SOCIEDADE & AMBIENTE
Domesticação
Há sé culo s,
lo bo s e f e lino s
sofreram um proce sso de domesticaçã o, o s primeiros originaram
os cães, e os segundos, nosso s
ga tos. Sabemo s que esta do mesticação foi lenta e gradativa, hoje temos os mais diferentes cães e gatos que passeiam
em nossas residências, e conservam poucas características de
seus ancestrais. Inclusive, alguns
cães e gatos já estão humanizado s. Po r que humanizá-los?
Bem, o ser humano introduziu o s hábitos do vestuário a rtificial para alguns cães, topes e
laços para outros, e até aparelhos dentários já e xistem para
reduzir os defe itos na de ntição.
Imaginem o custo ! Outro s não
meno s impactantes: chegam a
compartilhar a cama, que outrora era restrita ao se r humano,
ho je já é, então , dividida com
cã es ou gatos, o u ambos.
Assim como as pessoas, os
cães estão adaptados em to dos
os ambientes, desde o Polo Norte até a linha do Equador. Mas
como será a ambientação de um

animal próprio para o gelo, viver
em clima equatorial? O inverso também está em questão. Terá ele a
mesma qualidade de vida que possuiria em seu ambiente natural?
Razões para uma boa qualidade de vida para nossos animais de
estimaçã o são muitas, apenas
de vemos tomar cuidado s para
não humanizá-los, ou impo r-lhes
um lugar sem as mínimas condições de vida, incluído s aqui a alimentação, as brincadeiras, e tudo
o que é de fundamental para o
animal ter uma vida, livre de stress,
depressão, tristeza, entre outros
fatores que poderão levá-los à
morte, por cuidados inadequados.
O ambiente destinado ao animal
deve ser limpo, com lugar adapta do para banho de sol, terra
(areia), ter um gramado para que
ele po ssa se exercitar... E a alimentação precisa ser adaptada
para o porte, raça do cão(gato)
com os nutrientes adequados, evitando desta forma algumas complicações como a coprofagia (ingestão das próprias fezes).
Condições inadequadas po derão levar este cão (gato) a agressividade, ou vocalização (latidos,
grunhidos ou ladridos) próprios
para cada situação que o animal

www.aipan.org.br

estiver passando.
Para clarear os entendimentos sobre itens relacionados à domesticação ou a ambiência e etologia procuramos aprofundar/conhecer determinados conceitos
/ conhecimento s que abrangem
temas como: Eliminação, Agressividade, Destruição , Medo e
Fobia.Assuntos que de certa forma estão indiretamente associado s com a introdução de stes
animais na vida doméstica do ser
humano. A partir do momento
em que ele optou em trazer para
dentro de casa ou de sua companhia, lobos e felinos, passou
também a conviver com a evolução destas raças e necessita
(re)conhecer nelas as necessidades específicas que cada uma
delas precisa. Sabe-se que a ambiência e a Eto logia são estudos
extremamente recentes, acerca
da década de 70, ou seja, 40
anos atrás. Se pensarmos que estas espécies levaram séculos para
se adaptarem com a presença do
"homem", o que são quarenta
anos nessa evolução em relação
às suas necessidades?
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