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RESUMO 

O presente trabalho de conclusão de curso foi realizado a partir da pesquisa antropológica 

realizada entre os anos de 2011 e 2014, com uma grande pausa em 2012, voltando ao campo 

em 2013. O local da pesquisa é o Canil Anouk Yorek, onde funciona a Creche Boa Pra 

Cachorro, que é a delimitação do meu objeto. Procuro aqui demonstrar o funcionamento da 

creche, seus funcionários e a relação dos donos com seus cães, demonstrando uma crescente 

humanização dos cães e o intenso afeto depositado neles. 

Palavras-chave: cães; afetividade; humanização; animal doméstico; classe média  
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Introdução 

 

A ideia do presente trabalho surgiu a partir da experiência no meu local de trabalho: 

um canil que funciona como uma creche para cães. Comecei a trabalhar no Canil/creche 

canina Anouk Yorek, localizado em Pendotiba, Niterói,  em 2011, como adestradora. Logo me 

interessei pela relação que os donos possuíam com seus cães, muitas vezes tratando-os como 

crianças, mimando e fazendo tudo pelo conforto deles. Hoje existe um expressivo mercado 

para os animais, desde ração, guias, coleiras, perfumes, roupas, camas e brinquedos aos 

serviços especializados como dermatologistas, dentistas, fisioterapeutas, adestradores, 

passeadores e também os produtos oferecidos para este segmento. Existem também as pet 

shops, que são lojas especializadas na venda dos produtos para os pets e, agora, cresce o 

número de creches e hotéis caninos. 

Quando iniciei a disciplina Antropologia V, voltada para metodologia, resolvi fazer do 

trabalho final sobre a creche canina, o meu projeto de pesquisa para a monografia. Ao ler a 

dissertação de mestrado de Samantha Oliveira, “Sobre Homens e Cães: Um estudo 

antropológico sobre afetividade, consumo e distinção” (2006) me interessei ainda mais pelo 

tema, pois me mostrou ser possível fazer um estudo que relacionasse homens e cães, 

percebendo suas dinâmicas sociais na atualidade, ainda que houvesse pouca literatura sobre o 

tema. Escolhi este tema, pois gosto bastante de cães e de estar na presença deles e por supor 

que a relação que nós seres humanos temos com eles é intensa e merece ser observada com 

atenção. 

O objetivo da presente pesquisa, portanto, é compreender as relações entre donos, 

cuidadores e cães, além de verificar as representações sociais e imagens de tais relações nos 

diversos meios de comunicação. A metodologia utilizada na pesquisa é a observação 

participante, a descrição etnográfica e entrevistas abertas a partir da creche canina Anouk 

Yorek, onde observei os cães, os funcionários e também os tutores dos cães. Além dos textos 

utilizados, pesquisei também anúncios e sites que divulgam os serviços destinados aos cães e 

seus donos, buscando perceber as relações entre as pessoas e seus animais domésticos. 



 

 

 

 

 

Capítulo 1: Nós e os cães 

Apesar de viverem conosco há alguns séculos, os estudos sobre cães e sua relação com 

o homem, em Ciências Sociais, não são muito extensos e são, basicamente, recentes. Edmund 

Leach, em Aspectos Antropológicos da Linguagem: Categorias Animais e Insulto Verbal, da 

década de 1980, aborda a questão do tabu sobre os animais. Em determinada passagem do 

texto, o autor se referindo a cães e cavalos, aponta para o fato de que “Ambos são criaturas 

sagradas e sobrenaturais, cercadas de sentimentos que são ambiguamente aqueles de respeito 

e horror.” (Leach, 1983, p. 176). É preciso, entretanto, observar que o aspecto sagrado limita-

se apenas a algumas situações, visto que em outras, os animais estão inseridos no trato 

cotidiano ou servem de alimento. 

É o que salienta Leach, no seguinte trecho: “na realidade os cachorros são 

perfeitamente comíveis e em algumas partes do mundo são criados para se comer”. Marshall 

Sahlins, em seu texto “La Pensée Bourgeoise”, publicado no livro Cultura e Razão Prática 

(1976) alinha-se a Leach, quando lembra que  a preferência por cães e cavalos como hábitos 

alimentares está ligada a razões culturais. O autor acentua que o consumo da carne canina e 

equestre é perfeitamente cabível e, muitas vezes,  não acontece por questões de tabu em 

relação a esses animais: 

O tabu sobre cavalos e cachorros, portanto, apresenta como inimaginável o 

consumo de animais cuja produção é praticamente possível e que 

nutricionalmente não devem ser desprezados. Certamente, deve ser possível 

criar alguns cavalos e cachorros para servirem de alimento, juntamente com 

porcos e bois. Há inclusive uma indústria enorme de criação de cavalos cuja 

carne é utilizada para alimento de cachorros. Mas a América é a terra do cão 

sagrado.   (Sahlins, 1976, p.191) 

Além de ver o animal sob os pontos de vista cultural, simbólico e alimentar, Marshall 

Sahlins, ao colocar o foco no trato familiar dado ao cão, discorre sobre a aparente 

humanização dos cães pelos seus donos:  

Dentro das casas  e apartamentos, os cães sobem nas cadeiras que foram 

feitas para seres humanos, dormem nas camas das pessoas, e sentam-se à 

mesa como bem querem à espera de sua porção da refeição da família. 

(Sahlins, 1976, p.191) 

Sahlins conta que os cães são tratados como sujeitos, recebem nomes próprios e as 

pessoas têm o hábito de conversar com eles, o que só ocorre muito ocasionalmente com 



 

 

 

 

 

porcos e bois, por exemplo, que são destinados à alimentação. O cão é tratado como “membro 

da família” (Sahlins, 1976, p.194) e recebe, por isso mesmo, ração diária, carinho, afeto, 

passeios, petiscos, caminhas e outras mordomias.  Essa frase de Sahlins, pode ser reforçada 

com a frase  de Luiz Fernando Dias Duarte no texto “Animais, meus próximos”1, que diz: “A 

sociedade moderna vive um processo em que os animais de estimação são cada vez mais 

aproximados da condição humana” (Duarte, 2011, p.1).  É o que o autor chama de um 

processo de antropomorfização dos animais domésticos: 

É notável o paralelismo entre as perturbações psicológicas humanas e as 

caninas que se vai construindo na imaginação social, acompanhando um 

processo de antropomorfização dos animais de estimação já longamente 

reconhecido como característico das transformações modernas da família e 

da pessoa. (Duarte, 2011, p.2) 

 O autor continua, indicando que a “(...) passagem dos animais domésticos (...) a 

‘animais de estimação’, importantes apenas pelo aconchego afetivo propiciado a seus donos.” 

(Duarte, 2011, p.2) ocorre na transição da vinda da corte para o mundo burguês, e o cão passa 

a se tornar mais um dentro de casa, um membro da família. 

1.1. Os cães na arte 

Através de pinturas de vários períodos artísticos, percebe-se a presença do cão em 

espaços privados ou em companhia do homem. É o que se constata por exemplo no quadro 

que se segue de Giotto – Retiro de São Joaquim entre os pastores, pintado entre 1304 e 1306. 

Figura 1: Retiro de São Joaquim entre os pastores 2 

 

                                                           
1 in http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/sentidos-do-mundo/animais-meus-proximos 
2 Giotto, Retiro de São Joaquim entre os pastores. Disponível em: <http://observarte.zip.net/arch2008-04-

06_2008-04-12.html> Acesso em maio de 2014. 

http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/sentidos-do-mundo/animais-meus-proximos
http://observarte.zip.net/arch2008-04-06_2008-04-12.html
http://observarte.zip.net/arch2008-04-06_2008-04-12.html


 

 

 

 

 

 

Observa-se que, neste quadro, o cão aparece como cão de pastoreio, que faz festas a 

São Joaquim que lhe destina o seu olhar. Já no quadro abaixo, de Jan van Eyck, O Casal 

Arnolfini, podemos ver um cãozinho doméstico, testemunhando uma cena de casamento. 

