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RESUMO

O presente trabalho tem como finalidade apresentar a evolução da relação

entre homem e cão, desde os primeiros contatos e o início da convivência entre as

espécies que acabou criando vantagens para ambas. Dos antigos lobos selvagens

ao cão de trabalho, de que forma se deu início essa relação entre duas espécies tão

distintas. Na Antiguidade (4000AC/476DC) surgiram os primeiros registros, pinturas

rupestres, entalhadas em pedras e os hieroglifos de diferentes povos, que habitavam

desde atual Arábia Saudita, Egito, Grécia a Itália. A domestificação do cão mudou a

relação do homem com a natureza, durante a caça por exemplo, e também mudou

os hábitos dos cães, comparando com seus ancestrais, o lobo.

PALAVRAS-CHAVE:  Relação, Homen, cães.
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INTRODUÇÃO

Desde que a domesticação dos cães foi alcançada, os humanos

desenvolveram um relacionamento cooperativo com eles, os cães estão envolvidos

em atividades de caça, guarda e pastoreio (COPPINGER & SCHNEIDER, 1995).

Observar a presença de cães desenvolvendo trabalhos para auxiliar os humanos em

suas atividades é relativamente comum nos dias de hoje. Mesmo com os mais

modernos tipos de escâner, em aeroportos e nas fronteiras, o cão ainda é

considerado a ferramenta mais eficaz na busca de ilícitos, e este é apenas um

exemplo da complexa relação homem-cão.

Para direcionar a atuação de um cão em uma operação pela busca de

ilícitos e obter o resultado desejado é necessário muito treinamento e um forte

vínculo entre homem e cão (OLIVEIRA, 2021). Mas é importante compreender que a

utilização de cães para serviço ou para as múltiplas posições que eles assumem na

sociedade, só é possível devido a evolução da relação entre o homem e o cão.

O presente trabalho tem como foco abordar a evolução dessa relação entre

homem e cão através do tempo. Com esse objetivo vamos em busca dos mais

diversos registros, desde indícios arqueológicos até escritos antigos.

Pré-História

A primeira mandíbula de um cão doméstico encontrada em um túmulo do

Paleolítico tardio em Oberkassel, na Alemanha, possui aproximadamente 14.000

anos (NAGASAWA, et al. 2009). Entretanto, acredita-se que em algum momento

muito antes disto, se iniciou a relação entre homem e cão. Importante ressaltar que

neste período o planeta Terra era muito parecido como está atualmente, porém o

modo de vida era muito diferente, existiam perigos que tornavam a sobrevivência

uma batalha diária.

Na pré-história o ser Humano era Caçador/Coletor, uma classificação para

definir como os grupos exploravam recursos naturais antes da agricultura e das
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vilas. Viviam em pequenos bandos, com cerca de 30 membros, migrando de um

lugar para outro, superando as dificuldades climáticas e evitando de predadores.

Naturalmente quando os grupos ultrapassavam algumas dezenas, chegava o

momento de se dividirem e seguir novos rumos. Nesse contexto Konrad Lorenz

afirma que o ser humano passou a perceber a vantagem em ter alguns canídeos ao

seu redor. Ainda sem ter contato com os homens, esses canídeos viviam as

margens dos grupos, se alimentando de restos de caça, grunhindo e uivando ao

redor.

O que para nós parece algo desagradável, para o homem pré-historico era a

confirmação de que predadores maiores e mais letais não estavam a volta, ou seria

o alerta para a aproximação desses.

Neolítico

Homem estava iniciando o processo de sedentarismo. Criando os primeiros

assentamentos, descobrindo as ferramentas, iniciando os processos de agricultura.

Neste cenário, o modo de vida mudou não apenas para o ser humano, mas para

todas as espécies que viviam a sua volta. Mesmo com a agricultura, ele ainda

precisava caçar e acabava entrando em disputas com outras espécies.

A capacidade de produzir e desenvolver armas foi fundamental para homem

estabelecer a sua dominância. Mesmo contra animais maiores e ferozes, a sua

conquista de territórios foi aumentando e consequentemente executando os animais

mais agressivos, inclusive os lobos.

Restando os que toleravam mais a presença humana. Muitas vezes as

alcateias ficavam debilitadas com a perda seus membros e principais caçadores e

não conseguiam alimentos, fazendo com que alguns lobos acabassem aproximando

dos acampamentos estabelecendo os primeiros contatos entre as espécies.

Assim como os antigos lobos pré-históricos os atuais também possuem níveis

elevados de cortisol, o hormônio do estresse, mas cientistas acreditam que alguns

desses antigos lobos acabaram sofrendo uma mutação genética diminuindo a
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quantidade desse hormônio em seus organismos, propiciando um possível contato

com os humanos.

Os registros mais antigos dessa relação, que foram descobertos

recentemente, em 2017 na atual Arábia Saudita. Trata de pinturas rupestres datas

entre 9000AC e 8000AC. Mais precisamente na região de Shuwaymis, nordeste da

península arábica.

As imagens apresentam figuras humanas, entalhadas em pedra, exercendo

uma atividade de caça, conforme a localização do sítio e o porte físico acredita-se

tratar de cães de Canaã, uma raça de boa saúde e que se adaptou bem a região do

deserto, posterior foi utilizado também como cão de pastoreio (Figura 1).

