness)
dos sujeitos durante o contexto comunicativo. Perante a isso, é compreensível a existência de
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uma expressiva variedade de sinais e sistemas comunicativos na natureza e o grande interesse
da Etologia pelo tema.
Alcock (2005), em sua revisão sobre a evolução dos sistemas de comunicação, explica
que a seleção natural pode fixar sinais utilizados por espécies apenas se os emissores e os
receptores ganharem em aptidão, ao participarem do esquema comunicativo. A adoção de uma
abordagem adaptacionista ao tema em questão culminou, segundo o autor, em soluções para
algumas situações de difícil compreensão envolvendo emissores e receptores cujos
comportamentos aparentavam minimizar e não aumentar a aptidão. Em alguns casos, por
exemplo, pesquisadores

mostraram

que

contextos

de comunicação,

supostamente

desvantajosos, na realidade elevam as chances de um animal se reproduzir (e.g. cauda dos
pavões - um caso de seleção sexual baseada num sinal visual). Concernente à gênese desses
sinais comunicativos podemos destacar o papel da ritualização, conceito explorado e destacado
em importância por Scott-Phillips, Blythe, Gardner e West (2011), e que compreende o
processo por meio do qual um comportamento torna-se comunicativo por gerar uma resposta
do receptor e configurar-se como vantajoso em termos de aptidão (permanecendo, portanto, ao
longo do tempo evolutivo - daí um caráter filogenético).
Evidentemente um comportamento também pode se tornar comunicativo durante a vida
de um indivíduo com base nas suas interações - nesse caso há uma ritualização ontogenética
(Scott-Phillips et al., 2011). Nela, uma ação aparentemente sem qualquer função comunicativa
(incidental, portanto) ganha esse significado após ser reforçada repetidamente pelos
participantes da interação. Isso acontece, por exemplo, quando observamos um cão ou gato
cheirando o pote de comida vazio e inferimos que o animal deseja comer. Com isso em mente,
completamos o recipiente com ração, criando uma situação de recompensa. A partir de repetidas
interações, com repetidos estímulos de reforço positivo (tanto para o animal humano quanto
para o não-humano), o comportamento de “cheirar o pote” adquire uma função comunicativa,
tornando-se um sinal recebido e interpretado pelo tutor. O cão ou o gato aprendem que ao
cheirarem o pote, ganham alimento e o humano aprende que quando seu animal de estimação
realiza tal comportamento, o faz em razão de uma suposta “fome”. Rossi e Ades (2008)
ofereceram um notável exemplo desse tipo de ritualização quando treinaram a cadela Sofia a
utilizar um teclado com lexigramas para solicitar a um humano objetos específicos,
recompensas e ações. Nesse caso, houve o aprendizado de um novo tipo de comunicação cãohumano bastante eficiente e, segundo os autores, com indícios de intencionalidade claramente
comunicativa - não foi apenas um caso de aprendizagem associativa (Sofia não utilizava o
teclado quando estava sozinha, alternava olhares entre o objeto de interesse e o humano e,
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quando não atendida prontamente, persistia apertando várias vezes o botão no teclado). Savalli
e Ades (2011) reiteram que, fundados em repetidas interações entre emissor e receptor, alguns
sinais podem resultar num padrão comunicativo duradouro e Savalli (2017) sobreleva que, no
caso dos cães, tal processo está intensificado pois evidências apontam para uma prontidão dos
mesmos em interagirem, aprenderem e se comunicarem com os humanos. Por esse ângulo, é
necessário enfatizar que filogênese e ontogênese são indissociáveis, atuando mutuamente no
desenvolvimento de uma eficiente comunicação interespecífica.
Shepherd (2010) ao discorrer sobre o comportamento de “seguir o olhar do outro” (gazefollowing) como uma janela para o estudo da cognição social, afirma que os cães apresentam
uma “habilidade robusta de compartilhamento de atenção com humanos” (p.3, tradução nossa).
Isso foi evidenciado em vários estudos os quais demonstraram a capacidade canina de seguir o
olhar de humanos (e.g. Soproni, Miklósi, Topál, & Csanyi, 2001; Miklósi et al., 2003; Téglás,
Gergely, Kupán, Miklósi, & Topál, 2012) e também de direcioná-lo a um determinado local
por meio, principalmente, de alternância de olhares entre o objeto de interesse e a pessoa com
quem interagem (e.g. Miklósi, Polgárdi, Topál, & Csányi, 2000; Miklósi et al., 2003; Rossi &
Ades, 2008; Kaminski, Neumann, Bräuer, Call, & Tomasello, 2011; Savalli, Ades, & Gaunet,
2014; Piotti & Kaminski, 2016). Em humanos adultos, o comportamento de “seguir o olhar” é
automático e influenciado pelo contexto social, além de ser fundamental para o
desenvolvimento de habilidades sociocognitivas mais complexas, como a tomada de
perspectiva (Shepherd, 2010). A importância desse tipo de comunicação visual, mediada pela
direção dos olhos, pode ser verificada precocemente em neonatos humanos (2-5 dias de idade),
os quais apresentam uma preferência em estabelecer contato visual direto com adultos (Farroni,
Csibra, Simion, & Johnson, 2002) - essa sensibilidade, segundo Shepherd (2010), está presente
em vários vertebrados. Entretanto, a utilização de pistas dêiticas baseadas no olhar (como a
alternância de olhares) não é onipresente nos táxons e, nos humanos, ela só pode ser observada
a partir dos 4 meses de idade, de acordo com o autor. Curiosamente, um dos dois primatas mais
aparentados conosco, o chimpanzé, falha na localização de alimentos escondidos (em Tarefas
de Escolha de Objeto) a partir da direção do olhar de humanos ou por meio de gestos ostensivos
(e.g. apontar para o local do alimento/para o referente), em contextos sem treinamento. Em
contrapartida, cães respondem prontamente às dicas sociais nessa tarefa (Hare et al., 2002; Hare
& Tomasello, 2005). Nesse sentido, alguns pesquisadores como Shepherd (2010) e Hare et al.
(2012) enfatizam que a cooperação durante os processos de domesticação provavelmente
facilitou a evolução das habilidades que envolvem compartilhamento de atenção, algo que afeta
os comportamentos comunicativos.

37

Seguindo nessa perspectiva, Moll e Tomasello (2007), interessados nos efeitos de
diferentes tipos de interações nos atributos cognitivos e comunicativos dos animais, realizaram
comparações entre as habilidades sociocognitivas de crianças humanas e dos grandes primatas,
inseridos em contextos de cooperação e comunicação. Os autores discorreram, então, sobre a
hipótese da inteligência Vygotskiana, a qual estabelece que a participação em interações que
envolvem intencionalidade compartilhada transformou/transforma a cognição humana de
maneiras profundas. Nesse sentido, destacam a importância da “tomada de perspectiva” que
possibilita o entendimento da realidade social em que estamos inseridos (e.g. das regras e das
instituições coletivas). De acordo com essa visão, os singulares atributos cognitivos humanos
foram moldados ou até mesmo constituídos por nossa alta capacidade de cooperação social.
Portanto, a hipótese coloca mais ênfase nos aspectos cooperativos e não nos competitivos circunstâncias de competição foram utilizadas, durante muito tempo, para explicar a cognição
dos primatas (Hipótese da Inteligência Social, de Humphrey, 1976).
É importante mencionar que Moll e Tomasello (2007) possuem o cuidado de não
destacar uma explicação a nível filogenético, apenas. Sendo assim, argumentam que a
ontogenia é fundamental ao desdobramento dos atributos sociocognitivos uma vez que é a partir
da interação entre os indivíduos possuidores de intencionalidade compartilhada (daí a
semelhança com o pensamento de Vygotsky), que é possível a emergência de representações
cognitivas perspectivadas (Moll & Tomasello, 2007) - isto é, a percepção de que outros
indivíduos possuem intenções específicas e experiências diferentes. Isso é essencial nas
atividades cooperativas típicas da nossa espécie e estão fortemente associadas a capacidade de
articulação, compartilhamento de atenção e comunicação. Adentrando nas comparações
realizadas com os chimpanzés, explicam que tais animais não utilizam rotineiramente uma
comunicação cooperativa, além de não possuírem estados atencionais compartilhados (Moll &
Tomasello, 2007). Na verdade, ela é competitiva, em virtude do nicho ecológico ocupado por
eles. Hare et al. (2012) discorrem sobre isso quando comparam bonobos e chimpanzés, frisando
diferenças socioecológicas entre as duas espécies e, principalmente, a menor agressividade e
alta tolerância social dos bonobos (ocupantes de um nicho com menor competição por
alimentos) - os autores relatam que provavelmente essa espécie passou por um processo de
autodomesticação, que gerou características morfológicas, fisiológicas, comportamentais e
comunicativas semelhantes a de alguns animais domesticados, como o cão.
Por último, considerando que a participação frequente de crianças em atividades
cooperativas que envolvem atenção compartilhada leva à construção de representações mentais
complexas (Moll & Tomasello, 2007), um pesquisador pode perguntar se o mesmo não
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ocorreria com os cães (os quais experienciam ricos ambientes de desenvolvimento e de
cooperação), guardadas as devidas proporções (e.g. talvez possuam capacidade de tomada de
perspectiva). Em conformidade com Savalli (2017) é necessário salientar, nessa lógica, que as
evidências de que eles são sensíveis a diversos sinais de atenção do ser humano (e.g. direção
do olhar, posição do corpo, postura) em contextos cooperativos, não implica em considerar que
tais animais dispõem de uma representação cognitiva do que seja o “olhar”, ou das intenções e
motivações dos indivíduos com quem interagem. Os resultados das pesquisas devem sempre
ser examinados de forma parcimoniosa, como respostas comportamentais à presença ou
ausência de estímulos, já que é o comportamento em essência que estamos observando. Atribuir
estados mentais semelhantes aos nossos a qualquer organismo não-humano compreende uma
visão antropomorfizada e, por vezes, antropocêntrica, pois origina-se de uma perspectiva
comparativa em que o animal humano é colocado no “topo”, olhando os demais de cima para
baixo (top-down), numa falsa escala evolutiva crescente de cognição. Frans de Waal e Pier
Francesco Ferrari (2010) discorrem sobre a importância de uma abordagem bottom-up, a qual
prioriza a pesquisa sobre os mecanismos cognitivos basais (alinhada com a biologia evolutiva
e as neurociências) e coloca uma ênfase menor nas diferenças entre as espécies, ou seja, tem
como ponto de partida a análise dos componentes básicos da cognição (que aparecem, muitas
vezes, compartilhados por táxons filogeneticamente distantes). Portanto, torna-se evidente que
essa proposta possui como foco principal os blocos constituintes de fenômenos cognitivos, de
maneira que é possível realizar perguntas como, por exemplo: “seriam as especializações
cognitivas observadas em uma espécie ‘novas capacidades’ ou seriam, provavelmente,
combinações de outras surgidas no passado [na filogenia]?” (de Waal & Ferrari, 2010, p. 202,
tradução nossa). A discussão, colocada sob o prisma defendido, oferece a visão de que as
habilidades fazem parte de uma variedade de mecanismos, de modo que determinadas espécies
podem possuir alguns, mas não todos os que são subjacentes aos fenômenos cognitivos mais
amplos. Em essência, cada espécie possui uma combinação diferente de capacidades, a qual é
moldada, construída e reconstruída, ao longo do tempo, de acordo com o nicho ecológico
ocupado - com todas as peculiaridades inerentes a ele, englobando os ambientes de
desenvolvimento e os diversos tipos de herança (e.g. epigenética, genética, comportamental,
cultural) (Jablonka & Lamb, 2007). Isto posto, ao analisar a produção comunicativa dos cães
devemos adotar, idealmente, uma perspectiva bottom-up, objetivando alcançar discussões que
façam sentido ao modo de vida dessa espécie e que não sejam fundamentadas, a priori, numa
comparação simplista com os humanos - erroneamente refletida em perguntas pouco
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enriquecedoras como, por exemplo: “esse animal alcança nosso (“alto”) nível de cognição e/ou
de comunicação?”.
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2

