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o MITO DO ANIMAL MÁGICO* 

Hannelore Fuchs 

'Parece-me merecer observação atenta a maneira como se processa 
o relacionamento do homem (doente ou não) com o animal. Este 
relacionamento reflete a problemática entre o homem que se esforça 
para firmar-se na condição humana e o animal existente nele próprio. 
Relacionamento difícil, de luta, sacrifício, confronto, amizade, 
desenvolvido ordinariamente numa trama complexa de projeções e 
identificações. (2) 

Surge em pleno fim de século, o mito do animal como poção mágica. 
À semelhança das pílulas mágicas vendidas em fannácia sua posse é fácil, 
até fácil demais. Peixinhos, acondicionados em channosos saquinhos de 
plástico, são doados como "lembrancinha" em festa de criança, pintinhos 
na páscoa aparecem na porta dos supermercados, nas feiras de animais o 
filhotinho já vem pronto com o lacinho. Poucos recusam o peixinho ou 
pintinho, ou são imunes ao encanto de um filhote que abana o rabinho e 
pede para ser levado. 

Tudo isto porque "bicho é bom para gente", faz bem. 
O animal como símbolo de poder de cura não é novo. Desde a 

antiguidade conhecemos animais míticos como o unicórnio, a sábia 
serpente, o gato imortal, a tartaruga a carregar o peso do mundo. Estes 
animais curavam doenças na sua maior parte físicas. 

Um número crescente de autores vem se dedicando ao estudo do 
relacionamento do homem com o animal, analisando o papel dos animais 
de estimação junto a grupos sociais específicos: como crianças, idosos, 
deficientes físicos e mentais e outros. Pesquisadores deste final de século(3) 
patentearam propriedades curativas como: sobrevivência a enfarte do 
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miocárdio, baixa de pressão arterial, estados alterados de consciência 
para quem olhasse um aquário. 

Há unanimidade na valorização dos beneficios para o ser humano, 
quer físicos quer psíquicos e, que ao serem propagados induzem a 
população, vítima de urbanização e alienação crescente à compra 
indiscriminada de animais. 

Porquê? 
Vivemos uma época de grandes mudanças, qualidade de vida 

deteriorando, 

violência urbana aumentando Habitamos "selvas de pedra", 
apartamentos minúsculos. 

As crianças têm que se contentar com play-grounds estruturados 
como •• monstros de aço", grama proibida de ser pisada. Computadores, 
televisão e videogames substituem os jogos de rua, substituem os amigos. 

A alienação da natureza de todos nós, não só das crianças, é grande. 
Os urros de monstros de toda espécie não assustam, o silêncio da mata, 
sim. 

As crianças típicas de nossa era vivem em meio a inseguranças e 
fatores de stress: doença, morte, ausência dos pais durante a maior parte 
do dia, chegada de irmão/irmã nova, mudança de escola, de cidade, crises 
familiares que afetam os pais e logicamente os filhos (divórcio, separação), 
desemprego, vestibulinhos, violência real e violência na TV. 

Assistimos à redução da família nuclear, aumento do número de 
solteiros. A criança se defronta com crises, sem saber onde procurar 
ajuda. Ocorre falta de suporte, apoio e sustento por parte das figuras 
chaves, muitas vezes por demais solicitadas em resolver seus próprios 
problemas. 

À medida que cresce o isolamento das pessoas e aumenta o stress 
diário, presenciamos o aumento de distúrbios neurovegetativos e 
síndromes psico-somáticas. A procura de drogas milagrosas se intensifica, 
a medicina alternativa floresce, o animal é redescoberto como agente 
terapêutico. 
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Qual seria a realidade? 

Por traz do mito há uma realidade factual importante que é o 
potencial do animal enquanto capaz de afetar positivamente o bem-estar 
físico, mental, emocional e até econômico de toda humanidade. 

Nos E.D.A. 53% de todos os lares têm pelo menos um cão e ou 
gato. Na Grande São Paulo calcula-se em média um cão para cada 10 
habitantes, e nesta estatística não são incluídos gatos, mamíferos pequenos, 
aves, peixes, etc .. 

A posse de um animal de estimação tomou-se recurso advogado 
por médicos, pediatras, psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais 
para minimizar alienação, isolamento e sofrimento crescentes dos grupos 
sociais já mencionados. Tem-se a impressão que as receitas, em vez de 
rezarem: tome uma aspirina, rezam: Compre um animal, de preferência 
cão ou gato, se não for possível, qualquer outra coisa viva. 

