
1 

 

I.  INTRODUÇÃO 

De acordo com Konrad Lorenz (1983), “apenas dois animais entraram no lar humano 

noutra qualidade que não a de prisioneiros, e foram domesticados por outros meios que não a 

servidão forçada: são eles o cão e o gato. (...) Não há animal doméstico que tenha alterado tão 

radicalmente todo o seu modo de vida, até mesmo toda a sua esfera de interesses, que se tenha 

tornado doméstico duma forma tão genuína como o cão; e não há animal que, no decurso da 

sua associação secular com o homem, tenha mudado tão pouco como o gato.” (Introdução) 

1. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

O comportamento social possui uma enorme importância em termos de sobrevivência, e, 

a maioria desses comportamentos são um reflexo directo da organização social da espécie 

(Overall, 1997). 

1.1. A vida social do cão 

Tem sido proposto que os cães se associaram originialmente ao homem por vontade 

própria, recebendo, em troca da sua companhia, recompensas alimentares. De acordo com 

achados arquelógicos, o cão doméstico foi a primeira espécie a dsenvolver uma relação de 

comensalismo com os humanos há cerca de 14.000 anos, apesar de recentes descobertas no 

campo da genética apontarem para algo como 35,000 e 100,000 anos atrás. A sua origem parece 

estar relacionada com o lobo Asiático (Vila & Savolainen, 1997; Savolainen et al., 2002 em 

Feuerstein & Terkel, 2007). 

O cão, como espécie altamente social, atravessou  um longo processo selectivo, 

ocupando, hoje em dia, um lugar único na sociedade humana. Adicionalmente ao seu papel como 

animal de estimação, os cães são usados para uma enorme variedade de finalidades práticas e 

recreativas: cães de guarda, cães guia para invisuais, cães detectores de explosivos, e ainda como 

detectores de odor para a identificação de variados tipos de cancro (McCulloch et al., 2006 em 

Feuerstein & Terkel, 2007).  

Todos os elementos do grupo dos canídeos partilham determinados padrões sociais, 

exibindo a tendência para seguir um líder quando em matilha. As diferenças no comportamento 

do cão quando comparadas com o do lobo, tais como uma maior adapatabilidade e docilidade, 

têm sido atribuídas ao processo de domesticação (Beckoff et al, 1984, em Beaver 1999).  

Os animais que vivem juntos no mesmo grupo social estabelecem relações de submissão 

e dominância. A submissão envolve um esforço, por parte do animal de baixo estatuto social, no 

sentido de criar uma integração social amigável e harmoniosa (Clutton-Brock, 1987, e Overall 

1997). A principal função da dominância é, presumivelmente, permitir o acesso a recursos 
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preferenciais, tais como comida, água, locais de descanso e acasalamento. No entanto, nem 

sempre o animal dominante do grupo tem acesso prioritário a estes recursos (Natoli & De Vito, 

1991). As hierarquias verdadeiramente lineares são raras no reino animal, especialmente em 

grupos com mais de 4 ou 5 animais. Na maioria dos grupos constituídos por mamíferos existem 

laços dentro do grupo que tornam a hierarquia não linear (Lehner, 1996, em Overall 1997), e os 

cães não constituem excepção (Davis, 2003, em Overall 1997) De acordo com Abrantes (1967), 

as hierarquias socias do cão doméstico são, de facto, hierarquias fluidas que respondem ao 

contexto social de determinada situação, e não sistemas rígidos de dominância e submissão como 

tem sido proposto por outros autores. Os sistemas socias do cão lembram o dos humanos, em que 

o indivíduo que está no comando em determinada situação, pode já não estar noutra (Fox & 

Stelzner, 1967, em Overall 1997). Isto não acontece porque o indivíduo ganhou ao competir com 

o líder formal, mas sim porque este escolhe não controlar em determinada situação, o que 

também pode constituir um sinal de elevado estatuto social, uma vez que a selecção actuou de 

forma a proporcionar uma grande variedade de respostas  contextuais (Overall, 1997) 

A maioria dos comportamentos normais dos cães são aprendidos durante o período de 

brincadeira (Czarkoowska, 1983, em Bradshaw et al 2000). Bekoff (1977 em Bradshaw et al 

2000) enfatiza o facto de os comportamentos de brincadeira funcionarem, no adulto, como forma 

de evitar conflitos. De acordo com Throrne (1992, em Feuerstein & Terkel, 2007 ), o 

comportamento de brincadeira nos mamíferos proporciona o desenvolvimento de capacidades 

sociais e é importante no desenvolvimento da comunicação entre indivíduos.  

O contacto corporal é uma forma de os animais estreitarem os laços sociais que os unem. 

O contacto corporal, sendo vital para as crias, é tambem fundamental para os adultos. O muzzle-

nudge (empurrar com o focinho), assim como o hip-nudge (empurar com a anca) constituem 

comportamentos sociais ritualizados de interacção amigável. Dois cães que vivem juntos deitam-

se frequentemente ao lado um do outro, pelo simples facto de estes serem animais de matilha 

com um vasto programa genético para a cooperação. (Abrantes, 2001) 

1.2. A vida social do gato 

O gato doméstico é, muito provavelmente, descendente directo do gato Africano 

selvagem (Felis silvestris L.) (Bradshaw et al., 1999; Cameron-Beaumont et al., 2002, em 

Feuerstein & Terkel, 2007). Embora os Egípcios sejam frequententemente referenciados como os 

primeiros a domesticar o gato, há cerca de 4000 anos, descobertas recentes sugerem que o gato 

foi domesticado tempos antes, há 9500 anos atrás no Chipre (Vigne et al., 2004, em Feuerstein & 

Terkel, 2007). 
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Os gatos serviram o homem ao controlarem as populações de pequenos roedores nos 

tempos em que a economia agrícola era baseada no cultivo do grão e, em troca, era-lhes 

atribuído abrigo e comida. No entanto, ao contrário dos cães e de outros animais domésticos 

(gado, cavalos, ovelhas e porcos), nos quais foi desenvolvida uma reprodução selectiva com o 

objectivo de obter determinadas característica desejadas, nenhum controlo foi efectuado na 

reprodução ou deslocação espacial do gato (Izawa & Doi, 1994 em Turner & Bateson 2000). 

Consequentemente, a domesticação teve muito menos impacto no gato do que nos outros 

mamíferos domésticos, quer em termos psicológicos quer comportamentais, sendo provável que 

o gato se encontre ainda numa fase mais inicial da domesticação do que o cão (Bradshaw, 1992; 

Bradshaw et al., 1999, em Feuerstein & Terkel, 2007).  

O papel dos gatos na vida do ser humano foi-se alterando ao londo de todo o processo de 

domesticação, passando de controladores de pestes a companheiros estimados, muito 

possivelmente devido à sua enorme capacidade de adaptação a uma grande variedade de 

ambientes (Beaver, 2003). 

As primeiras teorias sobre o comportamento do gato afirmavam que este era 

essencialmente solitário (Boer, 1977, em Crowell-Davis, 2004), ou que formava grupos 

compostos por agregações não estruturadas próximo de fontes de alimento (Laundré, 1997, em 

Crowell-Davis, 2004), ou ainda, que apenas apresentava comportamentos sociais quando em 

estro (Michael, 1996; Beaver, 1977, em Crowell-Davis, 2004) No entanto, um número crescente 

de pesquisas conduzidas por diversos ciêntistas em todo o mundo tornou claro que, embora os 

gatos domésticos errantes possam sobreviver em estado solitário em situações de recursos 

alimentares escassos, sempre que existam recursos alimentares suficientes são formados grupos 

sociais com uma estrutura interna bem definida, na qual os elementos do grupo se reconhecem 

uns aos outros e participam numa grande variedade de comportamentos sociais (e.g. Dards, 

1978, 1983; Kerby & Macdonald, 1988; Macdonald, 1983; Macdonald & Apps, 1978; 

Macdonald et al., 1987, 2000; Mirmovitch, 1995; Natoli, 1985a,b; Natoli & De Vito, 1991; 

Natoli et al., 2001; Panaman, 1981; Sung, 1998; Wolfe, 2001; Yamane et al., 1996, em Crowell-

Davis, 2004). Beaver (2003) afirma que o sistema social do gato é flexível, permitindo-lhes viver 

de forma solitaria ou em grupos de varidadas dimensões. De acordo com Macdonald et al. 

(2000), os gatos constituem uma espécie social, formando colónias matriarcais onde o 

relacionamento co-operativo e afilitivo das fêmeas proporciona a estrutura social na qual é 

baseada a colónia.  
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Dentro do grupo, os gatos formam relacionamentos amigáveis com determinados gatos 

em detrimento de outros, originando uma sociedade complexa na qual as alianças e antipatias 

podem afectar o acesso a recursos, bem como a frequência de comportamentos amigáveis e 

agonísticos, questões que estão apenas a começar a ser entendidas (Crowell-Davis et al., 2004). 