PRODUÇÃO COMUNICATIVA DE CÃES (Canis familiaris) PARA ACESSO A
ALIMENTO VISÍVEL E OCULTO

2.1

INTRODUÇÃO

2.1.1 A comunicação entre cães e humanos sobre objetos de interesse inacessíveis
De acordo com Miklósi, Polgárdi, Topál e Csányi (2000), quando um objeto de interesse
(brinquedo ou comida) foi escondido de maneira a estar inacessível aos cães, eles utilizaram
uma combinação de vocalizações e alternância de olhares entre seus tutores e o objeto. Tal
comportamento comunicativo foi interpretado pelos autores como uma forma de “mostrar” a
localização do brinquedo ou da comida, direcionando a atenção do humano com sucesso. É
importante destacar que uma pessoa familiar ao cão (hider) ocultava o objeto de interesse em
um de três possíveis locais, na presença do cão (condição C). O tutor entrava no ambiente
experimental após a saída dessa pessoa - portanto, ele não tinha conhecimento sobre o local em
que estava o objeto. A partir da comparação com duas situações-controle as quais envolviam
somente a presença do tutor (condição A - a pessoa familiar acariciava o cão e não escondia
objeto algum) e a presença somente do objeto (condição B - o tutor não permanecia na sala), os
autores observaram a maior frequência de alternância de olhares na condição em que tutor,
objeto e cão estavam presentes (condição C). Vale mencionar que cada condição era dividida
em três etapas distintas. Na primeira, o tutor sempre lia um livro durante um minuto, sentado e
na presença do cão. Após o término desse período, levantava-se e saia da sala. Na segunda
etapa, a pessoa familiar ao cão (hider) entrava e poderia acariciar o cão durante trinta segundos
(condição A) ou esconder um brinquedo (ou alimento) em um de três potes, após o cão cheirálo (condição B e C), saindo da sala em seguida. Na terceira etapa, o tutor entrava na sala nas
condições A e C, sentava-se na cadeira e ficava lendo durante um minuto, na presença do cão.
Na condição B, o cão permanecia sozinho durante esse minuto. Sendo assim, os autores
puderam realizar comparações entre as condições e entre as etapas um e três de cada condição
(verificando os efeitos das manipulações). De especial relevância ao estudo desta dissertação
temos que na condição C (em que o tutor entrava na sala após a ocultação do objeto) ocorreu
aumento significativo dos comportamentos "olhar para o tutor", “olhar para o pote”,
“vocalizações” e “alternância de olhares entre o tutor e o pote” na terceira etapa, quando
comparada à primeira (em que o objeto ainda não havia sido escondido). Igualmente, tais
comportamentos (exceto “vocalizações”) aumentaram significativamente na terceira sessão da
condição C quando comparada a da condição A (em que o hider apenas acariciava o cão). Esse
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experimento será retomado na discussão do presente trabalho (seção 2.4). Prosseguindo nas
investigações sobre a comunicação humano-cão, Gaunet e Deputte (2011) confirmaram os
achados de Miklósi e colaboradores (2000) e somaram à literatura evidências de que os cães
usam a posição de seus corpos para realçar a localização do objeto de interesse. Ou seja,
enquanto estão sinalizando ao tutor, posicionam-se próximos ao local – uma maneira de chamar
a atenção do humano durante o contexto comunicativo (envolvendo, de modo concomitante,
alternância de olhares e olhares para o tutor).
Pesquisadores também investigaram se a relevância do objeto para o cão poderia
influenciar a exibição dos sinais comunicativos. Nesse sentido, Kaminski, Neumann, Bräuer,
Call e Tomasello (2011) demonstraram que essa influência realmente ocorre, uma vez que o
experimentador não encontrava um item que era desejado somente por ele (furador de papel
que era usado, com o cão observando, minutos antes do início do teste), com base nos
comportamentos comunicativos dos cães. Entretanto, conseguia encontrar um objeto que era
relevante somente para o cão (o brinquedo preferido dele). Nesse estudo também foi observado
que quando o experimentador era substituído pelos tutores, eles conseguiam encontrar,
inclusive, o furador de papel com base nos sinais comunicativos de seus próprios cães. Em
suma, a pesquisa demonstrou que a comunicação com uma pessoa não familiar é mais eficiente
quando o cão possui interesse e, consequentemente, motivação para conseguir algo relevante
para si. Já a comunicação cão-tutor funcionou bem em todas as situações testadas.
Piotti e Kaminski (2016), utilizando uma situação semelhante, observaram os
comportamentos dos cães em duas situações experimentais distintas. Na primeira, após a
habituação do cão ao ambiente, a experimentadora se sentava numa cadeira e começava a
escrever num bloco de anotações (que era o objeto relevante a ela). Nesse momento o cão podia
explorar a sala livremente e um ajudante ficava em pé, a cerca de um metro da experimentadora.
Essa situação compreendia a demonstração do objeto relevante. Uma vez terminada, a
experimentadora saía da sala com o bloco de anotações. Logo após, o ajudante retornava com
esse objeto e com um brinquedo canino, escondendo-os em caixas diferentes com o cão
observando. Na condição de distração, o auxiliar voltava com um grampeador (“distrator”) e
um brinquedo, realizando o mesmo procedimento descrito anteriormente. Já na outra situação
(controle), retornava apenas com o brinquedo, escondendo-o numa das caixas e mostrando a
outra vazia ao cão. Cada cão passou por seis testes (dois na condição de objeto relevante, dois
na de distração e dois na controle). Após a etapa de ocultação dos objetos, era iniciada a fase
de busca: a experimentadora voltava para a sala segurando uma caneta (a mesma utilizada para
escrever no bloco de notas) e iniciava um comportamento de busca ao redor da cadeira por
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alguns segundos. Logo após, sentava-se e, olhando diretamente para o cão, dizia coisas como:
“Que estranho. Estava aqui e agora não está mais. Não estou entendendo”, sempre chamando o
cão pelo nome e levantando os braços e ombros. Durante vinte segundos subsequentes passava
a fazer perguntas mais específicas como “Onde está?” e “Para onde foi?”. Na última fase a
experimentadora se levantava e tentava achar o objeto relevante com base nos sinais
comunicativos do cão. Como resultados as autoras observaram que eles não indicaram
preferencialmente o objeto relevante ao experimentador, sinalizando os objetos que eram
interessantes somente a eles (brinquedo ou novo objeto “distrator”). Na segunda situação
experimental, em que o brinquedo não estava presente, os sinais dos cães direcionados ao objeto
relevante ao humano foram mais persistentes quando comparados aos direcionados a um item
distrator. O estudo trouxe evidências de que os cães são capazes de distinguir entre objetos
levando em conta a relevância dos mesmos para um humano. No entanto, também demonstrou
que os cães não conseguiram ignorar seus próprios interesses quando inseridos nas condições
que envolviam a presença de um brinquedo.
A comunicação com humanos nas situações em que o alimento ou objeto de interesse
encontra-se inacessível também foi discutida num estudo realizado com cães e lobos
socializados (Miklósi et al., 2003). Em um dos experimentos os animais foram treinados para
abrir uma caixa ou puxar uma corda para obter comida. Após terem aprendido a tarefa, foram
confrontados com uma situação nova: a caixa estava lacrada e a corda presa, de modo que era
impossível obter o alimento. Nesse caso, a intenção era criar uma condição em que os cães e os
lobos socializados necessitassem da cooperação dos humanos para alcançar o objetivo e, para
isso, seria preciso comunicação. Como resultado, observou-se que quando a caixa estava
lacrada os cães começavam a alternar olhares entre seus tutores e a caixa mais prontamente e
com mais frequência e duração do que os lobos, de modo a solicitar ajuda para obter o alimento.
Os lobos socializados continuavam tentando abrir a caixa por conta própria. Num artigo
comparativo, Kubinyi, Virányi e Miklósi (2007), sem desconsiderarem os efeitos de
treinamento (aprendizagem a partir do contato com humanos), destacaram a importância de
estudos com lobos e cães criados de maneira idêntica. Nesse sentido, as eventuais diferenças
observadas em contextos experimentais poderiam ser explicadas por diferenças genéticas
(espécie-específicas, portanto), na ótica dos autores. Dessa forma, demonstraram em seus
experimentos que lobos submetidos a um processo de socialização especialmente intenso (a
partir de quatro dias de idade) atingiram o mesmo nível de desempenho demonstrado por cães
nas Tarefas de Escolha de Objeto. Ou seja, também foram capazes de utilizar pistas
discriminativas humanas para achar alimentos escondidos. Contudo, nas situações em que o
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experimentador apontava para um dos recipientes de modo momentâneo (ou seja, após apontar
movia o braço para a posição inicial - ao lado do corpo), sem olhar para o recipiente, os lobos
tiveram um desempenho insatisfatório. De acordo com os autores, isso aconteceu pois os lobos,
mesmo após a intensa socialização, não procuravam fazer contato visual com os humanos (e
isso é um aspecto de atenção necessário para que a comunicação seja eficiente nesse contexto).
Um dos pontos abordados pelos pesquisadores e que merece especial atenção diz respeito ao
fato de que os cães apresentam uma “prontidão” para olhar em direção a faces humanas,
enquanto os lobos socializados não a possuem. Nesse sentido, especula-se que os cães tenham
sido selecionados para essa tendência em procurar o olhar humano, algo que é fundamental em
contextos comunicativos e de cooperação (como visto na seção 1.4) e que tem o potencial de
direcionar a nossa atenção.
Considerando as evidências no campo da comunicação humano-cão mencionadas,
Savalli, Ades e Gaunet (2014) avaliaram os critérios de referencialidade e intencionalidade
(baseados em Leavens, Russell, & Hopkins, 2005) de maneira integrada na produção dos sinais
comunicativos dos cães. Os critérios operacionais que foram utilizados para caracterizá-los
como referenciais e intencionais foram: utilização social do sinal (efeito de audiência); exibição
de alternância de olhares entre o objeto (referente) e o ser humano (receptor); comportamentos
de chamar a atenção do receptor; ajuste do sinal de acordo com a direção da atenção do receptor;
e exibição de persistência e elaboração dos sinais quando há falha de comunicação. No
ambiente experimental desta pesquisa havia duas prateleiras (utilizadas de maneira aleatória,
buscando avaliar a referencialidade dos sinais) em que a comida era posicionada. Os cães eram
capazes de visualizá-la, mas não conseguiam acessá-las (com a boca ou patas) devido a sua
altura. Em linhas gerais a experimentadora colocava o alimento sobre uma das prateleiras,
enquanto o cão a observava, e saía por uma porta. Prosseguindo, o tutor entrava por outra, dando
início a um período de trinta segundos para a comunicação cão-tutor. Manipulando em várias
condições experimentais a presença/ausência do tutor, a direção da sua atenção para o alimento
(frente ou costas) e o desfecho após o período comunicativo, esse estudo demonstrou que os
cães exibiram comportamentos de manipulação da atenção do tutor, alternância de olhares entre
o alimento e o receptor (quando o mesmo estava presente e acompanhando visualmente o cão)
e persistência e elaboração dos sinais comunicativos (quando não ganhavam o alimento ou
apenas metade dele). Portanto, os comportamentos observados foram compatíveis com os
critérios de referencialidade e intencionalidade utilizados no estudo.
Ainda, Savalli, Resende e Gaunet (2016) manipularam, nessa mesma situação
naturalística, dicas mais sutis da atenção visual do tutor (e.g. direção dos olhos e cabeça). Os
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resultados apontaram para a utilização de uma combinação entre direção da cabeça e do olhar
dos tutores como dicas visuais por parte dos cães. Isso significa que aspectos sutis, como a
análise da região dos olhos, não foram usados individualmente, sugerindo a utilização de uma
combinação de sinais visuais indicadores do estado de atenção. Desse modo, os cães
apresentaram mais comportamentos comunicativos quando os tutores estavam atentos (i.e.,
adotando uma postura indicativa de disponibilidade para estabelecer contato visual). Ademais,
os cães olharam para os tutores por mais tempo na condição em que estes mantinham o contato
visual. O mesmo não ocorreu quando os tutores olhavam para um ponto fixo (ainda que a
comida estivesse dentro de seu campo visual). Sendo assim, Savalli et al. (2016) argumentaram
que a capacidade de avaliar a disponibilidade para fazer contato visual é essencial para que a
comunicação se estabeleça e envolve um conjunto de sinais fornecidos pelos tutores, que são
interpretados pelos cães.
Noutro estudo, de especial relevância comparativa relacionada a efeitos ontogenéticos,
Barrera, Mustaca e Bentosela (2011) compararam o comportamento de olhar para um humano
manifestados por cães de abrigo e de estimação. Essa análise foi feita durante fases de aquisição
(i.e. com reforço) e extinção (i.e. sem reforço) desse comportamento numa situação de alimento
visível (carne de frango), porém inacessível. A duração do olhar diminuiu nos dois grupos
durante a extinção, com os cães de abrigo apresentando duração significativamente menor.
Segundo os autores, esse resultado pode estar relacionado ao fato de que os cães de estimação
têm mais oportunidades para aprender a persistir na exibição de sinais comunicativos quando
em comparação aos cães de abrigo, os quais interagem menos com humanos durante suas vidas
(papel da ontogenia foi ressaltado, portanto). Os autores também levantaram a possibilidade de
que estresse, medo e outros fatores presentes no grupo dos cães de abrigo tenham interferido
nos resultados.
Por último, é importante citar Marshall-Pescini, Passalacqua, Barnard, Valsecchi e
Prato-Previde (2009) que testaram cães sem treinamento (de estimação), cães de busca-eresgate e cães de agility numa Tarefa sem Solução, analisando os comportamentos
comunicativos deles. Nesse experimento, os cães observavam o experimentador colocar um
pedaço de alimento num recipiente transparente (virado para baixo), posicionado em cima de
uma tábua de madeira. Em três situações, os cães tinham a oportunidade de manipular o
recipiente (que ficava solto) durante um minuto, para obter a comida. Na última situação (quarto
teste), o cão não conseguia mover o recipiente pois o mesmo era fixado à tábua de madeira,
criando um contexto sem solução (alimento inacessível). Sendo assim, seus comportamentos
eram observados durante um minuto, período durante o qual experimentador e tutor
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permaneciam disponíveis para contato visual. O experimento forneceu evidências de que cães
de agility alternaram olhares entre o recipiente e as pessoas com maior frequência quando em
comparação ao grupo de cães de estimação (nas situações em que o recipiente se encontrava
solto). Durante a tarefa sem solução (recipiente fixo), o grupo de agility olhou durante mais
tempo, em média, para os tutores do que os outros dois grupos testados. Na mesma situação,
cães de busca-e-resgate latiram significativamente mais (olhando, ao mesmo tempo que latiam,
para o recipiente ou para uma das pessoas) do que os outros dois grupos. Além disso, alternaram
olhares entre a pessoa e o recipiente com maior frequência quando comparados aos cães sem
treinamento (de estimação) - uma diferença significativa. Ainda, os cães de agility emitiram
esse sinal mais vezes do que os cães de estimação. Entretanto, tiveram um número de
alternâncias significativamente menor do que aquele apresentado pelos de busca-e-resgate.
Marshall-Pescini et al. (2009) concluíram, então, que experiências individuais de treinamento
afetam os comportamentos comunicativos caninos direcionados aos humanos e que isso deve
ser levado em conta nos experimentos (cães de busca-e-resgate e de agility possuem uma
frequência de exibição de alternância de olhares significativamente maior do que a dos animais
de estimação - algo que pode enviesar resultados).

2.1.2 O conceito de permanência de objeto aplicado aos cães, os contextos
experimentais envolvidos e suas limitações

O conceito de permanência de objeto diz respeito a habilidade de um indivíduo entender
que um objeto continua a existir mesmo estando fora de seu alcance perceptual (Piaget,
1937/1954), ou seja, “refere-se ao conhecimento implícito que um organismo possui de que os
objetos existem independentemente de contato visual ou de suas próprias ações” (Wellman,
Cross, Bartsch, & Harris, 1986, p. 1, tradução nossa). Moore e Meltzoff (2008), exemplificam
o conceito apresentando um contexto de oclusão:
Quando algo se move na frente de um objeto, escondendo-o, sabemos que esse oclusor
bloqueia nosso acesso visual. Entendemos que o objeto continua existindo durante todo o
período em que está “escondido” e que sua existência, num local específico, independe da
percepção ou ação humana . . . Ou seja, sabemos que os objetos são permanentes no decurso de
um evento de oclusão. (p. 168, tradução nossa).

De acordo com Piaget (1936/1952) o desenvolvimento dessa habilidade, em crianças
humanas, possui seis estágios característicos durante o período sensório-motor, sendo que os
três últimos englobam uma busca ativa realizada pelo indivíduo para recuperar objetos
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escondidos. O primeiro estágio compreende reflexos simples (frutos de uma herança genética,
segundo Piaget) como acompanhar visualmente objetos de interesse e/ou que se movem,
colocá-los na boca e segurá-los quando encostam na mão (reflexo da preensão-palmar). No
segundo estágio ocorre o que é chamado de reação circular primária na qual a criança passa a
repetir uma mesma ação após sentir-se satisfeita (Piaget, 1936/1952 traz o exemplo de crianças
sugando o polegar: primeiramente num movimento aleatório e depois tornando-se um hábito
adquirido e satisfatório). Nessa fase, presente nos primeiros meses de vida (aproximadamente
de seis semanas de idade até quatro meses), o bebê está explorando seu próprio corpo, sendo
que ainda não há uma exploração ativa dos objetos presentes no ambiente. Adentrando no
terceiro estágio (por volta de quatro até oito meses de idade), as reações circulares tornam-se
secundárias, de modo que as ações são direcionadas ao que é externo ao sujeito (e.g. a criança
exibe intenção de pegar coisas do ambiente, passa a brincar com objetos e começa a perceber
os resultados de suas ações). Piaget (1936/1952) diz que essa mudança significa que o bebê está
“progredindo em sua solidificação do mundo externo” (p. 156, tradução nossa). Porém, assim
que qualquer objeto sai do seu campo perceptual (e.g. durante uma oclusão), o bebê não exibe
engajamento ativo para procurá-lo. No quarto estágio do desenvolvimento sensório-motor (de
oito a doze meses de vida, aproximadamente), uma criança já é capaz de achar um objeto após
testemunhar alguém o escondendo. Entretanto, após observar a ocultação de algo repetidas
vezes num mesmo local (em diferentes sessões experimentais), não consegue achá-lo quando
escondido em um novo ponto (volta a procurá-lo no primeiro, caracterizando um erro
denominado “A-não-B”) (Fiset & Plourde, 2013). Crianças param de cometer tal falha ao
atingir o quinto estágio (em torno de doze a dezoito meses de vida) - desempenham
corretamente em múltiplas sessões das tarefas de “deslocamento sequencial visível” (em que o
objeto é escondido em um novo local em cada sessão experimental - Figura 1D) (Bensky,
Gosling, & Sinn, 2013). Avançando ainda nesse estágio conseguem localizar um objeto em
tarefas de “deslocamento sucessivo visível”, caracterizadas pelo experimentador mover o
objeto (fazendo-o desaparecer) atrás de múltiplos obstáculos antes de escondê-lo no último
local visitado (Bensky et al., 2013). Por volta dos dezoito a 24 meses de idade (fim do período
sensório-motor), crianças chegam ao sexto estágio de permanência de objeto, ou seja, passam
a ser capazes de resolver tarefas de “deslocamento invisível” (Figuras 1E e 1F) (Piaget,
1937/1954). Nessas situações acredita-se ser necessária a formação de uma “representação
mental do objeto e de sua trajetória” (Collier-Baker, Davis, & Suddendorf, 2004) - algo que
será discutido ainda nesta seção. Fiset e Plourde (2013) destacam que muitos pesquisadores
tentaram, ao longo da história, obter evidências de que diferentes animais conseguem atingir os

55

três últimos estágios - utilizando, portanto, uma perspectiva top-down, que tem como parâmetro
comparativo o ser humano (de Waal & Ferrari, 2010 - ver seção 1.4).

Figura 1- Esquema dos experimentos de deslocamento visível e de deslocamento invisível
D

E

F

Fonte: Cabral, F. G. S. (2019). Feito com SketchUp Free (Trimble Inc.). (D) Um exemplo de
deslocamento visível em que o experimentador posiciona o objeto no aparato (opaco) visitado e
posteriormente mostra sua mão vazia. (E) Exemplo de esquema geral dos experimentos de deslocamento
invisível. (F) Um exemplo de deslocamento invisível em que o experimentador coloca o objeto numa
ferramenta de deslocamento, a rotaciona em 180º (a), transfere o objeto de modo imperceptível para um
dos aparatos (b) dispostos em semicírculo e mostra ao cão a ferramenta vazia (c).