A introdução de um animal em um sistema familiar é decisão que 
merece ser ponderada. Vale pois, para o bem do animal e para o bem da 
família, ponderar o lado humano e o lado do animal desta relação 
terapêutica. 

Quais são as características de qualquer animal que o fazem tão 
desejável como agente terapêutica ou de mudança para o ser humano e 
a criança em particular? 

O animal é constante, está aí, é ponto cOflStante em tempo de 
crise é presença que pode ser tocada, que não julga ou amedronta, como 
as figuras de autoridade (pai, mãe, professores, etc.) O animal, ao ficar 
adulto não se afasta física e psicologicamente, então o relacionamento 
não muda. Traz segurança, conforto, acalento, companhia, possibilidade 
de diálogo, de compreensão. É um ombro para se poder chorar, é ouvido, 
é eco, é o porto-seguro nos momentos de crise, é alguém em quem confiar, 
e até alguém para o qual a criança poderá ser figura autoritária. É 
companheiro nas brincadeiras, inicia-as, distrai, faz rir. 

O animal do ponto de vista psicológico, fortalece o ego da criança, 
ajuda a trabalhar a percepção dela (criança) do seu valor, suas habilidades, 
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sua força. Como a base do relacionamento entre o ser humano e o animal 
é apego e apegar-se requer amor, a criança à medida que aprende amar o 
animal perde muito de sua egocentrismo. Quando a criança começa a se 
separar da mãe como foco central de sua vida, o animal é um "objeto 
transicional", que oferece segurança, um refúgio. É um companheiro 
sempre presente e pronto. O animal neste momento dá ajuda e fomenta o 
senso de segurança. Permite aumentar o leque de suas experiências com 
o mundo. O contato cinestésico com o animal permite à criança a vivência 
de ser um ente separado da mãe e ajuda no processo de autoestima. 
Crianças com animais de estimação têm auto-estima mais elevada do que 
crianças sem animais de estimação e, mais ainda, crianças carentes no 
que toca à qualidade, cuidados e carinhos maternais, usam o animal de 
forma compensatória. 

O animal ensina: respeito à vida, a outros seres vivos. Cuidar, 
ter cuidado, ver a fragilidade do outro, conscientizar da dependência do 
outro, ensina observar a natureza. Animais como a tartaruga demandam 
e ensinam paciência, o passarinho faz refletir sobre restrição de liberdade. 
Não devemos desprezar o fato que o animal ensina habilidades sociais, 
por ser tão "diplomata", por saber agradar, guardar pouco ou nenhum 
rancor. 

O animal mostra comportamentos naturais, atividades 
fundamentais: instintivas, rotinas, ritmo e periodicidade. O cão e o gato, 
se adequadamente socializados e educados, são modelo de 
comportamentos ajustados, adaptados e que podem ser imitados. Mostra 
vida sexual, maternidade, doença, velhice e morte. 

O animal facilita contatos sociais, é um verdadeiro "lubrificante 
social". Este termo foi empregado por dois pesquisadores ingleses, 
Mugford & M'ComiSky(4) para descrever a melhora social observada em 
sujeitos de terceira idade aos quais era dado um periquito australiano. A 
ave tornou-se um ponto de congregação, assunto de conversa. O 
fenômeno se repete nas ruas e praças urbanas, onde o adulto ou criança 
acompanhado de um Mugford granjeia simpatias, tem toda uma rede de 

26 

HERMES 

amizades, há confratemizações e "troca de figurinhas". 

A criança, dona de um animal de estimação, toma-se mais atraente, 
querida, é mais procurada, se enturma melhor com outras crianças. 

Em sessões de psicoterapia, a criança se relaciona mais facilmente 
com o animal do que com o terapeuta. 

O animal espelha o sistema familiar. Para a criança o modo 
como os pais tratam o animal é um modelo. A maneira de lidar com um 
animal é bastante semelhante à maneira como o ser humano se vê, aos 
outros e ao mundo em geral. 

A AQUISIÇÃO 

Responsabilidades e restrições. Dicas 

"Os homens esqueceram esta verdade, "disse a raposa. "Mas 
você nunca deve esquecê-la. Você se torna responsável, para sempre, 
por aquilo que você tenha amansado. Você é responsável por sua 
rosa ... "(5) 

Considerações gerais 

* O assumir um animal em casa implica em trabalho, dedicação, 
tempo despendido, custos e restrições na liberdade da fanúlia de ir e vir, 
viagens, férias, fins de semana. 