Figura 2: O Casal Arnolfini3 

 

Segundo Cumming, o quadro acima foi pintado para testemunhar o casamento de 

Arnolfini, um próspero banqueiro italiano. A presença do cão além de dar um toque de leveza 

à tela, também “...costuma representar a fidelidade e o amor terreno” (Cumming, 1996, p. 14). 

Através dele, é possível observar a presença do cão já como animal de companhia, com 

permissão para  constar em registros de família.  

Em As meninas (1656), Diego Velásquez, ao pintar uma cena doméstica da corte real 

não deixa de colocar em destaque o cão.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Jan van Eyck, O Casal Arnolfini, Disponível em: 

<http://www.brasilartesenciclopedias.com.br/internacional/oleo_pintura01.html> Acesso em maio de 2014. 

http://www.brasilartesenciclopedias.com.br/internacional/oleo_pintura01.html


 

 

 

 

 

Figura 3: As meninas4 

 

É interessante a comprovação de ser o cão um integrante da família, tendo direito a ser 

representado na pintura. 

Em 2006, Samantha Oliveira fez uma dissertação de mestrado, cujo título é Sobre 

Homens e Cães: Um estudo antropológico sobre afetividade, consumo e distinção. O foco  do 

trabalho foi a afetividade entre homens e cães. Este tema é pertinente porque, como ela diz, a 

relação do homem com o mundo natural é um tema clássico na Antropologia. Segundo a 

autora, a coleta de depoimentos demonstrava que as pessoas confirmavam a “dimensão da 

afetividade como a principal via de comunicação entre homens e cães.” (Oliveira, 2006, p.25). 

As relações de afetividade que ela menciona são “comportamentos como conversar, abraçar, 

beijar, cuidar – comportamentos estes que são comumente atribuídos a relações interpessoais 

e não interespécies.” (Oliveira, 2006, p.27).  

Um dado interessante da relação homem versus cachorro é a alta estatística de cães 

com depressão, doença típica do ser humano contemporâneo. É o que observa Jean Segata, no 

artigo “Os cães com depressão e os seus humanos de estimação”, publicado na Revista 

Anuário Antropológico (2012). Segata cita, inclusive, que os princípios ativos dos 

medicamentos mais utilizados para depressão canina são os mesmos que são usados para o ser 

humano.  

Os diferentes autores, tratando de questões diversas sobre animais e em específico 

sobre o cão, levam-nos a refletir sobre as diferentes razões culturais que determinam as 

                                                           
4 Diego Velásquez, "As meninas". Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/arte/fundamentos/possivel-

analisar-quadro-meninas-427073.shtml> Acesso em 28 maio de 2014. 

http://revistaescola.abril.com.br/arte/fundamentos/possivel-analisar-quadro-meninas-427073.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/arte/fundamentos/possivel-analisar-quadro-meninas-427073.shtml


 

 

 

 

 

diversas formas como o homem lida com esses animais, ora sacralizando-os, ora vendo-os 

como membro da família, ora valorizando-os como gênero alimentício. 

1.2. Cães no cinema e na televisão 

Filmes e séries televisivas comprovam a estreita relação entre homem e cão. Na 

televisão, foram sucessos dos anos 1950/60 os seriados  Lassie e  As Aventuras de Rin-Tin-

Tin. Atualmente, dois filmes chamaram atenção do público: Marley & Eu¹ e Sempre ao seu 

lado² que levaram os espectadores ao clímax da emoção, ao transformarem cães em 

personagens principais dessas histórias. Enquanto os seriados televisivos recriavam o cão 

ideal – inteligente, forte, sentinela constante – e o transformava em herói, os filmes, embora 

também deem uma carga de espetáculo ao cão, põem o foco no que é peculiar ao animal. Em 

Marley & Eu, por exemplo, ele é considerado o pior cachorro do mundo pelo que tem de 

desastrado, arteiro, agindo como um cão "de verdade". Em Sempre ao seu lado, a história é 

baseada em um acontecimento real, o que leva imediatamente à empatia entre público e cão. 

Curioso notar o tratamento dado aos cães no filme clássico da Disney 101 Dálmatas. Neste 

filme, os cães eram extremamente inteligentes e “entendiam” tudo o que os donos falavam (o 

que, para um tutor de verdade, seria um sonho!) e até ajudavam em tarefas caseiras – como a 

cena de início de 101 Dálmatas, onde o cão liga a cafeteira, a torradeira e ainda acorda o 

dono. 

Além dos filmes, as mídias sociais têm estado em evidência nos últimos dez anos. 

Redes sociais, como o facebook e blogues pessoais ou de pequenas empresas que oferecem os 

mais diversos serviços (como massagens, roupas, acessórios, dicas de beleza), se tornaram 

importantes ferramentas de comunicação e de publicidade. Além de temas gerais, encontram-

se, nestes meios, diversos materiais (vídeos caseiros e fotos) que  divulgam as relações dos 

tutores com seus cães. No facebook, por exemplo, é possível criar grupos sobre determinados 

assuntos, interesses em comum e até sobre empresas. Também é divulgado pelo facebook o 

trabalho realizado pela creche de cães do Canil Anouk Yorek, que fica localizada no bairro de 

Pendotiba, em Niterói. Esta creche, além de possuir  um grupo denominado “Canil Anouk 

Yorek – Creche Boa Pra Cachorro”, em que os clientes podem acessar e fazer perguntas sobre 

seus cães, há também uma página criada para divulgar o dia a dia da creche. 



 

 

 

 

 

Em meados de 2012, uma das clientes do canil publicou, no grupo do facebook, uma 

notícia. Ela comunicava a nós, funcionários do canil, especialmente à dona, que seu cão 

chamado “Marzinho” havia morrido. Marzinho era um cocker spaniel marrom, velho 

conhecido dos funcionários do canil e mais ainda da proprietária da empresa. Ele era um 

hóspede antigo, de certa idade (acredito que mais de dez anos) e toda vez que ia ficar 

hospedado, levava “sua” bagagem de remédios: eram mais de três tipos diferentes por dia. 

Como funcionária do canil, e participante do grupo, aproveitei a oportunidade para escrever 

uma mensagem de pêsames, dizendo que conhecia o Marzinho e que ele sempre tinha se 

mostrado um ótimo cão. Esse episódio me fez pensar sobre a importância dos cães para seus 

tutores, que chegam a considerá-los membros da família. Após esse episódio, passei a ficar 

mais atenta a este tipo de publicação em redes e mídias sociais. 

Os meios de comunicação, como as revistas semanais, também têm se dedicado à 

causa animal. Na Revista Veja Rio (8 de janeiro de 2014, ano 47, nº2), a repórter trata dos 

mimos dados aos cães, como as dietas naturais, SPA, festas em piscina e casamentos caninos. 

É a principal matéria da revista, com cinco páginas totalmente dedicadas à vida que os donos 

de hoje dão aos seus cães.  

1.3. Cães e donos nas redes sociais 

Relatos como os descritos na Revista Veja podem ser encontrados em outras mídias, 

como é o caso que descreverei da cadela “Estopinha”, adotada pelo adestrador e zootecnista 

Alexandre Rossi, muito conhecido no meio do “mundo pet”. A palavra “pet” é inglesa que 

varia de sentido de acordo com a classe gramatical: como substantivo, significa animal de 

estimação; como verbo transitivo, mimar. Daí se pode ter uma ideia do que tratamos quando 

usamos o termo pet. Os animais de estimação não são animais quaisquer, e sim aqueles que 

são mimados e paparicados por seus donos; que frequentam Pet Shops; que possuem 

roupinhas, caminhas e brinquedos...esse é o "mundo pet". 