Na tarefa de deslocamento invisível (Figuras 1E e 1F), de acordo com Fiset e Plourde
(2013), um objeto é escondido dentro de uma ferramenta de deslocamento (a) diante do sujeito
e, em seguida, ela é transportada e inserida em um dos oclusores do semicírculo (b) (com o
indivíduo observando). O objeto é deixado, de maneira imperceptível, dentro desse oclusor (b).
Em seguida, a ferramenta em que o objeto havia sido transportado é exibida ao sujeito vazia
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(c). A procura realizada no local correto (b) indica que o indivíduo é proficiente em problemas
de deslocamento invisível e, portanto, já possui um relevante entendimento da permanência de
objeto (atingiu o último estágio do desenvolvimento sensório-motor). Segundo Fiset e Plourde
(2013), em vários experimentos cães não cometeram erros “A-não-B” e foram capazes de
resolver apenas tarefas de “deslocamento sucessivo visível”. Numa “tarefa de transposição
espacial”, em que não há ferramenta de deslocamento e em que são movidos apenas os aparatos
de ocultação, os investigadores constataram que, além dos cães, os lobos cinzentos também não
responderam adequadamente ao deslocamento invisível. Sendo assim, os dois grupos atingiram
o quinto dos seis estágios de permanência de objeto, corroborando os achados de várias
pesquisas (Triana & Pasnak, 1981; Gagnon & Doré, 1992; Watson et al., 2001). Logo, em sua
revisão, Bensky et al. (2013) assinalam que várias evidências suportam tal conclusão.
Gagnon e Doré (1992) analisaram possíveis influências de pistas olfatórias durante seu
experimento (semelhante à Figura 1F), demonstrando que elas não exerceram efeito relevante
nas escolhas dos cães (que se basearam em informações visuais, principalmente). Esse controle
foi realizado ao borrifarem água com odor de rosas nos brinquedos e nos aparatos utilizados,
uma estratégia que não garante um controle absoluto sobre a exalação das pistas odoríferas - as
quais poderiam, em teoria, terem sido detectadas pelos cães. Outros pesquisadores utilizaram
métodos diferentes quando o objeto de interesse era um petisco: esfregaram o alimento em
todos os aparatos utilizados (Fiset & Plourde, 2013), criaram protocolos em que a comida só
era fornecida após o cão efetuar sua escolha, dentre outros (Bensky et al., 2013). De maneira
resumida, Gagnon e Doré (1992) confirmaram que os cães (n = 30) apresentaram um bom
desempenho em tarefas de deslocamento sucessivo visível (corroborando estudos anteriores) e
que a performance de terriers, cães de caça e de trabalho não foram diferentes entre si.
Surpreendentemente, os autores também verificaram que os animais testados foram bemsucedidos em tarefas de deslocamento invisível, o que poderia significar que alcançam o estágio
seis de permanência de objeto (embora tenham desempenhado melhor na tarefa visível).
Entretanto, segundo Collier-Baker et al. (2004), os pesquisadores desse estudo não fizeram um
controle adequado para evitar um “efeito Clever Hans”7, ou seja, não foram atentos ao fato de
O efeito Clever Hans (“Hans esperto”; Kluge Hans, em alemão) recebe esse nome em homenagem ao cavalo
Hans que, aparentemente, realizava operações aritméticas. Seu “professor”, o alemão von Osten, realizava
perguntas como, por exemplo, “quanto é 3 vezes 2?” e, nesse caso, Hans responderia batendo uma de suas patas
contra uma superfície 6 vezes seguidas. Suas respostas eram surpreendentemente corretas. Após investigação, o
psicólogo Oskar Pfungst publica, em 1907, evidências de que o cavalo identificava dicas sutis de seu treinador
(von Osten) ou de outras pessoas que realizassem as perguntas. Ele só era capaz de responder se estivesse
observando a pessoa e, além disso, se o humano não soubesse a resposta, Hans não acertava. Pfungst concluiu que
o cavalo prestava atenção nas expressões faciais humanas enquanto estava “respondendo”. Ao detectar mudanças
sutis, Hans parava de bater a pata exatamente no número correto (Samhita & Gross, 2013).
7
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que as pessoas envolvidas poderiam estar fornecendo dicas sutis (e.g. direção do olhar) e de
modo não-intencional aos cães. Em suma, os experimentadores provavelmente indicaram, de
modo inconsciente, a localização do objeto na tarefa de deslocamento invisível.
Sendo assim, na pesquisa que realizaram usando um design experimental semelhante ao
de Gagnon e Doré (1992), Collier-Baker et al. (2004) trouxeram evidências de que os cães não
atingem o sexto estágio de permanência de objeto ao efetuarem controles experimentais
importantes: o experimentador (cabeça e tórax) era ocultado por uma cortina e os tutores eram
vendados durante as sessões. Além disso, em alguns testes posteriores, a ferramenta de
deslocamento era colocada atrás do experimentador (e não nas proximidades de um dos
aparatos), após o objeto já ter sido escondido. Nessas situações muitas vezes os cães não
realizavam escolha alguma ao procurarem o objeto, mas aproximavam-se da ferramenta de
deslocamento ou do experimentador. Isto é, ficou claro que os cães fundamentaram suas buscas
numa regra de “adjacência” (escolhiam o aparato oclusor mais próximo da ferramenta), de
modo que não estariam “reconstruindo mentalmente” a trajetória do objeto durante o
deslocamento invisível. Nas pesquisas posteriores esse efeito de posicionamento passou a ser
levado em conta, de modo que atualmente ainda não há evidência robusta de que cães atinjam
o sexto estágio piagetiano de permanência de objeto.
O bom desempenho nas situações mencionadas envolve a memória operacional dos
cães. Cowan (2017) relata que existem várias definições para essa capacidade, de modo que o
tema ainda é frequentemente debatido. O autor prefere uma acepção ampla, dizendo que ela se
refere a uma quantidade de informação reduzida (e.g. localização espacial de um objeto)
mantida num estado temporário de alta acessibilidade no cérebro, sendo utilizada durante
solução de problemas e interações comunicativas. Destarte, Fiset, Beaulieu e Landry (2003)
examinaram esse aspecto em dois experimentos de deslocamento visível, com intervalos de
retenção diferentes. Durante os experimentos, um objeto de interesse (brinquedo de borracha
ou bola de tênis) era ligado a um fio transparente e movido pelo experimentador até atingir uma
de quatro caixas e desaparecer atrás dela (a ação era realizada com o cão observando). Logo
após, um anteparo opaco era inserido de maneira a ocultar as quatro caixas. A partir desse
momento era iniciado um intervalo de retenção que variava entre 0; 10; 30 e 60 segundos no
experimento I e entre 0; 30; 60; 120 e 240 segundos no experimento II. O cão só era liberado
para procurar o objeto após um intervalo determinado. Os pesquisadores revelaram que o
sucesso em localizar o objeto declinou em função do intervalo de retenção (o declínio tornavase evidente entre 10 e 60 segundos, aproximadamente), nos dois experimentos. Contudo, de
acordo com a análise, manteve-se acima do que era esperado ao acaso até o período máximo de
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240 segundos. Segundo os autores, os cães “mantiveram a informação” (utilizando a memória
operacional) do local em que o objeto havia sido escondido. Essa alegação é sustentada pelo
argumento de que o desempenho acima do esperado não ocorreu por meio do uso de uma
estratégia não mnemônica (i.e., orientar o corpo ou cabeça) uma vez que seria necessário que
os cães permanecessem posicionados na direção correta durante todo o intervalo de retenção, o
que não ocorreu. É importante mencionar que não houve controle das pistas olfatórias exaladas
pelo objeto de interesse, embora os autores tenham eliminado da análise dois cães que farejaram
constantemente o chão e/ou as caixas durante a busca - um critério subjetivo e que não garante
que os demais animais utilizaram apenas pistas visuais e memória. Nessa perspectiva, novos
experimentos controlando melhor tal aspecto (relacionado ao olfato canino) são necessários,
especialmente quando se propuserem a discutir memória operacional e permanência de objetos.
Diante de tais pesquisas, torna-se importante dissertar acerca de outros referenciais que
discutem o tema e os seus contextos experimentais. A utilização da abordagem piagetiana em
estudos comparativos mostrou que os animais podem usar diferentes estratégias na resolução
de um mesmo problema (mesmo que aparentemente possuam capacidades cognitivas
semelhantes), conforme apontaram Collier-Baker et al. (2004) na sua conclusão. Levando isso
em conta, percebemos que os cães tiveram um desempenho acima do esperado em tarefas de
deslocamento invisível em alguns estudos (e.g. Gagnon & Doré, 1992) pois conseguiram
formar associações de modo praticamente espontâneo, em situações sem controle adequado. E
isso ocorreu mesmo na inobservância de efeitos de aprendizado, como constatado tanto por
Gagnon e Doré (1992) quanto por Collier-Baker et al. (2004). Por conseguinte, podemos
verificar a indispensabilidade de se considerar a relevância ecológica da tarefa para o animal
testado, incluindo o seu modo de vida e interações com outros indivíduos. A partir do momento
em que atentamos para essas características, é possível criar controles experimentais mais
adequados - Collier-Baker et al. (2004), partindo da premissa de que cães são especialmente
habilidosos em detectar sinais sutis emitidos por humanos, criaram protocolos específicos
considerando essa capacidade (colocaram uma cortina bloqueando os experimentadores,
vendas nos tutores, alteraram a dinâmica experimental, etc.).
Assim sendo, podemos questionar a relevância desse tipo de estudo comparativo (e.g.
primatas vs. canídeos), considerando os peculiares modos de agir e experienciar o mundo de
cada espécie: até que ponto a investigação de uma “capacidade mental de representação” do
movimento de um objeto, durante deslocamento invisível, é válida? Do ponto de vista
socioecológico essa habilidade teria qual valor de sobrevivência aos indivíduos analisados?
Como ela afetaria a relação do animal com seu ambiente, predadores, coespecíficos etc.? É
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preciso ter em mente que as combinações das estratégias manifestadas pelos organismos dizem
respeito ao modo como interagem com os diversos fatores constituintes de seu nicho ecológico.
O indivíduo, ao agir ativamente, percebe seu mundo e interage com todos os elementos, algo
que afeta suas ações (comportamento) e o nicho ocupado, num processo de percepção-ação
cíclico (Gibson & Pick, 2000, Fragaszy & Perry, 2003; Fragaszy & Mangalam, 2018). Ou seja,
o ambiente físico e as interações (inclusive as sociais) interferem no modo pelo qual o animal
percebe e explora as propriedades ambientais e essa percepção também é afetada pelos seus
limites biológicos e potencialidades (forma, tamanho, fisiologia, etc.), contribuindo na
caracterização de como é o “agir” no mundo desse organismo (seus comportamentos e
capacidades observados por nós) (Gibson, 1979/2014). Por esse ângulo, o conceito de
affordance (termo criado por Gibson, 1979/2014) enriquece nossas reflexões sobre o tema pois
refere-se justamente ao “ajuste entre as capacidades do animal e as oportunidades de interação
que o ambiente proporciona . . . Affordances são propriedades do ambiente assim como também
estão relacionadas às capacidades de um animal em utilizá-las” (Gibson & Pick, 2000, p. 15,
tradução nossa)8.
Cães percebem e exploram os ambientes utilizando, principalmente, o olfato: “O que o
cão vivencia é formado por aquilo que ele cheira: da mesma forma que visualizamos imagens
em nossas mentes, o cão vislumbra odores;” (Horowitz, 2016, p. 33, tradução nossa). Sua
acuidade olfatória é cerca de 10.000 – 100.000 vezes maior que a de um humano, com
capacidade de detectar odores na concentração de 1-2 partes por trilhão (Walker et al., 2006).
Além dessa notável característica, Craven, Paterson e Settles (2010), ao estudar o fluxo de ar
dentro da cavidade nasal dos cães, notaram que amostras de moléculas odoríferas, inaladas por
cada narina, são detectadas de modo separado pelo epitélio olfatório - sendo assim, os animais
conseguem realizar uma comparação bilateral em termos de intensidade de estímulo, o que
explica a capacidade extremamente eficiente de localização da origem dos odores. Horowitz
(2016, p.41, tradução nossa) descreve essa habilidade como uma “olfação em estéreo”, capaz
de guiar o cão nas três dimensões. Do ponto de vista anatômico, eles possuem, na parte posterior
do nariz, ossos turbinados convolutos com diversas reentrâncias (que aumentam
consideravelmente a área de superfície), revestidos pelo epitélio olfatório. Por meio de modelos
8

Barrett (2011) destaca a relação entre o conceito de affordance com o de umwelt (Uexküll, 1937/2001),
mencionado no capítulo um desta dissertação. Para ela, esse paralelo é evidente uma vez que affordances são
“organismo-dependentes”, ou seja, “refletem o grau de detecção e capacidade de uso, que um animal possui, das
oportunidades específicas do ambiente, considerando seu particular sistema nervoso.” (p. 98, tradução nossa). E
aqui cabe adicionar: não só seu particular sistema nervoso, mas também sua morfologia como um todo. De acordo
com a autora, as ideias de James Gibson não são “anti-mentalistas”, mas apenas “buscam negar a separação entre
organismo e ambiente, percepção e ação.” (p. 111, tradução nossa).
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computacionais os autores verificaram que o fluxo de ar gerado durante o comportamento de
“farejar” é otimizado para o transporte de moléculas odoríferas até essa região, que contém
milhões de neurônios olfatórios - esse fluxo e o padrão anatômico da cavidade nasal são
nitidamente diferentes dos verificados nos humanos (Craven et al., 2010).
Considerando que o olfato é tão preciso e relevante ao modo de vida dos cães qual o
motivo de excluí-lo completamente dos experimentos de permanência de objeto? Ele faz parte
da percepção-ação do cão em seu ambiente - compreende uma atividade exploratória de
aquisição de informações. Enquanto pistas olfatórias são salientes para eles e utilizadas de modo
extremamente acurado, para nós as pistas visuais atreladas às “representações mentais” talvez
sejam mais utilizadas e precisas. Ou seja, as affordances do sistema animal-ambiente são
extremamente importantes e exercem influência nos experimentos, de modo que deveriam ser
priorizadas durante a elaboração do desenho experimental e, principalmente, da pergunta
norteadora da pesquisa. Não há problemas em o cão perceber que um objeto continua existindo
(ou que foi transferido para outro) a partir da detecção de odores ao invés da criação de uma
representação mental/visual da trajetória do objeto. Ao mesmo tempo, não há problema em
utilizar dicas sociais emitidas por coespecíficos ou por heterospecíficos para achar um objeto
que sumiu do campo visual. Em suma, o constructo teórico de "permanência de objeto" envolve
diversas percepções-ações do animal dentro do nicho que ele ocupa. Não pode ser reduzido a
um fenômeno demasiadamente abstrato ou mentalista, pouco naturalístico ao animal e típico de
uma abordagem piagetiana aplicada às nossas crianças (humanas - portanto possuidoras de
affordances diferentes de um cão). Alguns autores possuem, inclusive, perspectivas distintas
sobre o tema. Thelen, Schöner, Scheier e Smith (2001) criticam o conceito de permanência de
objeto existente nas explicações das respostas manifestadas por crianças em situações de erro
“A-não-B”, preferindo utilizar uma abordagem dinâmica (Teoria dos Sistemas Dinâmicos).
Nela, leva-se em conta a interação de processos básicos como memória, estado de atenção,
postura, capacidades motoras e de exploração ambiental da criança na emergência dos padrões
observados no paradigma experimental (Savelsbergh, 2005). Sendo assim, não seria necessário
invocar e salientar uma ausência de “representação cognitiva do objeto” (um constructo
mental), que pouco diz sobre o modo de perceber o mundo e de agir sobre ele. Não existe, de
acordo com a perspectiva em pauta, uma causa única que justifique a perseverança do erro Anão-B, em crianças. Isto é, o modelo proposto pelos autores “captura uma dinâmica de múltiplos
processos que ocorrem paralelamente, de modo integrado, em vários locais do cérebro e do
corpo [itálico nosso]” (Thelen et al., 2001, p.10, tradução nossa), numa cognição corporeada,
portanto. Em suma, Thelen demonstra que as dinâmicas perceptuais, motoras e as ações do
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indivíduo em seu contexto (incluindo a memória de atos pregressos) faz emergir seu
“conhecimento” sobre o mundo - o “conhecer” / “saber” não está separado do “perceber” /
“agir” (Savelsbergh, 2005; Barrett, 2011).
Tendo em mente as diferentes abordagens sobre o tema e, principalmente, os conceitos
de affordances e da percepção-ação, podemos criar um cenário hipotético em que um cão
farejador desenha um experimento sobre permanência de objeto a ser aplicado a um humano.
Ele é um cientista muito cuidadoso e deseja controlar o máximo possível de variáveis com o
intuito de averiguar se os Homo sapiens percebem que um objeto continua existindo, mesmo
após ser escondido. Como ele sabe que os humanos gostam de dinheiro, ele escolhe uma nota
de cem dólares para que os sujeitos fiquem bem motivados. Além disso, na sociedade canina,
a permanência de objeto sempre esteve mais atrelada ao sentido do olfato do que ao da visão,
então ele acha que os humanos também possuem capacidade semelhante. Logo, decide vendar
os sujeitos experimentais, afinal, a nota permanece existindo, pois o cheiro dela continua sendo
exalado no ambiente. Então, ele dá a nota para o humano cheirar e cuidadosamente a esconde
debaixo de uma dentre quatro caixas de papelão dispostas em um semicírculo. Em seguida, o
humano é liberado para procurá-la no ambiente. O cão obtém o seguinte resultado: humanos
não possuem permanência de objeto pois não conseguem procurar uma nota escondida, a partir
de uma “representação primária mental-olfatória”. Entretanto, quando o controle das pistas
visuais é removido, eles conseguem achar o objeto de primeira, o que indica a necessidade de
novos experimentos para averiguar essa capacidade. Ao que tudo indica, humanos não possuem
uma representação mental-olfatória da permanência de objeto, mas usam mecanismos “mais
simples”, dependentes de pistas visuais, para achar objetos.
Esse cenário é obviamente bastante absurdo e exagerado, mas promove uma reflexão
importante acerca da aplicabilidade e validade de certos paradigmas aos animais. Isso é
especialmente relevante nos experimentos comparativos que adotam humanos como parâmetro.
Por último, ainda no nosso exercício de perspectiva-reversa, vale lembrar que no ambiente
natural dificilmente um preá ficará escondido numa toca hermética que evita a saída de qualquer
pista olfatória. Desse modo, o cão continua recebendo essa informação que lhe indica a presença
do animal dentro do esconderijo. Ou seja, estando na natureza, podemos questionar a
necessidade da habilidade de permanência de objetos, conforme descrito por Piaget. Não é
preciso possuir uma representação mental de que o preá continua existindo e de sua trajetória
(numa espécie de reconstrução ou de mapa cognitivo do mundo-ao-redor), quando se tem um
sistema olfatório extremamente preciso e que permite uma exploração direta e dinâmica do
ambiente (a percepção-ação torna-se evidente nesse caso). Igualmente, um petisco guardado
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numa embalagem ou pote sem vedação, na cozinha de um apartamento, sem dúvida exala
moléculas que estimulam o olfato canino. Já um ser humano, com sua cavidade nasal
característica, utilizará uma combinação de estratégias diferentes: confiará mais em pistas
visuais e em sua “representação mental” da trajetória de um objeto de interesse. E mesmo essa
dita “representação” (humana) pode ser questionada uma vez que traz a noção dicotômica entre
mente e corpo, discutida por Gibson (1979/2014), Ingold (2001) e outros pesquisadores da
percepção-ação. Ou seja, para que um indivíduo perceba o mundo e atue nele não é essencial
que possua representações mentais sobre o mesmo ou sobre aspectos que dele façam parte segundo Barret (2011) é a centralidade das representações mentais, divorciada do ambiente e
da ação, que é criticada por Gibson (que erroneamente, é considerado “anti-mentalista” por
alguns autores). Em conclusão: animais utilizam uma combinação de táticas (capacidades)
espécie-específicas para resolver o mesmo problema, e isso depende das affordances do sistema
indivíduo-ambiente, que é dinâmico e interativo. A depender da situação, também podem
priorizar uma estratégia em detrimento de outras, como veremos a seguir.
Bräuer e Belger (2018) analisaram o comportamento de busca e a representação de
objetos por meio de odores, considerando a maneira como o cão se relaciona com seu ambiente
(sua percepção-ação sobre ele). As autoras salientam que a maioria dos estudos atuais toma por
base uma visão antropocêntrica, investigando a presença ou não de capacidades consideradas
importantes para os humanos. Ou seja, relatam que parte relevante das pesquisas recentes, que
abordam o entendimento canino sobre o ambiente (social e físico), é baseada nos sentidos visual
e auditivo. Em seu estudo, Bräuer e Belger (2018) utilizaram um paradigma experimental de
“Violação de Expectativa”: os 48 cães testados podiam farejar um rastro odorífero de um
brinquedo (A ou B), arrastado previamente (pelo experimentador) no chão por uma de quatro
rotas distintas. Entretanto, quando chegavam ao final da trilha de odor (em outra sala), podiam
encontrar um brinquedo diferente (B ou A), com cheiro distinto (condições “surpresa” AB/BA),
ou não (condições de base BB/AA). Sendo assim, as autoras puderam comparar a reação dos
cães ao se depararem com o segundo objeto e o modo como realizaram a busca, entre as quatro
sessões experimentais (condições). Compararam, ainda, o desempenho de cães de trabalho e de
estimação nesse contexto. Considerando a sequência de quatro sessões experimentais apenas
na primeira, em que detectavam que o objeto não era o mesmo da trilha, eles demonstraram
significativamente mais hesitação: um sinal de “surpresa” (quebra de expectativa) para pegar o
brinquedo (na comparação das condições “surpresa” vs. “de base”). Além disso, continuaram
procurando pelo objeto que havia deixado o rastro odorífero da outra sala. Os resultados
apontaram, portanto, que os cães “representam” (de acordo com as autoras) objetos via odor e
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que também exibem flexibilidade comportamental durante as buscas pois usam diferentes
estratégias. Por último, a análise não indicou quaisquer efeitos causados pelos papéis exercidos
cotidianamente por eles (de resgate/policial ou de companhia). Uma das conclusões mais
importantes dessa pesquisa, para nós, diz respeito a utilização de diferentes estratégias pelos
cães durante a busca pelo objeto. No final da trilha de odor, já na outra sala, havia quatro locais
em que o brinquedo poderia ser escondido atrás de barreiras opacas (Figura 2). Dois desses
locais foram denominados como “internos” (2 e 3) e os outros dois como “externos” (1 e 4),
devido à proximidade dos mesmos em relação à porta. Foi verificado que os cães farejaram
significativamente mais quando o brinquedo esteve escondido nos pontos “externos” (e.g.
Figura 2B) - um indicativo de que a busca se baseou primariamente em estímulos visuais e
estratégias aprendidas.