Adquirir um animal, qualquer animal, peixe, iguana, passarinho ou 
gato é coisa séria. Assessorar a compra de um animal é tarefa ingrata. 
Implica em ajudar a planejar um relacionamento a longo prazo "até que a 
morte nos separe", sendo que a escolha deverá ser racional e analítica, 
afim de eliminar o fator afetivo, impulsivo Este último é responsável pelo 
aparecimento de uma ninhada de coelhos na banheira para salvaguardá
la dos dentes de dois cães fila, pela doação de um sheepdog que se tomou 
grande demais para um apartamento, pela devolução dos periquitos, pelo 
abandono do filhote vira-lata que cresceu demais. 
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A aquisição deverá satisfazer não só o futuro proprietário, mas os 
demais integrantes da família. Tem-se observado que, ao longo do tempo, 
o laço afetivo maior nem sempre se estabelece com quem pediu o animal 
ou comprou o animal, mas com quem cuida. 

Inerente ao planejamento de aquisição são os seguintes passos: 
I. A escolha da espécie 
Escolher esta ou aquela espécie implica em responder a algumas 

perguntas, e ainda implica em reflexões sobre sua personalidade e estilo 
de vida. Atualmente nada garante que o cão e o gato tenham o monopólio 
como "terapeuta" e só eles estejam firmemente enraizados no seio familiar. 
O cavalo se faz presente sempre, porém existem outras espécies em voga, 
com vantagens práticas para quem dispõe de pequenos espaços, poucos 
meios e pouco tempo. 

* pequenos mamíferos: coelho, hamster, gerbil furão. 
* aves: da cacatua ao periquito australiano 
* répteis: da iguana, tartaruga aquática ou terrestre às "cobras 

mansas" 
* peixes: De água fria, água doce aos multicoloridos e caros 

especimens de água salgada. 

Esta lista está longe de ser abrangente. Inclui duas classes de 
animais: os que podem ser tocados e aqueles com os quais a interação se 
faz à distância. 

Qualquer destes animais, toma-se, à medida que ele é único, um 
animal de estimação, o "pef'. O termo "pet", usado e abusado no 
marketing de animais, vem do termo inglês "tocar carinhosamente" tem 
pois conotação inicial estritamente corpórea. Parte do valor terapêutica 
dos animais de cantata está ligada ao tocar e ser tocado. 

Para facilitar sua escolha, você deve ser capaz de visualizar o adulto. 
Como ele ficará: 

* fisicamente 
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* do ponto de vista comportamental 
* como ele vai se encaixar no espaço físico de sua moradia 
* como ele vai se encaixar no seu estilo de vida 

o que faz um animal ser especial é o que o Pequeno Príncipe dizia 
para as rosas: 

...... qualquer transeunte pensaria que minha rosa se parece com 
vocês - a rosa que me pertence. Mas ela, sozinha, é mais importante do 
que todas as centenas de vocês, outras rosas. Porque foi ela que eu 
reguei, porque é ela que coloquei debaixo da redoma, porque é ela que 
abriguei atrás do anteparo, porque é por ela que matei as faturarias . 
(exceto umas duas ou três que salvei para se tornarem borboletas) porque 
é a ela que tenho escutado quando se queixa ou conta vantagens, ou 
mesmo quando, às vezes ela não disse nada. Porque ela é minha rosa . .. 

De ordem prática, as perguntas abaixo são úteis para a escolha da 
espécie, raça e tamanho do animal. 

a) Qual afinalidade do animal? Para convívio com afamília ou 
para 

ter alguma função específica, tipo guarda, co-terapeuta, 
competição etc.. ? 

b) As pessoas que estão com você estão de acordo? 
c) Sua casa/apartamento tem espaço suficiente para a espécie/ 

raça escolhida? 
d) Você está disposto a cuidar do animal durante toda a sua vida? 
Cães vivem de 10 a 15 anos em média, tartarugas, papagaios 

ainda bem mais. 
e) Você pode custear a alimentação e cuidados veterinários? 
E os acessórios? roupa, shampoos, desinfetantes, remédios, 

alojamento, banho, tosa, etc. 
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f) Você já pensou quem vai cuidar do animal durante suas ausências 
(férias, viagens) ou situações de emergência? 

g) Você cuidará dele, da higiene, da limpeza de gaiola, etc.? 
h) Se for um cão: você cuidará dele dando banhos, escovando e 

levando-o para passear regularmente? Você está preparado para treiná
lo com noções básicas de obediência? 

II. A escolha do indivíduo 

Esta escolha depende da espécie. Aconselho que sempre se 
verifiquem as condições de manutenção do "candidato". Gaiolas, 
aquários, canis deveriam estar impecáveis. Focalizando cão e gato, a 
escolha segundo critérios comportamentais se impõe, relegando a um 
segundo plano as características morfológicas. 