Os gatos podem participar em interacções sociais afiliativas simplesmente deitando-se juntos em 

contacto físico, podendo um deles usar o outro como “almofada”. Este comportamento ocorre 

mesmo em condições de calor extremo, indicando que se encontra relacionado com a existência 

de fortes ligações sociais e não apenas com termorregulação (Crowell-Davis, 2003). De acordo 

com Macdonald et al. (1987, em Crowell-Davis et al., 2004)), várias fêmeas podem funcionar de 

forma cooperativa:  participando na criação dos gatinhos, amamentando, limpando e guardando 

os gatinhos umas das outras; fêmeas que não estão a amamentar podem trazer comida a fêmeas 

que se encontram a amamentar; exibindo comportamento de “parteira”, no qual uma assiste ao 

parto de outra e limpa o períneo da gata que está a dar à luz e lambe também os gatinhos 

acabados de nascer, ingerindo a membrana amniótica. Os membros da mesma família assim 

como aqueles que se conhecem há mais tempo exibem, tipicamente, relações amigáveis uns com 

os outros de forma mais frequente do que com outros gatos (Curtis et al., 2001, em Crowell-

Davis et al., 2004)). Allorub, comportamento no qual os gatos se roçam um contra o outro, tem 

múltiplas funções, serve, sem duvida, para facilitar trocas de odores, mas é  também provável 

que existam componentes tácteis significantes para o gato. A existência do allorub, combinada 

com a elevada frequência com que os gatos se cheiram uns aos outros, sugere que, dentro de 

determinado grupo, os gatos desenvolvem um odor comum (colony odor) (Bradshaw & 

Beaumont, 2000, em Crowell-Davis et al., 2004)). Relativamente ao allogroming, 

comportamento no qual o gato lambe outro gato, Wolfe ( 2001) afirma que o receptor do 

comportamento é altamente cooperativo, movendo ou rodando a cabeça de acordo, e, 

frequentemente ronronando. Um gato pode solicitar allogrooming aproximando-se de outro, 

flectindo o pescoço e expondo a superfície dorsal e lateral da cabeça. O allogrooming é mais 

frequente entre indivíduos que desenvolvem alianças (preferred associates), podendo, ou não, 

haver imediata reciprocidade (Bradshaw, 1999). 

Dentro do grupo, gatos de todas as idades brincam  uns com os outros. (Crowell-Davis et 

al., 2004) As funções propostas para este comportamento nos juvenis são o treino de 

comportamentos sociais e predatórios (Mendoza & Ramirez, 1987, em Crowell-Davis et al., 

2004)), assim como exercício e  treino motor (Fagen, 1974, 1976, Crowell-Davis et al., 2004)). 

Nos adultos, o aperfeiçoamento de técnicas e o aumento da flexibilidade comportamental, 
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através da exploração e familiarização com novos objectos e situações, parece ser o grande 

contributo do comportamento de brincadeira. (Bradshaw, 1999) 

Nos gatos, tal como nos cães, os estatutos de submissão e dominância são reconhecidos 

principalmente por um conjunto de sinais ritualizados ao invés de luta explícita. Enquanto que 

machos adultos inteiros podem participar em intensos conflitos agressivos, particularmente na 

presença de uma fêmea em estro, tal nem sempre acontece (Natoli & De Vito, 1991; Knowles, 

2003, em Overall 1997). Podberscek (1991) observou que em colónias pequenas, com gatos do 

mesmo sexo, os comportamentos agonísticos ocorriam em menos de 1% do tempo e Hart (1980) 

descobriu que o modo mais frequente de resolução de conflitos em resposta à ameaça é a 

retirada. Gatos de elevado estatuto ou dominantes podem recusar lutar com o seu antagonista, 

optando por se afastar e abandonar o local, mas apenas gatos muito confiantes serão capazes de o 

fazer (Overall, 1997) Isto demonstra que comportamentos indicativos de estatutos mais 

submissivos representam uma imagem mais nítida das relações hierárquicas do que 

comportamentos  agressivos (Natoli & deVito, 1991)  

2. COMUNICAÇÃO 

Ambas as espécies comunicam via visual, olfactiva e auditiva, demonstrando uma 

enorme capacidade de aprendizagem  através da observação (Beaver, 1992) . Muito útil para 

animais que se encontram próximos uns dos outros (Overall, 1997), a comunicação visual 

envolve a utilização dos olhos, orelhas, boca, cauda, pelagem e postura corporal (Wolski, 1982, 

em Overall 1997). A comunicação olfactiva é um meio de comunicação muito útil para animais 

que se encontram separados no tempo e no espaço, enquanto que a comunicação auditiva é mais 

explorada por animais separados no espaço por longas distâncias (Overall, 1997). 

2.1. A comunicação no cão  

De todos os animais domésticos, os cães são os que possuem maior acuidade olfactiva 

(Overall, 1997). Estes marcam o seu território urinando, provalmente deixando informação sobre 

a sua identidade e estatuto: um cão de estatuto elevado pode urinar sobre outro de baixo estatuto. 

É também através da comunicação olfactiva que as fêmeas informam os machos sobre o seu 

estado reprodutivo (Abrantes, 2001). Sabe-se que as secreções dos sacos anais são normalmente 

eliminadas com as fezes e deixam um odor único (Bradshaw et al., 2000). Estas secreções 

podem fornecer uma identificação individual para os cumprimentos entre cães (Fox & Bekoff, 

1975 em Overall, 1997), no entanto, pouco tem sido investigado sobre os aspectos sociais 

normais da sinalização através de odores (marking) (Overall, 1997).  
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Nos cães domésticos o acto de ladrar constitui um anúncio da sua presença, quer de 

natureza territorial como aviso, quer como forma de identificação individual (Beck, 1973, em 

Overall 1997). Ladrar também é usado como convite para a brincadeira ou em situações de 

grande excitação (Abrantes, 2001). Ganir é um dos primeiros sons emitidos pelo cachorro e, 

sendo classificado como som infantil (Fox, 1972, em Overall 1997), tem como principal 

objectivo solicitar aproximação de um conspecífico (Cohen & Fox, 1976, em Overall 1997). Os 

uivos podem ser escutados a longas distâncias e parecem estar associados a ansiedade ou a 

comportamentos de solicitação de atenção (Overall, 1997). 

O contacto visual reveste-se de grande importância para a maioria das espécies sociais. 

Cães de estatuto social mais elevado mantêm o contacto visual por mais tempo, enquanto que 

animais mais novos ou de menor estatuto social desviam o olhar e evitam o contacto visual 

directo (Beaver 2003). 

A posição da cauda é importante nos cães. Caudas abaixo do nível do dorso estão 

altamente correlacionadas com posturas de submissão e quando colocadas entre os membros 

posteriores indicam submissão extrema (Bradshaw & Brown, 1990). Caudas que abanam abaixo 

do nível do dorso de forma relaxada estão correlacionadas com aproximações amigáveis. Pelo 

contrário, na sinalização de ameaça a cauda é colocada acima do nível do dorso, arqueada ou na 

vertical, podendo abanar na extremidade de forma rígida (Bradshaw & Brown, 1990). 

Relativamente à discussão das posturas corporais, esta deve ter sempre em conta a 

posição da cabeça, dorso e membros.  Numa situação de alerta ou curiosidade o cão apresenta 

cabeça e pescoço levantados, cauda e orelhas para cima e um dos membros anteriores levantado, 

podendo ou não estar flectido, indicando intenção de movimento ou aproximação (Overall, 

1997) 

Os comportamentos agonísticos exibidos por um animal de elevado estatuto que está a 

desafiar outro incluem olhar fixo e directo, arreganhar os dentes (snarling), orelhas erectas e 

voltadas para a frente, piloerecção, músculos contraídos, caudas voltadas para cima na vertical 

ou arquedas sobre o dorso e ainda abanar a ponta da cauda (Overall, 1997). O animal de estatuto 

superior pode ainda andar em volta do adversário numa posição rígida com o pescoço subido e  

arqueado ou adoptar a postura perpendicular ou em T, quando o cão coloca a cabeça ou pescoço 

sobre outro cão, formando um T (Schenkel, 1967 em Overall, 1997). 

Os comportamentos agonísticos, dos quais faz parte a agressão, também englobam uma 

série de sinais que a pretendem evitar (Overall, 1997). Cães que exibem uma postura de 

submissão tendem a baixar o corpo, desviar o olhar, baixar o pescoço e as orelhas, lamber os 
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lábios ou a pelagem e elevar membro anterior num gesto de solicitação (begging) (Beaver, 

1982). Os cães são considerados ainda mais submissos quando rolam sobre as costas, expondo a 

zona inguinal, com ou sem micção e em situações ainda mais extremas de submissão a cauda é 

colocada entre os membros posteriores. (Overall, 1997). Estes comportamentos também podem 

ser incluídos entre comportamentos amigáveis, tendo em comum o objectivo de reduzir o 

potencial agressivo (Beaver, 1982). 

O cão doméstico é conhecido por exibir elevados níveis de brincadeira. A postura de 

brincadeira mais conhecida é a postura em arco (play bow): o cão estica as patas para a frente e 

para baixo e a anca para cima adquirindo o dorso a forma de um arco (Abrantes, 2001) O gesto 

de solicitação de brincadeira (play begging) carateriza-se pelo membro anterior em gesto de 

solicitação, pescoço levantado e ligeiramente arqueado. Deitar-se de costas e rebolar (rolling), 

assim como a corrida, lado a lado ou em perseguição, e o acto de abocanhar fazem também parte 

das posturas de brincadeira (Overall, 1997). 

2.2. A comunicação no gato 

O gato possui um grande número de glândulas sebáceas, ao redor da boca, no queixo, no 

canal auditivo, na área perianal e na base da cauda. Estas são áreas que o gato gosta 

particularmente de esfregar (rubbing), quer em determinados indivíduos, quer em objectos 

(Beaver 2003).  Rubbing pode constituir uma forma de demonstrar estatuto social ou dominância 

(Overall 1997). Existem evidências de que machos dominantes marcam mais esfregando as 

bochechas do que machos subordinados. (Ralls, 1971, em Overall 1997). No entanto machos e 

fêmeas parecem fazê-lo com a mesma frequência, apesar de os primeiros apresentarem glândulas 

mais activas (Beaver 2003). Scratching (arranhar as unhas), devido à presença das glândulas 

podais, apresenta uma componente olfactiva, no entanto, pensa-se que seja secundária à 

mensagem visual transmitida (Beaver, 2003). A marcação através da urina (spraying) constitui 

uma outra forma de comunicação olfactiva, uitlizada, sobretudo, por machos não castrados, 

apresentando uma conotação territorial, sexual e agonística (Beaver 2003). 

