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RESUMO: 

Os laços de afeto entre animais humanos e não-humanos mostram sua face 
mais exacerbada quando se analisam as relações estabelecidas entre animais 
de estimação e seus tutores.   Muitos destes não hesitam em classificar seus 
bichos de bebês e declaram que convivência com eles é baseada num vínculo 
de amor familiar.  O fenômeno da aproximação cada vez maior dos animais 
não-humanos – em sua maioria, cães e gatos – ao círculo de consideração 
humano tem também um aspecto comercial, conhecido como cadeia pet, um 
segmento da economia que já ganhou até mesmo uma câmara setorial do 
Governo Federal. A partir de estudos da sociologia do cotidiano, da etologia 
cognitiva e de entrevistas não estruturadas, este trabalho busca refletir sobre a 
articulação entre afeto e consumo que impulsiona este mercado e gera 
diferenciações entre animais não por espécie ou raça mas por vínculo afetivo e 
níveis de investimento em cuidados.   
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INTRODUÇÃO 

A separação entre animais humanos e não-humanos é uma das 

heranças mais fortes da cisão entre cultura e natureza estabelecida ao longo 

da modernidade.  Diferenciar “homens” e “bichos” é uma maneira de 

estabelecer a superioridade humana e justificar o ideal de dominação sobre a 

natureza.  Conforme Ingold (1994, p.21), a relação muda na medida em que o 

homem se exclui do reino animal e assume sua humanidade como um estado 

alternativo do ser. 

Dos clássicos até os dias de hoje, os animais têm ocupado uma 
posição central na construção ocidental do conceito de “homem” – e, 
diríamos, também, da imagem que o homem ocidental faz da mulher. 
Cada geração reconstrói sua concepção própria de animalidade como 
uma deficiência de tudo o que apenas nós, os humanos, 
supostamente temos, inclusive a linguagem, a razão, o intelecto e a 
consciência moral (INGOLD, 1994, p. 14 – 15). 

Esta diferenciação tem sido usada, ao longo dos séculos, como 

justificativa para o tratamento desigual – e muitas vezes cruel - dado aos 

animais.  A partir da década de 70 do século XX, com a crise ecológica, este 



modelo de relacionamento começa a ser questionado e o movimento de 

proteção animal entra num novo momento.  Além do estabelecimento de 

diversas linhas filosóficas, como as dos direitos dos animais e do bem-estar 

animal (CHUAHY, 2009, p.19), o século passado também viu surgir a etologia 

cognitiva e os estudos animais, disciplinas que privilegiam os animais não-

humanos como objetos de pesquisa e priorizam métodos não-agressivos.  

Assim, são criadas leis mais severas para punição de maus-tratos aos 

animais, o modelo de criação industrial para alimentação precisa se enquadrar 

à normas bem-estaristas e práticas consideradas esportivas, como a caça, o 

açulamento e as touradas vão sendo controladas e até mesmo extintas.  Ferry 

(2009) mostra que existe um movimento particular, mas inequívoco de 

ascensão da natureza como sujeito de direito.  

Pode bem acontecer, com efeito, que a separação do homem e da 
natureza, que conduziu o humanismo moderno a atribuir apenas ao 
primeiro a qualidade de pessoal moral e jurídica, tenha sido apenas 
um parêntese, em vias de se reformar (FERRY, 2009, p.19).  

Enquanto as ciências naturais e humanas se articulavam na revisão das 

fronteiras entre espécies, alguns animais trilhavam um caminho paralelo para 

uma relação menos desigual com os humanos: os bichos de estimação -  ou 

simplesmente pets, como costumam ser tratados atualmente - foram ganhando 

cada vez mais espaço nos círculo afetivo dos homens.  

A análise de dados da Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE,  mostram que já existem 

mais cães que crianças nos lares brasileiros: 

 (...) de cada 100 famílias no país, 44 criam cachorros, enquanto só 
36 têm crianças. (...) o resultado do cruzamento de dados saiu 
apenas na semana passada. Ele apontou a existência de 52 milhões 
de cães, contra 45 milhões de crianças até 14 anos – uma situação 
que se assemelha à de países como o Japão (16 milhões de 
crianças, 22 milhões de animais de estimação) e os Estados Unidos 
(em 48 milhões de lares há cães; em 38 milhões há crianças). 
(RITTO; ALVARENGA, 2015, p. 71). 

Os laços de amor podem ser traduzidos em estatísticas financeiras: o 

mercado de produtos para animais de estimação brasileiro é o segundo maior 

do mundo e faturou, em 2014, US$ 7,2 bilhões (RITTO; ALVARENGA, 2015, p. 

74). 



