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“Os seres humanos têm o poder de continuar 

a oprimir outras espécies para sempre, ou até 

tornarmos este planeta inadequado para seres 

vivos. Continuará nossa tirania a provar que 

a moralidade nada vale quando se choca com 

o interesse pessoal, como sempre afirmaram 

os mais cínicos poetas e filósofos? Ou nos 

ergueremos ante o desafio e provaremos 

nossa capacidade de genuíno altruísmo pondo 

fim à cruel exploração das espécies sob nosso 

poder, não porque sejamos forçados a isso 

por rebeldes ou terroristas, mas porque 

reconhecemos que nossa posição é 

moralmente indefensável?” (Peter Singer) 



 

 

 

 

RESUMO 

 

Desde muito cedo na história da comunicação, os animais não humanos são usados como 

símbolos para representar características da sociedade humana. No presente, é comum 

encontrá-los em filmes, livros, propagandas e desenhos animados trazendo valores e 

ideologias que sinalizam o modo como entendemos o mundo. Existe uma linha de pesquisa, 

com contribuição da antropologia, pedagogia, sociologia e comunicação, que visa investigar 

como são estas representações, por que elas ocorrem e quais as consequências disto para a 

relação das pessoas com os demais animais na vida real. Haveria relação entre o modo como a 

sociedade representa os animais na mídia e o modo como ela compreende estes seres na 

realidade? Esta foi a pergunta principal que norteou toda a condução do presente estudo. 

Considerando que os desenhos animados são talvez a primeira forma de contato com animais 

na ficção, este trabalho dedicou-se a investigar este meio de comunicação. Entre os animais, o 

gato doméstico foi escolhido por se tratar de uma espécie cuja relação com a sociedade é 

cercada de simbolismos, misticismos, compreensões equivocadas e percepções 

preconceituosas. Há registros significativos, inclusive, de maus-tratos, abandono e não adoção 

destes animais. Assim, este trabalho objetivou investigar como ocorre a representação do gato 

doméstico nos desenhos animados: como é apresentado o seu comportamento, se é 

antropomorfizado, em que grau e em quais aspectos. Se antropomorfizado, como seria sua 

representação moral. Foi possível confirmar a ausência de representação fidedigna da grande 

maioria dos comportamentos. Também verificou-se que é um animal antropomorfizado, 

especialmente em sua biologia e comportamentos e em segundo lugar, por meio da 

linguagem. Finalmente concluiu-se que nos desenhos sua representação moral é ambígua, ora 

com características positivas, ora com traços negativos, reforçando a ambiguidade e incerteza 

presentes em outros contextos da sociedade. A discussão girou em torno das possíveis 

consequências deste panorama na percepção das pessoas em relação ao gato doméstico. 

Defende-se aqui a necessidade de uma reflexão sobre o dever moral que a mídia, pais e 

educadores têm em direcionar a olhar crítico das pessoas em formação sobre estes modos de 

representar. Esta preocupação vai ao encontro das reflexões que a ética animal vem 

levantando no presente. Espera-se que com este debate, possamos melhorar a forma como 

compreendemos e nos relacionamos com os animais não humanos em diferentes setores da 

nossa sociedade.  

 

Palavras-chave: Gatos. Desenhos animados. Ética Animal. Bioética. Mídia.  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Since very early in the history of communication, nonhuman animals are used as symbols to 

represent features of human society. At present, it is common to find them in films, books, 

advertisements and animated cartoons with values and ideologies that signal the way we 

understand the world. There is a research line, with contribution of anthropology, pedagogy, 

sociology and communication which aims to investigate how these representations are, why 

they occur and what the consequences of this for the relationship between people and other 

animals in real life. Is there a relationship between the way society represents animals in the 

media and the way we understand them? This was the main question that guided the  

conduction of this study. Considering that cartoons are perhaps the first form of contact with 

animals in fiction, this work was dedicated to investigate this media. Among animals, the 

domestic cat was chosen because it is a specie whose relationship with society is surrounded 

by symbolism, mysticism, wrong understandings and prejudiced perceptions. There are 

significant records of maltreatment, abandonment and non adoption of these animals. This 

work aimed to investigate how the representation of domestic cat in the cartoons is, how their 

behaviour is presented, whether it is anthropomorphized, to what degree and in what aspects. 

If cat is anthropomorphized, how his moral representation is. It was possible to confirm the 

absence of faithful representation of most behaviours. It was also found that cat is an 

anthropomorphic animal, especially in their biology and behaviours and secondly, by 

language. Finally it was concluded that in animated cartoons his moral representation is 

ambiguous, sometimes with positive characteristics, sometimes with negative traits, 

strengthening the ambiguity and uncertainty present in other society contexts. The discussion 

was around the possible consequences of this view in people perception towards the domestic 

cat. It is argued the need for a reflection on the moral duty of the media, parents and educators 

in directing the critical perception of people on these ways of representing. This concern 

agrees with animal ethics reflections in the present. It is hoped that with this debate, we can 

improve the way we understand and relate to non-human animals in different sectors of our 

society. 

 

Key-words: Cats. Animated cartoons. Animal ethics. Bioethics. Media.  
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APRESENTAÇÃO  

 

Atualmente há um crescente interesse em estudar as relações das pessoas com os 

animais não humanos e o modo como estes seres são representados em diferentes contextos.  

Estes estudos objetivam melhorar nosso modo de compreendê-los e tratá-los a partir de um 

entendimento mais claro dos fatores que interferem nesta relação. Neste contexto, a ética 

animal vem ganhando cada vez mais força, em parceria com outras áreas.  

A mídia representada pelos filmes, propagandas, jornais, desenhos animados e livros, 

interfere no modo como entendemos os demais animais, podendo contribuir de modo positivo 

ou negativo. Especialmente para crianças, esta interferência é significativa, dada a formação 

cultural que se desenvolve, influenciada pelo que é consumido como conteúdo educativo. 

Das diversas fontes de mídia, os desenhos animados são apontados como aquela que 

interfere de maneira mais significativa na percepção do mundo. O alvo em geral, são as 

crianças, embora não exclusivamente. O que é preocupante, no entanto, é saber de que 

maneira fatos são apresentados nestes meios de comunicação, tendo em vista a sua capacidade 

de interagir com o universo cognitivo do receptor. No caso dos animais, de que maneira são 

representados? Há antropomorfização? Como são os comportamentos? Há valores morais 

apresentados por meio dos personagens? Haveria a interferência destas informações no modo 

como o mundo real é compreendido? Estas são algumas das preocupações que norteiam os 

trabalhos atuais que conectam ética animal, biologia a comunicação.  