A classificação de Moelk (em Overall, 1997) do reportório vocal de gatos adultos 

engloba cinco categorias de sons: purr, chirr, call, meow e growl\snarl\hiss. O purr, ou 

ronronar,é associado a contentamento, satisfação e relaxamento. O chirr é um som muito 

parecido com o miar “enrolado na língua” emitido em interações amigáveis em que o gato 

solicita a aproximação de outro indivíduo. O call é produzido com a boca fechada por fêmeas em 

cio, mas também por mahos numa situação de confronto. O meow ou miar é o clássico sinal 

emitido por gatos que anunciam a sua presença ou solicitam atenção, apresentando inúmeras 
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variações. O growl (rosnar)\ snarl\ hiss (bufar) representam sons emitidos com a boca aberta em 

situações agonísticas e podem funcionar como aviso ou como componente de intimidação 

(Overall, 1997). 

Os gatos possuem capacidades visuais apuradas e são capazes de discriminar cores 

(Sechzer & Brown, 1964, em Beaver 2003), o que lhes confere facilidade na identificação do 

tamanho e forma da pupila, que constitui a fonte mais instrutiva e menos ambígua sobre os sinais 

felinos (Overall, 1997): pupilas redondas e diladatas (midríase) estão associadas a medo, pupilas 

oblongas (miose) a agressão, e, quando ligeiramente arredondadas  a estados relaxados (Overall, 

1997).  

As orelhas movem-se muito rapidamente nos gatos. Encontram-se erectas quando o gato 

está alerta e concentrado num determinado estímulo. Orelhas para cima e rodadas, virando o seu 

interio para os lados, são indicativas de actividade ofensiva, enquanto que em sintuações 

defensivas se encontram voltadas para os lados e achatadas. Orelhas voltadas para trás e 

completamente achatadas moldando a cabeça encontram-se em posturas defensivas extremas 

(Overall, 1997). 

A cauda é também um instrumento muito útil de sinalização. Caudas verticais são 

observadas em saudações amigáveis. Caudas horizontais, indicam um gato alerta, confiante, 

relaxado e amigável. Caudas horizontais ou para cima e ligeiramente enroladas na ponta também 

caracterizam um gato relaxado e amigável, mas também vontade de interação. Caudas concavas 

são indicativas de posturas defensivas, enquanto que em posturas ofensivas a cauda se encontra 

para baixo e perpendicular com o chão, muitas vezes acompanhada de piloerecção e movimentos 

de chicote, movendo-se violentamente de um lado para o outro. A cauda erecta, na vertical e 

eriçada é característica de estados altamente reactivos, associada quer a comportamentos 

ofensivos quer defensivos. Caudas colocadas entre os membros posteriores indicam submissão. 

(Overall, 1997). 

Nos encontros agonísticos entre gatos, o de estatuto superior adopta uma postura 

confiante, elevando-se nos membros posteriores, colocando a anca e base da cauda numa posição 

elevada (rump-hump), de modo a aparentar maior estatura (Bateson, 2000). Um olhar fixo e 

directo constitui um desafio ou ameaça, podendo, em seguida, voltar o pescoço numa atitude 

desafiadora (turn head) (Leyhausen, 1979, em Overall 1997). Toda esta postura é interpretada 

pelo gato ao qual se destina o desafio, determinando o desenrolar do confronto. Um animal mais 

submisso responde desviando o olhar e assumindo uma postura ou andar agachado, baixando os 

membros posteriores e encolhendo a cabeça e o pescoço, de modo a parecer mais pequeno, 
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mostrando intenções de se afastar ou retirar (Leyhausen, 1975 em Overall 1997). Se o desafio 

continuar, o gato pode voltar-se de barriga para cima (belly up) numa atitude defensiva, 

protegendo o ventre pelos membros posteriores flectidos (Overall, 1997). E, numa situação 

extrema, o gato pode ainda apresentar a clássica postura de “Halloween cat”, com a cauda 

elevada na vertical e eriçada, dorso arqueado, pescoço encolhido e boca aberta com todos os 

dentes expostos, informando que, dependendo do comportamento do oponente, se encontra 

preparado para atacar (Overall, 1997). No entanto, os gatos evitam confrontos directos ou lutas 

se tiverem oportunidade para tal (Hart, 1980, em Crowell-Davis 2004).  

As posturas de brincadeira partilham algumas semelhanças com posturas exibidas em 

situações agonísticas, sendo fundamental ter em conta o contexto em que ocorrem. O rolar sobre 

o próprio corpo (rolling), a postura em que um dos membros anteriores se encontra levantada, 

assim como o abocanhar e a perseguição, quando num contexto de brincadeira,  caracterizam-se 

pela ausência de sinais de agressão tais como garras expostas, piloerecção, rosnar ou bufar 

(Beaver, 2003). 

3. A INTERACÇÃO ENTRE O CÃO E O GATO 

Durante o processo de domesticação, cães e gatos passaram por milhares de anos de 

alterações genéticas que os adaptaram ao ambiente humano. Ambas as espécies adquiriram uma 

distribuição global tornando-se bastante comum encontar casas com os dois vivendo lado a lado. 

No entanto, existe ainda a crença de que a comunicação entre cães e gatos é problemática, tendo 

em conta o seu desenvolvimento evolucionário distinto e diferentes estruturas sociais (Beaver, 

2003). Várias pessoas, ao considerar a adopção de elementos de ambas as espécies, demonstram 

preocupação relativamente à  capacidade para estes se relacionarem (Feuerstein & Terkel, 2007). 

Na generalidade, cães e gatos utilizam uma linguagem corporal universal, cujo 

significado entre as diferentes espécies de mamíferos é geralmente semelhante e compreensível, 

no entanto, existem alguns sinais com diferentes significados para ambas as espécies (Feuerstein 

& Terkel, 2007). O abanar da cauda do cão procura transmitir uma postura amigável e submissa, 

enquanto que no gato  indica nervosismo e agressividade (Overall, 1997). O cão executa o 

begging, levantar o membro anterior, num gesto de solicitação e apaziguamento, que para o gato 

constitui um acto de agressividade (Beaver, 2003). Rebolar sobre as costas é revelador de 

submissão extrema para o cão e agressividade defensiva para o gato (Feuerstein & Terkel, 2007). 

Virar a cabeça para o lado (turn head) é uma atitude desafiadora acompanhada de uma postura 

dominante no gato, enquanto que no cão representa submissão (Overall, 1997). O cumprimento 
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nariz-nariz existe, unicamente, como parte do reportório de linguagem corporal do gato 

(Crowell-Davis et al., 2004). 

À semelhança da maioria dos mamíferos, gatos e cães nascem com a capacidade de 

aprendizagem de competências sociais, quando no ambiente social adequado e durante o período 

em que estas capacidades se encontram no seu máximo. É então que eles aprendem a aceitar a 

proximidade de indivíduos de outras espécies (Crowell-Davis et al., 2004). Uma expressão da 

sua capacidade de aprendizagem pode ser comprovada com a facilidade com que aprendem a 

“ler” a linguagem corporal humana (Miklosi et al., 2005).  

O periodo de socialização corresponde ao processo de desenvolvimento sensitivo, durante 

o qual o indivíduo se encontra mais responsivo a estímulos sociais (Overall, 1992 em Beaver 

2003). Se o cachorro ou gatinho não for exposto aos estímulos apropriados pode nunca 

desenvolver as respostas adequadas (Markwell & Thorne, 1987, em Overall 1997). Os 

relacionamentos sociais são definitivamente importantes durante a socialização, permitindo que 

um indivíduo de determinada espécie possa formar laços com indivíduos de outras espécies. Um 

gato ou cão, só após um grande período de treino e habituação, poderá aceitar ou tolerar a outra 

espécie com a qual não contactou durante a fase de socialização (Beaver, 2003).   

O período de tempo exacto necessário para a socialização do gato é desconhecido 

(Beaver, 2003). Pensa-se que a socialização tenha inicio com o desenvolvimento das reacções 

emocionais e que deva incluir as idades de 5 e 7 semanas,  ocorrendo, provavelmente, entre as 2 

e 9 semanas de idade. (Scott, 1962 em Turner & Bateson 2000). Para a espécie canina, acredita-

se que o período de socialização tenha início às três semanas e termine  às doze semanas 

(Overall, 1997). Acredita-se que o período de socialização mais curto para o gato se deva aos 

seus ancestrais de natureza solitária, e, consequente ausência de necessidade de longos períodos 

para desenvolvimento de capacidades sociais (Bradshaw, 1992, em Overall 1997). Enquanto que 

no cão o longo período de capacidade de adaptação é herdado  do lobo, habituado a viver em 

matilha, na qual o desenvolvimento de comunicação efectiva entre indivíduos é uma condição 

necessária para a perseguição de presas em conjunto e capacidade de evitar disputas entre os 

membros da matilha (Fox, 1971, em Overall 1997). 

Assim que termina o período de socialização torna-se extremamente difícil habituar o 

gato ou cão a outras espécies (Overall, 1992). Sabe-se que gatinhos manuseados após duas 

semanas de idade se tornam  mais responsivos a pessoas do que os não manuseados antes das 7 

semanas. (Bradshaw, 2001). Do mesmo modo, o contacto com várias pessoas torna os gatinhos 

menos assustados relativamente a estas, comparativamente aos manusedos apenas por uma 
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pessoa, e que, sem este tipo de contacto, os gatinhos naturalmente tedem a evitar humanos 

(Beaver 2003). O mesmo acontece com cachorros: num estudo sobre a interacção entre cães e 

pessoas, Feddersen-Petersen (1994, em Overall 1997) relatou os efeitos da privação social em 

cachorros desde o nascimento até aos 9 meses de idade, em 47 raças diferentes, concluindo que 

estes eram antagonistas quando cumprimentados por pessoas, exibindo comportamentos 

agressivos em resposta a aproximações, enquanto que cachorros que passaram por um processo 

de socialização adequada demonstravam comportamentos amigáveis. Parece justo concluir que 

quanto mais cedo e mais vezes cachorros e gatinhos forem manuseados, mais provável é 

tornarem-se confiantes e amigáveis (Overall, 1997). 