A partir destas constatações, o presente trabalho se propõe a refletir 

sobre as relações entre animais humanos e não-humanos a partir da 

articulação entre afeto e consumo, investigando como estes dois elementos 

contribuem para a delimitação da figura do animal como pessoa, com direito à 

espaço na árvore familiar e tratamento diferenciado.  Valendo-se de entrevistas 

não-estruturadas e pesquisa bibliográfica, este artigo tem como referencial 

teórico os estudos animais, a etologia cognitiva e a sociologia do cotidiano, a 

partir da obra de José Machado Pais. Trazemos também dados de uma 

etnografia realizada na cidade de Cuiabá, capital de Mato Grosso, durante a 

pesquisa que resultou na dissertação de Mestrado “Animais e fronteiras: entre 

espécies, cotidiano e ciências”.  

O ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 

Durante muito tempo, a supremacia humana sobre o restante dos 

animais se fundamentou na crença de que eles não tinham consciência e que, 

em alguns casos, sequer podiam sentir. Conforme os estudos científicos sobre 

os estados de consciência dos bichos foram se aprofundando, deu-se início à 

necessidade de revisão destas premissas.  Os fatos científicos embasam 

políticas de direitos, proteção e bem-estar animal, pois a inserção dos animais 

na esfera ética humana se dá a partir da confirmação de que os animais são 

capazes de sentir e pensar – mesmo que em diferentes graus de sofisticação 

(BAPTISTELLA; ABONIZIO, 2014).   

Mas na esfera do cotidiano opera um mecanismo diferente. Para 

aqueles que têm um pet, as habilidades cognitivas dos bichos se mostram de 

forma cristalina e a necessidade de comprovação da inteligência dos animais é 

dispensável. Ou melhor, a existência de uma consciência nos animais é 

atestada diariamente por meio da convivência. Durante a etnografia, pudemos 

constatar que os tutores de animais de estimação até mesmo consideram seus 

bichos superiores moralmente e detentores de ética.  Além disso, eles foram 

apresentados como membros da família, mais especificamente como filhos. Até 

mesmo cavalos e coelhos aparecem como detentores desde “posto”. Os 

fatores que levam a esta percepção estão ligados tanto à troca de afeto quando 

a total dependência que os pets apresentam em relação a seus tutores.  



Assim, no dia-a-dia o grau de proteção e cuidado oferecido a um animal 

não-humano vai variar conforme o relacionamento. Os bichos que são 

estimados tem uma vida mais confortável e segura, pois se inserem num 

universo de cuidados geralmente negados ao restante dos seus congêneres.  

Apesar de vários tipos de animais poderem se tornar pets, cães e gatos 

são aqueles mais reconhecidos como integrantes da família humana.  Pais 

(2006, p. 283) relata que estes dois espécimes vem passando por um processo 

de antropomorfização quando passam ao lugar de estimados:  

Outrora, o pouso comum de cães e gatos era a rua para uns, o 
telhado para outros; actualmente houve um notável aburguesamento  
“animais de companhia”. Os que não usufruem de um tal estatuto 
social são marginalizados: não passam de vadios, rafeiros, 
vagabundos, vira-latas.  Os “afortunados” – atribuição abusiva por 
não levar em linha de conta a “vontade” dos que julgamos que o 
sejam – compartilham com os donos de confortos e bonomias 
inimagináveis [...] (PAIS, 2006, p.283). 

Hoje, estes bichos não recebem apenas alimentação e abrigo, eles são 

cercados de cuidados especiais e investimentos que muitas vezes os tutores 

negam até a si mesmos. A estima se traduz não só em carinho mas também 

em despesas financeiras. Consumo e amor se confundem numa escala em 

que, muitas vezes, os gastos podem ser uma representação do amor. 

O MERCADO PET 

Os termos pet ou de estimação são utilizados para definir a condição de 

um animal.  Mas desde 2012 eles também são utilizados para designar um tipo 

específico de consumo. Foi neste ano que o Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento criou a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva dos Animais de 

Estimação – ou simplesmente Câmara Pet (Brasil, 2012), voltada para a 

aquisição de produtos e serviços destinados aos animais não-humanos.   

Os números – já mostrados acima – revelam a dimensão do mercado 

pet no Brasil. É um segmento econômico que inclui desde itens básicos, como 

rações e remédios, até supérfluos de luxo, entre eles coleiras cravejadas de 

brilhantes e bolsas de transporte de animais de grifes famosas.  Entre as duas 

pontas, roupinhas, utensílios personalizados e tratamentos cosméticos.  