Em se tratando de cão, observe a interação com o criador, peça 
para ver a cadela. 

Vários autores têm desenvolvidos testes de seleção de filhotes, com 
o propósito de ajudar o futuro proprietário a escolher o cão que melhor 
se adaptará a seu estilo de vida e a seu meio ambiente familiar. Nestes 
testes, que tenho aplicado ao longo dos últimos cinco anos, são 
pesquisadas dimensões do temperamento social do animal. Estes testes 
não fornecem indicações definitivas, mas facilitam bastante a seleção de 
um filhote que não seja desmancha-prazeres, nem associaI. 

Uma palavrinha sobre o sexo: estatisticamente está provado que 
os machos criam mais problemas comportamentais que as fêmeas, 
principalmente na esfera da dominância - agressão. 

o animal na família. 

Efetuada a aquisição, o animal integra e altera o sistema e dinâmica 
familiares. Questionários americanos atestam sua presença na cama, à 
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mesa, como confidente, como filho, amigo ou amante, recebe cartões 
postais e telefonemas. 

Ao introduzir um animal no sistema familiar não se trata mais de 
entender o indivíduo-animal, mas de entender o relacionamento entre os 
indivíduos animais e humanos, qual foi o motivo de estarem juntos, quais 
as necessidades, os beneficios, que mudanças ocorrem. O papel do animal 
na família depende da estrutura desta fanúlia, força psicológica e física, 
fraqueza de cada um de seus componentes. Depende também do que 
motivou a aquisição. Cain(8) arrola: prazer, companhia, finalidades 
educacionais, recolher animal abandonado, substituir perda animal ou 
humana e, nos dias de hoje, proteção. 

O animal toma-se um foco, quer de amor ou de briga. No dizer de 
Nise da Silveira(9) "Nem sempre são de amor as relações do doente com 
os animais. Estes recebem projeções de certos conteúdos do inconsciente 
que os tornam alvo de ódio ou temor excessivo." O animal perde suas 
características específicas. É um ser imputado a partir de identificações 
projetivas e antropomorfisações. 

Entre as áreas de discórdia iniciais temos: problemas de disciplina, 
educação, cuidados dispensados, o uso de espaço, ciúmes, 
desencantamento. 

Por vezes o animal, trazido para dentro de casa como tentativa de 
resolução de problemas, agrava e cristaliza os problemas intra-familiares. 

Muitas vezes na clínica o animal é trazido como tendo um distúrbio 
comportamental e, ao longo da entrevista fica claro que as dificuldades 
primárias jazem no ser humano. 

Expectativas irracionais são comuns na família marinheira de 
primeira viagem, mas não só nesta. Não há perfeição animal sem 
imperfeições. 

Tenho testemunhado dissabores de toda espécie: peixes morrem 
em aquários improvisados, passarinhos não cantam e fogem, hamsters 
mordem, gatos marcam a casa com urina, cães destroem objetos, cobras 
deixam de comer, tartarugas ficam de casco mole, coelhos se reproduzem 
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em demasia, acontecem desastres, doença e morte. 

Tenho presenciado alegrias, paixões, coragem, abnegação, busca 
de recursos internos e externos para melhorar a qualidade de vida de 
animais, às vezes nem comprados, nem pedidos, tenho compartilhado 
desespero, luto, pesar, e ainda a serena dignidade da morte do animal, 
retomando ao céu próprio sIe cada espécie<lO) como nós algum dia 
retomaremos. 

o lado animal 

Exercer a profissão de veterinária é um privilégio. Como veterinária 
entrei em contato com espécies animais inimagináveis, atendi animais de 
companhia, animais silvestres e exóticos, fIlhotes de leão, macacos, antas, 
etc. Nenhum deles vem falar com a gente sozinho, sempre vem 
acompanhado da figura humana. Acabei me convencendo que o veterinário 
não enxerga apenas as andanças animais, mas de algum localzinho especial, 
as andanças humanas também. Tomei-me psicóloga. Vejo relacionamentos 
cimentados, rasgados, destruídos, emoções e vivências que só quem ama 
um bicho pode ter. Preciso socorrer o ser humano e o animal. 

Vejo o bicho, as modificações, as doenças e me constituo em seu 
advogado. 