Estes efeitos podem também ser aplicados a outras espécies para além dos humanos. Fox 

(1969) demostrou que  gatinhos expostos, a partir das 4 semanas de idade, a cachorros de raça 

Chihuahua não demonstraram qualquer medo destes às 12 semanas. Pelo contrário, gatinhos sem 

qualquer exposição aos cachorros evitavam-nos e comportavam-se de forma defensiva. Do 

mesmo modo, cachorros criados apenas com gatinhos desde as duas semanas e  meia até às 13 

semanas de idade não reconhecem os cães como conspecíficos e escolhem relacionar-se 

preferencialmente com gatos (Fox, 1969). 

Tal como acontece com os cachorros, Karsh & Turner (1998, em Overall 1997) 

verificaram que gatinhos criados com membros de outras espécies para além da sua, aceitam 

ambos quando adultos, mas continuam a formar fortes ligações preferencialmente com os da sua 

espécie. No entanto, quando criados apenas com elementos de outras espécies durante o período 

de socialização, o gato tende a ligar-se apenas a elementos da espécie adoptada. 

Embora vários estudos tenham explorado o relacionamento entre humanos e cães assim 

como entre humanos e gatos (Mertens, 1991; Turner, 1991; Rooney et al., 2000; Adamelli et al., 

2005; Miklosi et al., 2000, 2005, em Feuerstein & Terkel, 2007) apenas um reduzido número 

examinou a natureza do relacionamento e do comportamento interactivo entre cães e gatos que 

coabitam na mesma casa. Tais estudos podem fornecer informação importante no que diz 

respeito ao relacionamente interespecífico e comportamento comunicativo entre as duas 

espécies, permitindo expandir o nosso conhecimento relativamente ao ambiente social atribuído 

pela humanidade à vida dos seus animais de estimação (Feuerstein & Terkel, 2007). 

 

 

 

 



12 

 

II.  METODOLOGIA 

A observação e análise comportamental da interacção entre cães e gatos que vivem na 

mesma habitação constitui o objectivo global deste trabalho. Como objectivos específicos 

pretendemos: (1) identificar o tipo de comportamentos exibidos pelas duas espécies; (2) concluir 

sobre as diferenças na frequência desses comportamentos entre o cão e o gato, (3) avaliar a 

frequência mesmos comportamentos em duplas constituídas por elementos do mesmo sexo e por 

sexos diferentes, e ainda, (4) averiguar a existência de compreensão mútua da linguagem 

corporal. Consequentemente, enquadradas no objectivo deste estudo, foram colocadas algumas 

questões: (a) Que tipo de comportamentos podem ser observados na interação entre o cão e o 

gato? (b) Existem diferenças na frequência desses comportamentos para as duas espécies? E para 

duplas constituídas por animais do mesmo sexo? E de sexos diferentes? (c) Existe compreensão 

mútua da linguagem corporal? 

Paralelamente, existem também objectivos pedagógicos a atingir com este trabalho. Eles 

são: aprofundar conhecimentos dos métodos de observação naturalista; dominar técnicas de 

observação de comportamento, e, tomar conhecimento sobre a análise estatística 

comportamental. 

1. Material e métodos: 

A realização deste trabalho foi baseada no 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. No total, analisámos 10 cães e 10 gatos, em virtude de o 

mesmo indivíduo, uma cadela e um gato, fazer parte de duas duplas diferentes. Os 10 elementos 

da espécie canina eram constituídos por 7 fêmeas e 3 machos, enquanto que na espécie felina 

tivémos 6 fêmeas e 4 machos. 

Para a concretização dos objectivos foram usadas duas abordagens: (1) a realização de 

um questionário e (2) observações das interações entre os dois elementos da dupla. 

1.1. Questionário: 

O questionário era dirigido aos donos das respectivas duplas, sendo constituído por três 

partes. A primeira contem informação relativa à identifição do dono e ao número total de 

animais que possui. A segunda parte engloba (1) a identificação dos animais: o nome, idade, 

sexo, raça, idade de adopção, ordem de adopção e  idade ao primeiro encontro; (2) dados 

relativos à personalidade do cão e do gato (sociável, tímido e agressivo), de acordo com a 

opinião do dono; (3) informação sobre experiências precoces de ambos (proveniência: 

criador\canil); e (4) questões relativas ao ambiente (ex: andar\moradia, acesso ao exterior). Por 
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último, a terceira parte é constituída por  perguntas relativas ao  relacionamento entre o cão e o 

gato, classificado, segundo a opinião do dono, de acordo com a frequência de ocorrência de 

determinado comportamento (ex: brinca com o cão; lambe o gato; etc.), utilizando a escala de 

Lickert (1932) de cinco pontos ( nunca, raramente, às vezes, frequentemente e sempre). 

1.2. Observações:  

As observações da interacção entre os elementos de cada uma das 11 duplas, foram 

registadas em vídeo pelos respectivos donos. A estes foi explicado que deveriam priviligiar 

interacções expontâneas entre o cão e o gato e, em virtude da dificuldade de obtenção de 

imagens, que o podiam fazer em qualquer altura, o número de vezes necessárias e durante o 

período de tempo possível. No final foram obtidos filmes com durações muito diversificadas, 

pelo que foi necessário determinar uma duração mínima, conseguindo-se, no total, 5 minutos de 

filme para cada uma das duplas. 

Para a análise das imagens foi utilizado o programa “Observer” versão 7.0 do IBMC 

(Instituto  de Biologia Molecular e Celular), e os comportamentos observados foram 

interpretados de acordo com dois etogramas elaborados para cada uma das espécies (Tabela 1 e 

2). De salientar que, para a análise da interação entre o cão e o gato, era registado no programa o 

comportamento de um sujeito (cão e gato alternadamente) e a resposta do outro a esse 

comportamento.  

1.3. Análise estatística:  

Da análise do programa “Observer” foram obtidas tabelas com as frequências e durações 

dos comportamentos observados. Estes foram submetidos a uma análise estatística utilizando o 

programa “SPSS Statistics 17.0”. 
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Tabela 1: Etograma do cão doméstico (Canis 
familiaris) (baseado em Bradshaw & 
Brown, 1990; Abrantes,1997; Goodman 
et al.,2002). 

Tabela 2: Etograma do gato doméstico (Felis 
catus L) (baseado em Beaver,1992; 
Bradshaw,1992; Bernstein,1993 Turner 
and Bateson,2000)

 

C
U

R
IO

S
ID

A
D

E
 

(c
ur

io
:d

) 

olha na direcção 
do gato, as 
orelhas estão 
voltadas para a 
frente, e as 
sobrancelhas 
franzidas; com 
ou sem head tilt 
(rodar a cabeça) 
pode abanar a 
cauda e tentar  
aproximar-se do 
gato 

C
U

R
IO

S
ID

A
D

E
 

(c
ur

io
;c

))
 

olha na direcção do 
cão; orelhas 
espetadas/voltadas 
para a frente; com ou 
sem head tilt; pode 
tentar aproximar-se do 
cão 
 

G
R

E
E

T
IN

G
 

(g
re

et
;d

) aproxima-se do 
gato a abanar a 
cauda 
 

 

G
R

E
E

T
IN

G
 

(g
re

et
;c

) 

aproxima-se do cão 
com a cauda 
levantada ou na 
horizontal ao nível do 
dorso 
 

 

E
S

T
A

R
 

(e
st

ar
;d

) estar/sentar/deita
r próximo do gato 
postura relaxada 
 

 

E
S

T
A

R
 

(e
st

ar
;c

) sentar/deitar próximo 
do cão 
postura relaxada 
 

 

E
S

T
A

R
 T

A
IL

 
(e

st
ar

 t;
d)

 

estar + abanar a cauda 

E
S

T
A

R
 T

A
IL

 
(e

st
ar

 t;
c)

 

estar + abanar a cauda 

P
R

O
X

IM
ID

A
D

E
 

(p
ro

x;
d)

 

cheirar qualquer 
parte do corpo do 
gato; 
muzzle-nudge - 
empurrar o gato 
com o focinho 
allogroming - 
lamber o gato 

P
R

O
X

IM
ID

A
D

E
 

(p
ro

x;
c)

 

nose to nose – 
contacto nariz com 
nariz 
rubbing – esfrega a 
cabeça, flanco ou 
cauda contra o cão ou 
objectos próximo do 
cão 
cheirar qualquer parte 
do corpo do cão 
allogrooming - lamber 
o cão 

C
O

N
F

O
R

T
O

 
(c

on
f;d

 

bocejar 
lamber os lábios 
pestanejar 
espirrar 
grooming – tratar 
do pêlo 
coçar 
abanar a cabeça 
espreguiçar  

C
O

N
F

O
R

T
O

 
(c

on
f;c

) 

bocejar 
lamber os lábios 
pestanejar 
espirrar 
grooming 
coçar 
abanar a cabeça 
espreguiçar 
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P
LA

Y
 

(p
la

y;
d)

 
Postura de brincadeira: 
pescoço levantado e 
ligeiramente arqueado; 
a cara está relaxada, 
os lábios estão 
retraídos; na situação 
de dentes expostos a 
mandíbula encontra-se 
amplamente aberta; 
orelhas relaxadas/para 
baixo; abana a cauda: 
play bow - patas 
esticadas para a frente 
e para baixo, anca 
para cima, dorso em 
forma de arco; 
corrida (lado a lado ou 
perseguição); 
abocanhar 

 

P
LA

Y
 

(p
la

y;
c)