Figura 2: Esquema do ambiente experimental de Bräuer e Belger (2018)

A

B
Fonte: Cabral, F. G. S. (2019); esquema ilustrativo baseado no ambiente experimental do estudo de
Bräuer e Belger (2018). Feito com SketchUp Free (Trimble Inc.). (A) Visão em perspectiva (anterior) a
partir da porta da segunda sala; 2 e 3: locais denominados “internos” pelas autoras; 1 e 4: locais
“externos”. (B) Visão em perspectiva (posterior) demonstrando um brinquedo (em azul) colocado num
local “externo” - nesse caso, o cão precisaria percorrer uma distância maior para achá-lo, se comparada
a uma situação em que o brinquedo estivesse nos locais 2 ou 3.
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Portanto, o olfato foi utilizado quando necessário: durante a detecção da trilha na
primeira sala e quando a tarefa de busca se tornava mais difícil (situações em que o brinquedo
estava escondido nos locais “externos” da segunda sala). As autoras mencionam Gagnon e Doré
(1992), os quais também verificaram que cães farejavam com maior frequência durante tarefas
“mais difíceis” de permanência de objeto (de “deslocamento invisível”). Em concordância,
Bräuer e Belger (2018) concluem que os cães utilizaram o olfato quando não acharam de modo
mais direto o brinquedo por meio da visão, ou seja, adquiriram informações priorizando
diferentes sentidos de acordo com as oportunidades oferecidas pelo ambiente/contexto.
Destacam, ainda, que ambas as estratégias foram bem-sucedidas: os cães acharam o objeto de
modo igualmente rápido (latências equivalentes) nos quatro locais ao utilizarem uma busca
mais direta e visual (nas barreiras “internas”), mas também ao farejarem para atingir os dois
locais “externos”. Outro resultado importante foi o aprimoramento da busca ao longo das
sessões experimentais, ou seja, a latência para achar o brinquedo foi significativamente menor
na última sessão quando comparada à primeira, demonstrando a rápida capacidade de
aprendizagem e de familiarização com o set-up experimental. Entretanto, não houve diminuição
do comportamento de farejar ao longo das sessões - o que sugere a importância do olfato para
os cães ao explorarem um ambiente.
Horowitz, Hecht e Dedrick (2013) testaram a capacidade olfatória de cães (sem treino)
na discriminação da quantidade de um alimento oculto, em pratos descartáveis fechados de
modo não-hermético. Na situação experimental, os cães puderam escolher entre dois pratos
posicionados a 1 metro um do outro. Eles diferiam em relação à quantidade de salsicha: em um
deles havia apenas uma porção e, no outro, cinco porções. Antes de realizar a escolha, os pratos
eram apresentados diretamente aos cães (pelo experimentador), que podiam farejá-los.
Constatou-se que não houve diferença significativa na comparação dos eventos de aproximação
aos pratos: os cães não se aproximaram com maior frequência do prato que continha as cinco
porções de salsicha. Na discussão de tal resultado, as autoras discorrem sobre a possibilidade
de que os animais não conseguiram diferenciar entre os dois pratos pois a quantidade de salsicha
não foi adequada. Talvez fosse necessário aumentar as porções para que houvesse uma
diferença relevante em termos de emissão das pistas olfatórias. Além disso, embora os cães
estivessem em jejum de três horas, as autoras não puderam garantir que haveria preferência pela
maior porção de alimento - elas argumentaram que isso poderia ser resolvido com outro teste
de preferência utilizando pratos abertos com diferentes quantidades visíveis. Um ponto
importante das conclusões do trabalho refere-se ao fato de que possivelmente não há
necessidade de controles absolutos envolvendo pistas olfatórias nos experimentos que usam

65

alimentos. Entretanto, as pesquisadoras frisam que é fundamental certo cuidado diante desse
entendimento, uma vez que aparentemente os cães estariam ignorando um sentido fundamental
ao seu modo de experiência da realidade (dada a biologia de sua cavidade nasal e cérebro destacadas anteriormente nessa seção). Nessa linha de raciocínio, elas concluem que
provavelmente os cães não estariam usando todas as suas capacidades nos contextos
experimentais e que talvez os mesmos não sejam concebidos de modo a possibilitar uma
exploração completa do ambiente e de seus estímulos por esses animais.
Perante os resultados e conclusões aqui descritos e que colocam em evidência a
utilização de diferentes estratégias pelos cães (e.g. uso de dicas visuais sutis de heterospecíficos;
“regra de adjacência” da ferramenta de deslocamento; representação de objeto baseada no
olfato), com distintas prioridades (pistas visuais primariamente utilizadas e odoríferas nas
situações mais “complexas”), é pertinente dissertarmos sobre a capacidade visual canina e suas
limitações. Byosiere, Chouinard, Howell e Bennett (2018) fizeram uma revisão sobre vários
estudos que examinaram esse aspecto, que é de suma importância - aproximadamente 74% das
pesquisas sobre a cognição de cães utilizou paradigmas majoritariamente visuais (Bensky et al.,
2013). Segundo os autores, a percepção de cores e a acuidade visual canina possuem
sensibilidade inferior àquela verificada em humanos. Entretanto, cães conseguem detectar
frequências de cintilação de até 80 Hz, enquanto nossa detecção é de até 60 Hz. Isso faz
diferença, por exemplo, quando são utilizados monitores ou televisores em experimentos com
cães, já que a taxa de atualização das imagens em vídeo depende dessa frequência, que é
ajustada de acordo com a nossa capacidade visual. Ou seja, uma reprodução visual fluida para
um humano pode ser truncada para um cão, a depender da frequência do monitor (atualmente
alguns modelos possuem frequências superiores a 60 Hz, que podem ser utilizados com cães).
De modo geral, Byosiere et al. (2018) deixam claro que existem poucos trabalhos que
exploraram a visão dos cães e que grande parte utilizou amostras pequenas em testes com
indivíduos de uma raça específica - algo que não permite distinguir eventuais efeitos de
diferenças morfológicas, fisiológicas etc. Notamos, mais uma vez, que a consideração das
affordances ambiente-animal são fundamentais na construção do experimento, da pergunta
norteadora e da interpretação dos resultados.
Em conclusão, é pertinente citar Bensky et al. (2013) quando discorrem sobre o
panorama empírico atual, ressaltando as tentativas dos pesquisadores de separar as “escolhas
de estratégias diferentes” das possíveis “restrições cognitivas” em tarefas que exigem solução
e/ou escolha por parte dos cães. Nesse sentido, percebemos que ainda há uma dicotomia
relacionada
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cognitivos/mentais/conceituais abstratos) e o que ele “faz”. Daí a importância de se discutir
outras abordagens teóricas e práticas sobre o assunto, como as que foram discutidas nesta seção.
Bensky et al. (2013) também dizem que o tema da permanência de objeto é de relevante
importância para o estudo da cognição animal e pertence a uma área especialmente frutífera de
pesquisa. Segundo os autores, ainda é necessário investigar características individuais dos cães,
ou seja, se alguns indivíduos possuem uma tendência maior em utilizar uma ou outra estratégia
em particular para solucionar tarefas envolvendo permanência de objeto. Assim sendo, é
possível verificar a existência de perspectivas diferentes sobre o mesmo tema, as quais podem
gerar situações experimentais e conclusões distintas. As investigações devem prosseguir e
priorizar uma noção menos dicotômica (no que se refere à distinção corpo vs. mente), mais
dinâmica e interativa (considerando as affordances animal-ambiente e a percepção-ação).
Diante desse cenário e da escassez de estudos sobre como os cães percebem visualmente
seu ambiente (Byosiere et al., 2018) e, consequentemente, sobre o efeito da ocultação de um
alimento durante a produção comunicativa canina, fica evidente a importância do presente
trabalho. Embora existam evidências de que os cães possuam a noção clássica de permanência
de objeto, a comparação entre situações com estímulos de saliência visual diferentes (e sem
pistas olfatórias) ainda não foi realizada, ou seja: estando um alimento visível ao cão, sua
produção comunicativa difere daquela manifestada num contexto em que o alimento está
oculto?

2.1.3 A capacidade discriminativa dos cães sobre o nível de conhecimento das pessoas
com quem interagem

Numa pesquisa realizada por Virányi, Topál, Gácsi, Miklósi e Csányi (2006) foi
investigado se os cães discriminam a quantidade de informações que possuem as pessoas com
as quais eles interagem. Se presente, essa capacidade de “saber o que o outro testemunhou ou
não” pode levar a uma sinalização mais apropriada de suas necessidades, adequada ao contexto
(Gaunet & Massioui, 2014). Na situação apresentada ocorria a ocultação, em locais diferentes,
de um brinquedo e de uma ferramenta (uma vara) necessária para alcançá-lo. Os cães (n = 11)
deveriam mostrar a um ajudante humano os locais dos dois objetos. Contudo, constatou-se que
houve maior frequência de sinais comunicativos que indicavam apenas a localização do
brinquedo. Ou seja, os cães falharam ao comunicar para o experimentador a ferramenta como
meio para chegar ao brinquedo. Somado a esse resultado, outra evidência de grande relevância
foi que os cães exibiram comportamentos comunicativos mais frequentes quando o ajudante
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humano não havia presenciado a ocultação do brinquedo – algo que poderia aventar a
possibilidade de os cães possuírem uma percepção sobre o limite de conhecimento desses
ajudantes. Gaunet e Massioui (2014) procuraram estudar mais a fundo essa questão,
denominada diferenciação (por parte dos cães) do estado de conhecimento (knowledge state)
de humanos. Os pesquisadores examinaram se a experiência visual dos tutores é levada em
conta por cães não treinados (n = 15) e crianças de um ano de idade (n = 15) nas interações
comunicativas. O desenho experimental foi semelhante ao da pesquisa realizada por Virányi et
al. (2006), com a diferença de que o experimentador escondia apenas o brinquedo, o qual não
demandava uma ferramenta para acessá-lo. Em uma das condições experimentais, o tutor saía
do ambiente antes da ocultação do brinquedo, permanecendo apenas o cão ou a criança. Ao
retornar, o tutor pedia aos sujeitos experimentais que indicassem o local em que o objeto estava
escondido. Os resultados demonstraram que os cães não discriminaram, durante a comunicação,
pessoas que presenciaram a ocultação do brinquedo daquelas que estavam ausentes durante esse
procedimento. Sendo assim, contrariaram os achados de Virányi et al. (2006). De acordo com
Gaunet e Massioui (2014), uma possível explicação para isso é que os cães utilizados no
primeiro estudo (2006) podem ter aprendido por meio de treino, já que foram testados em duas
sessões experimentais em dias consecutivos. Além disso, passaram por três etapas chamadas de
warm-up play trials, em que o tutor jogava o brinquedo em cada um dos possíveis locais de
ocultação e, na presença do cão, pegava a vara e a utilizava para recuperar o brinquedo. Após
essas sessões de “aquecimento”, iniciava-se a sessão experimental. Portanto, mecanismos
associativos exercitados na primeira sessão (e nas de “aquecimento”) provavelmente exerceram
um papel significativo nos resultados manifestados nas condições experimentais. Ainda, é
importante notar a limitação de ambos os estudos (Virányi et al., 2006; Gaunet & Massioui,
2014) quanto ao pequeno número de cães testados (onze e quinze, respectivamente), um dos
fatores que nos leva a concluir que a pergunta norteadora continua com respostas incertas. Em
pesquisa anterior, Gaunet (2008) trouxe evidências de que cães de tutores com visão normal e
cães-guia de tutores cegos utilizaram a mesma quantidade de sinais comunicativos visuais em
contextos envolvendo alimento inacessível. Isso é um indício de que cães-guia possivelmente
desconhecem que seus tutores não enxergam, sugerindo que os cães em geral são incapazes de
distinguir o que o ser humano pode ou não ver. Contudo, nesse experimento, os cães-guias
usaram com maior frequência sinais sonoros de “lamber a própria boca” quando comparados
aos cães de pessoas com visão normal, um comportamento que pode ter sido reforçado pelo
fato de seus tutores responderem menos a sinais visuais e mais aos sinais sonoros. Tendo como
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base os estudos descritos (e suas contradições) faz-se necessário discutir ramificações desse
tema. Uma delas, diz respeito à “tomada de perspectiva”.
Bräuer, Call e Tomasello (2004) criaram um experimento em que o tutor proibia o cão
de pegar um pedaço de alimento num cenário específico (participaram apenas cães que seguiam
esse comando). Nele, havia uma barreira que bloqueava a visão da pessoa em algumas
condições, em virtude do seu tipo e orientação, o que permitia que os cães pegassem o alimento
e não fossem detectados. Como resultado, os pesquisadores verificaram que os cães
conseguiram diferenciar entre barreiras que bloqueavam a visão de seus tutores daquelas que
não eram eficientes nesse sentido (comeram significativamente mais pedaços de alimento
quando a barreira era eficiente), o que trouxe evidência de uma possível tomada de perspectiva
visual. Um estudo recente (Catala, Mang, Wallis, & Huber, 2017) concluiu que essa capacidade
está de fato presente nos cães, alegando que eles conseguem discriminar entre duas pessoas
informantes, tomando por base o campo de visão delas. De acordo com a argumentação dos
autores, os cães teriam a capacidade de perceber o que outro indivíduo estaria enxergando. Essa
corajosa interpretação, a qual atribui habilidades cognitivas bastante complexas aos cães, foi
sustentada pelo fato de que o estudo introduziu um importante controle experimental: dois
informantes orientaram suas cabeças de maneira igual, mas devido ao posicionamento deles na
sala, apenas um tinha a oportunidade de enxergar o local em que o alimento havia sido
escondido por uma terceira pessoa (em um de quatro recipientes) (Figura 3). É importante
ressaltar que um anteparo bloqueava a visão do cão, permitindo que ele observasse apenas os
comportamentos dos informantes e da pessoa responsável pela ocultação. Após a retirada do
anteparo, o cão deveria escolher entre seguir o gesto de apontar de um dos informantes (apenas
um deles poderia fornecer uma dica correta de onde o alimento estava – devido ao seu
posicionamento na sala). Aplicando outras condições experimentais com o objetivo de controlar
algumas variáveis (preferência do cão em seguir o gesto de apontar de um dos informantes e
discriminação dos informantes de acordo com testemunho da ocultação do alimento – um deles
saía antes de o outro ocultar o alimento, voltando em seguida), os autores observaram que os
cães tiveram uma preferência significativa em seguir o gesto de apontar dos informantes que de
fato tinham acesso visual ao recipiente (dentre os quatro) em que a comida havia sido colocada.
Os autores interpretaram que os cães só poderiam exibir essa preferência se tivessem inferido
qual das pessoas havia testemunhado visualmente a ocultação do alimento em virtude de sua
posição na sala, e consequentemente do seu acesso visual.
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Figura 3 - Esquema do ambiente experimental de Catala et al. (2017)