Rossi possui um programa de televisão, em que o objetivo é auxiliar donos com cães 

problemáticos em diversos aspectos. A cadela Estopinha é sua – como ele mesmo chama – 

ajudante. O caso é que a cadela ficou tão famosa, que criaram um blog para ela. Neste blog, 

muitas vezes é publicado algo sobre seu dia, o que ocorreu de interessante (ou não) e até 

mesmo notícias que foram importantes para o “mundo animal”, como casos de maus tratos, 



 

 

 

 

 

abandonos ou ajuda para adoção de algum cão. Através do blog, descobri que a Estopinha 

possuía também uma conta no facebook, na verdade uma fanpage, e “curti” a página a fim de 

entrar mais em contato com esse universo de “cães nas redes sociais”. Na página, na maior 

parte das vezes, “ela” – pois é escrito em primeira pessoa – publica mensagens como se 

estivesse pensando em algo ou dando alguma notícia, sempre em um tom infantil, como por 

exemplo:  

“Geeeeenteeee do céu... Olha o que a minha vó me comprou na lojinha aqui perto de casa na 

hora que eu tava voltando da escola: um osso enfeite de cabeça!!! =O ”5 

Destaco que mesmo notícias sérias são dadas em um tom extremamente coloquial. É 

importante observar que possíveis tutores/editores gastem alguns minutos do seu dia em 

frente ao computador, ou através do celular, escrevendo o quê e como um cachorro falaria e 

agiria em determinados momentos, criando uma “obra de ficção” acessada, compartilhada e 

comentada por diversas pessoas e que, muitas vezes, também respondem em tom infantil. 

Sahlins, em Cultura e Razão Prática, aponta para uma aparente humanização dos cães 

na década de 1970. É quando os cães sentam nas cadeiras e dormem nas camas (Sahlins, 

1976). Com o uso da internet, intensificou-se o ato de tornar público o processo de 

humanização dos cães por seus tutores. A partir de então, é comum vermos cães vestidos com 

roupinhas, sapatos, gravatas e laços. Percebe-se também que vai ao exagero o prazer de 

mimar seu bicho de estimação. Pintam-se poodles de cores diferentes, faz-se escova alisadora 

no pelo do cão, não se deixa o animal brincar e se sujar a fim de “manter a aparência”. Até 

que ponto o tutor não prejudica o “estado natural” do cão? Jean Segata nos mostra que “(...) 

latir, rosnar, urinar, mostrar as garras foram algumas das vantagens evolucionárias que 

permitiram que cães e gatos garantissem a sua alimentação ou protegessem o seu território e a 

sua prole”. De acordo com a autora, estes são comportamentos naturais. No entanto, parece 

que os tutores os consideram indesejáveis e os tratam como sinais de distúrbio nos peludos. 

Outro caso interessante é o do blog da proprietária do canil, a Ana Paula. Ela sempre 

quis escrever um livro sobre histórias de cães que passaram, passam ou estão com ela. No mês 

                                                           
5 Disponível em: <https://www.facebook.com/estopinha?fref=ts> Acesso em 26 de jun 2013. 
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de abril do ano de 2013, ela deu início ao blog, por conta de uma fratura na mão que a 

impediu de fazer muitas coisas. 

Em uma das histórias relatadas no blog (e também em conversas comigo), ela conta 

sobre sua cadela Wendy, que possuía desde adolescente.  Acostumou-a a dormir em sua cama. 

Wendy viu Ana Paula namorar, se casar e ter seus dois filhos. E, ainda assim, continuava 

dormindo na cama da dona, sem perder a mordomia. Wendy faleceu há pouco mais de um ano 

devido a problemas renais. Ana Paula diz, em seu texto, que considerava a cadela como sua 

irmã, visto que conviveu cerca de quatorze anos com o animal, que compartilhou com ela 

diferentes momentos e etapas de sua vida, a considerando, portanto, um membro da família. O 

carinho pela cadela é tão grande, que foi demonstrado em plena mídia social, em um blog, 

com uma publicação exclusiva sobre ela. 

As mídias sociais dão um forte tom apelativo à humanização dos animais, como pode 

se ver refletido no facebook, em blogues, no youtube e em filmes. Estes são instrumentos que 

ajudam a construir uma relação de aproximação e cumplicidade entre as pessoas e os cães. 

É inegável a estima que os tutores têm pelos animais, mas, percebe-se a necessidade 

de glamourizar esse afeto: não basta só sentir, é preciso afirmar esse sentimento pela 

construção de imagens sedutoras de seus cães. Essas imagens vão além do nosso afeto: são 

também bases de negócios lucrativos, cujas propagandas revelam diversas relações sociais: 

sejam afetivas,  de glamour e/ou de status.   



 

 

 

 

 

1.4. A propaganda e os cães  

Vivemos na Sociedade do Espetáculo, como afirma Guy Debord (2003). Isso significa 

que já não temos a inocência de produzir imagens despojadas de qualquer interesse. A lei do 

consumo dita que toda e qualquer imagem pode ser transformada em mercadoria – basta que 

ela seja trabalhada pela linguagem publicitária que a encaminhará para o publico específico. 

Como, no presente trabalho, o foco é o cão de estimação, é interessante notar que a 

propaganda feita por creches, pet shops ou hotéis caninos apela para elementos comuns tais 

como: motivos de cães em tom infantil, cores cleans que dão ideia de limpeza, cães com 

gravatas e laços e um ambiente extremamente arrumado, sugerindo uma associação com 

ambiente de criança. Podemos ver esses elementos nas propagandas de pet shop, casa de 

ração e veterinária abaixo, retirados de catálogos de bairro da região oceânica de Niterói, 

região onde localiza-se a creche canina. 

Abaixo, na propaganda da clínica veterinária (figura 4), usam-se cores nobres, o rosa e 

o dourado. A imagem do bulldog estampado como um brasão, dá a impressão de realeza, que 

é reforçada pela frase “Aqui seu animal é tratado como rei”. Podemos observar que as cores 

do interior dos consultórios são sempre claras – verde, branca e rosa – e possuem  desenhos 

de animais  que sugerem uma semelhança com consultórios pediátricos.  

Figura 4: publicidade 6 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
6 Fonte: Guia da Região Oceânica. Dezembro 2012. p 290. 



 

 

 

 

 

Figura 5: anúncio publicitário Central das rações7 

 

 

 

Na figura 5, a imagem de dois cães filhotes 

sugerem um espaço amistoso, e o fundo marrom, lembra a 

cor da ração que os animais consomem. Já o logotipo, um cão e um gato dentro de uma pata, 

nos passa a ideia de amizade entre os animais. 

 

Figura 6: anúncio publicitário Veterinária São Francisco8 

 

 

 

 

 

 

 

No anúncio da figura 6, o nome da clínica veterinária nos remete ao santo Francisco de 

Assis, que é protetor dos animais e dos pobres. O fundo azul nos lembra o céu e novamente 

podemos ver o desenho de um gato ao lado do cão, sugerindo a amizade entre espécies 

distintas. 

 

 

                                                           
7 Fonte: Guia da Região Oceânica. Dezembro 2012. p. 244. 
8 Fonte: OceâNit Listas Class. 21ª edição. p. 99. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Anúncio publicitário Veterinária Itaipu9 

 

A imagem acima do gatinho em meio ao gramado poderia passar uma representação 

de paraíso. Os cães enfileirados olhando para a foto  são exemplo de como os donos gostariam 

que seus cães fossem, comportados e calmos. 

Na imagem, o que mais me chamou atenção (figura 7), foi o coelho saltitante ao 

fundo. Poderia ser uma propaganda de algum produto infantil, pois o coelho lembra as 

imagens de páscoa, as flores estão sorridentes e é um dia ensolarado. Mas se trata de uma 

clínica veterinária.  