 

ausência de sinais de 
agressão; orelhas 
voltadas para a frente 
corrida (com ou sem 
perseguição); 
abocanhar 

 

P
LA

Y
 B

E
G

G
IN

G
 

(p
la

y 
be

;d
) play + levantar 

membro anterior 
solicitando 
brincadeira 
 

 

P
LA

Y
 B

E
G

G
IN

G
 

(p
la

y 
be

;c
) 

play + membro 
anterior levantado 
(garras retraídas) 
 

 

R
O

LL
IN

G
 

(r
ol

l;d
) play + deitar-se 

de costas e 
rebolar 

 

P
LA

Y
 T

A
IL

  
(p

la
y 

t;c
) 

play + abanar ponta da cauda 
 

P
O

S
T

. S
U

B
M

IS
S

Ã
O

 
(p

 s
ub

;d
) 

cabeça e pescoço 
encolhidas para o 
plano do dorso 
evita o olhar fixo 
orelhas aplanadas: 
caídas para trás e 
flácidas 
lábios retraídos, 
dentes não se 
encontram expostos 
postura ou andar 
agachado 
pode abana a cauda, 
que se encontra para 
baixo ou dobrada entre 
os memb. posteriores 
 

R
O

LL
IN

G
 

(r
ol

l;c
) 

 play + deita-se de 
costas e rebola  

 

B
E

G
G

IN
G

 
(b

eg
g;

d)
 post. Submissão 

+ pata da frente 
levantada (gesto 
apaziguador) 
 

R
O

LL
IN

G
 T

A
IL

 
(r

ol
l t

;c
) 

rolling + abanar ponta da cauda 



16 

 

B
E

LL
Y

 U
P

 
(b

el
l u

p;
d)

 ventre e zona inguinal exposta; pescoço curvado 
para baixo; cauda enrolada junto ao corpo ou 
entre os memb. Posteriores; salivação e micção 
podem ocorrer 

(não observado) 

  

T
U

R
N

 H
E

A
D

 
(t

ur
n 

h;
d)

 post. submissão 
+ mover a 
cabeça para o 
lado evitando o 
olhar fixo do gato 
 

 

P
. S

U
B

M
IS

S
Ã

O
 

(p
su

b;
c)

 

postura ou andar 
agachado (quartos 
traseiros para baixo) 
cauda concava: 
curvada para baixo e 
entre as pernas 
orelhas achatadas 
para os lados 

(não observado) 

A
F

A
S

T
A

R
 

(a
fa

s;
d)

 afasta-se /retira-
se numa postura 
de submissão 
 

 
A

F
A

S
T

A
R

 
(a

fa
s;

c)
 afasta-se /retira-se 

numa postura de 
submissão 
 

 

P
. D

O
M

IN
Â

N
C

IA
 

(p
 d

om
;d

) 

parado com as patas traseiras amplamente 
afastadas ou andar altivo e rígido ao redor do 
gato 
cauda levantada e rígida, arqueada sobre as 
costas 
pescoço hirto e cabeça levantada 
olhar directo 
orelhas erectas 

(não observado) 

P
. D

O
M

IN
Â

N
C

IA
 

(p
 d

om
;c

) 
olhar directo (fixar o 
olhar) 
orelhas erectas ou 
rodadas para os lados 
pode saltar para um 
local elevado 

 

D
E

S
IN

T
E

R
E

S
S

E
 

(d
es

in
;d

) 

afasta-se 
ignorando o gato 
ou mostrando 
postura de 
dominância 
 

 

T
U

R
N

 H
E

A
D

 
(t

ur
n 

h;
c)

 

post. dominância 
após fixar o olhar no 
cão volta o pescoço 
numa atitude 
desafiadora 
abana violentamente 
a cauda 

(não observado) 

W
A

R
N

IN
G

 
(w

ar
n;

d)
 

abocanhar 
rosnar 

 

D
E

S
IN

T
E

R
E

S
S

E
 

(d
es

in
;c

) afasta-se ignorando o 
cão ou mostrando 
postura de 
dominância 
 

 

A
G

R
E

S
S

Ã
O

 
O

F
E

N
S

IV
A

 (
ag

ro
f;d

) corpo inclinado para a frente; patas traseiras 
afastadas; cauda para cima, rígida, na vertical ou 
arqueada, podendo abanar na ponta; piloerecção 
ao longo da linha do dorso (indica reactividade) 
pescoço e ombros rígidos e alinhados;cabeça 
erguida e para a frente;olhar directo;orelhas 
erectas;dentes expostos rostralmente 
nariz enrugado; pode incluir perseguição/ataque 

(não observado) 

W
A

R
N

IN
G

 
(w

ar
n;

c)
 rosnar 

bufar 
call (som emitido com 
a boca fechada) 
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A
G

R
E

S
S

Ã
O

 D
E

F
E

N
S

IV
A

 
(a

gr
de

f;d
) 

membros baixam ligeiramente 
patas posteriores colocadas mais próximo uma 
da outra 
cauda para baixo (diminuição de confiança) 
piloerecção pronunciada nos ombros e ancas 
cabeça e pescoço alinhados com o dorso 
parte ventral do pescoço totalmente exposta 
assim como a cavidade oral 
dentes expostos, incluindo os molares 
orelhas não se encontram erectas nem flácidas 

(não observado) 

A
G

R
E

S
S

Ã
O

 O
F

E
N

S
IV

A
 

(a
gr

of
;c

) 

olhar directo 
orelhas achatadas 
rodam para os lados 
ou para trás 
boca cerrada 
cauda para baixo, 
perpendicular com o 
chão, pode abanar 
violentamente de um 
lado para o outro,  
eriçada 
rump-hump - anca e 
base da cauda 
elevadas e aparentes 
perseguição/ataque 

 

   

B
O

X
IN

G
 

(b
ox

;c
) 

post.dominância 
levanta pata da frente 
e bate no cão 
pode abanar toda a 
cauda de um lado 
para o outro 

 

   

A
G

R
E

S
S

Ã
O

 
D

E
F

E
N

S
IV

A
 

halloween cat - cauda elevada e eriçada; dorso 
arqueado; pescoço encolhido; boca aberta com todos 
os dentes expostos; orelhas totalmente rodadas para 
trás 

(não observado) 

   

B
E

LL
Y

 U
P

 
(b

el
l u

p;
c)

 barriga voltada para cima 
membros posteriores flectidos protegem o ventre 
orelhas parcialmente/totalmente rodadas para trás 
cauda côncava, enrolada no corpo ou entre os 
membros posteriores 

(não observado) 
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III.  RESULTADOS 

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

Estatística Descritiva  Mann-Whitney Test  

Comportamento CAO GATO     

  Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão     

curio 2,91 5,166 ,73 1,104 39,000 U 

          ,129 p 

greet ,73 1,849 1,36 2,157 46,000 U 

          ,249 p 

estar 5,36 2,767 4,64 2,378 52,000 U 

          ,573 p 

estar t ,45 ,688 1,73 1,954 40,500 U 

          ,150 p 

prox 1,45 1,916 3,18 4,309 46,500 U 

          ,342 p 

conf 2,36 2,501 2,18 1,722 56,000 U 

          ,761 p 

play 2,09 3,300 1,55 1,809 54,000 U 

          ,653 p 

play be ,18 ,405 1,55 2,018 34,500 U 

          ,047 p 

roll ,09 ,302 ,64 1,206 48,500 U 

          ,241 p 

p. sub 1,18 2,183 ,00 ,000 38,500 U 

          ,032 p 

beg ,55 1,809       U 

            
p 

afas 2,36 3,075 ,27 ,905 32,500 U 

          ,026 p 

p. dom ,00 ,000 2,55 3,804 27,500 U 

          ,006 p 

turn h 1,09 1,921 ,00 ,000 44,000 U 

          ,070 p 

desin 1,91 1,758 2,27 2,649 59,000 U 

          ,920 p 

warn ,09 ,302 1,45 3,503 54,000 U 

          ,475 p 

agr of ,00 ,000 ,09 ,302 55,000 U 

          ,317 p 

agr def ,00 ,000 ,09 ,302 55,000 U 

          ,317 p 

Tabela 1.1.: Médias descritivas da frequência dos comportamentos apresentados pelo cão (N=11) e gato (N=11) e 
respectivos valores do teste Mann-Whitney U. 
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Descriptive Statistics Mann-Whitney Test  

Comportamento CAO GATO     

  
Média 

Desvio 
Padrão Média 

Desvio 
Padrão     

curio 18,64 34,766 6,09 11,649 41,500 U 
          ,182 p 

greet 2,09 5,069 4,82 8,412 45,000 U 

          ,218 p 

estar 138,36 86,964 107,09 76,202 46,000 U 

          ,341 p 

estar t 2,73 3,952 29,18 42,759 38,000 U 

          ,107 p 

prox 12,73 27,332 22,82 35,827 46,000 U 

          ,329 p 

conf 18,09 31,326 15,64 19,064 56,500 U 

          ,792 p 

play 50,45 87,756 18,36 24,147 53,000 U 

          ,605 p 

play be ,91 2,071 4,55 6,023 37,500 U 

          ,079 p 

roll ,55 1,809 6,73 13,039 48,000 U 
          ,223 p 

p. sub 12,00 29,866 ,00 ,000 38,500 U 

          ,032 p 

beg 1,73 5,729       U 

            p 

afas 10,18 13,673 1,91 6,332 34,000 U 

          ,035 p 

p. dom ,00 ,000 28,09 52,080 27,500 U 

          ,006 p 

turn h 5,82 10,048 ,00 ,000 44,000 U 

          ,069 p 

desin 17,91 16,134 13,45 24,258 41,500 U 

          ,208 p 

warn ,27 ,905 8,91 27,002 54,000 U 

          ,475 p 

agr of ,00 ,000 ,27 ,905 55,000 U 

          ,317 p 

agr def ,00 ,000 ,36 1,206 55,000 U 

          ,317 p 

Tabela 1.2.: Médias descritivas da duração dos comportamentos apresentados pelo cão (N=11) e gato (N=11) e 
respectivos valores do teste Mann-Whitney U. 