Figura 1- Escritas Rupestres entalhadas em pedras. Fonte: Journal of

Anthropological Archaeology / Instituto Max Planck/Divulgação

Ainda é possível visualizar alguns homens durante a caça a gazelas e cabras

com cordas atas a cintura e envolta dos pescoços dos cães, o que seriam os

primeiros registros de guias e coleiras como as utilizadas até hoje pelos

adestradores, porém de uma forma mais rustica (Figura 2).
7
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Figura 2- Pinturas Rupestres entalhadas em pedras. Fonte: Journal of

Anthropological Archaeology / Instituto Max Planck/Divulgação

Antiguidade

Na Odisseia, de Homero, poema épico, continuação da Iliada no século 8

AC (entre os anos de 750 a 650), mais antigo e extenso documento literario greco

ocidental existente. Que narra a trajetoria do heroi Ulisses, da saída de sua cidade

natal Itacá até o seu retorno.

Essa obra, tão antiga já fazia menção da relação do homem com o cão,

tanto que na historia ao sair de sua casa em busca de aventuras Ulisses se despede

da familia e de seu cão Argos, até então, um filhote. Mesmo após vinte anos longe

de casa o heroi é reconhecido pelo seu cão ao retornar.

O mais interessante neste história é que o autor menciona que Ulisses

estava vestido de mendigo e sobe um encantamento da Deusa Atena, que o tornaria

inreconhecivel. Então, é nesse contexto que o cão Argos reconhece Ulisses, o mais

antigo documento já encontrado do ocidente já abordava de forma tão contundente a

relação entre homem e cão, sendo dedicado dezenas de versos a Argos  (Figura 3).
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Figura 3 - Escultura em jardins de Compiegne em França A estátua de mármore de

Ulysses reconheceu por seu cão pelo artista Jean-Auguste Barre (1811-1896).

COMPIEGNE, FRANÇA - 26 DE JULHO DE 2011

Alguns séculos mais tarde outros registros foram surgindos, de batalhas e

conquistas nos trazendo ainda mais informações. Em 331 AC na atual região do

Curdistão, ocorreu a Batalha de Gaugamela entre os Exércitos da Pérsia e da

Macedônia, comandado pelo próprio Alexandre O Grande.

Há vários relatos de como Péritas, o cão que sempre acompanhava

Alexandre, o salvou de forma heroica da morte certa. Com base em representações

artísticas(Figura 4), acredita-se que Peritas seja da raça Molossus criada para lutar

na guerra.

Relatos afirmam que durante um momento na batalha, Alexandre se separa

de seus soldados, momento em que um elefante de guerra persa vem em sua

direção para atacá-lo, sendo esse surpreendido por Peritas, que de forma voraz

10



ataca a boca do elefante com uma mordida furiosa, dando tempo para que

Alexandre se recomponha com seus exércitos e salvando aquele que foi sem dúvida

um dos maiores influenciadores da cultura ocidental.

Mito ou não, o fato é que o cão Peritas possuía um vínculo tão forte com o

imperador, a ponto deste nomear uma cidade com seu nome e inúmeras esculturas

em sua homenagem.

11



Figura 4 - Estátua de mármore cão Molossus. Acredita-se que cinco outras versões

desta escultura, todas encontradas perto de Roma, sejam cópias romanas de um

original de bronze grego perdido. Museu Britânico, Londres.
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Atualidade

Nos últimos tempos, os cães tornaram-se mais envolvidos com as

atividades humanas, trabalhando como cães de serviço, cães farejadores de drogas,

cães de alerta, etc., e consequentemente desenvolveram uma relação próxima com

os humanos. A importância do vínculo humano-cão tem atraído cada vez mais

atenção devido aos seus aspectos psicológicos (NAGASAWA, et al. 2009, ALMEIDA

et al., 2009).

De fato, animais de estimação e compania, os pets, estão cada vez mais

presentes nos lares e nas relações familiares, trazendo benefícios psicológicos e

emociais para os humanos.

“Atualmente, metade das famílias ocidentais possui animais de estimação.

Os estudos científicos sobre os benefícios que eles trazem ao ser humano

começaram por volta da década de sessenta, tanto em situações especiais,

quanto em instituições (prisioneiros deficientes físicos e mentais), ou em

momentos importantes da vida, como infância, adolescência, separação,

viuvez e velhice. Desde então, acumulou-se um vasto conhecimento sobre a

relação humano-pets em nível familiar e social, bem como o significado de

pets em nossas vidas. E, com isso, podem-se desenvolver técnicas

utilizando cães como co-terapeutas em terapias individuais e familiares.”

(ALMEIDA et al., 2009).
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CONCLUSÃO

Ao concluir o presente trabalho, podemos perceber que desde os mais

antigos registros encontrados pelo homem, já haviam menções ao cão como um

parceiro nas atividades desenvolvidas pelas diferentes civilizações citadas.

Podemos perceber que essa aproximação criou um tipo de mutualismo, onde

as duas espécies puderam colaborar e se desenvolver juntas.

Porém não foram apenas vantagens para os cães, alguns ao longo do tempo

foram desenvolvendo problemas de saúde, em busca de características únicas

como o cão da raça Pug, com seus problemas respiratórios devido ao focinho curto

e achado. Atualmente há campanhas buscando a conscientização para que as

pessoas não adquiram cães dessas raças.

Ainda assim, vários países possuem legislação própria de proteção contra

maus tratos dos animais Organizações não governamentais especificamente em

defesa dos cães. Além disso, também a sociedade em um todo aprendeu a conviver

e a torná-los literalmente membros de suas famílias.
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