Os cuidados médicos também se transformaram nas últimas duas 

décadas e a expectativa de vida dos animais aumentou: “um cachorro que 

nascer hoje viverá, em média, dezoito anos. Há três décadas, um cãozinho 

teria metade desse tempo de vida” (MELO, 2015, p. 76).  A medicina 

veterinária ganhou especializações, com profissionais habilitados para tratar 

problemas específicos, e hoje se apropria de equipamentos de uso humano, 

como aparelhos de raio-x e tomógrafos.  

A etnografia mostrou que é comum que os bichos de estimação recebam 

cuidados que os tutores negam até para si mesmos. Durante a pesquisa, foi 

possível encontrar diversas mulheres que vão ao salão de beleza poucas 

vezes por ano enquanto seus cães frequentam o petshop semanalmente para 

receberem banho, tosa higiênica, escova e tratamento complementares, como 

manicure e tintura.  Os cachorros são cuidados com produtos adequados para 

o seu tipo de pelo em salas especiais, envidraçadas, para que os 

frequentadores possam se certificar da qualidade dos procedimentos adotados 

em relação a seus entes queridos. Ao fim do ritual de beleza, as fêmeas 

ganham lacinhos e adesivos de estrelinhas enquanto os machos são 

adornados com pequenas gravatas coloridas. 

Nos bairros mais pobres, a oferta diária de alimento é considerada um 

diferencial que comprova o lugar especial daquele bicho dentro de uma família. 

Entre as pessoas com melhor poder aquisitivo, especialmente de classe média, 

o relato de dívidas com tratamentos veterinários são recorrentes e representam 

uma forma de mostrar que se é capaz de tudo pela saúde do animal.   

Os motivos para tais sacrifícios financeiros são justificados pela 

qualidade da relação emocional que é estabelecida entre bicho e tutor. O tipo 

de amor que os pets oferecem aos humanos é sempre apontado como um 

sentimento de qualidade superior, mais especificamente o amor incondicional 

que se traduz em gestos diários em relação aos donos, como recebê-los com 

felicidade extrema, pedir e dar carinho, manifestar ciúmes e até segui-los por 

todos os cantos da casa.  

 



A MANIPULAÇÃO DO AFETO 

Quando os animais de estimação são elencados na categoria de bebês, 

surge também a questão da identidade.  Por meio do relacionamento diário, os 

bichos mostram aos tutores que tem personalidades definidas. No entanto, até 

pela necessidade de buscar uma aproximação conceitual, há um esforço em 

modular o comportamento dos pets, numa tentativa mal disfarçada de lhes dar 

aspectos de humanidade, como se esta fosse uma característica distintiva.  É 

um traço especista do relacionamento que revela a permanência da crença de 

que o ser humano é superior a outras formas de vida.   

  Segata (2012) aponta elementos que fazem com que alguns animais 

sejam individualizados enquanto outros continuam indistinguíveis, confinados à 

raça ou espécie.  Os pets seriam animais personalizados pelos tutores, que 

fazem aportes tanto financeiros quanto emocionais em sua relação com os 

bichos. 

Dessa perspectiva, as roupas, os perfumes, os nomes e mimos 
oferecidos aos animais de estimação poderiam ser tomados, 
literalmente, como a composição de um personagem, que cumpre um 
duplo papel - permite a relação e cria a distinção entre peças 
aparentemente iguais de uma dada espécie (SEGATA, 2012, p.160) 

A ideia de que aquele animal em específico é especial pois se trata de 

um ente querido é apropriada, então, pelo mercado pet como forma de 

estimular o consumo.  Um dog day realizado num condomínio de classe média 

baixa em Cuiabá foi apresentado como um evento para reunir pessoas e seus 

animais de estimação, com direito a apresentação de cães farejadores, 

palestras e desfile de pets. 

O encontro, organizado por uma clínica veterinária, acabou se revelando 

uma ação estratégica para venda de produtos e de filhotes de raça.  O local do 

evento estava coberto de banners e faixas publicitárias, que divulgavam 

rações, remédios e vermífugos. Os visitantes recebiam, logo na entrada, um 

arsenal de prospectos, com os seguintes temas: 

 Seu pet não é brinquedo – propaganda de um plano de saúde 

veterinário. 



 Para o seu melhor e mais fiel amigo não pode ser diferente. Só o 

melhor – propaganda de clínica veterinária (FIGURA 1).  

 Seu cãozinho não escolhe a hora para ficar doente – 

propaganda do atendimento 24 horas de urgência da clínica. 

 Campanha de castração de cães e gatos – informações sobre o 

que é o procedimento, quais as vantagens para os animais e 

propaganda sobre os preços especiais oferecidos pela clínica 

para realização desta cirurgia – “confira e traga seu 

amiguinho!!!”, dizia o texto. 