Foi utilizado o teste Mann-Whitney U (teste não paramétrico, que não exige o 

conhecimento da distribuição amostral) para comparar a frequência e duração dos 

comportamentos observados no cão e no gato (tabela 1.1. e 1.2.). Também procuramos estudar a 

influência do sexo nesses comportamentos, comparando fêmeas, machos e cão fêmea com gato 
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macho (cão macho e gato fêmea não foi estudado em virtude de apenas existir uma dupla com 

essa constituição). 

O teste Mann-Whitney U revelou diferenças significativas entre o cão e o gato para a 

frequência dos comportamentos play begging, postura de submissão, afastar e postura de 

dominância. Relativamente à duração dos comportamentos as diferenças mantiveram-se para os 

mesmo comportamentos, à excepção do comportamento play begging. No estudo sobre a 

influência do sexo não foram encontradas diferenças significativas para nenhum dos grupos, pelo 

que as tabelas não são apresentadas. 

2. Relações entre comportamentos associados: 

Para analisar o grau de associação entre determinado comportamento apresentado pelo 

cão e  os comportamentos do gato observados como resposta (e vice versa), foram realizadas 

correlações utilizando o teste Spearman. As relações encontradas entre as variáveis, rs 

(coeficiente de Spearman), estão descritas nas tabelas que se seguem, encontrando-se assinalados 

os valores estatísticamente significativos (i.e. * p <0.05 e ** p<0.01 (2-tailed)). 

 

    curio;c estar; c estar t;c prox;c play t;c roll;c afas;c p dom;c desin;c warn;c agr of;c box;c 
rs ,052 ,628* ,463 ,311 ,052 ,270 ,518 ,518 ,311 ,518 ,518 ,311 curio;d  

p ,880 ,039 ,151 ,352 ,880 ,422 ,103 ,103 ,352 ,103 ,103 ,352 

    estar;d afas;d desin;d          
rs ,910** ,476 ,407          curio;c  

p ,000 ,139 ,215          
Tabela 2.1.: Resultados do teste Spearman para a relação entre o comportamento curiosidade do cão\gato e a 
frequência dos comportamentos apresentados pelo gato\cão. 

    curio;c estar; c estar t;c prox;c play t;c roll;c afas;c p dom;c desin;c warn;c agr of;c box;c 
rs ,102 ,680* ,538 ,205 ,000 ,248 ,512 ,512 ,205 ,512 ,512 ,409 curio;d  

p ,765 ,021 ,088 ,546 1,000 ,461 ,108 ,108 ,546 ,108 ,108 ,211 

    estar;d afas;d desin;d          
rs ,911** ,531 ,347          curio;c  

p ,000 ,093 ,295          
Tabela 2.2.: Resultados do teste Spearman para a relação entre o comportamento de curiosidade do cão\gato e a 
duração dos comportamentos apresentados pelo gato\cão. 

O comportamento de curiosidade (curio) do cão (d) e do gato (c) relaciona-se 

positivamente com uma postura relaxada (estar) para ambas as espécies 
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    afas;c p dom;c warn;c     estar;d conf;d play;d p sub;d afas;d turn h;d 
rs ,742** ,980** ,742** rs ,857** ,448 ,164 ,734* ,547 ,547 greet;d  

p ,009 ,000 ,009 

greet;c  

p ,001 ,167 ,630 ,010 ,082 ,082 

Tabela 2.3.: Resultados do teste Spearman para a relação entre o comportamento greeting do cão\gato e a 
frequência dos comportamentos apresentados pelo gato\cão. 

    afas;c p dom;c warn;c     estar;d conf;d play;d p sub;d afas;d turn h;d 
rs ,742** ,980** ,742** rs ,870** ,545 ,218 ,721* ,436 ,436 greet;d  

p ,009 ,000 ,009 

greet;c  

p ,001 ,083 ,519 ,012 ,180 ,180 

Tabela 2.4.: Resultados do teste Spearman para a relação entre o comportamento greetingdo cão\gato e a duração 
dos comportamentos apresentados pelo gato\cão. 

Como resposta à aproximação amigável (greet) do cão, o gato tende a reagir 

negativamente: afastando-se (afas), adoptando uma postura de dominância (pdom) ou, em 

alternativa, emitindo avisos sonoros (warn). O oposto acontece com o cão, que permanece 

próximo do gato numa postura relaxada (estar) ou numa postura de submissão (psub), em 

resposta à aproximação amigável do gato. 

    curio;c greet;c estar;c estar t;c prox;c conf;c play;c play t;c p dom;c desin;c  
rs ,188 ,151 ,164 ,338 ,526 ,462 -,252 ,302 ,113 ,188  estar;d  

p ,581 ,658 ,630 ,310 ,097 ,153 ,455 ,367 ,742 ,581  
    curio;d greet;d estar;d estar t;d prox;d conf;d play;d p sub;d afas;d turn h;d desin;d 

rs -,181 -,151 ,604* -,353 ,543 -,423 ,333 ,252 ,252 ,252 ,252 estar;c  

p ,594 ,657 ,049 ,287 ,085 ,194 ,318 ,454 ,454 ,454 ,454 

Tabela 2.5.: Resultados do teste Spearman para a relação entre o comportamento estar do cão\gato e a frequência 
dos comportamentos apresentados pelo gato\cão. 

    curio;c greet;c estar;c estar t;c prox;c conf;c play;c play t;c p dom;c desin;c  
rs ,607* -,200 ,556 ,040 ,393 ,075 ,400 ,300 -,310 ,351  estar;d  

p ,048 ,555 ,076 ,906 ,232 ,828 ,223 ,370 ,353 ,290  
    curio;d greet;d estar;d estar t;d prox;d conf;d play;d p sub;d afas;d turn h;d desin;d 

rs ,211 -,401 ,557 -,301 ,351 ,093 ,220 -,200 -,200 -,200 -,200 estar;c  

p ,533 ,222 ,075 ,369 ,291 ,786 ,515 ,555 ,555 ,555 ,555 

Tabela 2.6.: Resultados do teste Spearman para a relação entre o comportamento estar do cão\gato e a duração  
dos comportamentos apresentados pelo gato\cão. 

 Não foram encontradas relações estatísticamente significativas relativamente à frequência 

dos comportamentos apresentados pelo gato como resposta ao comportamento estar do cão. No 

entanto, a duração da curiosidade no gato parece estar positivamente relacionada com este 

comportamento. A postura relaxada (estar) do gato tem como resposta uma enorme variedade de 

comportamentos por parte do cão, encontrando-se positivamente relacionada com a frequência 

da mesma postura (estar) no cão. 
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    estar;c play;c desin;c warn;c     curio:d  estar;d play;d p sub;d afas;d desin;d 
rs ,699* ,352 ,586 ,352 rs ,274 ,496 ,546 ,470 ,525 ,549 estar t;d  

p ,017 ,289 ,058 ,289 

estar t;c  

p ,414 ,121 ,082 ,144 ,098 ,081 

Tabela 2.7.: Resultados do teste Spearman para a relação entre o comportamento estar tail do gato e a frequência 
dos comportamentos apresentados pelo cão. 

    estar;c play;c desin;c warn;c     curio:d  estar;d play;d p sub;d afas;d desin;d 
rs ,500 ,347 ,463 ,579 rs ,255 ,495 ,552 ,438 ,523 ,523 estar t;d  

p ,118 ,295 ,151 ,062 

estar t;c  

p ,450 ,122 ,079 ,177 ,099 ,099 

Tabela 2.8.: Resultados do teste Spearman para a relação entre o comportamento estar tail do gato e a duração dos 
comportamentos apresentados pelo cão. 

O comportamento estar tail (estar t), em que um dos indivíduos se encontra próximo do 

outro a abanar a cauda, possui significados opostos para ambas as espécies. No cão, uma postura 

relaxada acompanhada de abanar a cauda assinala intenções amigáveis (Overall, 1997), enquanto 

que no gato indica alguma indecisão sobre a atitude a tomar (Hartwell, 2002). Neste estudo 

apenas conseguimos apurar que o comportamento estar tail do cão se relaciona positivamente 

com a frequência da postura relaxada (estar) do gato, o que demonstra que este parece perceber 

as “boas intenções” do cão. 

    estar;c prox;c p dom;c box;c     estar;d prox;d conf;d play;d p sub;d turn h;d desin;d 
prox;d  rs ,703* ,703* ,315 ,315 rs ,455 ,490 ,524 ,290 ,420 ,420 ,352 

  p ,016 ,016 ,346 ,346 

prox;c  

p ,160 ,126 ,098 ,387 ,199 ,199 ,289 

Tabela 2.9.: Resultados do teste Spearman para a relação entre o comportamento proximidade do cão\gato e a 
frequência dos comportamentos apresentados pelo gato\cão 

    estar;c prox;c p dom;c box;c     estar;d prox;d conf;d play;d p sub;d turn h;d desin;d 
prox;d  rs ,688* ,875** -,103 . rs ,331 ,463 ,512 ,386 ,409 ,409 ,442 

  p ,019 ,000 ,764 . 

prox;c  

p ,320 ,151 ,108 ,240 ,211 ,211 ,174 

Tabela 2.10.: Resultados do teste Spearman para a relação entre o comportamento proximidade do cão\gato e a 
duração dos comportamentos apresentados pelo gato\cão 