Entre os animais que apresentam conflitos na relação com o ser humano, destaca-se o 

gato doméstico. Este felino é frequentemente vítima de maus-tratos, abandono, não adoção e 

ações que levam a sua morte. Historicamente é compreendido com ambíguo. É cercado de 

interpretações místicas e simbólicas que muitas vezes servem de argumento para ações 

humanas isentas de ética. É de se esperar que toda esta condição seja retratada na mídia, 

inclusive nos desenhos animados, possivelmente representando, reforçando ou formando 

opiniões adversas sobre o gato doméstico.  

Assim, o objetivo deste trabalho foi investigar o conteúdo de desenhos animados que 

trazem o gato doméstico como personagem principal, verificando como ocorre a apresentação 

de informações comportamentais e morais. Objetivou-se avaliar como o comportamento do 

gato é apresentado, se ele é antropomorfizado e se possui ou não valores morais humanos. 

Como hipóteses assumiu-se que o gato não exibiria os comportamentos naturais descritos para 

espécie, sendo antropomorfizado como um humano desprovido de valores.  



 

 

2 

 

Este trabalho se justifica devido à visão deturpada que muitas pessoas ainda parecem ter 

sobre o gato doméstico, visão esta também presente na mídia que inclui, entre outras fontes, 

os desenhos animados. Além disso, os índices crescentes de abandono e maus tratos destes 

animais ao redor do mundo são motivadores para considerar a situação que o gato doméstico 

vivencia atualmente, estando de acordo com as expectativas da ética animal.  

OBJETIVO GERAL  

 

Investigar a representação do gato doméstico nos desenhos animados, verificando se são 

transmitidas informações condizentes com a sua realidade comportamental e se existe um 

preconceito na sua representação no sentido de desqualificá-lo moralmente.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Comparar o comportamento do gato doméstico representado nos desenhos com os 

comportamentos reais da espécie verificando se há ou não concordância.  

2. Investigar se o gato presente nos desenhos animados expressa ou não uma 

representação antropomórfica. 

3. Analisar se a representação antropomórfica do gato traz o animal como possuidor ou 

não de valores morais humanos. 

 

O capítulo 1 dedicou-se a revisar os principais comportamentos descritos para a o gato 

doméstico, para subsidiar as demais avaliações que envolvem o conhecimento etológico neste 

estudo. A revisão destes comportamentos proporcionou reflexões sobre a visão das pessoas 

sobre os atos deste felino e como este olhar pode influenciar no modo como estes são tratados 

pela sociedade. Destas discussões foram produzidos os artigos: “A representação do gato 

doméstico em diferentes contextos socioculturais e as conexões com a ética animal” 

publicado na revista Interthesis em 2014 e “Reflexões sobre o comportamento do gato 

doméstico e os casos de maus-tratos, abandono e não adoção destes animais”, submetido para 

a Revista Brasileira de Direito dos Animais em 2015.   

O capítulo 2 verifica se o gato apresentado nos desenhos animados se comporta de 

maneira condizente com a espécie ou não. Já o capítulo 3, avalia e discute o processo de 

antropomorfização do gato nos desenhos animados. Finalmente, o capítulo 4 investiga a 

presença ou a ausência de valores morais neste animal nos desenhos.  
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INTRODUÇÃO  

Ética, ética aplicada, bioética e ética animal: Abrangências e conexões 

 

A ética é uma palavra que define um campo da filosofia dedicado a discutir os valores 

que norteiam as melhores condutas realizadas pelos agentes morais quando suas ações 

envolvem outros indivíduos (RACHELS, 2006). Inclui reflexões sobre conceitos, valores, 

objetivos, justificativas e normas que devem guiar o agir (DURAND, 2010). Existem diversas 

teorias éticas e de acordo com Beauchamp e Childress (2002) “uma teoria ética bem 

desenvolvida proporciona uma estrutura interior da qual os agentes podem refletir sobre a 

aceitabilidade das ações e avaliar os juízos e o caráter morais.” Entre as teorias éticas 

existentes podemos citar o utilitarismo, o kantismo, o contractualismo, o ética das virtudes, a 

ética do cuidado, a casuística, entre outras (DURAND, 2010). Todas estas teorias éticas 

possuem desdobramentos interessantes ao discutirmos um dilema, havendo concordâncias e 

divergências em alguns pontos.  

A ética aplicada é considerada um ramo da ética que de fato analisa problemas 

concretos referentes aos diversos setores da vida. Ela inclui a bioética, a ética nos negócios, a 

ética profissional, a ética nas relações sociopolíticas entre outros universos. Trata sobre o 

processo de deliberação, a decisão em si e as atitudes subjacentes à ação (DURAND, 2010). 

Desta forma é a ética desenvolvida na realidade, para além do plano das ideias.  

A Bioética é, portanto, considerada como uma ética aplicada, já que delibera sobre as 

melhores formas de agir frente a questões dilemáticas que envolvem a vida. Trata de questões 

que incluem o início, meio e fim da vida humana, como aborto, eutanásia, suicídio assistido, 

transplante de órgãos, tratamentos no fim da vida, experimentação humana e pesquisas com 

células-tronco, por exemplo. Também deve incluir decisões relacionadas com os animais e 

com o meio ambiente, como experimentação animal, utilização de recursos naturais, consumo 

de produtos de origem animal, desenvolvimento sustentável, crueldade com animais, 

ecopolítica, organismos transgênicos entre outros inúmeros dilemas (DURAND, 2010).   

O termo Bioética foi formalmente proposto pelo oncologista Van Rensselaer Potter em 

1970 no artigo “Biothics, the science of survival” e foi retomado pelo mesmo autor no livro 

“Bioethics: Bridge to the future” em 1971 (DURAND, 2010). Potter entendia que a Bioética 

deveria ser uma ponte entre os saberes biológicos e os valores éticos (FEIJÓ, 2005). 

Entretanto, apesar dessa inicial amplitude de visão, a Bioética se limitou a tratar de temas que 

envolvessem apenas a Biomedicina. O próprio fundador do termo lamentou a redução da sua 
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utilização e afirmou que a Bioética deve ser um saber global e interdisciplinar envolvendo a 

população, a paz, a pobreza, a vida animal, o bem-estar e a sobrevivência da humanidade e do 

planeta (DURAND, 2010). Neste sentido, considerando a definição proposta por Potter, os 

limites disciplinares ainda existentes para esta forma de pensar a respeito no nosso modo de 

vivenciar o mundo devem ser superados, de modo que possamos desenvolver discursos mais 

pluralistas que aprofundem o compromisso moral do homem com todos os dilemas que o 

envolvem, incluindo aqueles direcionados aos demais seres vivos (SINGER, 2002; 2004). 