Tais representações indicam a íntima relação construída entre ambientes confortáveis e 

amistosos e àqueles que os ocupam, não apenas as pessoas, mas também os cães. 

                                                           
9 Fonte: OceâNit Listas Class. 21ª edição. p. 100. 



 

 

 

 

 

Capítulo 2: Uma creche "boa pra cachorro" - por dentro de uma 

creche 

 

O local deste estudo é a Creche Boa Pra Cachorro. A empresa fica situada na estrada 

do Muriqui Grande, bairro de Pendotiba, na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Pendotiba é um 

bairro residencial, mas com alguns pontos de comércio. A estrada do Muriqui Grande 

percorre uma área de mata atlântica, com alguns sítios, o que torna o local bucólico e distante 

da estrada principal. O sítio em que funciona a creche tem uma área de 2000 m² (dois mil 

metros quadrados), possui uma casa com três quartos, copa, sala, cozinha – tudo com livre 

acesso para os cães; é rodeada por uma varanda, possui uma piscina e área verde. Para 

segurança dos cães, há portões em quase todas as passagens: o de entrada do sítio, o do pátio, 

um de acesso para a varanda, outro  de acesso para a cozinha para a copa, para a 

piscina.Abaixo seguem duas imagens de satélite que nos permitem visualizar como é bucólica 

a região de Pendotiba e como a creche está distante da estrada principal.                                   

 

Figura 8: imagem de satélite da região de Pendotiba10 

                                                           
10 Imagem de satélite de parte da  região de Pendotiba 

<https://www.google.com.br/maps/place/Vila+Progresso/@22.9005941,43.0196425,2778m/data=!3m1!1e3!4m2

!3m1!1s0x998582d5d9cc09:0x37a62934197f7ebe> Acesso em: 09 abr 2014. 

https://www.google.com.br/maps/place/Vila+Progresso/@22.9005941,43.0196425,2778m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x998582d5d9cc09:0x37a62934197f7ebe
https://www.google.com.br/maps/place/Vila+Progresso/@22.9005941,43.0196425,2778m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x998582d5d9cc09:0x37a62934197f7ebe


 

 

 

 

 

 Figura 9: imagem de satélite da região de Pendotiba; detalhe da estrada do Muriqui Grande11 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Imagem de satélite de parte da  região de Pendotiba 

<https://www.google.com.br/maps/place/Vila+Progresso/@22.9005941,43.0196425,2778m/data=!3m1!1e3!4m2

!3m1!1s0x998582d5d9cc09:0x37a62934197f7ebe> Acesso em: 09 abr 2014. 
12 À esquerda o pátio onde ficam os cães soltos, e à direita o portão que dá acesso ao outro pátio e à casa (Foto da 

autora). 

Figura 10: Vista da entrada do sítio12 

https://www.google.com.br/maps/place/Vila+Progresso/@22.9005941,43.0196425,2778m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x998582d5d9cc09:0x37a62934197f7ebe
https://www.google.com.br/maps/place/Vila+Progresso/@22.9005941,43.0196425,2778m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x998582d5d9cc09:0x37a62934197f7ebe


 

 

 

 

 

 

Figura 11: Varanda que percorre a frente e o lado da casa (Foto da autora) 

A creche começou a funcionar em 2009, inicialmente com a proposta de ser um canil 

para venda de cães da raça labrador; posteriormente, passou a funcionar como hospedagem 

para cães e, finalmente, o serviço de creche foi introduzido. O público que utiliza este serviço 

é pertencente à classe média ou à classe média alta. Grande parte é morador da zona sul de 

Niterói (Icaraí, Ingá e bairros da região oceânica). 

A creche para cães segue o padrão de uma creche para crianças. Seu funcionamento é 

de segunda a sexta-feira, no horário comercial. Tem como objetivo entreter os cães que, se 

não estivessem na creche, ficariam o dia inteiro sozinhos em casa. Eles fazem atividades 

físicas (como correr, passear e nadar), socializam com outros cães e têm aulas de 

adestramento.  

Sou adestradora desta creche que, além de mim, possui mais cinco  funcionários: dois 

motoristas, a dona da empresa que organiza as contas de cada cão e faz os pedidos de 

produtos que precisamos (ração, petiscos, produtos de limpeza) e duas pessoas que fazem de 

tudo, a quem chamamos “tratadores”. Os tratadores são a Cristiane e o Vitor. Cristiane (Cris) 

é a funcionária que trabalha na creche há mais tempo, e o Vitor é o mais recente contratado. 

Eles se responsabilizam pela limpeza do local, dão banho nos cães, fazem a recreação e 

também cuidam do contato direto com os clientes, através do telefone e das redes sociais. 

 



 

 

 

 

 

 

2.1. A rotina 

Os donos de cães que pretendem inscrevê-los na creche, muitas vezes chegam por 

indicação de outros clientes que já utilizam os serviços da mesma ou pela busca em nosso site. 

Muitos ficam sabendo pelo “boca a boca”, ou por outros adestradores que indicam a creche. A 

recepção do “novo aluno” é feita geralmente pela Ana Paula, proprietária da creche e pela 

Cristiane, mas nada impede que os outros funcionários participem da chamada “visita”. 

A visita é marcada por e-mail ou por telefone com a Cristiane ou Vitor, que solicitam 

informações acerca da raça, e idade do cão. No caso de ser um cão sem "raça definida", é 

perguntado também o porte, pois só é aceito aquele de pequeno e médio porte ou então, até 

seis meses de idade. Colhidas estas informações, então é definido um dia e um horário para a 

visita. 

Para a visita, é solicitado que se leve o cão para ser avaliado junto aos outros que já 

freqüentam a creche. Quando chega o cão visitante, aqueles que “já são alunos” são presos e o 

novo cão é solto no pátio sozinho, apenas com os funcionários. Aos poucos, é colocado junto 

aos cães menores do sexo oposto, e posteriormente do mesmo sexo; vai-se aumentando o 

porte dos cães, até ele estar preparado para interagir com os animais de todos os tamanhos e 

ambos os sexos. 

Algumas perguntas e pedidos são feitos pelos funcionários, como, por exemplo, 

quantas vezes por dia o cão come, se é castrado, se tem medo de algo, se possui alguma 

doença ou toma algum remédio, se o remédio de pulgas e carrapatos está em dia e quantas 

vezes na semana o cão irá frequentar a creche. Muitas perguntas também são feitas pelos 

donos - se o cão vai à piscina sozinho, que horas se alimentam, se costumam brigar entre si, 

como é o adestramento, etc. 

O motivo pelo qual os donos dos cães os colocam na creche é variado. Grande parte 

trabalha fora durante todo o dia, e não quer deixar o cão ocioso em casa, pois muitas vezes 

moram em um apartamento pequeno e não há espaço para o cachorro brincar. Outros querem 

que o cão se exercite. Outros não podem deixar o cão sozinho, pois ele tem "ansiedade de 

separação" – que é quando o cão não aprendeu a ficar sozinho e geralmente chora, late, uiva 



 

 

 

 

 

ou se lambe até se machucar. Também há os que querem que o cão socialize com outros cães 

e os que esperam uma melhora do comportamento do mesmo. 

Muitos donos moram na zona sul da cidade de Niterói, como os bairros de Icaraí e 

Ingá, mas há também os que moram na Região Oceânica, onde ficam as praias, bem como em 

Pendotiba, bairro próximo de onde a creche está localizada. Pode-se dizer que estes donos 

optam por colocar os cães na creche para que estes tenham uma melhor qualidade de vida, e 

deem menos trabalho, pois ao freqüentar a creche, o cão brinca e se exercita como não faria 

em casa, e ao final do dia estará cansado. 

