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1. RESUMO: 

Os animais de estimação assumiram uma posição de destaque nas relações 

intrafamiliares da sociedade contemporânea, promovendo um estreitamento de 

laços afetivos com o homem e perdendo algumas de suas funções originais. Nesse 

contexto, onde o contato social está modificado e as pessoas se mostram mais 

individualizadas, o cão assume o papel de um ente querido dado o sentimento, por 

vezes imaginário, do homem relacionado à atenção, ao afeto e à admiração em 

tempo integral – sem aparentemente exigir muito em troca. A pesquisa compreende 

a interação do homem com o cão a partir da Antiguidade em uma perspectiva que 

engloba campos como a História, a Sociologia, a Psicanálise e a Pedagogia; 

analisando as modificações funcionais ocorridas com a figura do cão, além da figura 

do homem contemporâneo individualista. 

2. INTRODUÇÃO: 

A análise parte da relação entre o homem e o cão na Antiguidade, desde a 

domesticação e seleção das raças para fins de trabalho até a contemporaneidade, 

onde o estreitamento da relação entre ambos tomou proporções afetivas interferindo 

nas relações sociais. O estudo também analisa a figura do homem contemporâneo 

individualizado conduzido por um sistema que o desconecta da socialização e da 

aproximação com o outro, levando-o a fazer substituições afetivas. Condicionado 

pelo sistema, ele parece se distanciar do verdadeiro pensar que o aproxima da 

liberdade, vivendo apenas para suprir seus prazeres e para sua sobrevivência.    

3. OBJETIVO GERAL: 

A pesquisa pretende contemplar a relação homem e cão desde a Antiguidade, 

quando o cão exercia apenas a função de trabalho. Busca identificar as mudanças 

sociais ocorridas e a troca de papeis entre homens e cães na contemporaneidade, 

sob um olhar sociológico.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Identificar o processo de utilização do cão e das raças para as determinadas 

categorias funcionais. 



b) Analisar as mudanças, sob o prisma histórico, da sua função para sociedade 

atual. 

c) Compreender as relações pedagógicas que envolvem o contato com o cão 

em nosso tempo. 

4. METODOLOGIA: 

Nosso trabalho propõe uma abordagem transdisciplinar, lançando mão, por meio de 

revisão bibliográfica, nos campos da História, Sociologia, Pedagogia, Filosofia e 

Psicanálise.  

5. DESENVOLVIMENTO: 

Há especulações de que a domesticação animal tenha ocorrido por volta de 10.000 

a 15.000 a.c. Segundo Steven R. Lindsay (2000), registros apontam a presença de 

cães de raça em 3.000 a.c. no Egito e a seleção através da feição, aparência física e 

comportamento produzida pelos romanos em aproximadamente 1.000 a. c. Os 

cruzamentos ocorridos com essa espécie objetivavam enquadra-los em categorias 

afim de buscar em cada exemplar o melhor padrão para exercer funções específicas 

como guarda, pastoreio, companhia.  Com as mudanças históricas e sociais que 

ocorreram a partir da Antiguidade, os cães assumiram a categoria não só de 

companhia mas de membros da família, símbolos de identidade e status.  

Em suas reflexões, Zygmunt Bauman (2001) propõe que o homem nasce em 

comunidade e a alteridade é necessária para a construção de sua identidade, porém 

com a chegada das redes, a conexão corpo a corpo parece se perder, dando lugar à 

facilidade de conexão e à desconexão, juntamente a carência de socialização nos 

laços humanos.   

Em uma sociedade individualista, onde as trocas afetivas tornaram-se distantes e 

superficiais, a idealização do cão como o companheiro perfeito supre a ausência da 

figura do outro e promove um tipo de interlocução que o próprio homem parece ter 

perdido. 

Por outro lado, numa interface crítica com pensamento de Hannah Arendt (2007), ao 

considerar o homem moderno como animal laborans, ela se refere a perda do 



pensamento que o impede de enxergar a realidade afastando-o da verdadeira 

liberdade.  

Portanto, o estudo analisa, numa perspectiva histórico-sociológica, a relação 

existente entre homens e cães que culminou na humanização dos cães e na 

interferência das relações interpessoais. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES: 

Os resultados parciais da pesquisa reforçam a hipótese acerca das transformações 

ocorridas no comportamento humano na contemporaneidade, apontando para seus 

aspectos de isolamento e de restrição das relações interpessoais e para a criação 

de uma identidade peculiar ao nosso tempo.    

7. FONTES CONSULTADAS: 

ARENDT, Hannah. A condição humana.  tradução de Roberto Raposo, posfácio de 

Celso Lafer. – 10 ed. – Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007. 

BAUMAN, Zygmund. Modernidade líquida . Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001. 

FREUD, Sigmund. (1937[1996]), Moisés e o monoteísmo, esboço de psicanálise 

e outros trabalhos (1937-1939). Edição Standard Brasileira das Obras Completas 

de Sigmund Freud, vol. XXIII. Rio de Janeiro: Imago, 1996. 

FREUD, Sigmund. (1927[1996]), O futuro de uma ilusão, o mal-estar na 

civilização e outros trabalhos.  Edição Standard Brasileira das Obras Completas de 

Sigmund Freud, vol. XXI. Rio de Janeiro: Imago, 1996. 

FREUD, Sigmund. (1913[1996]), Totem e tabu e outros trabalhos. Edição 

Standard Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud, vol. XIII. Rio de 

Janeiro: Imago, 1996. 

LINDSAY, Steven R. Handbook of applied dos behavior and training  / Steven R. 

Lindsay; foreword by Victoria Lea Voith. 1st ed. Ames: Blackwell Publishing 

Professional, 2000. 

 

 



 