Tendo em vista que a ética se preocupa com as ações que tomamos quando há a 

inclusão de outros indivíduos em nossos atos, devemos refletir como é esta ética quando este 

outro é um animal não humano. Os animais estão presentes na vida das pessoas e nas 

sociedades desde muito cedo na história da humanidade. São usados de maneira instrumental 

como fontes de alimento, pele e ossos, objetos de pesquisa, entretenimento e meios de 

transporte. Ao mesmo tempo, tantos outros são reverenciados como deuses ou incluídos como 

membros da família. Há os que despertam nojo, medo, preconceitos e lendas. Existem os 

considerados como carismáticos da fauna selvagem ou os que são tratados como propriedade. 

Verifica-se então que não existe uniformidade na forma de pensar e agir em relação aos 

animais, de modo que isto se relaciona com fatores culturais, individuais e de construção 

histórica (SERPELL, 2004).  

A preocupação com a consideração moral dos animais também é algo que não foi 

uniforme ao longo do tempo e em muitos momentos da história os limites éticos da conduta 

humana em relação aos animais se restringiram a censurar a crueldade intencional 

(NACONECY, 2006). Mais recentemente, foi incluída a questão do sofrimento oriundo de 

práticas normais e socialmente aceitas como a obtenção de carne em larga escala (SINGER; 

MASON, 2007). A partir dos anos 70 ocorre o aumento da preocupação ética voltada para os 

animais não humanos com a publicação de obras como Animal Liberation (1975) por Peter 

Singer e The case for Animal Rights (1983) por Tom Regan. É também neste período que uma 

série de modificações na configuração social permite o crescimento da Bioética como uma 

saber e, portanto podemos supor que este momento se configura como um período de 

transição de paradigmas no que diz respeito a pensar sobre a vida humana, os animais e a 

natureza (PAIXÃO; SCHRAMM, 2008). 

A ética animal pode ser considerada como uma corrente da ética aplicada, na medida 

em que se preocupa em refletir e decidir sobre quais são as melhores condutas realizadas pelo 

agente moral humano quando incluem os animais não humanos. Todavia, poderia ser 

considerada como uma linha de reflexão bioética, se resgatarmos a definição deste saber feita 
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por Potter (1970) e se assumirmos que a Bioética se preocupa com os dilemas morais que 

envolvem a vida, seja ela de qualquer natureza (SCHRAMM, 1994). De todo modo, seja a 

ética animal uma corrente da ética aplica paralela à Bioética ou um subconjunto deste saber, 

sua importância é inegável. Infelizmente, como destacam Naconecy (2006) e Bezerra e 

colaboradores (2007), muitas pessoas, incluindo filósofos e cientistas, ainda ignoram o debate 

ético envolvendo os animais não humanos, considerando esta discussão como algo menor. É 

recorrente a exclusão dos animais não humanos da esfera de consideração moral por diversos 

setores da nossa sociedade, haja vista a situação de maus tratos, abandono, morte, coisificação 

e instrumentalização vivenciada pela grande maioria destes animais.  Nesta mesma sociedade, 

os argumentos éticos para a proteção dos animais têm sido desconsiderados e julgados como 

sentimentais e isentos de seriedade e cientificidade (NACONECY, 2006). Como afirma 

Rachels (2006), “o tratamento dos animais não é tradicionalmente considerado como algo que 

apresente algum problema moral”.  

Entre as diversas correntes éticas que propõem a defesa dos animais destacaremos duas 

que possuem significativa influência atualmente: Utilitarismo e Direitos dos animais.  

O utilitarismo é uma corrente de pensamento filosófico que procura decidir qual 

conduta, entre todas as disponíveis em uma questão, levaria à maior quantidade de felicidade 

para todos os envolvidos (RACHELS, 2006). De acordo com o utilitarismo, o que importa 

para incluir um indivíduo neste tipo de reflexão é se este ser tem capacidade de experienciar 

prazer e dor, ou seja se ele é capaz de sofrer frente a uma ação adotada pelo agente moral. Se 

a resposta for sim, então os interesses deste ser em não sentir tal sensação devem ser 

considerados, independemente se ele é ou não humano. Como afirma Bentham (1948 apud 

SINGER, 2002):  

 

Os franceses já descobriram que a negritude não é motivo para que um ser humano 

seja abandonado, sem consolo, ao capricho de um atormentador. Pode ser que um 

dia reconheçamos que o número de pernas, os pêlos da pele ou a terminação do osso 

sacro são razões igualmente insuficientes para abandonar um animal sensível ao 

mesmo destino. O que mais deveria seguir as linhas insuperáveis? A capacidade da 

razão ou talvez a capacidade do discurso? Mas o cavalo ou cachorro adultos, bem 

como um animal mais afável estão além de qualquer comparação com um recém-

nascido de uma dia, uma semana ou até mesmo um mês. Mas suponha que isso 

fosse de outra forma, o que isso indicaria? A questão não é se eles são racionais nem 

se eles falam, mas se eles podem sofrer. 

 

Dado que somos os agentes morais responsáveis e que os demais animais podem ter o 

seu bem-estar afetado com as nossas ações, então temos a obrigação moral de considerar o 

seu sofrimento, pois este sofrimento importa tanto quanto o qualquer outro (RACHELS, 
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2006). O utilitarismo desafia, de certa maneira, a perspectiva antropocêntrica, que prevê que o 

homem é o centro de tudo e que, portanto tem o direito de agir de modo que haja seu 

benefício exclusivo.  

Peter Singer é o principal filósofo contemporâneo que defende o utilitarismo afirmando 

que os animais têm valor moral e que seus interesses - especialmente o de não sofrer - devem 

ser igualmente considerados em um debate ético. De acordo com este autor “o princípio da 

igual consideração dos interesses não permite que os interesses maiores sejam sacrificados em 

função de interesses menores”. Neste sentido, o interesse humano de qualquer natureza deve 

ser confrontado com o bem-estar dos animais envolvidos (SINGER, 2002).   

A segunda corrente que merece destaque nesta discussão refere-se à teoria dos direitos 

dos animais, de Tom Regan. Segundo este autor, alguns animais possuem estados mentais que 

lhes permitem experienciar a vida de maneira qualitativa. Estes indivíduos são chamados 

“sujeitos de uma vida” e têm uma existência que inclui em algum grau preferir coisas, sentir 

sensações, ter expectativas, frustrar-se, poder continuar vivendo ou morrer e isto importa para 

eles mesmos. Esta teoria defende que qualquer forma de utilização dos animais é um erro, 

independente se há sofrimento ou não. A senciência - capacidade de sentir dor e prazer - é um 

argumento irrelevante e o que importa na verdade é que como sujeitos de uma vida eles 

possuem valor em si mesmos, ou seja, valor inerente (REGAN, 1983). Diferente do 

utilitarismo, esta teoria abolicionista não acredita que haja um cálculo possível de 

consideração da quantidade de sofrimento e prazer dos envolvidos em um dilema e os animais 

devem ser tratados sempre como um fim em sim mesmo. 