Alguns cães freqüentam a creche todos os cinco dias úteis da semana, já outros 

frequentam uma, duas ou três vezes na semana. A mensalidade varia de acordo com a 

frequência dos cães, e pode ser de R$260,00 a R$800,00. Os cães vão para a creche em um 

transporte adaptado – um carro da marca Fiat, modelo Fiorino, com gaiolas próprias para 

cães. O carro passa na casa de cada um dos donos em horários determinados e chega ao sítio 

por volta das oito horas da manhã. 

Cada cão traz consigo uma mochila, que contém uma agenda, a ração diária, às vezes 

algum remédio que o mesmo precise tomar e em alguns casos, pasta de dente canina e uma 

escova de dente.  Os cães ficam soltos pela creche; é o tempo de fazerem as necessidades 

fisiológicas e correr um pouco. São separados em alguns grupos, dos que possuem alguma 

sociabilidade e não brigam. Durante o dia são realizadas brincadeiras do tipo jogar bolinha, 

cabo de guerra (um pedaço de corda em que seguramos uma ponta e o cão morde a outra 

ponta e fica puxando), esconder e achar objetos. 

O meu trabalho neste local, é o adestramento, que, dependendo do tipo, o cão é 

separado dos outros e é feito seu treinamento; outras vezes o treinamento é feito com os cães 

em grupo. No adestramento, é ensinada a obediência básica com os seguintes comandos: 

senta, deita, dá a pata, fica. Além desses, é ensinado o junto – muito utilizado para os cães 

andarem na guia ao lado do dono; são também ensinadas tarefas que possam agradar aos 

donos, como os comandos: rola, morto, gira, pula e cumprimenta. Dependendo do dia da 

semana, é feita uma atividade diferente de acordo com os cães que estão presentes. 

Geralmente eles têm a mesma rotina de ficarem soltos e brincando no início da manhã, e no 

fim da manhã, um cão é selecionado para o adestramento. 



 

 

 

 

 

Dependendo do que o animal já sabe, são introduzidos novos comandos. Algumas 

vezes determinado cão é levado à rua, para ser ensinado a andar na guia corretamente. Outro 

trabalho que é feito com os cães, é o quebra-cabeças, utilizado para estimular as habilidades 

do cão, como aprender a “solucionar problemas”. O jogo inicia-se escondendo-se alguns 

petiscos sob as partes plásticas coloridas e estimula-se o cão a encontrá-las, e ao conseguir 

comê-las, é automaticamente recompensado. 

 

Figura 12: Quebra-cabeças xadrez13 

Se o dia está ensolarado, leva-se um cão que não frequenta a creche todos os dias à 

piscina; ela fica situada na área superior do sítio e, quando se está na casa, é necessário 

atravessar dois portões para chegar a ela. Se é a primeira vez que o cão vai à piscina, é 

ensinado a como entrar e a sair (sempre pela escada). O cão é estimulado a nadar com o 

objetivo de exercitar-se; posteriormente é retirado da piscina e é secado. Na sexta-feira 

especificamente, que é o dia destinado ao banho para os que frequentam a creche durante os 

cinco dias da semana, tem-se o banho de piscina.. Aqueles que frequentam a piscina 

regularmente são cães da raça labrador e golden retrivier, além de alguns outros que sabe-se 

gostarem de água.  

Os cães são alimentados à tarde,  separando aqueles que costumam brigar pela comida. 

Aos outros, a ração é dada aos poucos; alguns que são bem pequenos e não brigam (como 

shih tzus ou yorkshires) são colocados juntos em um cercado e alimentados. Após comerem, 

eles ficam livres para brincar e,  no fim do dia, por volta das dezesseis horas, Cris e Vitor os 

arrumam para irem embora, exceto na sexta-feira, quando o banho é dado logo após a piscina 

                                                           
13 Disponível em: <http://www.petgames.com.br/tabuleiro_xadrez.htm > Acesso em: 08 maio 2014. 

http://www.petgames.com.br/tabuleiro_xadrez.htm


 

 

 

 

 

 Quando os cães não tomam banho, eles são limpos à seco, que consiste em passar uma 

solução de álcool e vinagre nos pelos e secá-los com o soprador (é um aparelho parecido com 

um aspirador de pó, mas invés de aspirar, ele sopra o ar). Após secá-los, os cães são 

penteados, com uma rasqueadeira (uma espécie de escova de dentes bem finos de aço) e nos 

mais peludos é usado um desembolador de pelos; as orelhas e os olhos são higienizadas, é 

aplicado um perfume especial para cães e é verificado se há carrapatos. Sexta-feira é o dia 

mais trabalhoso, devido à piscina e ao banho. 

 

2.2. Funcionários 

A proprietária da creche, Ana Paula Freitas, cresceu rodeada por cães. Sua família 

possuía criação e os viu nascer, morrer ou serem vendidos.  

    “Na época do pré vestibular, há 15 anos atrás, as pessoas não tratavam os cães como hoje 

e adestradores não tinham status nenhum, cães eram treinados para guarda, poucas pessoas 

mimavam os cães como hoje.”, diz Ana Paula. 

 Ela  não tinha condição de viver como adestradora e veterinária não era o curso que 

faria, pois não pretendia cuidar de animais doentes. Sendo assim, fez faculdade de informática 

e trabalhava com adestramento por hobby, desde os dezessete anos. Aos dezenove, foi 

trabalhar  na área de informática.  

“O mercado pet entrou em ascensão e cresce 200% ao ano, e o trabalho como adestradora 

começou a equivaler em tempo e dinheiro ao trabalho de analista de sistemas, isso em 2006.”, diz 

Ana Paula 

Quando viu que poderia ganhar a mesma renda sendo adestradora, largou um ótimo 

emprego na área de analista de sistemas em 2007 e resolveu abrir o canil e a hospedagem. A 

hospedagem não a satisfazia ainda, pois os cães ficavam tristes, confinados, era uma 

necessidade dos donos, que não tinham como deixar o cão sozinho. Então ela começou a 

pegar alguns cães e fazer a hospedagem dentro de sua própria casa. Percebeu que existia outra 

clientela - "dono-pai-, diferente do dono-dono e dono-amigo” como diz, ao lembrar de uma 

pesquisa do SENAC. Seu objetivo foi atender  a clientela intitulada  "dono-pai". Fechou então 

o canil e abriu uma hospedagem onde os cães ficavam soltos, porém começou a sentir 



 

 

 

 

 

dificuldade de atender a todos, pois não conhecia os cães (seus temperamentos, se conseguiam 

ficar bem com outros cães). 

Começou a pesquisar e descobriu que em São Paulo havia várias creches para cães; 

sendo assim, foi para São Paulo conhecer o funcionamento das mesmas. “Inn Cão”, foi o local 

que ela escolheu para estudar. Voltando de lá, resolveu abrir uma creche e possuía uma lista 

de 400 clientes, e foi estudando um a um de modo a identificar qual seria viável chamar para 

ser “aluno” da creche. Selecionou cem clientes e mandou e-mail para eles; o ano era 2009. 

A creche iniciou com apenas cinco dos cem cães, pois foram os que deram retorno. 

Ela mesma fazia todo o trabalho - buscava os cães na casa dos clientes, brincava com eles, 

limpava, alimentava-os. Era a única funcionária. Desde o início teve agenda e mochila, que 

era o padrão em São Paulo. Já possuía um filho de cinco anos e em 2009 nasceu o segundo 

filho. Começou a fazer propaganda na internet e, através dessa ferramenta, surgiram vários 

clientes, alguns dos quais continuam até hoje. 

Figura 13: Print screen do site da Creche Boa Pra Cachorro14 

 

                                                           
14 Print screen do site da Creche Boa Pra Cachorro, disponível em: <http://www.crecheboapracachorro.com > 

Acesso em: 08 mai 2014. 

http://www.crecheboapracachorro.com/


 

 

 

 

 

  

                                                   

 

A demanda foi crescendo. A funcionária mais antiga, Cristiane, começou a trabalhar 

em 2009, mas apenas por meio período. Com sua ajuda, Ana Paula conseguiu mais cães para 

a creche, pois teve mais tempo tanto para cuidar de mais cães, como também para visitar 

clínicas veterinárias, fazer mais propaganda, e conseguiu contratar um motorista. 