Os comportamentos de proximidade do cão (prox;d) encontram-se positivamente 

relacionados com posturas relaxadas (estar) ou de proximidade do gato. Para a resposta do cão 

aos comportamentos de proximidade no gato (prox;c) não foram encontrados resultados 

estatísticamente significativos. 
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    greet;c estar;c prox;c conf;c play;c p dom;c desin;c 
rs ,228 ,864** ,511 ,511 ,511 ,193 ,102 conf;d  

p ,500 ,001 ,109 ,109 ,109 ,570 ,765 

    estar;d conf;d play;d p sub;d afas;d desin;d  
rs ,822** ,315 -,235 ,000 ,000 ,709*  conf;c  

p ,002 ,345 ,486 1,000 1,000 ,015  
Tabela 2.11.: Resultados do teste Spearman para a relação entre o comportamento conforto do cão\gato e a 
frequência dos comportamentos apresentados pelo gato\cão 

    greet;c estar;c prox;c conf;c play;c p dom;c desin;c 
rs ,122 ,923** ,401 ,401 ,401 ,270 ,000 conf;d  

p ,722 ,000 ,222 ,222 ,222 ,421 1,000 

    estar;d conf;d play;d p sub;d afas;d desin;d  
rs ,958** ,252 -,088 -,151 -,303 ,680*  conf;c  

p ,000 ,454 ,796 ,657 ,365 ,021  
Tabela 2.12.: Resultados do teste Spearman para a relação entre o comportamento conforto do cão\gato e a 
duração dos comportamentos apresentados pelo gato\cão 

Entre a grande variedade de comportamentos exibidos pelo gato como resposta aos 

comportamentos de conforto do cão (conf;d), a postura relaxada (estar;c) é o único com 

significado estatístico. Enquanto que o cão, para além da postura relaxada (estar;d), pode 

também mostrar desinteresse (desin;d) quando o gato executa comportamentos de conforto. 

    estar;c estar t;c prox;c play;c play be;c roll;c roll t;c p dom;c 
rs ,838** ,547 ,547 ,880** ,737** ,547 ,328 ,376 play;d  

p ,001 ,082 ,082 ,000 ,010 ,082 ,325 ,254 

    estar;d play;d p sub;d afas;d desin;d    
rs ,116 ,631* ,300 ,414 ,207    play;c  

p ,735 ,037 ,370 ,205 ,541    
Tabela 2.13.: Resultados do teste Spearman para a relação entre o comportamento play do cão\gato e a frequência 
dos comportamentos apresentados pelo gato\cão 

    estar;c estar t;c prox;c play;c play be;c roll;c roll t;c p dom;c 
rs ,807** ,545 ,545 ,896** ,662* ,545 ,436 ,426 play;d  

p 
,003 ,083 ,083 ,000 ,027 ,083 ,180 ,191 

    estar;d play;d p sub;d afas;d desin;d    
rs ,367 ,463 ,284 ,308 ,051    play;c  

p ,267 ,152 ,398 ,357 ,881    
Tabela 2.14.: Resultados do teste Spearman para a relação entre o comportamento play do cão\gato e a duração 
dos comportamentos apresentados pelo gato\cão 

A postura em arco foi, das posturas de brincadeira do cão (play;d), a postura mais 

observada, encontrando-se positivamente relacionada com  a postura relaxada (estar;c), a postura 

de brincadeira (play;c) e ainda o play begging (play be;c) do gato. Para a situação análoga, a 
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postura de brincadeira do gato (play;c), apenas foi encontrada uma relação positiva com a 

frequência do comportamento de brincadeira do cão (play;d). 

    estar;d play;d      estar;d play;d 
rs ,585 ,605*  rs ,735** ,441 play t;c  

p ,059 ,049  

play t;c  

p ,010 ,174 

Tabela 2.15.: Resultados do teste Spearman para 
a relação entre o comportamento play tail do cão\gato 
e a frequência dos comportamentos apresentados 
pelo gato\cão 

Tabela 2.16.: Resultados do teste Spearman para a 
relação entre o comportamento play tail do cão\gato e 
a duração dos comportamentos apresentados pelo 
gato\cão 

O play tail, postura de brincadeira em que o gato abana a ponta da cauda, não existe para o cão.  

    play;c p dom;c     play;d afas;d 
rs ,671* ,671* rs ,827** ,220 play be;d  

p ,024 ,024 

play be;c  

p ,002 ,516 

Tabela 2.17.: Resultados do teste Spearman para a relação entre o comportamento play begging do cão\gato e a 
frequência dos comportamentos apresentados pelo gato\cão 

    play;c p dom;c     play;d afas;d 
play be;d  rs ,593 ,742** rs ,827** ,220 

  p ,054 ,009 

play be;c  

p ,002 ,516 

Tabela 2.18.: Resultados do teste Spearman para a relação entre o comportamento play begging do cão\gato e a 
duração dos comportamentos apresentados pelo gato\cão 

Para o comportamento play begging (play be) do cão encontrou-se uma relação positiva 

com  a frequência do comportamento de brincadeira (play;c), mas também com a postura de 

dominância do gato (pdom;c). Relativamente à duração dos comportamentos, apenas foram 

encontrados resultados significativos para a postura de dominância. Quanto ao comportamento 

de play begging do gato, verificou-se a existência de  relação positiva com o comportamento de 

brincadeira do cão 

    play;c     curio;d play;d      play;c     curio;d play;d 
roll;d  rs 1,000** rs ,574 ,852**  roll;d  rs 1,000** rs ,509 ,669* 

  p . 

roll;c  

p ,065 ,001    p . 

roll;c  

p ,110 ,024 

Tabela 2.19.:Resultados do teste Spearman para a 
relação entre o comportamento rolling do cão\gato e a 
frequência dos comportamentos apresentados pelo 
gato\cão 

Tabela 2.20.: Resultados do teste Spearman para a 
relação entre o comportamento rolling do cão\gato e a 
duração dos comportamentos apresentados pelo 
gato\cã

O comportamento rolling (roll)  encontra-se, para ambas as espécies,  relacionada com a 

postura de brincadeira (play) . O valor de 1 para o rs indica que, de acordo com os casos 

observados, sempre que o cão faz rolling o gato responde com uma postura de brincadeira. 
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    curio;d play;d      curio;d play;d 
rs ,516 ,770**  rs ,382 ,857** roll t;c  

p ,104 ,006  

roll t;c  

p ,247 ,001 

Tabela 2.21.: Resultados do teste Spearman para a 
relação entre o comportamento rolling tail do gato e a 
frequência dos comportamentos apresentados pelo 
gato\cão 

Tabela 2.22.: Resultados do teste Spearman para a 
relação entre o comportamento rolling tail do gato e a 
duração dos comportamentos apresentados pelo 
gato\cão 

Assim como o rolling, o rolling tail (roll t), outro comportamento apenas descrito para o 

gato, também apresenta uma relação significativa com o comportamento de brincadeira do cão 

(play;d). 

    curio;c greet;c prox;c play;c p dom;c box;c 
rs ,232 ,777** ,579 ,579 ,703* ,347 p. sub;d  

p ,493 ,005 ,062 ,062 ,016 ,295 

Tabela 2.23.: Resultados do teste Spearman para a relação entre o comportamento postura de submissão do cão e 
a frequência dos comportamentos apresentados pelo gato\cão 

    curio;c greet;c prox;c play;c p dom;c box;c 
rs ,347 ,765** ,579 ,579 ,625* . p. sub;d  

p ,295 ,006 ,062 ,062 ,040 . 

Tabela 2.24.: Resultados do teste Spearman para a relação entre o comportamento p sub do cão e a duração dos 
comportamentos apresentados pelo gato\cão 

A postura de submissão (psub) foi unicamente observada no cão, havendo uma forte 
relação entre esta e o comportamento de aproximação do gato (greet;c), assim como com a 
postura de dominância do gato (pdom;c). 

    greet;c p dom;c warn;c box;c      greet;c p dom;c warn;c box;c 
turn h;d  rs ,382 ,974** ,857** ,636*  turn h;d  rs ,574 ,996** ,697* ,383 

  p ,247 ,000 ,001 ,035    p ,065 ,000 ,017 ,245 

Tabela 2.27.: Resultados do teste Spearman para a 
relação entre o comportamento turn head do cão e a 
frequência dos comportamentos apresentados pelo 
gato\cão  

Tabela 2.28.: Resultados do teste Spearman para a 
relação entre o comportamento turn head do cão e a 
duração dos comportamentos apresentados pelo 
gato\cão 

Outro comportamento com significado oposto entre o cão e o gato é o turn head, um  

comportamento de submissão no cão e de dominância e agressão no gato (Feuerstein & Terkel, 

2007). Também para este comportamento se encontra uma relação positiva com a postura de 

dominância, assim como com o warning e boxing do gato. Talvez a explicação para este facto 

possa ser a existência de algum mal entendido entre as duas espécies, sendo possível que o gato 

interprete este comportamento do cão como um desafio  
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    curio;c greet;c estar t;c prox;c play be;c p dom;c desin;c warn;c     greet;d desin;d 
rs ,515 ,387 ,317 ,530 ,317 ,743** ,478 ,478 rs 1,000** 1,000** afas;d  

p ,105 ,240 ,343 ,094 ,343 ,009 ,137 ,137 

afas;c  

p . . 

Tabela 2.29.: Resultados do teste Spearman para a relação entre o comportamento afastar do cão\gato e a 
frequência dos comportamentos apresentados pelo gato\cão 

    curio;c greet;c estar t;c prox;c play be;c p dom;c desin;c warn;c     greet;d desin;d 
rs ,566 ,339 ,226 ,410 ,240 ,812** ,420 ,524 rs 1,000** 1,000** afas;d  

p ,070 ,307 ,503 ,210 ,476 ,002 ,199 ,098 

afas;c  

p . . 