Embora difiram significativamente quanto à base ética sustentadora, ambas as teorias 

apontam para a inegável obrigação moral que temos com relação aos animais não humanos. 

Seus interesses importam, sua existências não são irrelevantes e de fato o antropocentrismo 

acrítico já não faz mais sentido segundo o olhar trazido por estes pensadores.   

 É antiga a relação dos homens com animais domésticos (BROOM; FRASER, 2007). 

Porém, esta interação é cercada por contradições, pois são crescentes também o preconceito, 

os maus hábitos, a exploração e a desinformação, perpetuados desde a infância. Levai (2006) 

acredita que a “pedagogia da crueldade” é fortemente presente na cartilha social dos povos. O 

autor destaca que os atos antiéticos contra os animais vão dos primeiros comportamentos de 

sadismo contra insetos, passando pela matança ou pelo aprisionamento de aves e chegando 

aos maus tratos contra animais domésticos. Esta violência é banalizada pelo próprio meio em 

que vivem as crianças, ao visitarem zoológicos que expõem animais em prisões insalubres, 

circos que subvertem a natureza dos animais silvestres, rinhas de galo ou rodeios.  
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Além do exposto por Levai (2006), cabe salientar que muitas vezes o ensino das 

ciências foca muito mais em assuntos relativamente distantes das crianças do que em 

abordagens próximas. O desmatamento, as queimadas, a poluição das águas e a proteção de 

animais silvestres, são discutidos com mais ênfase, por exemplo, do que a maneira correta de 

tratar um animal doméstico, cuja convivência diária é mais comum. Esse reduzido enfoque é 

perpetuado até a vida adulta e faz com que a problemática dos animais que vivem nas 

residências perca força. Porém, defendemos o ponto de vista de que são igualmente válidas as 

preocupações no âmbito da ética animal, sejam essas questões próximas ou não.  

Especismo 

 

Entende-se como especismo a prática de considerar menores os interesses de um ser em 

função deste ser não pertencer à espécie humana. É defender que, pelo fato de uma espécie 

animal não ser Homo sapiens, temos, portanto, o direito de explorá-la nos mais amplos 

aspectos possíveis. O especismo entende que o princípio da igual consideração dos interesses 

não se estende aos animais não humanos, simplesmente porque eles não são humanos. Um 

dos pioneiros em contestar esta visão foi o supracitado Jeremy Bentham. Quando contesta o 

especismo, Bentham aponta a capacidade de sofrer como fundamental para que um ser tenha 

seus interesses considerados, independente se ele é humano ou não (SINGER, 2002).  

Concordando com Bentham, Peter Singer (2002) afirma: “Se um ser sofre, não pode 

haver nenhuma justificativa de ordem moral para nos recusarmos a levar esse sofrimento em 

consideração”. Levar o sofrimento destes seres em consideração é exercer nosso papel de 

agentes morais. Segundo Rachels (2006), o agente moral consciente é aquele que se preocupa 

com os interesses de cada um dos envolvidos pela ação por ele tomada. Agir deste modo é, 

portanto, romper com o especismo e é colocar a ética em prática. De acordo com Olsson 

(2006), é preciso lançar mão da Bioética para conhecer as raízes deste especismo e modificá-

lo no presente.  

Diversas são as razões para que hoje sejamos especistas, embora já não existam mais 

motivos para que continuemos a sê-lo. Como apontado por Serpell (2004), há influências 

individuais relativas à pessoa que pensa sobre o animal, como sexo, idade, religião, 

experiências prévias e personalidade. Também há influências das características biológicas e 

comportamentais dos próprios animais não humanos. O comportamento, inclusive é muitas 

vezes julgado moralmente. De acordo com Arluke e Sanders (1996), existe uma tendência, 

por parte da sociedade, em hierarquizar em uma escala de valores todos os seus componentes, 
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incluindo pessoas e demais animais. Os sistemas de controle social por sua vez, perpetuam 

estas hierarquias. Animais são classificados não somente em uma perspectiva biológica 

(escala filogenética), mas também sob pontos de vista morais (escala sociozoológica) e desta 

forma, animais vistos como “bons” possuem, na visão da sociedade, status moral mais 

elevado porque parecem aceitar a condição de subordinação em que a sociedade os coloca.  É 

o caso dos animais usados como companhia, na produção e em laboratório. Já os animais 

vistos como “maus” possuem reduzido status moral porque o seu lugar de subordinação é 

incerto ou eles aparentam não aceitar tal condição. Isto inclui animais classificados como 

muito exóticos, vermes e pestes. Arluke e Sanders (1996) afirmam ainda que estas 

construções sociais fazem com que as pessoas se sintam autorizadas a tomar certas atitudes, 

mesmo que inconsistentes e justificar as ações que realizam em direção aos animais, como 

atos de crueldade.  

Antropomorfização e Antropocentrismo: Olhares unilaterais sobre o mundo.  

 

Por antropomorfização entende-se a atribuição de comportamentos, características e 

costumes humanos a seres não humanos. Inclui a tendência de imputar experiências mentais 

humanas a estes agentes (BAHLING-PIEREN; TURNER, 1999), como pensamentos, 

sentimentos, intenções, motivações e crenças (EPLEY; WAYTZ; CACIOPPO, 2007). 

Embora geralmente a palavra antropomorfização traga consigo conotações pejorativas, 

alguns autores acreditam que se trata de um processo natural e sempre presente na espécie 

humana, com raízes evolutivas profundas e que não deve por isto, ser visto como um erro 

(HOROWITZ; BEKOFF, 2007). Entretanto, a reflexão a respeito do ato de antropomorfizar é 

fundamental, pois ao mesmo tempo em que esta ação facilita a compreensão do outro e do 

próprio indivíduo no que diz respeito a sentimentos, motivações e cognição (HOROWITZ; 

BEKOFF, 2007), pode desconsiderar e anular a existência do outro e a real perspectiva que 

este de fato tem sobre as coisas do mundo. Sua existência diferenciada e única é substituída 

pela humana como sendo a única possível e aceitável. Barreto (2012) acredita que a 

antropomorfização é resultante do senso comum que tende a entender que aquilo que não é 

humano, não é bom e que tudo que não é humano, gostaria de sê-lo.  