Em dezembro de 2010, comprou a Fiorino, um carro para transportar os cães e isso  

alavancou a creche. No carro estava escrito - "Transporte escolar – creche boa pra cachorro". 

Com essa propaganda, começou a atrair vários clientes do mesmo prédio. Chegou ao ponto de 

lotar a creche, tendo que vir a dispensar os outros serviços (adestramento para um único cão, 

hospedagem, tosa)  e focar só na creche. Hoje, ela diz que chegou ao ponto ideal, pois pode 

escolher os clientes e vetar os que não se encaixam no perfil da creche.  

“Adestramento e hospedagem são muito sazonais. A creche permitiu que eu tivesse 

estabilidade pra contratar funcionários. Quando é só hospedagem, os funcionários muitas vezes são 

temporários. Não são cachorros, são filhos.” diz Ana Paula. 

                                                           
15 Print screen da página no facebook, rede social. disponível em <https://www.facebook.com/anoukyorek > 

Acesso em: 08 maio 2014. 

     Figura 14: Print screen da página no facebook, rede social15 

https://www.facebook.com/anoukyorek


 

 

 

 

 

“É um serviço supérfluo”, palavras da Ana Paula. A creche dos cães é a primeira coisa 

a ser dispensada em caso de dificuldade financeira dos donos. É um mimo e não um serviço 

essencial. Isso a obriga a ter um serviço de total excelência, já que qualquer problema pode 

fazer com que o dono tire o cão da creche. 

Como analista de sistemas, fez vários cursos de gerenciamento de equipes. Por isso, 

ela se esforça em manter os funcionários satisfeitos, com bons salários, e trabalhando bem. Os 

salários dos tratadores são fixos, já o de adestradora, para conciliar com a faculdade, é pago 

por dia trabalhado. Apesar de ser um serviço que não exija um grande nível técnico, precisa 

que os funcionários sejam simpáticos, saibam lidar com os clientes, e que também façam os 

trabalhos considerados braçais, como limpar a sujeira que os cães fazem, limpá-los, etc.  

“Essa foi a maior dificuldade do projeto todo. Arranjar um funcionário que se encaixasse no 

perfil. As pessoas querem um serviço de alto nível, querem pessoas de confiança para cuidarem de 

seus cães. Ter uma mão de obra de confiança é o ponto chave pro negócio. A relação de confiança 

entre os donos e o local é muito importante.”  

diz Ana Paula. 

O braço direito de Ana Paula é a funcionária Cristiane. Cris, como é chamada por 

clientes e também pelos funcionários, conheceu Ana Paula através do marido, que é 

marceneiro e fazia um trabalho no sítio. Ela possui o ensino médio e tem trinta e oito anos. 

Cris foi um dia visitar o trabalho do marido, e se deparou com vários cães. Ana Paula, vendo 

como ela tratava os animais (fazendo carinho, etc) a chamou para trabalhar para ela. Porém, 

Cris trabalhava como cozinheira há muitos anos na casa de uma família. Então, ela começou 

fazendo experiência no canil; saía da casa da família e chegava no canil por volta das 16 

horas, arrumava os cães e ia embora. Cristiane começou a trabalhar no canil aos trinta e 

quatro anos, em outubro de 2009; após o período de adaptação, passou a trabalhar na creche 

em período integral e sua carteira foi assinada em abril de 2010, como assistente pessoal, mas 

o trabalho que faz, é de tratadora de cães. Quando começou a trabalhar, lidava apenas com os 

cães, limpando o ambiente,  os cães e os alimentando. Hoje em dia ela faz todo esse trabalho e 

ao mesmo tempo lida com os clientes. Foi quando Ana Paula passou a determinação para que 

a funcionária ligasse para os clientes, a fim de que os mesmos passassem a confiar nela, 

evitando assim que mantivessem contato direto com Ana Paula, permitindo que a dona da 



 

 

 

 

 

creche se ocupasse de outros aspectos da empresa. Para Cris, os cães que não frequentam a 

creche não recebem a atenção que os cães da creche recebem. Não são levados para passear, 

muitas vezes ficam presos ou acorrentados. 

“Tem dono que não é nem pra ter cachorro.”, diz Cristiane. 

Quando pergunto qual foi a coisa mais estranha, ou exagerada, que ela viu no modo 

como os donos tratam os cães, ela respondeu, lembrando de um cão da raça doberman 

pinscher, que ficou hospedado um bom tempo. A dona, ao visitá-lo, levava uma penca de 

banana e farinha láctea para o cão comer, dizendo que ele estava abaixo do peso. Cris lembra 

que, após a dona ir embora, o cachorro vomitava de tanto que havia comido.  

“Ela era muito doida.”, diz Cristiane. 

Vitor é o funcionário mais novo na creche. Ele tem dezoito anos e está cursando o 

ensino médio. Vitor conheceu a creche quando seu pai, que é pedreiro,  foi trabalhar na obra 

de reforma do sítio para a festa agostina de 2013. Vitor foi ajudá-lo. Um dia Ana Paula pediu 

a ele para varrer o sítio em um fim de semana ,e depois disso, Vitor passou a ir todo sábado 

dar uma limpeza no quintal. A convite de Cristiane, Vitor – que é primo do marido de 

Cristiane de primeiro grau – trabalhou na festa agostina, que foi uma “reinauguração” da 

creche no sítio. Quando o antigo funcionário, Seu Nélio, foi trabalhar apenas na casa de Ana 

Paula, ela perguntou se Vitor não gostaria de trabalhar na creche, apenas meio período. Ele 

diz que já gostava de cães e que acha legal e tranquilo trabalhar na creche. Quando 

perguntado sobre a coisa mais estranha na relação dos donos com os cães, ele diz que é o fato 

do dono ficar reclamando das fezes do cachorro, que ficam moles quando volta da creche. 

Os salários de Vitor e Cristiane são fixos. Ambos tem a carteira assinada como 

“assistente pessoal”, mas trabalham com os cães e lidam com os clientes. Vitor limpa os cães, 

dá banho, limpa o pátio e a casa, além de atender telefonemas, responder mensagens, enviar 

fotos dos cães e administrar a página do facebook, uma rede social. 



 

 

 

 

 

 

 

2.3. Relação dos donos com os cães 

 

 Era dia de visita de uma cadela da raça labrador, de apenas cinco meses. Ela estava 

apreensiva, com o rabo entre as pernas e desconfiada de todos. Sua dona, uma mulher de 

aproximadamente uns cinquenta e poucos anos, funcionária pública, estava um pouco agitada 

também. Os funcionários conversavam com a cliente enquanto avaliavam a cadela, e quando 

foi perguntado a ela quantos dias na semana iria querer que a cadelinha frequentasse a creche, 

ela respondeu “Ah, a princípio só duas vezes por semana, se não perde o vínculo né?”. Para 

ela, o fato da cadela permanecer algumas horas por dia fora de casa, faria com que ela 

perdesse o vínculo cão-dono que já tinha se estabelecido. 

Outro fato interessante, foi o dia das mães. Os funcionários prepararam uma 

lembrancinha feita com um material emborrachado em forma de flor e um bombom e uma 

mensagem escrita. Como um dos cães mora na creche pois a dona está morando na Noruega, 

os funcionários colocaram uma gravata nele e fizeram um coração grande escrito “Feliz dia 

das mães”  e colaram na parede. Tiraram várias fotos dele sentado em frente ao coração, e 

mandaram para a dona dele, via mensagem.  O resultado foi uma publicação no facebook, 

sobre a foto onde ela dizia que estava emocionada com a lembrança. 