O animal recebe, além das influências físicas externas, nossas 
tensões, medos inconscientes, angústias, é sujeito a somatizações muito 
semelhantes às do ser humano. Fazemos dele um terapeuta, um 
intermediário entre o ser humano e a natureza ou entre seres humanos. 
Tem temperamento, personalidade, vieses, necessidades nem sempre 
compreendidas. 

Há ônus para o animal, quiçá o "estar deitado em berço esplêndido" 
não satisfaça sempre, ser sufocado por carinhos e mimos excessivos, ser 
governado tiranicamente. Governamos irrestritos. Os animais são 
propriedade, considerados fIlhos, serão sempre filhos adotivos, educados 
não para a vida, mas para o prazer do dono. A nossa relação com o 
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animal em muito lembra â escravidão, no que diz respeito ao poder. 

Esta tutela, tecnicamente chamada de domesticação teve 
conseqüências curiosas para os animais domesticados: 

- nossas tentativas de criação e engenharia genética distorcem 
suas caracte risticas flsicas. 

- à medida que fornecemos alimento.. e geralmente em abundância, 
eles perdem a capacidade de busca, de luta. 

- impomos restrição de movimento. Convivemos com animais mais 
lerdos: cães e gatos, coelhos, cobras, aves dininuíram sensivelmente sua 
velocidade em cativeiro. Existem os alguns corredores especializados: 
galgos, cavalos de corrida. 

- O ser humano está inserido na estrutura social de muitos animais. 
Mamíferos e pássaros criados pelo homem desde os primeiros dias de 
sua vida, e que não tiveram a oportunidade de conhecer membros de sua 
própria espécie, aprendem (imprinting) a considerá-lo como membro de 
sua própria espécie e se comportam de acordo." Viramos parceiros, até 
parceiros sexuais. O comportamento do animal domesticado se altera a 
ponto de parecer neurótico e esquisito se comparado ao dos parentes da 
mata. - Supervisionamos sua vida sexual e nela interferimos. Advoga-se 
a reprodução com fmalidade econômica ou didática (é bom para as 
crianças verem). Não se reflete sobre as conseqüências. A responsabilidade 
nossa não acaba no momento em que, suspiramos aliviados, por nos 
havermos livrado do último filhote desta ou daquela cria. Estamos 
contribuindo e agravando um problema num planeta já superpovoado. 
O Centro de Controle de Zoonoses da Grande São Paulo apreende 
diariamente 300 cães indesejados, das mais diversas raças. Gatos e gatas, 
de rua e de raça, do siamês ao persa são abandonados em lougradores 
públicos, cavalos são recolhidos às dezenas, tartarugas, papagaios, 
saguissaguis, macacos e saguis são albergados precariamente no Parque 
do Ibirapuera. 

Presenciamos um desperdício muito grande de animais: os pets são 
empurrados pela mídia e pelos pet shops para serem devorados pelo 
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consumidor. O animal de abate é literalmente devorado, irreconhecível, 
depois de acondicionado em travessas nos supermercados. 

- Não fazemos esforço suficiente para entender sua língua 
Antropomorfisamos sua linguagem não-verbal, interpretamos de acordo 
com nossos padrões de moral e ética. Nós amamos o animal e esquecemos 
que aí está um animal e não um pequeno humanóide, envergando um 
casaco de pele. 

- Não fazemos esforço suficiente para entender o comportamento 
da espécie 

Os distúrbios comportamentais, se vistos do ponto de vista animal, 
são expressões de comportamentos naturais, da espécie, que por omissão 
do ser humano não foram canalizados a ocorrer nos moldes aceitáveis 
para a sociedade humana. 

O animal na sociedade modema constela a figura de Chíron, "o 
médico divino e ferido, a mais contraditória figura de toda a mitologia 
grega<l2) o curador da ferida incurável, o centauro, criatura da natureza, 
um peregrino que nos acompanha ~m nosso percurso" pelo mundo da 
cura e pelo mundo de doença etema(13) Um mestre paciente e bondoso a 
nos religar à natureza, que nos faz voltar às origens animais e nos devolve 
um sentido de harmonia. 

Fica em mim um respeito muito grande pelo animal. 

O animal é pílula mágica, a mais mágica de todas. Diferente de 
todas as outras porque é vivo. 

NOTAS: 
(1) Trechos deste texto foram adaptados de artigo publicado na 

revista Nosso Cão, 1(5), 1996, com autorização da Editora. 

(2) SILVEIRA, N., Imagens do Inconsciente. Rio, Editorial 
Alhambra, 1981, p.87 

(3) FRIEDMANN, E.,A.KATCHER, J. LYNCH, E S. THOMAS. 
Animal companions and one-year survival after discharge from a 
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