De acordo com Epley e colaboradores (2007), os agentes que as pessoas 

antropomorfizam podem ser animais, forças da natureza, entidades religiosas e objetos. Os 

autores ainda destacam que alguns agentes não humanos serão mais antropomorfizados que 

outros. Crianças tendem a antropomorfizar mais que adultos e há uma diferença entre pessoas, 
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culturas e circunstâncias com relação a este processo. Ao estudar quando e porque as pessoas 

antropomorfizam, estes autores acreditam que trata-se de um comportamento que envolve três 

fatores: (1) O conhecimento que se tem a respeito dos seres humanos como um todo, (2) a 

motivação para interagir com seres não humanos e (3) a necessidade, mas a impossibilidade, 

de estabelecer relações sociais com humanos. Os autores afirmam que ao atribuir a seres não 

humanos características humanas, a habilidade em lidar com estes seres de forma mais segura 

aumenta, reduzindo a incerteza sobre as suas ações. Além disso, dado o desejo humano 

natural de se relacionar socialmente com outros seres humanos, na ausência desta 

possibilidade, as pessoas fazem uso da antropomorfização de um não humano para satisfazer 

este desejo.  

Para animais, mamíferos principalmente primatas, tendem a ser mais antropomorfizados 

e entre os animais de companhia, o cão é o que mais vivencia este processo. Espécies com 

porte ereto, que caminham, voam ou correm, com grandes olhos redondos, pêlo, nariz, boca e 

orelhas evidentes, expressões faciais e postura da cabeça não rígidas também despertam maior 

tendência a antropomorfização (HOROWITZ; BEKOFF, 2007).  

Sobre o antropocentrismo, de acordo com Fox (1998), trata-se de um modo humano-

centrado de pensar e agir em relação à natureza. Pressupõe uma perspectiva dos seres 

humanos que são considerados o centro de todas as coisas. Segundo este olhar, a natureza é 

algo completamente diferente e distante e, portanto é inferior em uma hierarquia biológica e 

valorativa. O antropocentrismo em sua expressão mais forte defende que os interesses, 

desejos e necessidades humanas, são tudo o que importa.  

Ainda de acordo com Fox (1998), podemos identificar três formas de 

Antropocentrismo. O antropocentrismo forte prevê que a natureza só existe para servir as 

necessidades e interesses dos seres humanos. A natureza tem valor meramente instrumental, 

sendo um imenso banco de recursos disponíveis para nós. Uma segunda forma mais branda 

afirma que os seres humanos são cuidadores da natureza. Muitas vezes rotulado como 

antropocentrismo fraco, baseia-se na idéia de que temos o papel de gestão sábia, conservação 

e preservação da natureza, embora a espécie humana continue possuindo maior valor. Uma 

terceira forma de antropocentrismo é denominada perspectiva evolutiva. Defende que é 

natural que cada espécie atue como se a sua sobrevivência e reprodução fossem os bens mais 

elevados. Assim a competição entre as espécies é inevitável e qualquer coisa que o homem 

faça na natureza advém desta competição natural. Dentro desta perspectiva, alguns irão 

sustentar que a atuação do homem em defesa da natureza é importante simplesmente porque 

ele necessita da mesma para garantir a sua própria sobrevivência.  
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Existem pessoas que defendem uma superação completa do antropocentrismo, enquanto 

outras defendem que esta superação é impossível, pois estamos em nosso lugar observando o 

mundo que nos cerca, de modo que é inevitável que projetemos neste mundo o olhar centrado 

em nós mesmos. O que é defendido por Fox (1998), no entanto é que a “perspectiva humana é 

um ponto de referência essencial, mas isso não significa que todos os valores devem ser 

humano-centrados”.  Na medida do possível é fundamental fazer uso do nosso complexo 

sistema cognitivo para nos projetar para além da nossa individualidade, encontrando uma 

forma de desenvolver algum grau de empatia em relação aos demais animais, reduzindo assim 

o antropocentrismo que visa justificar tantas formas de exploração de outras vidas.  

A influência da mídia na relação das pessoas com os animais não humanos  

 

A comunicação é uma relação estabelecida por meio da criação de estímulos e a geração 

de respostas. Quando esta comunicação é mediada por um canal que a amplia para um grande 

público, temos a mídia Em uma perspectiva ascendente ao longo do tempo, a mídia pode ser 

classificada como gráfica (ex.: desenhos em cavernas), oral (ex.: discurso em teatro grego) 

escrita (ex.: cartas e manuscritos), impressa (ex.: livros, jornais e revistas), auditiva (ex.: 

rádio), visual (ex.: cinema e televisão) ou digital (internet) (PARRY, 2012). 

De acordo com Sampaio (2000), a mídia possui peculiaridades interessantes, 

configurando modos de comunicação diferenciados (dramático, apelativo, informativo, 

humorístico, etc) e gêneros distintos (filmes, novelas, desenhos animados, documentários, 

noticiários, etc). Possui ainda o uso de diferentes linguagens (visual, verbal, auditiva) e 

demanda do público competências e capacidades de compreensão diversas. Todavia, é uma 

constante na mídia televisiva a integração entre imagem, palavra e música de modo que há um 

contexto comunicacional afetivo forte, que geralmente facilita o aprendizado daquilo que está 

sendo comunicado. De acordo com Moran (1994), neste tipo de mídia, “normalmente a 

imagem mostra, a palavra explica, a música sensibiliza, o ritmo entretém. Mas as funções 

mudam se intercambiam, se sobrepõem. Todos os sentidos são acionados, o nosso ser como 

um todo é atingido”. Vestena (2008) entende que a mídia exerce fundamental influência na 

consolidação de opiniões reforçando perspectivas ou formando conceitos. Lerner e Kalof 

(2010) corroboram esta perspectiva e entendem que há uma reprodução na mídia de 

estereótipos e ideologias de uma sociedade.  

Entre os tipos de mídia existentes e destacados por Parry (2012), sobrepõem em nossa 

sociedade os formatos impresso, auditivo, visual e digital. Por meio de jornais, revistas, livros, 

rádio, programas de televisão, filmes e internet, há uma mídia que exerce influência na 
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formação de opinião embora possa haver certos filtros que modulam o grau de influencia 

exercido. Estes filtros incluem fatores culturais, sociais e cognitivos (VESTENA, 2008).  