Fonte: Catala, Mang, Wallis e Huber (2017, p.4). Licenciado sob CC BY 4.0
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). (a) Esquema da sala do experimento demonstrando a
posição das câmeras (V), do tutor (O), do cão (D), do anteparo de bloqueio (S), dos quatro potes (1, 2,
3, 4), dos dois informantes (I1 e I2) e da pessoa que escondia o alimento (B), em azul, presente em uma
das condições. (b) Fotografia dos informantes e da pessoa que escondia o alimento (centro). Duas
experimentadoras olhavam para baixo e para o lado de modo idêntico, enquanto um experimentador
escondia um alimento num dos quatro potes, atrás do anteparo de bloqueio (fora da visão do cão e da
I1, mas dentro do campo de visão de I2).

Embora as condições propostas e os resultados obtidos favoreçam, na opinião dos
autores, uma explicação pautada em mecanismos cognitivos sofisticados como a habilidade de
tomada de perspectiva do outro, ela não requer que os cães atribuam estados mentais aos
humanos (Catala et al., 2017). Dependendo do grau de parcimônia adotado, as interpretações
de pesquisas sobre os temas em pauta nesta dissertação podem ser bastante distintas uma vez
que existe a possibilidade de serem construídas sob o prisma de explicações mais “mentalistas”,
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inatas, ou de outras que ressaltam o papel da aprendizagem associativa. Ao afirmarem que
existe “tomada de perspectiva”, os pesquisadores não querem dizer, necessariamente, que os
cães realizam uma espécie de “exercício mental” em que se colocam no lugar do humano (uma
explicação pautada em grande subjetividade). Na discussão do trabalho isso é colocado pelos
autores embora o título destaque a “tomada de perspectiva”. Ademais, ao introduzirem a
pesquisa, Catala e colaboradores (2017) destacam, de modo muito apropriado, a dificuldade em
diferenciar entre capacidade de “leitura-da-mente” e processos mais simples representados pela
leitura comportamental mediante atributos observáveis de outros animais (ações, pistas,
estímulos, etc.), e aprendizagem associativa - numa discussão que se assemelha àquela
levantada na seção anterior (2.1.2).
Nesse sentido, Udell e Wynne (2008) enfatizam que a maior parte dos comportamentos
os quais observamos sofrem influência ou são resultantes de aprendizado ao longo da vida dos
indivíduos (ontogenia), na forma de contextos relacionados à recompensa, de maneira que os
cães adquirem sensibilidade às pistas discriminativas nessas situações. Sendo assim, torna-se
mais parcimonioso destacarmos e discutirmos a singular “prontidão” (ou facilidade) de
aprendizagem e de comunicação presente nos cães (Savalli, 2017) e, por esse ângulo, essa seria
a característica filogenética diferencial moldada pela seleção natural (ao longo do tempo
evolutivo e no contexto cooperativo de autodomesticação/domesticação) compreendendo,
desse modo, um dos “blocos” constitutivos (termo utilizado por de Waal e Ferrari, 2010) que
faz emergir a cognição que constatamos durante o desenvolvimento canino. Ou seja, estamos
diante de uma especialização adaptativa para o aprendizado (Reid, 2009), conforme destacado
por Dahás, Neves Filho, Cunha e Resende (2013).

2.1.4 Objetivo

Considerando que parte das pesquisas sobre a comunicação cão-humano utilizou
somente objetos inacessíveis escondidos (e.g. Miklósi et al., 2000; Kaminski et al., 2011;
Gaunet & Deputte, 2011; Piotti & Kaminski, 2016) ou somente visíveis (e.g. Marshall-Pescini
et al., 2009; Barrera, Mustaca, & Bentosela, 2011; Savalli et al., 2014; Savalli et al., 2016); que
cães alcançam o quinto estágio piagetiano de permanência de objeto (e.g. Fiset & Plourde,
2013); que eles parecem usar primariamente pistas visuais em suas buscas e escolhas (e.g.
Gagnon & Doré, 1992; Horowitz et al., 2013; Bräuer & Belger, 2018); que há escassez de
estudos sobre os limites visuais dos cães e seus efeitos na cognição e comunicação (Byosiere et
al., 2018); e a existência de controvérsias acerca da capacidade de “tomada de perspectiva”
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atribuída a eles (e.g. Virányi et al., 2006; Gaunet & Massioui, 2014; Catala et al., 2016), o
objetivo desta pesquisa foi comparar a produção comunicativa de cães de estimação (Canis
familiaris) em termos de frequência, duração e tipos de sinais manifestados ao interagirem com
seus tutores, em três condições distintas nas quais um alimento de interesse esteve inacessível
a eles (em cima de uma mesa de altura regulável que não permitia o acesso com as patas ou
boca). Variações foram aplicadas objetivando analisar os efeitos da visibilidade do alimento
(oculto em recipiente opaco ou visível num transparente - ambos com tampas emborrachadas
herméticas) e da presença (ou ausência) do tutor durante a ocultação. Na quarta condição
(controle) o experimentador simulou colocar um petisco de interesse no recipiente transparente
hermético (condição sem comida, portanto), visando a analisar o efeito da presença do alimento
na produção comunicativa manifestada pelos cães. Sendo assim, estiveram envolvidos aspectos
associados à interação humano-cão, à comunicação sobre objetos inacessíveis, à saliência de
estímulo visual (atrelada à aspectos de permanência de objeto) e à capacidade discriminativa
dos cães em relação ao nível de conhecimento (dependente de testemunho visual) de seus
tutores.
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2.2

MATERIAIS E MÉTODOS

2.2.1 Sujeitos experimentais, local do estudo e aspectos éticos
Foram recrutados 49 cães adultos (de várias raças e sem raça definida) (Apêndice A)
por meio do banco de dados de voluntários do Laboratório de Cães do IP-USP e de divulgação
em mídias sociais. A participação foi voluntária e foram selecionados cães que viviam em
ambiente familiar há pelo menos seis meses e que não apresentavam qualquer desconforto em
ambientes novos ou ao interagirem com pessoas desconhecidas. Os animais participantes
manifestavam grande interesse por algum tipo de alimento, trazido pelo tutor ou providenciado
antecipadamente pelo experimentador. Além disso, os cães eram saudáveis (sem problemas
visuais, auditivos, neurológicos ou crônicos conhecidos), adultos (1-9 anos de idade) e estavam
em jejum de, pelo menos, 5 horas. Todos os tutores preencheram um questionário prévio online
(Formulário Google), que tinha o objetivo de selecionar os cães com o perfil para a pesquisa
(Apêndice B). O ambiente experimental era uma área delimitada por biombos (Figuras 4 e 5)
na sala 31 do bloco F do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP). Nela
também havia uma antessala onde foram dadas as orientações aos tutores junto ao termo de
consentimento livre e esclarecido (Apêndice C). A pesquisa foi aprovada pela Comissão de
Ética no Uso de Animais do IP/USP (CEUA nº 8880100817) (Anexo A).
Figura 4 – Representação esquemática do local, com medidas (vista em perspectiva; posterior)

Fonte: Cabral, F. G. S. (2019). Feito com SketchUp Free (Trimble Inc.).
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Figura 5 – Representação esquemática do local (vista em perspectiva; anterior)

Fonte: Cabral, F. G. S. (2019). Feito com SketchUp Free (Trimble Inc.).

2.2.2 Materiais

A mesa regulável utilizada (Figura 6) foi especificamente projetada para o experimento.
Confeccionada em madeira maciça e com prateleira revestida em fórmica apresentava ótima
resistência e estabilidade. Conforme pode ser visto na Figura 6, as duas laterais verticais
possuíam trilhos de metal que permitiam o ajuste da prateleira de acordo com o porte do cão,
sendo a altura máxima de 1 metro, medida a partir do chão. Os dois recipientes plásticos
herméticos utilizados eram idênticos (Figura 7A), diferindo apenas em relação à opacidade transparente ou completamente opaco (Figura 7B). Ambos apresentavam tampas com excelente
vedação proporcionada por um anel de borracha, que era pressionado contra as laterais do
recipiente após o posicionamento de uma trava para baixo, conforme demonstrado na Figura 8.
Desse modo era impossível abrir o recipiente e ele permanecia vedado hermeticamente,
reduzindo ao máximo a exalação de pistas olfatórias derivadas do alimento. Também possuíam,
internamente, um suporte transparente de acetato posicionado a 15 centímetros do fundo
verdadeiro (Figura 7B) - o alimento era colocado em cima dele (para que se tornasse mais
visível em uma das condições). Tais recipientes eram posicionados em cima da prateleira
regulável de modo centralizado e de acordo com a condição a ser apresentada ao cão.
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Figura 6 – Representação esquemática (com medidas) e fotografia da mesa regulável

Fonte: Cabral, F. G. S. (2019).

Figura 7 – Recipientes plásticos herméticos

A

B

Fonte: Cabral, F. G. S. (2019). (A) Modelo do recipiente plástico hermético (com medidas).
(B) Recipiente transparente e recipiente opaco. Destaque em amarelo: suportes transparentes internos.
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Figura 8 – Posicionamento das travas de vedação dos recipientes herméticos

A

B

Fonte: Cabral, F. G. S. (2019). Recipiente opaco como exemplo. (A) Trava aberta. (B) Trava fechada.

As câmeras utilizadas para o registro em vídeo foram: câmera 1 - Samsung HMX-Q10
e câmera 2 - Sony HDR-AS200V (ver Figuras 4 e 5 para posicionamentos no ambiente).

2.2.3 Fase de habituação do cão ao ambiente
Tutores e cães passaram por uma fase de habituação ao local e ficaram livres para
transitar entre a antessala e ambiente experimental. Essa fase teve como objetivo deixar ambos
habituados e confortáveis em relação à situação nova e ocorria anteriormente a fase de
familiarização/treino. Foi alocado um período de aproximadamente 10 minutos ou até o
momento em que o tutor julgasse que seu animal de estimação estivesse confortável, tendo
explorado a sala em sua totalidade (nunca ultrapassando 15 minutos). Em algum momento desse
período, o experimentador solicitava ao tutor que deixasse seu cão apoiado somente nos
membros posteriores com a finalidade de avaliar a altura atingida pelo cão e, consequentemente,
ajustar a prateleira da mesa regulável. Experimentador e auxiliares também estiveram atentos a
calming signals (Firnkes, Bartels, Bidoli, & Erhard, 2017) eventualmente manifestados pelos
cães e que poderiam indicar desconforto durante essa fase.
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2.2.4 Fase de familiarização (treino)
Anteriormente ao início da fase experimental, ocorria a fase de familiarização/treino,
em que o experimentador chamava o cão pelo nome e colocava o alimento dentro do recipiente
transparente aberto. Logo após, o tutor (localizado ao lado da mesa regulável) (Figura 9)
retirava o alimento de dentro do recipiente e imediatamente dava ao animal. Esse procedimento
era repetido até o cão olhar para o tutor logo após o experimentador ter colocado o alimento no
recipiente transparente. Foram registradas, durante a codificação, quantas vezes foi preciso
repetir o procedimento para cada cão. Essa fase teve por objetivo fazer com que o cão
identificasse seu tutor como o provedor do alimento durante a subsequente fase experimental.
As câmeras eram acionadas no início da fase de familiarização/treino.
Figura 9 – Representação esquemática da disposição dos elementos durante a fase de
familiarização/treino

Fonte: Cabral, F. G. S. (2019). Feito com SketchUp Free (Trimble Inc.).
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2.2.5 Fase experimental e condições experimentais
A fase experimental envolveu quatro condições distintas (A, B, C e D) (Quadro 1)
apresentadas aos cães em sequência aleatorizada previamente (Apêndice A), com o objetivo de
evitar que a ordem de apresentação das condições fosse um fator de interferência nos resultados.
Cada condição compreendia duas etapas: a ocultação (ou não) do alimento pelo experimentador
e a interação comunicativa de 30 segundos entre cão e tutor. As duas etapas foram filmadas
pelas câmeras 1 e 2.
Durante as condições, um auxiliar (Juliana W. ou Adriano M.) ficava na antessala
realizando o controle do tempo e da abertura/fechamento dos anteparos de bloqueio da entrada
e da saída do ambiente experimental (porta 1: entrada e porta 2: saída - Figura 4). O
experimentador (Francisco) entrava no ambiente experimental com os sujeitos sempre pelo
mesmo lado (“entrada” - Figura 4). Depois disso, chamava o cão pelo nome, colocava o
alimento no recipiente hermético apropriado (opaco ou transparente e localizado em cima da
mesa regulável) fechava-o e saía pela outra porta (“saída” - Figura 4). O tutor ficava
posicionado em frente à mesa (em cima de um “X” - Figura 4) durante todo o tempo e era
orientado a estar atento aos comportamentos do cão, isto é, estabelecendo contato visual e
posicionando a cabeça em direção ao cão, sempre em silêncio, com postura relaxada (braços
soltos) e expressão facial neutra. Entre as condições experimentais havia um intervalo de cinco
minutos até o início da subsequente com o objetivo de o experimentador explicar a próxima
condição ao tutor, promover um período de descanso ao cão e diminuir efeitos da memória
operacional dos mesmos (Fiset et al., 2003). Apenas o tutor dava atenção ao cão e fornecia o
alimento (na antessala, após o fim de cada condição) durante o período da fase experimental. A
duração máxima de todo o experimento (contando com as fases de habituação e de
familiarização/treino) era de quarenta minutos.

As quatro condições experimentais estão detalhadas a seguir:

A) Condição Alimento Oculto + Tutor presente: O experimentador entrava no ambiente
experimental com o cão e o tutor, colocava o alimento dentro do recipiente opaco e hermético
(fechando-o), em cima da mesa, e saía da sala. Iniciava-se, com sua saída, o período de 30
segundos para a interação comunicativa cão-tutor.
B) Condição Alimento Oculto + Tutor ausente: O experimentador entrava no ambiente
experimental somente com o cão, colocava o alimento no recipiente opaco e hermético
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(fechando-o), em cima da mesa, e saía do ambiente. O tutor entrava no ambiente experimental
somente após o experimentador sair. Após o posicionamento do tutor no local indicado (“X”
no chão), iniciava-se o período de 30 segundos para a interação comunicativa cão-tutor.
C) Condição Alimento Visível + Tutor presente: O experimentador entrava na sala com o cão
e o tutor, colocava o alimento no recipiente transparente e hermético (fechando-o) e saía do
ambiente experimental. Iniciava-se, com sua saída, o período de 30 segundos para a interação
comunicativa cão-tutor.
D) Condição Controle Sem Alimento + Tutor presente: O experimentador (sem nenhum
alimento) entrava no ambiente experimental com o cão e o tutor, simulava colocar um alimento
dentro do recipiente transparente e hermético (fechando-o), e saía da sala. Iniciava-se, com sua
saída, o período de 30 segundos para a interação comunicativa cão-tutor.