Tabela 2.30.: Resultados do teste Spearman para a relação entre o comportamento afastar do cão\gato e a duração 
dos comportamentos apresentados pelo gato\cão 

De todos os comportamentos apresentados pelo gato quando o cão se afasta numa postura 

de submissão (afas;d), a postura de dominância do gato  é o único que apresenta uma relação 

positiva significativa com o afastar do cão. O mesmo não acontece com o gato, cujo 

comportamento de afastar se relaciona 100% com tentativas de aproximação do cão (greet;d) ou 

com desinteresse deste (desin;d). 

    curio;d greet;d estar;d conf;d play;d p sub;d begg;d afas;d turn h;d desin;d warn;d 
rs ,526 ,421 ,461 ,421 ,210 ,539 ,421 ,824** ,553 ,526 ,315 p. dom;c  

p ,097 ,198 ,154 ,198 ,535 ,087 ,198 ,002 ,078 ,097 ,345 

Tabela 2.31.: Resultados do teste Spearman para a relação entre o comportamento postura de dominância do gato 
e a frequência dos comportamentos apresentados pelo cão. 

    curio;d greet;d estar;d conf;d play;d p sub;d begg;d afas;d turn h;d desin;d warn;d 
rs ,526 ,421 ,461 ,421 ,210 ,539 ,421 ,827** ,549 ,526 ,315 p. dom;c  

p ,097 ,198 ,154 ,198 ,535 ,087 ,198 ,002 ,081 ,097 ,345 

Tabela 2.32.: Resultados do teste Spearman para a relação entre o comportamento postura de dominância do gato e 
a duração dos comportamentos apresentados pelo cão. 

Assim como a postura de submissão foi apenas observada no cão, a postura de 

dominância foi apenas observada no gato, apresentando uma relação positiva com o 

comportamento de afastar do cão.  

    curio;c estar;c prox;c rolling t;c p dom;c desin;c warn;c  
rs -,164 ,504 -,164 -,164 ,436 ,632* ,436  desin;d  

p ,631 ,114 ,631 ,631 ,180 ,037 ,180  
    curio;d estar;d estar t;d conf;d play;d p sub;d afas;d desin;d 

rs ,419 ,780** ,414 ,259 ,000 ,518 ,518 ,000 desin;c  

p ,200 ,005 ,205 ,442 1,000 ,103 ,103 1,000 

Tabela 2.33.: Resultados do teste Spearman para a relação entre o comportamento desinteresse do cão\gato e a 
frequência dos comportamentos apresentados pelo gato\cão 
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    curio;c estar;c prox;c rolling t;c p dom;c desin;c warn;c  
rs -,202 ,685* -,404 ,000 ,303 ,218 ,303  desin;d  

p ,552 ,020 ,218 1,000 ,365 ,520 ,365  
    curio;d estar;d estar t;d conf;d play;d p sub;d afas;d desin;d 

rs ,621* ,756** ,409 ,205 ,000 ,512 ,512 ,000 desin;c  

p ,041 ,007 ,211 ,546 1,000 ,108 ,108 1,000 

Tabela 2.34.: Resultados do teste Spearman para a relação entre o comportamento desinteresse do cão\gato e a 
duração dos comportamentos apresentados pelo gato\cão  

O comportamento de desinteresse do cão relaciona-se positivamente com a frequência de 

desinteresse (desin;c) e com a duração da postura relaxada do gato (estar;c). Relativamente ao 

desinteresse do gato, a sua relação é estatísticamente significativa com a da postura relaxada do 

gato (estar;c) e com a duração do comportamento de curiosidade do gato (curio;c). 

    p dom;c     curio;d p sub;d begg;d afas;d turn h;d 
warn;d  rs 1,000** rs ,742** ,593 ,593 ,742** ,980** 

  p . 

warn;c  

p ,009 ,054 ,054 ,009 ,000 

Tabela 2.35.: Resultados do teste Spearman para a relação entre o comportamento warniing do cão\gato e a 
frequência dos comportamentos apresentados pelo gato\cão 

    p dom;c     curio;d p sub;d begg;d afas;d turn h;d 
warn;d  rs 1,000** rs ,742** ,593 ,593 ,742** 1,000** 

  p . 

warn;c  

p ,009 ,054 ,054 ,009 . 

Tabela 2.36 Resultados do teste Spearman para a relação entre o comportamento warning do cão\gato e a duração 
dos comportamentos apresentados pelo gato\cão 

A postura de dominância do gato, como resposta ao comportamento de warning do cão, 

encontra-se 100% relacionada com este. Como resposta ao comportamento de warning do cão 

(warn;d), o gato responde com postura de dominância, encontrando-se uma relação de 100% 

entre os dois. O oposto acontece com o cão, que responde com  curiosidade ou posturas de 

submissão, tais como o afastar (afas;d) ou turn head (turn h), ao comportamento de warning do 

gato (warn;c). 

    p sub;d begg;d afas;d turn h;d      p sub;d begg;d afas;d turn h;d 
rs ,742** ,742** ,995** ,742**  rs ,742** ,742** ,980** ,742** box;c  

p ,009 ,009 ,000 ,009  

box;c  

p ,009 ,009 ,000 ,009 

Tabela 2.37.: Resultados do teste Spearman para a 
relação entre o comportamento boxing gato e a 
frequência dos comportamentos apresentados pelo 
cão 

Tabela 2.38.: Resultados do teste Spearman para a 
relação entre o comportamento boxing do gato e a 
duração dos comportamentos apresentados pelo cão 

O comportamento boxing do gato (box;c), apresenta um significado oposto ao do 

comportamento begging do cão (begg;d). Este último constitui um gesto apaziguador (Abrantes, 

2001), enquanto que o primeiro demonstra agressividade (Feuerstein & Terkel, 2007). Como 
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resposta ao boxing do gato, o cão responde com posturas de submissão, assim como com 

begging, afastar e turn head. 

 

IV.  DISCUSSÃO 

As diferenças estatísticamente relevantes para frequência dos comportamentos entre cães 

e gatos dizem respeito aos comportamentos de dominância e submissão. As relações de 

dominância e submissão são necessárias entre animais que vivem juntos no mesmo grupo social: 

a dominância permite o acesso a recursos preferenciais, enquanto que a submissão tem como 

objectivo criar uma integração social amigável e harmoniosa (Clutton-Brock, 1987). A postura 

de dominância não foi observada no cão, mas foi várias vezes observada no gato, pelo que as 

diferenças se tornam singificativas. O oposto acontece com a postura de submissão e com o 

comportamento de afastar, tendo sido observado, de forma significativa, mais vezes no cão: este 

tende a evitar o olhar directo, a baixar o corpo, as orelhas e o pescoço de forma a reduzir o 

potencial agressivo (Beaver, 1981). 

Os comportamentos observados no âmbito das interações amigáveis, curiosidade (curio), 

aproximação (greet), postura relaxada (estar), comportamentos de proximidade e de conforto 

(conf), relacionam-se, predominantemente, com posturas relaxadas e de “à vontade” (estar) em 

ambas as espécies. Isto significa que tanto o cão como o gato apreciam a companhia mútua, não 

tendo sido encontradas diferenças na frequência destes comportamentos entre um e outro. Desta 

forma, tal como dois cães ou dois gatos se deitam frequentemente lado a lado pelo simples facto 

de serem animais sociais (Abrantes, 2001) (Macdonald et al, 2000), formando relacionamentos 

amigáveis  com os seus conspecíficos (Davis, 2003), também o cão e o gato parecem ser capazes 

de estabelecer este tipo de relacionamento entre os dois. 

Foram também observados comportamentos de brincadeira (play), tais como a postura 

em arco (no cão) e a corrida, o rebolar (rolling) e a solicitação de brincadeira (play begging), 

concluindo-se que este ultimo é mais vezes executado pelo gato do que pelo cão,e, que todos eles 

desencadeiam posturas de brincadeira na espécie oposta. Os momentos de brincadeira, 

indicativos de relacionamentos amigáveis (Feuerstein & Terkel, 2007), são fundamentais para o 

desenvolvimento da comunicação entre indivíduos (Thorne, 1992) e, a existência deste 

comportamento interactivo entre o cão e o gato, indica, certamente, a possibilidade de 

comunicação entre as duas espécies. 
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V. CONCLUSÃO 

Após a realização deste trabalho podemos conlcuir que existem diferenças entre as 

frequências dos comportamentos observados em cães e gatos, no entanto, são as semelhanças 

que saiem reforçadas, demonstrando que a comunicação entre cães e gatos é possível. 

Não podemos também esquecer que, em virtude de este trabalho se basear numa amostra 

relativamente pequena, 11 duplas, principalmete devido às dificuldades encontradas durante o 

processo de filmagens, muitos dos dados obtidos não apresentaram significado estatístico. Pelo 

que será importante aumentar o número de elementos da amostra, ou, em alternativa, aumentar o 

período de tempo total das observações para cada dupla. 

Mas muito ficou ainda por fazer. A análise dos questionários poderá esclarecer muitas 

dúvidas e trazer respostas a algumas questões que se colocam: Que tipo de relacionamento, 

amigável, conflituoso ou neutro, será mais frequente entre as duas espécies? Haverá relacção 

entre a ordem de adopção, a idade ao primeiro encontro, o sexo ou a presença de um segundo 

animal da mesma espécie e o tipo de relacionamento entre o cão e o gato? Estará a idade ao 

primeiro encontro diretamente relacionada com a compreensão da linguagem corporal entre as 

duas espécies? 

Este trabalho constituiu um verdadeiro processo de aprendizagem contínuo, quer do 

ponto de vista profissional, quer pessoal, e, sobretudo, contribuiu para um melhor entendimento 

de ambas as espécies: o cão e o gato.  

 

 

 

 

 

 

 

 A voz do intelecto é doce, mas não se cala até ser escutada. E, por fim, 

após desaires intermináveis, ela atinge os seus objectivos.  

(Sigmund Freud. O Futuro de uma Ilusão) 
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