Há uma ampla variedade de comunicações sobre os animais. Por exemplo, há animais 

usados para companhia, especialmente os de raça, exaltados em revistas especializadas. Há 

espaços em jornais exclusivos para debates sobre animais usados em produção. Existem livros 

diversos sobre manejo, bem-estar, ética, assuntos veterinários, além de muitas fontes 

impressas contendo a representação dos animais em um contexto humorístico. Notícias de 

diversos perfis, envolvendo os animais não humanos, salpicam os jornais impressos e fontes 

on-line. Denúncias de maus tratos, campanhas de adoção, propagandas de lojas de animais e 

de marcas de carne. Há programas de rádio específicos para tratar de problemas veterinários 

bem como outros especializados em discutir questões relativas à produção. Igualmente na TV, 

verificamos desenhos animados de diversos teores e voltados para vários públicos. Há 

documentários sobre a vida selvagem, filmes, programas de humor, programas de manejo e 

muitos outros cuja programação é variada em canais abertos e fechados. Desta forma, 

verificamos a ampla variedade de contextos em que a mídia se interconecta com o universo 

dos animais não humanos.  

Certamente há a expressão de pontos de vista a respeito destes seres nas entrelinhas de 

cada conteúdo midiático e os consumidores destes produtos acabam se alimentando 

indiretamente de tais percepções e valores. De acordo com Lerner e Kaloff (1999), nossas 

ações em direção a um objeto social particular, incluindo os animais não humanos, são 

organizadas e construídas por meio da combinação entre as nossas experiências e as 

mensagens culturais que nós consumimos. Para estes autores, as mensagens que a mídia traz 

sobre um animal afeta claramente a forma como interagimos com ele no mundo real.  Fischer 

(1997) enfatiza que a mídia atua não só como veiculadora, mas também como produtora de 

saberes, tendo, portanto uma função pedagógica importante. O problema desta situação, 

todavia é que como destaca Bouza (1998), “a realidade é muito mais ampla que a capacidade 

da mídia em retratá-la”.  

Desenhos animados: Por que este recorte?  

 

Os desenhos animados são um tipo de mídia televisiva e uma das primeiras e mais 

duradouras formas de comunicação que propiciam a percepção do mundo (CARVALHO, 

2003). Como afirmam Santos e Gomes (2012), filmes e desenhos animados são recursos 

usados nas escolas para trabalhar a temática ambiental com os alunos - em geral crianças. 
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Contudo, de acordo com Pillar (2001), o público infantil pode não ser tão apto a separar o real 

do que é apresentado nos desenhos e, na busca de significações, considera o que vê como 

sendo a própria realidade. Obviamente esta percepção varia entre as culturas, entre as faixas 

etárias e até mesmo entre os indivíduos. Todavia, de maneira geral existe uma influência do 

que é apresentado nos desenhos na formação do universo de significação infantil 

(KASPRZAK, 1997; PILLAR, 2001). Assim, se existe uma preocupação ética em apresentar 

nos desenhos conteúdos coerentes com a realidade - mesmo que caricaturados - então 

provavelmente a influência desta mídia no universo infantil será positiva. Caso contrário, 

quando há uma ambiguidade entre a realidade e a representação, tal influência pode vir a ser 

negativa, pois como aponta Salgado (2005): “O desenho animado traz valores e modelos 

determinados que serão copiados pela criança, no sentido de afetar e modelar sua conduta.”  

Barbosa e Cunha (2006) ressaltam que a imagem aliada ao discurso verbal possui um 

papel ativo e criativo sobre expectador, permitindo que o sujeito construa sentidos possíveis 

para aquilo que é exibido. Ainda segundo estes autores  

 

A comunicação se estabelece por meio de signos e estes se transformam 

culturalmente em significações. As representações são justamente as manifestações 

exteriores dessa significação construída pelos indivíduos em seu fazer cotidiano. 

Uma representação não é uma realidade observável, mas um conjunto abstrato que 

só conhecemos por certas manifestações exteriores que reconstituímos mediante 

relatos, imagem e narrativas.  

 

Enquanto alguns pesquisadores apontam para a possível influência negativa dos 

desenhos animados no universo infantil (GRAVES, 1999; CARVALHO, 2003; KLEIN; 

SHIFFMAN, 2006), outros destacam a influência positiva dos mesmos na formação deste 

público (CAMPOS; VIÉGAS; MIRANDA, 2010). Se por um lado verifica-se em alguns 

desenhos a presença de valores positivos e a tentativa de reforçá-los, como por exemplo, a 

solidariedade, a cooperação e o respeito (CAMPOS; VIÉGAS; MIRANDA, 2010; FOSSATI, 

2011), é fato também que muitos desenhos reforçam o contrário, a violência, a competição e o 

egoísmo (CARVALHO, 2003). Aqueles que reforçam estas atitudes, o fazem através do 

humor, o que legitima de maneira sutil e ácida a aceitação de tais condutas (OLIVEIRA Jr., 

1998). No trabalho de Paul (1996), por exemplo, há casos de sofrimento e crueldade nos 

desenhos animados estudados que foram tratados como piada pelos espectadores.  

De acordo com Paul (1996), nos desenhos animados, classes de animais 

filogeneticamente diferentes recebem diferentes status morais o que pode influenciar na 

educação a respeito dos mesmos. Segundo Santos e Gomes (2012), a antropomorfização dos 
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animais nos desenhos animados e filmes pode influenciar nas crenças sobre eles, interferindo 

na formação e determinando ações futuras em direção a estes animais. Para os autores, esta 

representação interfere na maneira como os seres humanos se relacionam com os animais e 

com a natureza transmitindo idéias como intencionalidade e personalidades nestes animais, 

bem como perpetuando concepções preconceituosas a respeito dos mesmos. Santos e Gomes 

(2012) finalizam a reflexão apontando para o importante papel da escola e dos professores na 

condução do processo educativo utilizando os desenhos animados. Para eles: 

 

É necessário que se faça do contato com filmes e desenhos que abordam a temática 

ambiental uma forma de promover o questionamento da ordem vigente, pois ela 

representa uma ameaça ao futuro da humanidade no que diz respeito às necessidades 

de convívio com o meio ambiente e com todos os seres que coabitam esse planeta.  

 

 

De acordo com Chauí (2008), entende-se por ideologia o mascaramento da realidade a 

fim de legitimar a exploração e a dominação. Assim, se em uma dada sociedade uma forma de 

preconceito - incluindo o especismo - for algo entendido como natural e legítimo, os meios de 

transmissão desta ideologia irão perpetuá-la e não vencê-la. Em outras palavras: A realidade e 

a ficção se retroalimentam (MINOIS, 2003).  