Quadro 1 - Diferenças e semelhanças entre as quatro condições experimentais

Fonte: Cabral, F. G. S. (2019).

Ao final de cada condição experimental o ajudante sinalizava o término dos 30 segundos
da interação comunicativa. Em seguida, o tutor saía do ambiente experimental em direção à
antessala junto ao cão, que recebia (de seu tutor) um pedaço do alimento para continuar
associando a situação ao petisco. Durante os intervalos de 5 minutos entre cada condição, o cão
ficava livre para explorar o ambiente e tomar água.
Por dia (geralmente aos sábados, durante a tarde - período de maio/2018 até
novembro/2018) eram testados, em média, 3 cães. Após o término do experimento de cada um,
o chão da sala era higienizado com desinfetante (Sanol®). Os recipientes herméticos também
eram limpos (interna e externamente) com álcool etílico hidratado em gel (70º INPM), bem
como a superfície da mesa regulável. Ao fim do dia a sala era aspirada após a higienização.
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2.2.6 Codificações e comportamentos observados
Os 49 vídeos (.mp4) gravados pela câmera 1 foram codificados utilizando o software
gratuito Solomon Coder (v. 17.03.22). As gravações do campo visual da câmera 2 (Figura 10)
foram utilizadas somente durante períodos em que os comportamentos eram de difícil
visualização por meio da câmera 1 (Figura 11). Os comportamentos codificados nos períodos
de interação comunicativa, em cada condição experimental, estão descritos no Quadro 2 e os
elementos procedimentais e de transcrição, no Quadro 3.
Quadro 2 - Etograma com os comportamentos codificados e suas descrições
Comportamentos
Alternância de olhares

Descrições
O cão posiciona seu nariz/olhos em direção ao tutor
e, logo em seguida, em direção ao recipiente (ou
vice-versa), em um intervalo máximo de 2
segundos.

Medidas
Frequência

Olhar para tutor

O cão permanece com o nariz/olhos direcionados ao Duração
tutor.

Olhar para o
recipiente

O cão permanece com o nariz/olhos direcionados ao Duração
recipiente opaco ou transparente.

Tocar a mesa

O cão encosta na mesa (distância aproximada igual
ou menor que 1 centímetro) com qualquer parte do
corpo, em qualquer posição corporal.

Duração

Tocar o tutor

O cão encosta no tutor (distância aproximada igual
ou menor que 1 centímetro) com qualquer parte do
corpo, em qualquer posição corporal.

Duração

Lamber a própria boca O cão move sua língua, em protrusão, por sua boca
e/ou nariz.

Frequência

Vocalização

O cão emite som vocal (latido ou choro).

Duração

Farejar o ambiente

O cão posiciona o nariz rente ao chão (ou elevado),
e faz movimentos rápidos e repetidos de
inspirar/exalar o ar com o nariz.

Duração

Sentar

O cão permanece sentado no chão sobre seus
membros posteriores.

Duração

Deitar

O cão permanece com o tórax/abdome ou lateral do
corpo encostado no chão.

Duração

Olhar para fora

O cão posiciona seu nariz/olhos em direção a uma
das duas portas (em direção à antessala).

Duração

Fonte: Cabral, F. G. S. (2019). Nota: os comportamentos aqui descritos não foram codificados durante
a fase de familiarização/treino, nem durante a ação do experimentador.
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Figura 10 – Captura de vídeo do campo visual (enquadramento) da câmera 2

Fonte: Cabral, F. G. S. (2019).

Figura 11 – Captura de vídeo do campo visual (enquadramento) da câmera 1

Fonte: Cabral, F. G. S. (2019).
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Quadro 3 - Descrições dos elementos procedimentais e de transcrição durante a codificação
Categorias
Fase de
familiarização/
treino

Botões
Repetição

A

B
Condição
C

D
Duração total:
Ação do
experimentador
+
Interação
comunicativa

Câmera

Tempo total

Descrições
Contagem de quantas vezes o
experimentador coloca o alimento no
recipiente transparente aberto.
(Alimento oculto + Tutor presente)
Início: o experimentador sai do ambiente
experimental.
Fim: após 30 segundos.
(Alimento oculto + Tutor ausente)
Início: o tutor posiciona-se no “X” em
frente à mesa regulável.
Fim: após 30 segundos.
(Alimento visível + Tutor presente)
Início: o experimentador sai do ambiente
experimental.
Fim: após 30 segundos.
(Controle Sem Alimento + Tutor presente)
Início: o experimentador sai do ambiente
experimental.
Fim: após 30 segundos.
Início: entrada do experimentador no
ambiente experimental.
Fim: ao término da interação comunicativa
de 30 segundos.

A cabeça do cão encontra-se fora do
enquadramento da câmera 1, porém dentro
do ambiente experimental, durante uma
interação comunicativa.
A codificação dos comportamentos
Fora do
observados nesses momentos foi realizada
enquadramento
através da câmera 2.
(da câmera 1)
Início: a cabeça do cão não aparece dentro
do enquadramento da câmera 1 (dentro do
ambiente experimental).
Fim: a cabeça do cão reaparece dentro do
enquadramento da câmera 1.
O cão encontra-se fora do ambiente
experimental.
Início: o cão sai do ambiente experimental
(corpo inteiro) utilizando a porta 1 ou a
Fora do
porta 2, durante uma interação
ambiente
comunicativa.
experimental
Fim: o cão entra no ambiente experimental
(corpo inteiro) utilizando a porta 1 ou a
porta 2, durante uma interação
comunicativa.

Fonte: Cabral, F. G. S. (2019).

Medidas
Frequência

Duração

Duração

Duração

Duração

Duração

Duração

Duração
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2.2.7 Comparações entre as condições experimentais e hipóteses
1) Condição experimental D (Controle: Sem Alimento + Tutor presente) vs. C (Condição
Alimento Visível + Tutor presente) - Efeito da presença do alimento:

Essa comparação teve por objetivo examinar se a presença do alimento exerceu efeito
na comunicação dos cães com seus tutores. Além disso, objetivou averiguar se era esse o
elemento que despertou interesse e não o recipiente, a mesa regulável ou a interação do
experimentador com tais objetos. Considerando que o alimento preferido representa um
estímulo relevante para os cães, era esperada uma diferença significativa entre essas condições,
ou seja, frequência e duração (em média) significativamente maiores de comportamentos
comunicativos (“alternância de olhares”, “olhar para o tutor”, “olhar para o recipiente” e “tocar
a mesa”) na condição C (alimento visível presente - um estímulo visual saliente para o cão).

2) Condição experimental A (Condição Alimento Oculto + Tutor presente) vs. B (Condição
Alimento Oculto + Tutor ausente) - Efeito da presença do tutor durante a ocultação:

Essa comparação objetivou discorrer sobre uma possível tomada de perspectiva por
parte dos cães (Catala et al., 2016 – ver introdução), embora explicações parcimoniosas devam
ser destacadas (Gaunet & Massioui, 2014). Esperava-se que os cães tivessem uma produção
comunicativa significativamente maior (em termos de frequência e duração, em média, dos
comportamentos “alternância de olhares”, “olhar para o tutor”, “olhar para o recipiente” e “tocar
a mesa”) quando o tutor não tivesse presenciado a ocultação da comida, na condição B
(tomando por base Miklósi et al., 2000; Virányi et al., 2006 e a discussão levantada por Gaunet
e Massioui, 2014 – ver introdução).

3) Condição experimental C (Condição Alimento Visível + Tutor presente) vs. A (Condição
Alimento Oculto + Tutor presente) - Efeito da visibilidade do referente (alimento):

Essa comparação teve por objetivo avaliar o efeito da visibilidade do estímulo
(alimento/referente) na produção comunicativa dos cães. Baseando-se no grau de permanência
de objeto atingido pelos cães (Fiset & Plourde, 2013), esperava-se que os cães manifestassem
sinais comunicativos referenciais e intencionais (Savalli et al., 2014) durante todas as
condições. Entretanto, devido à visibilidade (alimento oculto vs. alimento visível), prevíamos
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uma frequência, em média, significativamente maior de “alternância de olhares” na condição
C, em que o alimento estaria visível, no recipiente transparente. Além desse sinal, era esperada
uma duração significativamente maior, em média, dos comportamentos “olhar para o
recipiente” e “tocar a mesa”, também na condição C, comparativamente à A. No entanto, a
ausência de diferença na produção comunicativa (representada por “alternância de olhares” - o
principal sinal comunicativo) entre as condições de alimento visível e oculto evidenciaria um
possível uso da habilidade de permanência de objeto durante o período de comunicação.

2.2.8 Análise estatística
Para a duração dos comportamentos de “olhar para o tutor”, “olhar para o recipiente” e
para o número de “alternância de olhares”, um modelo GEE (Equações de Estimação
Generalizadas) foi utilizado para avaliar efeitos demográficos, de sexo, de idade e efeito das
condições experimentais. O número de “alternância de olhares” foi considerado como uma
variável de contagem (distribuição de Poisson), com uma função de ligação logarítmica e as
variáveis de duração como contínuas (distribuição Normal) com função de ligação identidade.
As comparações foram feitas por meio da estatística de Wald. A dependência causada por
observações repetidas num mesmo indivíduo foi incorporada no modelo utilizando uma matriz
de variância e covariância com estrutura permutável, ou seja, que considera correlações iguais
entre as condições duas a duas. Os demais comportamentos foram analisados por meio de
Testes não paramétricos (Friedman ou Wilcoxon para amostras pareadas). As análises foram
realizadas por meio do programa SAS, e o nível de significância adotado foi de 5%.
Um segundo observador treinado codificou, de modo independente, as ocorrências dos
comportamentos registrados em 25% dos vídeos analisados. Para a análise de correspondência
entre as duas codificações foi calculado o coeficiente de concordância Kendall (W) para os
principais comportamentos comunicativos, a saber: alternância de olhares (W = 0,85), olhar
para o tutor (W = 0,86), olhar para o recipiente (W = 0,86) e vocalização (W = 0,94). Os
resultados indicaram uma boa concordância entre os avaliadores.
Foram testados, no total, 49 cães. Na análise estatística foram excluídos 8 sujeitos
(número amostral = 41, portanto) que saíram do ambiente experimental e permaneceram na
antessala durante um período superior a 6 segundos, em qualquer condição experimental
(equivalente a mais de 20% do tempo total das interações comunicativas). Os cães excluídos da
análise estão indicados com asterisco (*) no quadro do Apêndice A.
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2.3

RESULTADOS
Para a amostra de 41 cães analisados (Apêndice A), a média de idade foi de 4,9 ± 2,5

anos. Foram testados 22 machos (53,65% da amostra) e 19 fêmeas (46,34% da amostra). No
que se refere às raças, 31,70% (13) dos sujeitos experimentais eram SRD (Sem Raça Definida);
21,95% (9) Golden Retriever; 7,31% (3) Basset Round; 7,31% (3) Pug; 4,87% (2) Shih Tzu; e
4,87% (2) Spitz Alemão. O restante da amostra (21,95%; 9 cães) englobou 1 indivíduo (2,43%)
pertencente a cada uma das seguintes raças: Dachshund, Cocker Spaniel, Papillon, Welshcorgi
Pembroke, Bullmastiff, Lhasa Apso, Rottweiler, Schnauzer gigante, Pastor de Shetland.
Em relação à fase de familiarização/treino tivemos que, em média, foram necessárias
9,5 ± 3,6 repetições (ver seção 2.2.4 para detalhes do procedimento).
Para efeito de análise, os principais comportamentos comunicativos (“alternância de
olhares”, “olhar para o tutor” e “olhar para o recipiente”) foram separados dos demais na Tabela
1, que contém as médias ajustadas (± EP: Erro-Padrão) em cada condição experimental. As
medidas descritivas dos demais comportamentos podem ser encontradas na Tabela 2, no
Apêndice D. A ordem das condições experimentais foi alterada nas tabelas e gráficos em virtude
das comparações realizadas entre elas (A vs. C; A vs. B; D vs. C).

Tabela 1 - Médias ajustadas (± EP) do número de alternância de olhares (escala logarítmica) e
da duração (em segundos) de olhar para o tutor e para o recipiente, em cada condição
experimental
Condições
Comportamento

Estatística

Sem alimento
+
Tutor presente (D)

Alimento visível
+
Tutor presente (C)

Alimento oculto
+
Tutor presente (A)

Alimento oculto
+
Tutor ausente (B)

Alternância de
olhares

Média
ajustada
(log) ± EP

-0,38 ± 0,26

0,88 ± 0,12

0,73 ± 0,13

0,97 ± 0,13

Olhar para o
tutor

Média
ajustada ±
EP

9,36 ± 1,24

11,57 ± 1,12

10,44 ± 1,10

13,77 ± 1,15

Olhar para o
recipiente

Média
ajustada ±
EP

1,15 ± 0,36

4,85 ± 0,87

2,73 ± 0,57

2,78 ± 0,45

Fonte: Cabral, F. G. S. (2019).

2.3.1 Alternância de olhares
Não foram verificados efeitos de idade (Wald = 0,73; df = 1; p = 0,3940) ou de gênero
(Wald = 0,13; df = 1; p = 0,7165) na exibição desse comportamento. Verificou-se efeito de
condição experimental (Wald = 22,07; df = 3; p < 0,0001) (Figura 12). Na comparação entre a
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condição A (Condição Alimento Oculto + Tutor presente) vs. C (Condição Alimento Visível +
Tutor presente) a diferença observada (maior frequência, em média, na condição C) não foi
significativa (Wald = 0,96; df = 1; p < 0,3275), ou seja, a visibilidade do alimento não exerceu
efeito significativo na manifestação de “alternância de olhares”, indicando que possivelmente
a habilidade de permanência de objeto estava sendo usada durante a interação comunicativa.
Na comparação entre a condição A (Alimento Oculto + Tutor presente) vs. B (Alimento Oculto
+ Tutor ausente) a diferença observada (maior frequência, em média, na condição B) não foi
significativa (Wald = 2,07; df = 1; p < 0,1503), ou seja, a ausência do tutor durante a ocultação
do alimento não exerceu efeito significativo na exibição de “alternância de olhares”. No que se
refere à comparação entre a condição D (Controle: Sem Alimento + Tutor presente) vs. C
(Condição Alimento Visível + Tutor presente), a diferença observada (maior frequência, em
média, na condição C) foi significativa (Wald = 17,89; df = 1; p < 0,0001), indicando que a
presença do alimento exerceu efeito significativo na manifestação de “alternância de olhares”.
Figura 12 - Frequência de “alternância de olhares” (log) em cada condição experimental

Fonte: Cabral, F. G. S. (2019). Legenda: (*) p<0,05; (**) p<0,01; (***) p<0,001; (****) p<0,0001.

2.3.2 Olhar para o tutor
Não foram verificados efeitos de idade (Wald = 0,40; df = 1; p = 0,5289) ou de gênero
(Wald = 1,77; df = 1; p = 0,1832) na exibição desse comportamento. Verificou-se efeito de
condição experimental (Wald = 10,22; df = 3; p = 0,0168) (Figura 13). Na comparação entre a
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condição A (Condição Alimento Oculto + Tutor presente) vs. C (Condição Alimento Visível +
Tutor presente) a diferença observada (maior duração, em média, na condição C) não foi
significativa (Wald = 1,48; df = 1; p = 0,2235), ou seja, a visibilidade do alimento não exerceu
efeito significativo na manifestação de “olhar para o tutor”. Na comparação entre a condição A
(Alimento Oculto + Tutor presente) vs. B (Alimento Oculto + Tutor ausente) a diferença
observada (maior duração, em média, na condição B) foi significativa (Wald = 6,16; df = 1; p
= 0,0131), ou seja, a ausência do tutor durante a ocultação do alimento exerceu efeito
significativo no comportamento de “olhar para o tutor”. Já em relação à comparação entre a
condição D (Controle: Sem Alimento + Tutor presente) vs. C (Condição Alimento Visível +
Tutor presente), a diferença observada (maior duração, em média, na condição C) não foi
significativa (Wald = 2,30; df = 1; p = 0,1292), indicando que a presença do alimento não
exerceu efeito significativo na exibição de “olhar para o tutor”.
Figura 13 - Duração média (em segundos) de “olhar para o tutor” em cada condição
experimental

Fonte: Cabral, F. G. S. (2019). Legenda: (*) p<0,05; (**) p<0,01; (***) p<0,001; (****) p<0,0001.