 



 

 

 

 

 

Capítulo 3: A extensão da creche – hospedagem  e festas caninas 

 

Era véspera de feriado, já havíamos recebido alguns cães para passar o feriado da 

semana santa do ano de 2012. Neste local, os funcionários recebem diretamente dos clientes 

os seus cães, que preenchem uma ficha de cadastro de entrada, como um hotel humano. Em 

alguns casos de cliente antigos, este cadastro é realizado de uma maneira mais rápida e como 

a hospedagem é marcada com antecedência – chegando algumas vezes a um mês de 

antecedência – tudo o que o cliente precisa fazer ao chegar na hospedagem, é assinar o 

“check-in” e deixar o cão com sua “mala” (uma bolsa contendo a comida do cão, algum 

remédio que ele necessite utilizar e, em alguns casos, uma roupa de frio para o cão). 

Neste dia específico, estava programada a chegada de uma cliente antiga cuja cadela 

sempre fora tratada por nós com muito carinho. A cadela sem raça definida (SRD) se parece 

com uma raposa, de focinho comprido, pelos claros, baixa estatura e um rabo felpudo, típico 

de uma raposa. Um fato que sempre deixa os funcionários alerta quando ela  fica hospedada é 

que ela, apesar de um cão pequeno (aproximadamente 50 centímetros), é uma excelente 

saltadora de portões e janelas – tínhamos de tomar cuidado para ela não pular os portões, 

entrar na casa, sair pela janela da sala e saltar o portão de entrada da casa indo parar só na rua.  

O fato que descrevo foi rápido, não mais que cinco minutos se passaram, mas me 

fizeram repensar toda a relação do meu trabalho direto com os cães e o trabalho com os donos 

dos cães. A situação foi a que se segue: estava limpando a área comum dos cães, na parte de 

trás do terreno, que fica bem distante da entrada da casa – é bom notar aqui que esta empresa 

funciona na própria casa da dona do canil, onde são dois terrenos compondo uma grande área 

para circulação dos cães – quando o telefone tocou e era o marido da cliente avisando que já 

estava no portão de entrada e ninguém tinha ido atendê-los. Parei o que estava fazendo, 

provavelmente arrumando alguma bagunça que os cães tinham feito, e fui correndo atender o 

cliente. Ao chegar no portão, o homem que falara comigo trocou um “Bom dia” e um sorriso, 

e a esposa, estava retirando a cadela do carro. O dono se despediu da cadela, enquanto ela 

entrava acompanhada da dona pelo portão, nada de mais, apenas um “tchau” e talvez um 

afago. A cadela usava um vestido próprio para cães e era rosa. A dona entregou uma grande 

bolsa contendo um pequeno saco de ração para cães pequenos e vários sachês de carne pronta 



 

 

 

 

 

industrializada para misturar à ração da cadela.  Perguntou se poderia ligar no mesmo dia à 

noite para saber da cadela e nos dias seguintes.   

No momento de se despedir da cadela – a guia já estava em minha mão – ela se 

agachou no chão e iniciou uma fala de despedida. Não me recordo exatamente as palavras 

certas e a ordem, mas continham coisas como “Você sabe que a mamãe te ama. Vou sentir 

saudades.” E enquanto falava, ela acariciava a cadela e a abraçava. Seu tom de voz mudou 

para um tom mais meloso e deste para um tom de alguém que está prestes a chorar. Continuou 

abraçando a cadela e ao se levantar disse que ligaria mais tarde, no mesmo dia. Foi embora 

assim, deixando a cadelinha em minhas mãos, saltitante. Podemos perceber que alguns donos 

não se acanham em demonstrar a afetividade humana para com seus cães, podendo em alguns 

casos parecer ridículo para quem olha de fora. 

 É realmente compreensível que o dono de um animal sinta saudades ou a falta de seu 

bicho de estimação, pois é uma companhia diária e de dedicação de determinados momentos 

do dia a ele – nem que seja apenas para dar comida e trocar a água. Mas o estado emocional 

em que aquela cliente ficou ao deixar seu cão me deixou emocionada e até comovida. Ela 

tratava a cadela como uma filha. Ainda que não fosse humana, mas uma filha. Sempre que 

ficava hospedada, chegava usando alguma roupa ou adereço (como um lacinho), quando não 

chegava usando os dois.  

Algumas semanas depois, conversando com a proprietária do canil, que está cursando 

sua segunda faculdade (Direito), ela contou um fato, no mínimo, intrigante. Em uma das aulas 

uma professora recriminava como os donos tratam de seus cães, falando dos mimos 

exagerados e a proprietária, experiente no assunto de cães levantou a mão e disse que possuía 

uma empresa voltada para o ramo e que nem tudo era questão de mimo. Passaram-se alguns 

dias quando, um dos poucos rapazes na turma, veio falar com ela. Cumprimentaram-se e ele 

disse “Eu sou enteado da ... que deixa a cachorrinha (ele utilizou o nome da cadela) com você, 

hospedada. Sou o irmão dela. Minha madrasta disse que se eu falasse o nome dela você 

poderia não lembrar, mas se falasse da cadela você lembraria quem é.” Não trato aqui da 

coincidência do fato, o rapaz cursar a mesma disciplina, o mesmo curso que a proprietária da 

empresa, mas sim a forma como ele se apresentou. Ele se identificou como o irmão da cadela. 

Os donos, o pai do rapaz e sua madrasta, na verdade não puderam ter filhos – por razão que 



 

 

 

 

 

desconheço – e adotaram a tal cadela e ela vive como se fosse a filha deles, recebendo um 

tratamento diferente; desde roupas, comida de alta qualidade, carinho, e até um grau de 

parentesco dentro da família. 

Não cabe aqui julgar a relação que a família possui com o cão. O que é interessante 

observar é como um fato delicado dentro dessa família foi transformado, canalizado, até se 

transformar em determinado comportamento e relação com o cachorro. O cachorro hoje já é 

visto como um membro da família por muitos, mas sempre na condição de cachorro. Neste 

caso a condição de não poder existir mais um filho na família, trouxe o cachorro à essa 

posição. Sendo tratado como filho e tendo com  ele as mesmas preocupações que um pai tem 

com seu filho numa viagem. Separar o que levar, ter uma despedida afetuosa e ligar sempre 

que possível para obter notícias de seu “filho”. 

Samantha Oliveira aborda este tipo de relacionamento na seguinte passagem: “Se 

olharmos mais de perto a história de vida de algumas dessas pessoas podemos perceber que 

muitas mudanças ocorreram devido a entrada desse novo membro na família. Algumas 

mudanças se deram por conta dos cuidados diários com o animal, outras ocorreram na esfera 

relacional das pessoas entre si e ainda, ocorreram mudanças no modo como as pessoas 

percebem o mundo.” (2006, p. 26) “Por meio da relação de parentesco atribuída aos cães por 

seus donos, pude perceber que esse é um universo que compartilha dos mesmos sentimentos 

de afetividade por seus cães que teriam por uma pessoa, e não qualquer pessoa, mas sim uma 

pessoa muito íntima, que faria parte do seu sistema ‘consangüíneo’ de parentesco: um filho, 

um irmão.” (2006, p.37) 

Alguns cães moram na creche, por motivos diferentes. Há uma SRD cuja dona mora 

no Rio e possui outras duas cadelas também SRD, totalizando três cães. Essa cadela 

específica mora na creche, pois não se dava muito bem em casa com as outras duas; 

aconteciam algumas brigas. As outras duas cadelas, vão para a creche  quinzenalmente e 

passam aproximadamente uma semana. Às vezes a cadela vai com as “irmãs” visitar a dona. 

Esta despesa custa em torno de R$1200,00 por mês com a alimentação das cadelas inclusa. 