Sobre a antropomorfização dos agentes nos desenhos animados, o animador Willian 

Hanna (apud VENANCIO, 2011) da empresa Hanna-Barbera afirma que: “Um bom animador 

coloca vida e confiabilidade na personagem. Ele a traz para a vida e você pensa nele não 

enquanto personagem de desenho animado, mas como um humano”. Para Luiz (2012), esta 

antropomorfização dos animais nos desenhos visa gerar riso, identificação e projeção no 

expectador. E para Sagan (1996):  

 

[...] as histórias infantis e os desenhos animados fazem os animais vestir roupa, 

morar em casas, usar garfo e faca, e falar. Os três ursos dormem em camas. A coruja 

e o gatinho vão à praia num belo barco verde-amarelo. As mães dinossauros 

acariciam os filhotes. Os pelicanos entregam cartas. Os animais de estimação têm 

nomes humanos. Bonecas, quebra-nozes, xícaras e pires dançam e têm opiniões [...]. 

Seja qual for o objetivo de nosso pensamento, animado ou inanimado, tendemos a 

lhe atribuir traços humanos. Não podemos evitar. As imagens logo acodem à mente. 

As crianças são apaixonadas por elas. 

 

Como neste trabalho o processo de antropomorfização também será estudado na 

perspectiva de representação de valores humanos por animais nos desenhos, será adotada a 

concepção de Schwartz (1992) e Tugendhat (2010) de que valores morais são conceitos que 

as pessoas e sociedades possuem e que guiam as suas ações e o julgamento de 

comportamentos e situações em direção a um sentido ideal de bem. Na visão de Schwartz 
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(1992), não existe uma igualdade exata na definição dos valores entre as pessoas e culturas, 

mas há uma equivalência mínima de significado e uma diferença na hierarquização destes 

valores entre as sociedades.  

Filmes e desenhos animados tendem a representar os animais antropomorfizados em 

suas características físicas e comportamentais, mas também em seus valores morais 

(OLIVEIRA Jr., 1998). Na perspectiva crítica de Santos e Gomes (2012), não só os desenhos 

animados, mas os meios de comunicação em geral, transmitem valores em relação aos seres 

vivos que podem fazer com que os espectadores reproduzam aquilo que aprenderam. Os 

autores demonstram a preocupação com o fato de que filmes e desenhos apresentam os 

animais antropomorfizados, mas muitas vezes com valores inadequados. 

No caso dos desenhos animados que possuem gatos domésticos como personagens, 

frequentemente estes trazem características negativas e conceitos humanos desqualificadores. 

Isto pode trazer uma série de problemas relacionados com a ética e com o estudo do 

comportamento animal: Primeiramente, há uma antropomorfização recorrente destes animais, 

o que demonstra o foco antropocêntrico, algo muito comum nos desenhos animados, com 

gatos ou não (BRUZZO, 1999). Em segundo lugar, mesmo que representando os gatos 

antropomorfizados, estes animais frequentemente são representados como desprovidos de 

valores morais. No trabalho de Paul (1996) sobre as representações dos animais nos 

programas infantis, gatos são representados como maus o dobro das vezes que os cães. Assim, 

quando aos animais cabe simbolizar o universo da moralidade humana nos diferentes 

contextos dos desenhos animados, os gatos geralmente representam o lado negativo desta 

moralidade. Finalmente, sob a perspectiva etológica, os comportamentos dos gatos nos 

desenhos parecem não ser condizentes com as características reais da espécie e isto é contra-

produtivo para a aprendizagem de informações cientificamente precisas sobre estes animais 

(GANEA et al., 2014). Assim, aparentemente temos um quadro preocupante: O gato como um 

animal antropomorfizado, cujos melhores valores morais humanos estão ausentes e cujo 

comportamento em nada se relaciona com a realidade biológica da espécie. 

A relação do homem com o gato doméstico: Situações atuais, construções históricas e 

perspectivas futuras.  

 

Em nossa sociedade existe uma paradoxal relação do homem com o gato doméstico 

(LORD, 2008), pois ao mesmo tempo em que este animal cresce na categoria “animal usado 

como companhia”, também são recorrentes, não somente no Brasil, os casos de maus-tratos, 
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abandono, morte e não adoção destes animais (ROCHLITZ, 2000; GOURKOW, 2001; 

LOCKWOOD, 2005; MARLET; MAIORKA, 2010). Segundo os estudos de Marlet e 

Maiorka (2010) no Brasil, Felthous (1981) e Lockwood (2005), nos Estados Unidos, os casos 

de crueldade com gatos são superiores aos mesmos casos com cães, entendo como crueldade 

casos de abandono, maus-tratos e morte.  

De acordo com Arluke e Sanders (1996) a matança e a indiferença direcionadas a 

animais vistos como maus em uma escala sociozoológica, tendem a ser mais facilmente 

aceitas pela sociedade, ou até mesmo defendidas diretamente. Na medida em que o gato é 

entendido como um animal ambíguo, de hábitos dicotômicos, ora noturno, ora diurno, com 

muitos comportamentos ainda de animal selvagem (OSÓRIO, 2011) e sutis traços sociais, o 

papel de subordinação esperado pela sociedade pode não ser tão claro e prontamente exibido 

pelo animal. Desta forma, sugere-se que o gato pode oscilar na escala sociozoológica entre o 

status de animal bom ou mau de acordo com o seu comportamento e sua condição de vida e 

consequentemente as atitudes das pessoas em relação a este animal também oscilam.  Assim, 

talvez quando o gato recebe esta categorização moral de animal mau, atos de crueldade se 

justifiquem na mente das pessoas que os praticam; tais pessoas podem sentir que o seu 

comportamento é moralmente justificável. 

É importante ter em mente que os conflitos dos seres humanos com o gato não são 

recentes já que a bagagem simbólica que este animal traz consigo influencia há muitos anos o 

modo como as pessoas o veem (MACHADO; PAIXÃO, 2014). No relato “O grande massacre 

dos gatos”, Darnton (1986) descreve a situação destes animais na Europa do século XVIII. 

Devido a uma série de atribuições simbólicas, estes animais eram cruelmente torturados e 

mortos em diferentes contextos, como no carnaval, na festa de São João Batista e em outras 

comemorações folclóricas. Entre as torturas relatadas, o autor destaca que estes animais eram 

queimados em postes, enterrados vivos em paredes, tinham seu pêlo, cauda e orelhas 

arrancadas e as patas quebradas. Torturar e matar estes animais, portanto, é algo com 

profundas raízes históricas e intensas conotações simbólicas. 

