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Ter  um gato em casa é para mim tão importante como ter um cão trotando atrás de mim pelos 

campos ou pelas ruas. (...) considero que não há melhor prova de genuíno amor e compreensão 

pelos animais do que uma pessoa nutrir igual simpatia por ambas estas criaturas, sendo capaz de 

apreciar em cada uma delas as sua virtudes próprias. 

(Konrad Lorenz. E o homem encontrou o cão...) 
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Resumo:  

 

O objectivo global deste trabalho foi a observação e análise comportamental da 

interacção entre cães e gatos, tendo por base o estudo de um grupo de 11 duplas (N=11), cada 

uma constituida por um cão e um gato que partilhavam a mesma casa, todos eles apresentando 

diferentes origens, raças, sexos e idades. Para a concretização do objectivo foram usadas duas 

abordagens: (1) a realização de um questionário, dirigido aos donos das respectivas duplas, e (2) 

observações das interações entre os dois elementos da dupla. Posteriormente, foi utilizado o 

programa “Observer” para a análise das imagens e o programa “SPSS” para a análise estatística. 

Na análise estatística foram usados testes não paramétricos: (a) o teste Mann-Whitney U para 

comparar a frequência e duração dos comportamentos observados no cão e no gato, assim como 

em duplas constituidas por elementos do mesmo sexo e de sexos diferentes; e, (b) o teste 

Spearman para analisar o grau de associação entre determinado comportamento apresentado pelo 

cão e os comportamentos do gato observados como resposta (e vice versa). Os resultados da 

análise estatística revelam diferenças para a frequência e duração dos comportamentos de 

dominância e submissão, sendo a primeira mais frequente no gato e a segunda no cão. Foram 

ainda identificadas relações significativas entre posturas amigáveis e posturas relaxadas em 

ambas as espécies, assim como a existência de comportamentos de brincadeira entre os dois 

elementos da dupla. É por isso possível concluir que, não só a comunicação entre as duas 

espécies é possível, como ambos apreciam a companhia mútua e interagem em comportamentos 

de brincadeira, sendo estes indicativos de relacionamentos amigáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

AGRADECIMENTOS: 

É com grande satisfação que expresso aqui o mais profundo agradecimento a todos aqueles que 

tornaram a realização deste trabalho possível: 

À Professora Doutora Liliana de Sousa, pelo apoio, incentivo e disponibilidade demonstrada, 

sem a qual nunca teria conseguido terminar este trabalho.  

À Doutora Ana Magalhães, pelo simpático acolhimento no IBMC, pelas sugestões e incentivo. 

A todos os meus amigos que me auxiliaram na recolha de imagens, ponto de partida para este 

trabalho. 

Aos meus pais, por sempre me terem apoiado e incentivado ao longo de todo o meu percurso 

vivencial. 

Ao Sérgio, pelo inestimável apoio que sempre me deu em todas as ocasiões, pelo seu optimismo 

sem limites, pela sua bondade e por tudo o que representa para mim. 

E por último, a todos os meus animais, ao Leãozinho, à Nina, à Dorinha, à Meggie, à Gabi, à 

Tuky, ao Gordinho e à Chiquinha,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

ÍNDICE GERAL: 

 Página 

I. INTRODUÇÃO 1 

1.Desenvolvimento Social 1 

1.1.A vida social do cão 1 

1.2.A vida social do gato 2 

2.Comunicação 5 

2.1.A comunicação no cão 5 

2.2.A comunicação no gato 7 

3.A interacção entre o cão e o gato 9 

II.  METODOLOGIA 12 

1.Material e Métodos 12 

1.1.Questionário 12 

1.2.Observações 13 

1.3.Análise estatística 13 

II.  RESULTADOS 18 

1.Comparação de comportamentos entre o cão e o gato: 18 

2.Relações entre comportamentos associados 20 

III.  DISCUSSÃO 28 

IV.  CONCLUSÃO 29 

V. BIBLIOGRAFIA 30 

 

 

 

 

 

 