Outro caso é um cão da raça beagle, que a mãe do dono estava cansada de ver a casa sendo 

“destruída” pelo cão, que já havia tido três adestradores diferentes. Este cão mora na creche a 

raramente vai pra casa. O dono é quem vai visitá-lo, uma vez por semana. Já este cão, causa 



 

 

 

 

 

uma despesa ao seu dono, de R$800,00. Há também dois casos em que os donos dos cães 

moram fora do país e não queriam se desfazer deles. Ambos pagam R$800,00 para serem 

alimentados, tratados e terem informações suas enviadas aos donos periodicamente.  

3.1. Festa canina 

 Outro serviço prestado pelo canil são as festas caninas. As festas são para os "alunos" 

da creche, quando estes fazem “aniversário” e seus donos pedem para organizar uma festa 

comemorando a data. Antes da festa, é enviado um “convite” na agenda de cada um dos cães 

que frequentam a creche, fazendo saber da festa para que estes possam mandar um presente 

para o aniversariante. 

 Quem organiza a festa são os próprios funcionários do canil – eu mesma, apesar de 

trabalhar como adestradora, nestes momentos ajudo a organizar. A festa canina é facilmente 

comparada à festa de criança. Temos bolas de encher, decoração da mesa, chapéus de 

aniversário, guloseimas para os convidados, presentes, livro de presença e também um bolo. 

As guloseimas são petiscos especiais para cães: biscoitos sabor carne e legumes, bifinhos de 

carne, ossinhos de couro e palitinhos. Os presentes são “dados” pelos outros cães e também 

pela equipe do canil. O livro de presença consiste basicamente em uma cartolina com as 

patinhas dos outros cães em tinta guache – este item não pode faltar, pois os donos adoram. O 

bolo é feito por uma das funcionárias do canil e preparado desde a véspera; consiste em 

alguns quilos de ração cozida em água quente, recheio de ração úmida em lata ou sachê e 

decoração feita de requeijão com o nome do aniversariante. Abaixo podemos ver algumas 

fotos do aniversário de uma fêmea, a Chiara. A decoração foi feita em rosa e verde reforçando 

a ideia de gênero. 

 

       

 

 

               

Figura 15: Decoração e guloseimas (Foto da autora, 

2011) 

Figura 16: Livro de presença (Foto da autora , 

2011) 



 

 

 

 

 

                      

 

                                

 

  

 

 

 

 O valor das festas varia de acordo com o que o dono do cão escolhe. Ele pode escolher 

se quer decoração na mesa, suporte com guloseimas, quais guloseimas quer, decoração de 

bola, cesto de presentes etc. Pode escolher também se haverá itens para uma festa de 

humanos, com salgadinhos, bolo e refrigerante. Este é um mercado que está crescendo cada 

vez mais. A procura, geralmente, é por coisas inusitadas como, por exemplo, uma cliente que 

ligou pedindo uma festa canina para sua cadela que adorava bolinhas e queria alugar uma 

piscina de bolinhas para a festa. Estes serviços têm um preço alto, a partir de R$500,00 por 

evento. Oliveira destacou as “Agências de Festa Canina” como um ramo importante no 

mercado pet: “(...) ‘Agências de Festa’, que produzem e promovem desde simples encontros 

para celebrar a amizade entre proprietários e seus cães a festas de casamento de cães e 

batizados de seus filhotes. Estes serviços são utilizados mais comumente pelas classes médias 

e altas devido ao alto custo.” (p. 68) 

 Os temas das festas também diferem de cada cão e dono. Como neste ano de 2014 

tivemos a Copa do Mundo sendo realizada no Brasil, os donos de um cãozinho escolheram o 

tema da Copa. Na verdade, a dona gostaria de usar o personagem de um filme de animação 

infantil, já o dono quis o futebol. A decoração foi toda feita em verde e amarelo e as bolas 

azuis. Neste ano, não se fez mais o livro de presença, mas os presentes e guloseimas 

continuam. Para quem está de fora, é uma situação extremamente engraçada. Quando a festa 

Figura 18: Mesa decorada (Foto 

da autora, 2011) 

Figura 17:  Bolo com nome do aniversariante (Foto 

da autora, 2011) 



 

 

 

 

 

está pronta, acendemos a vela e colocamos o cão em cima de uma cadeira perto do bolo e 

cantamos parabéns. Apagamos a vela e deixamos o cachorro dar a primeira mordida no bolo. 

Depois cortamos vários pedaços e distribuímos para os outros cães da creche. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Frequentando uma loja de ração perto de minha casa, descobri uma cerveja canina. Na 

verdade já tinha ouvido falar, mas finalmente encontrei um exemplar. Consiste em uma 

garrafa de vidro marrom, imitando uma garrafa de cerveja humana,  com um líquido à base de 

malte, sabor carne e não possui álcool nem gás carbônico. O nome da cerveja é Dog Beer e é 

Figura 20: Detalhe da mesa: saquinhos 

surpresa, caixa de presentes, pratinhos e 

guloseimas  (Foto da autora, 2014) 

Figura 19: Imagem geral da mesa com o painel e 

bolas (Foto da autora, 2014) 

Figura 21: Detalhe do bolo com a vela do 

Brasil (Foto da autora, 2014) 



 

 

 

 

 

fabricada da mesma maneira que a cerveja tradicional. Outro produto interessante é o sorvete 

de cachorro ou como é chamado, Ice Pet. Este não possui açúcar, tem baixo teor de lactose e 

tem sabor de frutas e até mesmo bacon. Com as festas e os diferentes produtos criados para os 

animais, vemos que o mercado pet cresce cada vez mais e tem um público bem específico: a 

classe média alta, que investe cada vez mais no conforto de seus “filhos de quatro patas”.  

  



 

 

 

 

 

Considerações finais 

 

 No decorrer deste trabalho, comecei a estranhar o ambiente ao qual estive habituada a 

naturalizar. Pude refletir sobre o lugar que os cães ocupam na vida de seus donos e vice versa 

a partir do detalhamento das relações observadas na creche canina em Niterói e nas mídias. O 

que me permitiu traçar algumas breves generalizações sobre os cães na atualidade e as 

relações sociais nos centros urbanos 

 As experiências privadas que envolvem os animais domésticos nas residências dos 

habitantes das cidades, como aponta Luiz Fernando Duarte (2011), explicitam uma dimensão 

mais integrada, passível de elaborações afetivas. Diferente de uma abordagem racionalista, 

que polariza humanos e animais, as etnografias de tais experiências contemporâneas podem 

evidenciar um regime de trocas e dinâmicas com “mudanças de estatuto extremamente 

complexas, metamorfoses e deslizamentos de múltipla ordem”, ampliando assim a nossa 

compreensão sobre as relações sociais. 

 “Humanizar” o animal talvez faça parte de um imaginário da atualidade em querer 

considerá-los dentro de uma experiência humana,  como “próximos”, ou seja, como parte 

dela, e não em oposição a ela. Ao mesmo tempo que estes cães ocupam um espaço de 

“filhos”, “amigos”, “parentes”, eles podem também indicar uma “ausência” destes “filhos” 

pretendidos nas famílias de classe média. A alimentação, a “educação”, aqui representada 

pelo adestramento e a creche / escola), roupas, adereços, calçados demonstram a intensidade 

dessas relações mais próximas. Observa-se também que o mercado pet está atento e ansioso 

em suprir as necessidades desse novo status canino, oferecendo produtos que se aproximam 

da realidade humana, contribuindo cada vez mais para uma nova chave que não é a da 

separação radical entre humanos e animais. 

 Refletir sobre os cães e seus donos, nos faz compreender as dinâmicas das noções de 

família e pessoa na atualidade. E também nos faz refletir sobre o lugar da construção e 

representação dessa vida privada nos blogues, nos anúncios publicitários e na mídia de um 

modo geral. 
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