 Quem está na minha barriga? – propaganda do vermífugo 

Drontal, da Bayer.  

 Gibi do cachorrinho Pingo – outro material publicitário do 

vermífugo Drontal (FIGURA 2).  

 Quem pode nos livrar da Giardia? – mais uma propaganda do 

vermífugo Drontal.  

 

FIGURA 1 – Folder 
Fonte: Divulgação. Brasil. 2015. O  folder 
entregue aos visitantes do Dog Day reforça a 
figura do cão como melhor amigo do homem 
para estimular o investimento em tratamentos 
veterinários. 



 

Afora a apresentação dos cães farejadores da Polícia Civil, o restante 

do Dog Day tratava de formas de estimular o consumo a partir de duas 

premissas: mo strava-se que os animais são membros da família e devem ser 

bem tratados e havia a insinuação permanente de que os pets podem carregar 

doenças perigosas e por isso devem receber acompanhamento constante na 

forma de produtos médicos. 

Uma palestra apresentada por uma profissional intitulada “educadora 

canina” versou sobre as zoonoses que acometem os animais de estimação e 

indicou produtos a serem utilizados para evitar problemas.  A especialista 

versou também sobre o bom tratamento que deveria ser dados aos animais. 

Uma das expositoras explicou que “bons tratos” eram banho em pet shop, 

brinquedos, vacinação, castração, ração de qualidade, visitas regulares ao 

veterinário e, se meu animal de estimação fosse mal educado, adestramento.     

Existem diferentes gradações do tipo de produto ou serviço oferecido 

ao bicho e as variações de valores são apresentadas como uma forma de 

expressar o carinho pelo animal bem como seu status.  As opções Premium 

são encontradas em produtos de higiene, rações e medicamentos.  

Curiosamente, estas opções também tem como característica 

resultados que diminuem a animalidade ou reduzem o tempo investido em 

tratar os bichos.  A ração torna as fezes secas e diminui seu mau cheiro, além 

de diminuir a queda de pelos.  Os medicamentos tem espectro de ação 

ampliado ou aplicação facilitada.  Os itens de higiene eliminam, especialmente, 

os cheiros dos animais.  

Numa entrevista com um casal que adotou uma shitzu resgatada nas 

ruas foi dado destaque ao comportamento da cadela: “Deus colocou ela na 

nossa vida de uma maneira perfeita, assim, porque como a gente não estava 

preparado, ela é muito assim, ela é muito educada, ela é extremamente 

educada, ela não faz xixi nem coco em casa. A gente tem assim um... ela já 

veio assim pra cá, é um ritual, de manhã e de noite ela tem que sair para 



passear para fazer o xixi e o coco dela. Assim, não parece, aqui em casa não 

tem cheiro de cachorro, ela não faz bagunça, é na dela” (informação verbal)3.  

 

 

FIGURA 2 – Revista em quadrinhos  
Fonte: Divulgação. Brasil. 2015. A revista em 
quadrinhos do cachorro Pingo é uma peça de 
propaganda para venda de vermífugos, que 
vincula os animais a doenças perigosas para os 
humanos.  

 

CONSIDERAÇÕES 

Estas observações revelam contradições.  Porque ter um cachorro ou 

gato se não é possível aceitar seu cheiro natural?  Porque abrigar em casa um 

ser que troca de pelos constantemente se isso é considerado um problema a 

ser controlado?  As práticas extrapolam este âmbito e chegam a ser invasivas, 

como é o caso da castração – intervenção cirúrgica que interrompe o ciclo 

reprodutivo dos pets. Apresentada como benéfica aos animais, ela acaba 

atendendo mais os interesses dos donos, pois elimina o cio e diminui 

comportamentos agressivos ou a necessidade que o animal apresenta de 

deixar o ambiente da casa. 

Se o consumo se apresenta como uma maneira de distinguir o pet 

dentre outros da mesma raça e mostrar sua valorização na família humana, ele 

também mostra todo um esforço para controlar – ou, em algumas situações, 

                                                             
3
 Depoimento concedido em fevereiro de 2015. 



eliminar – aquilo que os torna animais. Ser o bebê de um humano significa 

receber conforto e tratamentos especiais, mas também representa perder a 

animalidade.   

Os animais de estimação acabam surgindo como híbridos, um 

combinação de pessoa com brinquedo, já que apesar de terem suas 

personalidades reconhecidas são, ao mesmo tempo, modelados para atender 

ás exigências dos tutores que buscam não um melhor amigo, mas um bebê 

que possa cumprir todas as suas expectativas. 
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