2.3.3 Olhar para o recipiente
Não foram verificados efeitos de idade (Wald = 0,28; df = 1; p = 0,5954) ou de gênero
(Wald = 3,14; df = 1; p = 0,0763) na exibição desse comportamento. Verificou-se efeito de
condição experimental (Wald = 19,57; df = 3; p = 0,0002) (Figura 14). Na comparação entre a
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condição A (Condição Alimento Oculto + Tutor presente) vs. C (Condição Alimento Visível +
Tutor presente) a diferença observada (maior duração, em média, na condição C) foi
significativa (Wald = 7,50; df = 1; p = 0,0062), ou seja, a visibilidade do alimento exerceu
efeito significativo na exibição de “olhar para o recipiente”. Na comparação entre a condição A
(Alimento Oculto + Tutor presente) vs. B (Alimento Oculto + Tutor ausente) a diferença
observada (maior duração, em média, na condição B) não foi significativa (Wald = 0,01; df =
1; p = 0,9384), ou seja, a presença do tutor durante a ocultação do alimento não exerceu efeito
significativo no exibição de “olhar para o recipiente”. Já em relação à comparação entre a
condição D (Controle: Sem Alimento + Tutor presente) vs. C (Condição Alimento Visível +
Tutor presente), a diferença observada (maior duração, em média, na condição C) foi
significativa (Wald = 18,70; df = 1; p < 0,0001), indicando que a presença do alimento exerceu
efeito significativo na manifestação de “olhar para o recipiente”.
Figura 14 - Duração média (em segundos) de “olhar para o recipiente” em cada condição
experimental

Fonte: Cabral, F. G. S. (2019). Legenda: (*) p<0,05; (**) p<0,01; (***) p<0,001; (****) p<0,0001.

2.3.4 Sentar
Verificou-se apenas efeito de condição experimental (Friedman = 8,6080; df = 3; p =
0,0350) (Figura 15). Na comparação entre a condição A (Condição Alimento Oculto + Tutor
presente) vs. C (Condição Alimento Visível + Tutor presente) a diferença observada (maior
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duração, em média, na condição C) representa uma tendência (Wilcoxon = -44,5; p = 0,0539),
ou seja, a visibilidade do alimento exerceu efeito marginalmente significativo na duração do
comportamento de “sentar”. Na comparação entre a condição A (Alimento Oculto + Tutor
presente) vs. B (Alimento Oculto + Tutor ausente) a diferença observada (maior duração, em
média, na condição B) não foi significativa (Wilcoxon = -14; p = 0,5247), ou seja, a presença
do tutor durante a ocultação do alimento não exerceu efeito significativo no comportamento de
“sentar”. Já em relação à comparação entre a condição D (Controle: Sem Alimento + Tutor
presente) vs. C (Condição Alimento Visível + Tutor presente), a diferença observada (maior
duração, em média, na condição C) foi significativa (Wilcoxon = 59,5; p = 0,0076), indicando
que a presença do alimento exerceu efeito significativo na ocorrência do comportamento de
“sentar”.
Figura 15 - Duração de “sentar” (em segundos), em cada condição experimental

Fonte: Cabral, F. G. S. (2019). Legenda: (*) p<0,05; (**) p<0,01; (***) p<0,001; (****) p<0,0001.
(×) média.

2.3.5 Tocar a mesa
Verificou-se efeito de condição experimental (Friedman = 16,5294; df = 3; p = 0,0009)
(Figura 16). Na comparação entre a condição A (Condição Alimento Oculto + Tutor presente)
vs. C (Condição Alimento Visível + Tutor presente) a diferença observada (maior duração, em
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média, na condição C) representa uma tendência (Wilcoxon = -43,5; p = 0,0384), ou seja, a
visibilidade do alimento exerceu efeito marginalmente significativo na duração do
comportamento de “tocar a mesa”. Na comparação entre a condição A (Alimento Oculto + Tutor
presente) vs. B (Alimento Oculto + Tutor ausente) não houve diferença significativa (Wilcoxon
= 0; p = 1,0000), ou seja, a presença do tutor durante a ocultação do alimento não exerceu efeito
significativo no comportamento de “tocar a mesa”. Já em relação à comparação entre a condição
D (Controle: Sem Alimento + Tutor presente) vs. C (Condição Alimento Visível + Tutor
presente), a diferença observada (maior duração, em média, na condição C) foi significativa
(Wilcoxon = 56; p = 0,0004), indicando que a presença do alimento exerceu efeito significativo
na ocorrência do comportamento de “tocar a mesa”.
Figura 16 - Duração de “tocar a mesa” (em segundos), em cada condição experimental

Fonte: Cabral, F. G. S. (2019). Legenda: (*) p<0,05; (**) p<0,01; (***) p<0,001; (****) p<0,0001.
(×) média.

2.3.6 Demais comportamentos
Não foram encontrados efeitos significativos das condições nos seguintes
comportamentos: “vocalização” (Friedman = 1,4167; df = 3; p = 0,7016); “farejar o ambiente”
(Friedman = 5,2180; df = 3; p = 0,1565); “tocar o tutor” (Friedman = 1,7865; df = 3; p =
0,6179); “deitar” (Friedman = 3,8000; df = 3; p = 0,2839). Para o comportamento “lamber a
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própria boca” verificou-se efeito de condição (Friedman = 9,8609; df = 3; p = 0,0198), no
entanto ao serem realizadas as comparações, não foram constatadas quaisquer diferenças
significativas: A vs. C (Wilcoxon = -42,5; p = 0,1104); A vs. B (Wilcoxon = -48; p = 0,1627);
D vs. C (Wilcoxon = 46,5; p = 0,1258).
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2.4

DISCUSSÃO

1) Condição experimental D (Controle: Sem Alimento + Tutor presente) vs. C (Alimento Visível
+ Tutor presente) - Efeito da presença do alimento:

No teste das condições D vs. C, analisando "alternância de olhares" e "olhar para o
recipiente", houve diferença significativa, com os cães exibindo maior frequência (em média)
de alternância de olhares na condição C (alimento visível + tutor presente) e maior tempo (em
média) de "olhar para o recipiente" também nessa condição, corroborando que a presença do
alimento exerceu efeito na comunicação dos cães e que era esse o elemento que despertava
interesse (e não o recipiente, a mesa regulável ou a interação do experimentador com tais
objetos). Temos a confirmação que, de fato, os cães discriminaram visualmente a presença do
alimento, exercendo efeito relevante na comunicação observada. Em suma, essa discriminação
do estímulo nas duas situações não ocorreu devido à exalação de pistas olfatórias (dado que os
recipientes eram herméticos) e também não ocorreu em virtude de um realce local realizado
pelo experimentador (uma vez que o mesmo se movimentou de modo idêntico em todas as
condições experimentais, incluindo na condição controle). Também vale destacar que os cães
ficaram sentados durante mais tempo, em média, na condição C (alimento visível + tutor
presente) em comparação à D (controle sem alimento + tutor presente). Esse comportamento,
manifestado diante da presença do petisco e do tutor, que apenas fazia contato visual, sinaliza
que os cães provavelmente estavam esperando, sentados, a recompensa. Ou seja, essa situação
comportamental é fruto, possivelmente, de aprendizado por condicionamento. Por último, os
cães tocaram a mesa durante mais tempo, em média, na condição C quando comparada à D,
outra evidência de que o alimento representou um estímulo visualmente saliente na condição
em que esteve presente (C). Esse resultado está em concordância com o esperado e corrobora
estudos anteriores que também verificaram efeito da presença do referente (alimento ou
brinquedo) no episódio comunicativo (Savalli et al. 2014; Miklósi et al., 2000; Gaunet &
Deputte, 2011) - um aspecto essencial da comunicação referencial, confirmando que os
comportamentos comunicativos visuais, de fato, se referiam ao alvo (o petisco, no presente
estudo).
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2) Condição experimental A (Alimento Oculto + Tutor presente) vs. B (Alimento Oculto + Tutor
ausente) - Efeito da presença do tutor durante a ocultação:

Em relação aos comportamentos de "alternância de olhares" e de "olhar para o
recipiente" não houve diferença significativa entre as condições A vs. B - resultado que está de
acordo com algumas das evidências de Gaunet e Massioui (2014). A única diferença
significativa, nessa comparação de condições, ocorreu na análise de "olhar para o tutor"
divergindo, em tal comportamento, do trabalho de Gaunet e Massioui (2014). No nosso
contexto os cães olharam (em média) durante mais tempo para os seus tutores na condição B,
em que o tutor não testemunhava a ocultação do alimento e, portanto, não tinha a informação
sobre a presença do mesmo. De certa forma esse achado concorda com a pesquisa realizada por
Miklósi et al. (2000), já que tais autores observaram um aumento desse comportamento ("olhar
para o tutor") na condição em que o alimento estava escondido e o tutor desconhecia o local
(entrava após a ocultação). No nosso experimento, na condição em que o tutor não presenciava
a ocultação (B), sua entrada no ambiente experimental (após a saída do experimentador)
provavelmente tornou-se um estímulo mais relevante aos cães - daí a maior duração, em média,
do comportamento "olhar para o tutor". Tal explicação também pode ser aplicada ao que foi
evidenciado no experimento de Miklósi et al. (2000), embora tenham observado,
concomitantemente, maior frequência de alternância de olhares nessa situação ao compararem
com a sessão 1 - algo natural de se esperar pois na sessão 1 o alimento/brinquedo ainda não
havia sido escondido em um dos recipientes (ver seção 2.1.1 para maiores detalhes). Uma
diferença importante a ser mencionada entre esse experimento e o desta dissertação diz respeito
à atenção do tutor: no nosso caso, eles estavam com cabeça e olhar direcionados ao cão durante
todo o tempo da interação comunicativa, enquanto que no trabalho de Miklósi et al. (2000), o
tutor estava sentado lendo um livro - algo que pode afetar a produção comunicativa canina
(Savalli et al., 2016). De qualquer forma, a inobservância de diferença significativa quanto ao
comportamento de “alternância de olhares” na comparação das condições A vs. B, no
experimento que conduzimos, sugere uma ausência de discriminação, por parte dos cães, do
limite de conhecimento de seus tutores já que tal comportamento pode ser considerado como
sendo o mais relevante tanto em termos de intencionalidade quanto de referencialidade (Savalli
et al., 2014). Nesse sentido, contraria os achados de Virányi e colaboradores (2006): tais autores
verificaram que os cães exibiram comportamentos comunicativos (“alternância de olhares” e
“vocalizações”) mais frequentes quando um ajudante humano não havia presenciado a
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ocultação de um brinquedo, aventando a possibilidade de que os cães seriam capazes de
diferenciar o nível de conhecimento de uma pessoa (adquirido por testemunho visual).
No presente estudo é necessária certa cautela ao concluir uma ausência dessa capacidade
discriminativa uma vez que, como dito anteriormente, a simples entrada do tutor no ambiente
experimental pode ter influenciado os comportamentos comunicativos subsequentes, no
sentindo de que os tutores passaram a ser visualmente mais salientes aos cães, e podem ter
chamado sua atenção no período de 30 segundos em que foram avaliados. O estímulo englobou
o movimento do tutor ao entrar no ambiente somado aos aspectos afetivos (Horn, Range, &
Huber, 2013), características que podem ter causado uma alteração da ordem de relevância dos
estímulos presentes no local. Nesse sentido, ocorreu uma captura diferencial de atenção na
condição B, captura essa inexistente nas demais condições, a qual fez com que os cães
mantivessem contato visual com o tutor durante mais tempo (em média) - como se aguardassem
algum comando, recompensa ou ação de seus tutores, num display de prontidão.
Hierarquicamente falando, o estímulo representado pelo alimento presente no recipiente opaco
tornou-se de menor relevância ao cão quando comparado a entrada posterior do tutor no
ambiente. Tal comportamento de prontidão e atenção direcionada a esse "novo estímulo",
carregado de valor afetivo e de grande familiaridade, pode ser explicado do ponto de vista
ontogenético: normalmente os cães esperam ansiosamente pelo retorno de seus tutores - seja
após um dia de trabalho ou após uma noite de sono dos mesmos. Dessa forma, a entrada do
tutor configura-se como um tipo de recompensa (e.g. diminuição de ansiedade de separação,
fornecimento de alimento, carinho, aumento da comunicação verbal na forma de comandos e
elogios etc.), chamando a atenção do cão. Diante desse resultado é pertinente trazer à tona a
pesquisa conduzida por Mongillo, Bono, Regolin e Marinelli (2010) sobre a atenção canina
direcionada aos humanos. Esses autores constataram que quando cães observavam o
movimento do tutor e de uma pessoa desconhecida entrando e saindo de uma sala por diferentes
portas (simultaneamente), olhavam durante mais tempo para seus tutores, indicando que
prestavam atenção preferencialmente a eles quando em comparação à pessoa desconhecida.
Numa das variações, os pesquisadores colocaram sacos nas cabeças dos humanos e notaram um
decréscimo da atenção direcionada ao tutor. Ou seja, os resultados evidenciaram que a atenção
manifestada pelo cão depende da relação estabelecida com o humano (envolvendo
familiaridade e afeto, portanto) e da disponibilidade de sinais discriminativos (e.g. face da
pessoa). Nesse sentido, Mongillo et al. (2010) oferecem uma possível explicação, pautada no
grau de atenção que os cães prestam aos seus tutores, para o resultado obtido na comparação
das condições A vs. B (considerando o comportamento de “olhar para o tutor”).
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3) Condição experimental A (Condição Alimento Oculto + Tutor presente) vs. C (Condição
Alimento Visível + Tutor presente) - Efeito da visibilidade do referente (alimento):

Em relação a "alternância de olhares" e "olhar para o tutor" não houve diferença
significativa na comparação A vs. C. Já em relação ao comportamento "olhar para o recipiente",
houve diferença significativa - os cães olharam em média durante mais tempo para o recipiente
na condição C (alimento visível + tutor presente), um indicativo de que discriminaram
visualmente o alimento dentro do recipiente transparente e que o mesmo representava um
estímulo relevante. Além disso, houve uma diferença marginalmente significativa relacionada
ao comportamento de “sentar”: cães ficaram sentados durante mais tempo, em média, na
condição C (alimento visível + tutor presente). Isso é um provável reflexo do modo de vida do
cão: em geral, os tutores condicionam seus cães a ficarem sentados em situações de provisão
de alimento. Ao mesmo tempo, tocaram a mesa durante mais tempo, em média, na condição C
quando comparada à A (diferença marginalmente significativa), evidenciando maior interesse
pelo alimento na situação em que esteve visível.
A sinalização na forma de “alternância de olhares” não diminuiu significativamente na
condição A, de alimento oculto (com tutor presente durante ocultação), revelando que os cães
continuaram apresentando comportamentos comunicativos referenciais na mesma taxa de
quando o alimento estava visível. Esse é um resultado que está de acordo com o nível de
permanência de objeto já verificado em outros estudos para os cães (Triana & Pasnak, 1981;
Gagnon & Doré, 1992; Watson et al., 2001; Collier-Baker et al., 2004; Fiset & Plourde, 2013).
Somado a esse quadro, o controle de estímulo olfatório (ausente em todas sessões
comunicativas) nos sugere que os cães mantiveram, durante a condição A, memória da
localização do alimento oculto.

Em conclusão temos que a pesquisa trouxe resultados relevantes para os estudos da
cognição e comunicação canina, além de levantar novas questões a serem investigadas,
principalmente no campo da memória. Primeiramente podemos destacar que o principal
comportamento comunicativo referencial e intencional, a “alternância de olhares” (Savalli et
al., 2014), não apresentou um declínio significativo na condição A, em que o alimento esteve
oculto, ao compararmos com a condição C, em que esteve visível. Em vista disso, uma das
explicações possíveis diz que os cães mantiveram a informação de que o objeto de interesse
(petisco) era permanente durante os trinta segundos de sua oclusão - envolvendo memória
operacional, em concordância com os estudos de Fiset, Beaulieu e Landry (2003) e Fiset e
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Plourde (2013), os quais são baseados no conceito piagetiano de permanência de objeto
(discutido de modo aprofundado na seção 2.1.2). Resumidamente, a restrição perceptual dos
cães no experimento (condição A) englobava a ausência de estímulo visual, já que o recipiente
era opaco, e o controle da exalação de pistas olfatórias provenientes do alimento - essa restrição
não exerceu efeito relevante na produção comunicativa canina durante o período observado.
Além disso, corroboramos que a presença do petisco exerceu efeito na comunicação dos
cães: ao compararmos a situação de estímulo visual (alimento) com a condição controle (sem
petisco), pudemos descartar a possibilidade de que o recipiente, a mesa regulável ou a interação
do experimentador com tais objetos estavam motivando a comunicação. Os cães conseguiram
discriminar visualmente o alimento dentro do recipiente transparente e, por isso, estiveram
motivados para comunicar: a frequência de “alternância de olhares” foi maior quando o
alimento estava presente e visível em comparação a quando estava ausente sendo, portanto, um
comportamento comunicativo com funcionalidade referencial (resultado em concordância com
Savalli et al., 2014). Por último, apresentamos evidências que estão de acordo com o trabalho
de Gaunet e Massioui (2014) no que se refere a uma ausência de capacidade discriminativa, por
parte dos cães, do nível de conhecimento de seus tutores. Entretanto, trouxemos à tona um
aspecto do experimento que pode ter influenciado o comportamento comunicativo dos cães: a
entrada posterior dos tutores no ambiente experimental possivelmente representou um estímulo
mais saliente (dada a relação afetiva tutor-cão) (Mongillo et al., 2010), o que resultou na
significativa maior duração, em média, de “olhar para o tutor” nessa condição (B), um indicador
de captura de atenção. Pesquisas futuras com um desenho experimental semelhante devem levar
isso em consideração. Sendo assim, é preciso interpretar nosso resultado com parcimônia,
principalmente pelo fato de que Catala et al. (2016) realizaram controles notáveis em seu
experimento, trazendo elementos favoráveis indicativos de uma “tomada de perspectiva” canina
- evitamos aqui retomar a discussão, realizada na seção 2.1.3, sobre as interpretações dos
resultados desses autores.
Concluímos, portanto, que a pesquisa desta dissertação valida diversos estudos que
utilizaram paradigmas experimentais com alimentos ocultos e inacessíveis para estudar a
comunicação entre humanos e cães ao demonstrar que os sinais comunicativos caninos de fato
dizem respeito à presença do alimento, mesmo estando escondido (e.g. Miklósi et al., 2000;
Kaminski et al., 2011; Gaunet & Deputte, 2011; Piotti & Kaminski, 2016). Além disso, trouxe
novas evidências que estão de acordo com os estudos de Gagnon e Doré (1992), Horowitz et
al. (2013) e Bräuer e Belger (2018) no que diz respeito ao fato de que cães utilizam
primariamente pistas visuais (em vez de olfatórias), muito embora o sistema olfatório canino
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seja aguçado. Como já enfatizado, o contexto experimental de nossa pesquisa objetivou avaliar
principalmente o efeito da informação visual em detrimento da olfatória (um importante
controle, que não foi realizado em estudos como o de Fiset, Beaulieu & Landry, 2003 ou de
modo adequado em Gagnon & Doré, 1992). Como vimos na seção 2.1.2, cães exibem
flexibilidade na utilização das pistas ambientais, isto é, em certas situações priorizam as visuais
e, em outras (mais exigentes), as olfatórias, de modo que é difícil para o pesquisador determinar
o grau de utilização das mesmas - algo natural de se esperar, considerando as affordances
(Gibson, 1979/2014; Gibson & Pick, 2000) obviamente relacionadas ao umwelt canino
(Uexküll, 1937/2001). Tendo isso em mente, nosso estudo sugere que não foi necessário o
estímulo olfatório (já que utilizamos recipientes herméticos com vedação) nem o visual (quando
havia ocultação) para a manutenção dos sinais comunicativos durante os trinta segundos de
comunicação. Isso nos indica, claramente, a versatilidade da percepção-ação dos cães em seu
nicho e não necessariamente aponta para a existência de uma “representação mental” da
permanência do objeto (como seria de se supor se adotássemos uma visão piagetiana - uma
transposição inadequada aos animais não-humanos, como vimos anteriormente na introdução).
Na verdade, notamos um ajustamento comportamental dentro das oportunidades oferecidas
pelo contexto experimental naturalístico e, portanto, semelhante a situações cotidianas:
geralmente cães estão acostumados a observarem seus tutores colocando os mais variados
alimentos dentro de potes opacos ou transparentes (desde os seus petiscos até as próprias
comidas “humanas”). Por diversas vezes, nessas interações, há produção de sinais
comunicativos entre cão e humano, bem como provisão de recompensas (ritualização
ontogenética, apresentada na seção 1.4). Adotando a perspectiva dos Sistemas em
Desenvolvimento, é preciso salientar que os cães de estimação (testados nesse estudo) herdam
o nicho construído pelos humanos, que nada mais é do que um ambiente de desenvolvimento
rico, dinâmico e social - a aprendizagem canina adquire valor importante e esse processo,
associado à comunicação, parece adaptativamente facilitado em virtude de um período sensível
extenso de socialização durante suas ontogenias (Udell & Wynne, 2008; Reid, 2009; Dahás et
al., 2013; Savalli, 2017).
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APÊNDICE A - Quadro com informações básicas sobre os cães testados
Sequência
Idade
Treinamento
Sujeito
Nome
Sexo
de
Raça
aprox.
Básico
condições
1
Lady
F
6
ADBC
Golden Retriever
SIM
2
Cooper
M
1,5
DACB
SRD
NÃO
3
Benjamin
M
1
BCAD
Golden Retriever
SIM
4*
Estrelinha
F
2
DCAB
SRD
NÃO
5
Dazs
F
4
CBDA
SRD
NÃO
6
Google
M
8
CDAB
Golden Retriever
SIM
7
Zeca
M
9
BACD
SRD
SIM
8
Lola
F
7
CDAB
Basset Hound
SIM
9
Zatar
M
4
ABDC
SRD
NÃO
10
Capitu
F
6
DCBA
Cocker Spaniel
NÃO
11
Ambrósius
M
9
ADCB
SRD
NÃO
12
Thor
M
6
DCBA
Golden Retriever
NÃO
13
Ernesto
M
3
ABDC
Pug
NÃO
14
Tobias
M
2,5
CBAD
Pug
NÃO
15
Amin
M
8
DABC
Golden Retriever
SIM
16*
Axel
M
6
BDCA
Samoieda
SIM
17
Serena
F
9
CBAD
Dachshund
NÃO
18*
Venus
F
9
ACDB
Dachshund
NÃO
19
Penélope
F
4
BADC
Basset Hound
NÃO
20
Arnaldo
M
8
ABCD
Basset Hound
NÃO
21
Adele
F
4
DCBA
Papillon
NÃO
22
Hulk
M
3
DBAC
Spitz Alemão
NÃO
23
Ariel
F
3
ACBD
SRD
NÃO
24
Tofu
M
6
BDCA
SRD
NÃO
25*
Kyra
F
3
CADB
Dogo Argentino
NÃO
26
Madona
F
6
CBAD
Rottweiler
SIM
27
Amora
F
8
ADCB
SRD
NÃO
28
Luke
M
4
BCDA
Pug
NÃO
29
João
M
8
DBAC
SRD
NÃO
30
Maria
F
8
ACBD
SRD
NÃO
Maria
Schnauzer
31
F
2
BDCA
SIM
Quitéria
gigante
Welshcorgi
32
Toddy
M
4
BDAC
SIM
Pembroke
Pastor de
33
Nina
F
4
DCBA
NÃO
Shetland
34
Nick
M
3,5
CADB
Golden Retriever
NÃO
35
Lola
F
7
ABCD
Golden Retriever
SIM
36
Paige
F
2
BDCA
Bullmastiff
NÃO
37
Durval
M
1
DCAB
Golden Retriever
NÃO
38
Joly
F
5
ABDC
Spitz Alemão
NÃO
39
Thor
M
3,5
CABD
Golden Retriever
SIM
40
Toffee
M
1,5
ADCB
SRD
NÃO
Buldogue
41*
Bores
M
3
CBDA
NÃO
Francês
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42
43
44*
45
46*

Juju
Benjamin
Noah
Totti
Bolt
Maria
Mococa

F
M
M
M
M

2,5
3
3
7
1

DABC
BCAD
ABCD
CDAB
DCBA

SRD
Shih Tzu
Golden Retriever
Lhasa Apso
Daschund

NÃO
NÃO
SIM
NÃO
NÃO

F

8

BCAD

SRD

SIM

48*

Tora

F

2

CBDA

49

Estrelinha

F

2

DABC

47

Staffordshire
Bull Terrier
Shih Tzu

SIM
NÃO

Fonte: Cabral, F. G. S. (2019). Legenda: (*) sujeitos que foram excluídos da análise (ver seção 2.2.8
para maiores informações); SRD: Sem Raça Definida; F: fêmea. M: macho.
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APÊNDICE B - Questionário prévio online de seleção (Formulário Google)
Questionário para a pesquisa "Produção comunicativa de cães para acesso a alimento
visível e oculto" - Inst. de Psicologia (USP)
Ao manifestar o interesse em participar da nossa pesquisa, torna-se importante o preenchimento
deste breve formulário (tempo médio de duração: 5 minutos). Nele serão coletadas informações
relevantes sobre o seu cão como, por exemplo, temperamento e estilo de vida, que são variáveis
importantes a serem consideradas. Além disso, ao final, você poderá escolher o melhor dia para
participar com o seu cão do experimento. O estudo será conduzido pelo biólogo e mestrando do
Instituto de Psicologia da USP, Francisco G. de S. Cabral, que é orientando da Professora Doutora Carine
Savalli Redigolo. Qualquer dúvida, favor enviar e-mail para: francisco.cabral@usp.br ou WhatsApp
para (11) 99784 2455.

Obs.: As informações serão utilizadas estritamente pelo pesquisador para realizar uma seleção prévia
de voluntários/cães e não serão divulgadas de nenhuma maneira.

Agradecemos o interesse e disponibilidade!

Informações Importantes:
- Sobre o experimento: o cão estará numa situação em que ele vai querer comunicar para o tutor (você)
um alimento que ele deseja muito, mas que estará em cima de uma mesa regulável (que ele não
alcançará sozinho). Em alguns momentos o alimento preferido estará oculto num recipiente opaco e,
em outros, visível num recipiente transparente. Então seu fiel companheiro irá perceber que precisará
de sua ajuda para conseguir a recompensa e, portanto, precisará se comunicar com você. Esse
experimento não gera qualquer tipo de estresse ou perigo ao animal, que recebe petiscos/alimento
preferido ao longo do período.
- Duração (contando com habituação do cão ao ambiente): min. = 25 minutos; máx. = 50 minutos, cada
cão.
- Essa pesquisa foi aprovada pela Comissão de Ética no Uso de Animais do Instituto de Psicologia da
USP (CEUA nº 8880100817). Para a participação no experimento, um termo de consentimento livre e
esclarecido será fornecido e deverá ser assinado no dia marcado.
- A participação nesse experimento é voluntária e não-remunerada.
- O experimento é conduzido na sala 31 do bloco F, no endereço do Instituto de Psicologia da
Universidade de São Paulo (USP): Av. Prof. Mello Moraes, 1721.

* = Perguntas Obrigatórias
Endereço de e-mail *:
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Sobre o tutor do cão
Primeira parte do formulário: identificação e informações para contato com o
tutor/dono do cão.
1- Qual é o seu nome completo? *
2- Número de RG (necessário para entrar no prédio do IP-USP): *
3- Qual é o seu número de celular? (importante para nos comunicarmos no dia em que você trouxer
seu cão para participar do experimento).
Sobre o seu cão
Segunda parte: identificação do cão e informações sobre temperamento e estilo de vida.

1- Qual é o nome do seu cão? *

2- Sexo: *
Fêmea / Macho

3- Idade atual: *

4- Raça: *
SRD (sem raça definida) / Outro:

5- Porte: *
Pequeno / Médio / Grande

6- Seu cão apresenta algum problema de saúde? *

7- Vive em ambiente familiar há, pelo menos, 6 meses? *
Sim / Não / Outro:

8- Qual é o alimento/petisco preferido do seu cão? *

9- Qual é a marca do petisco preferido que você dá ao seu cão?

10- Seu cão fica bastante motivado para receber petiscos ou algum alimento preferido? *
Sim / Não / Outro:
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11- Ele(ela) aceita petiscos/alimento preferido de estranhos? *
Sim / Não / Outro:

12- Aceita petiscos/alimento preferido fora de casa? *
Sim / Não / Outro:

13- Seu cão está acostumado a sair de casa, ir para lugares diferentes, conhecer pessoas novas?*

14- Quando você sai com seu cão, ele é explorador ou demonstra insegurança ao sair de perto de
você? *

15- Ele(ela) demonstra medo de pessoas desconhecidas? *
Sim / Não / Outro:

16- Tem horários para comer ou a comida fica sempre disponível? *

17- Ele(ela) possui alguma restrição alimentar? Qual? *

18- Seria possível levar o seu cão ao experimento em jejum de, pelo menos, 5 horas? *
Sim / Não / Outro:

19- Ele(ela) tem o hábito de pedir para você (com o olhar, latidos, patinhas, etc.) as coisas que
ele(ela) quer (alimento, brinquedos, etc.)? *
Sim / Não / Outro:

20- Seu cão obedece ao comando de sentar? *
Sim / Não / Outro:

21- Seu cão é levado para passear? Com qual frequência? *

22- Ele passa mais tempo dentro ou fora de casa (incluindo quintal)? *

23- Com quantas pessoas seu cão interage cotidianamente? Com quem ocorre maior interação?

24- Seu cão possui treinamento? *
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25- É um cão terapeuta? *
Sim / Não / Outro:

Agendamento
Terceira e última parte: escolha do melhor dia para participar da pesquisa com o seu cãozinho!

Por favor, responda se você possuir mais de 1 cão e quiser trazê-los no mesmo dia: é possível você vir
acompanhado(a) com alguém de seu convívio? (para aguardar com os demais cães enquanto um deles
faz o experimento)

O experimento geralmente ocorre aos sábados. Possuímos os seguintes dias disponíveis. Selecione o(s)
mais adequado(s) a você, por favor. Obs.: Se você não puder nos dias indicados, na próxima pergunta
poderá escolher qualquer um. O pesquisador entrará em contato para combinar dia e horário.
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APÊNDICE C - Termo de consentimento livre e esclarecido
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APÊNDICE D - Tabela de resultados (demais comportamentos analisados)
Tabela 2 - Médias ajustadas (± EP), valores mínimos e máximos, e medianas dos
comportamentos analisados, em cada condição experimental
Condições
Comportamento

Estatística

Sem alimento
+
Tutor presente (D)

Olhar para fora
(em segundos)

Média ± EP

7,31 ± 0,96

5,27 ± 0,71

6,33 ± 0,78

3,59 ± 0,56

Mín. – Máx.

0,00 – 27,80

0,00 – 23,20

0,00 – 18,00

0,00 – 13,20

Mediana

6,00

4,40

5,20

2,60

Média ± EP

0,59 ± 0,17

0,98 ± 0,20

0,54 ± 0,17

0,78 ± 0,18

Mín. – Máx.

0,00 – 4,00

0,00 – 5,00

0,00 – 5,00

0,00 – 6,00

Mediana

0,00

1,00

0,00

0,00

Média ± EP

0,94 ± 0,48

1,00 ± 0,51

0,88 ± 0,43

0,58 ± 0,25

Mín. – Máx.

0,00 – 18,60

0,00 – 20,20

0,00 – 15,80

0,00 – 8,00

Mediana

0,00

0,00

0,00

0,00

Média ± EP

2,14 ± 0,71

6,65 ± 1,60

3,46 ± 1,08

4,52 ± 1,36

Mín. – Máx.

0,00 – 16,40

0,00 – 30,00

0,00 – 30,00

0,00 – 30,00

Mediana

0,00

0,00

0,00

0,00

Média ± EP

1,80 ± 0,54

0,42 ± 0,18

1,40 ± 0,45

1,16 ± 0,30

Mín. – Máx.

0,00 – 16,20

0,00 – 5,40

0,00 – 11,20

0,00 – 7,20

Mediana

0,00

0,00

0,00

0,00

Média ± EP

0,04 ± 0,04

1,36 ± 0,45

0,56 ± 0,21

0,57 ± 0,19

Mín. – Máx.

0,00 – 1,60

0,00 – 15,00

0,00 – 6,20

0,00 – 4,20

Mediana

0,00

0,00

0,00

0,00

Média ± EP

0,42 ± 0,19

0,18 ± 0,09

0,49 ± 0,42

0,63 ± 0,34

Mín. – Máx.

0,00 – 5,00

0,00 – 2,80

0,00 – 16,80

0,00 – 10,00

Mediana

0,00

0,00

0,00

0,00

Média ± EP

0,00 ± 0,00

0,40 ± 0,40

0,44 ± 0,26

0,09 ± 0,09

Mín. – Máx.

0,00 – 0,00

0,00 – 16,60

0,00 – 7,40

0,00 – 3,80

Mediana

0,00

0,00

0,00

0,00

Lamber a própria
boca
(frequência)

Vocalização
(em segundos)

Sentar
(em segundos)

Farejar o
ambiente
(em segundos)

Tocar a mesa
(em segundos)

Tocar o tutor
(em segundos)

Deitar
(em segundos)

Fonte: Cabral, F. G. S. (2019).

Alimento visível
+
Tutor presente (C)

Alimento oculto
+
Tutor presente (A)

Alimento oculto
+
Tutor ausente (B)
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