Verifica-se assim, uma histórica e conflituosa relação dos humanos com o gato, cercada 

por misticismo, influências culturais, práticas sociais, representações, desinformação e 

distorções sobre seu comportamento (SERPELL, 2000, 2004). Informações desencontradas 

sobre este felino são disseminadas (OSÓRIO, 2011), como “gatos causam asma”, “gatos 

causam toxoplasmose” e “gato não gosta do dono, só da casa” Muitas pessoas, mantendo uma 

visão medieval, ainda o associam com o misticismo, afirmando que estes animais “trazem 

azar” (BEAVER, 1992; SERPELL, 2000). Não é raro ouvir membros da sociedade julgando o 
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gato como falso, perverso e mau (SERPELL, 2000). O comportamento reprodutivo deste 

animal, em especial a fêmea, vincula negativamente o gato à sexualidade o que também 

conota o sexismo predominante da sociedade atual e reforça a visão pejorativa a respeito da 

mulher e deste felino (DARNTON, 1986; LOCKWOOD, 2005; OSÓRIO, 2011). Fato é que 

algumas idéias dominantes em uma sociedade a respeito dos animais são tão persuasivas e 

dominam por tanto tempo que as pessoas passam a propagá-las sem que haja uma reflexão 

crítica (ARLUKE; SANDERS, 1996) e para o gato a situação não é diferente.  

Para o gato doméstico, portanto, há um atual cenário de ambiguidade simbólica, relação 

paradoxal com o homem, frequentes casos de maus-tratos, morte e abandono, 

desconhecimento sobre o seu comportamento e biologia, representação desconexa na mídia e 

perpetuação de pontos de vista sociais historicamente construídos e carregados de 

negatividade. Nem todas as pessoas pensam e se comportam de maneira negativa em direção 

ao gato. Há também uma ampla gama de outros animais que também vivenciam situações de 

conflito com o homem; o gato não é o único. Entretanto, já que existem pessoas e meios 

culturais que perpetuam este cenário e já que o gato é um dos animais que mais sofre com 

estas situações, é importante considerar o referido sofrimento no universo da bioética e da 

ética animal para que talvez seja possível modificar na prática esta realidade.   
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CAPÍTULO 1. O GATO DOMÉSTICO COMO ELE É 

 

O número de gatos como animais de companhia cresce ao redor do mundo 

acompanhado a tendência dos Estados Unidos e da Europa, onde este número ultrapassa o 

número de cães (ROCHLITZ, 2000a). No Brasil o crescimento do gato como animal de 

companhia também é significativo embora no país o número de cães ainda seja superior 

(ABINPET, 2011). De maneira paradoxal, entretanto, embora este crescimento seja uma 

tendência ao redor do mundo, é fato também que este animal é frequentemente vítima de 

maus-tratos físicos (MARLET; MAIORKA, 2010), abandono (LOCKWOOD, 2005) e morte 

(ROCHLITZ, 2000a), apresentando também reduzido índice de adoção (GOURKOW, 2001). 

Verifica-se assim, no desenvolvimento da interação homem-gato ao longo da história, uma 

conflituosa relação, cercada por misticismo, influências culturais, práticas sociais, 

representações, desinformação e distorções sobre seu comportamento (SERPELL, 2000, 

2004). Algumas idéias a respeito deste animal são tão persuasivas e dominam por tanto tempo 

em nossa sociedade, que as pessoas passam a propagá-las sem que haja uma reflexão crítica a 

respeito (ARLUKE; SANDERS, 1996). 

Neste sentido entendemos que para um melhor relacionamento das pessoas com o gato, 

se faz necessária a reconstrução da imagem deste felino e isto inclui, entre outros fatores, um 

melhor entendimento do seu comportamento. Como afirma Turner (2000) aceitar a natureza 

independente do gato, fortemente relacionada com seu repertório comportamental natural, é 

um dos segredos mais importantes para criar uma relação harmoniosa com este animal. 

Reconhecemos, entretanto que, embora entender “o que é verdadeiramente um gato” 

possa contribuir para uma melhor relação dos seres-humanos com este animal, de fato isto 

pode não significar a resolução definitiva deste conflito. Alguém pode conhecer como o gato 

é e, contudo, continuar vivenciando preconceito e praticando maus-tratos, por outras razões 

não relacionadas ao comportamento natural do gato. De acordo com Serpell (2004), estas 

razões incluem a característica da pessoa que julga, como sexo, idade, grau de instrução, grau 

de urbanismo do local de residência, exposição a animais durante a infância, exposição a 

situações de abuso e crueldade, religião e personalidade. O autor afirma ainda que a bagagem 

simbólica que o animal traz consigo influencia na percepção que se tem. Há uma real 

influência de crenças religiosas e culturais, do significado que lhe é atribuído em uma cultura 

e da construção cultural feita na sociedade por meio da arte, literatura, ciência e mídia. 

Embora as características comportamentais do animal ofereçam as bases para atitudes 
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humanas intolerantes e depreciativas, estes efeitos são altamente dependentes da cultura 

(SERPELL, 2000), um fenômeno coletivo que guia as atitudes das pessoas, organiza a vida 

social e oferece soluções para as questões da vida cotidiana. A cultura, de certa forma, cria 

regras sobre o que é aceito e o que não é ou o que é certo e o que é errado, em uma 

perspectiva moral. Desta forma, existe uma íntima relação entre a cultura e moralidade, 

embora isto seja muitas vezes negligenciado (VAUCLAIR, 2009).  

Talvez ao conhecer como o gato é, uma pessoa estará mais apta para sanar um dos 

fatores que possivelmente a levam a pensar e agir equivocadamente em direção a este animal. 

Se compreensões comportamentais equivocadas representam uma das principais razões para 

abandono e crueldade (ROCHLITZ, 2000), é provável que uma percepção mais fina do 

comportamento felino proporcione a redução deste e de outros problemas na relação dos 

humanos com o gato. Neste sentido, a ciência tem um importante papel em contra-atacar as 

representações negativas dos animais já que com o estudo sistemático e objetivo ela evidencia 

como os animais de fato são, para além do que se imagina (SERPELL, 2004). 

Assim, o objetivo deste capítulo foi revisar os principais comportamentos que compõem 

o repertório comportamental do gato doméstico. Isto não inclui a elaboração de um etograma 

detalhado com os atos comportamentais que compõem cada categoria, visto que isto já existe 

na literatura (Ver An Ethogram for Behavioural Studies of the Domestic Cat: Felis silvestris 

catus L. UFAW, 1995). Também não inclui a descrição dos comportamentos em sua forma 

dita como anormal, como nos casos de estresse e doenças. O objetivo foi revisar e expor como 

são os comportamentos exibidos pelo gato, com suas características gerais mais importantes, 

seus motivadores e contextos de apresentação de modo que ao final torna-se possível a 

percepção de como este animal é, ou seja, como ele verdadeiramente atua nos ambientes em 

que se encontra. Com base nesta revisão foi possível desenvolver o segundo objetivo deste 

estudo que visou comparar o comportamento do gato doméstico presente nos desenhos 

animados com os comportamentos reais da espécie.  

Foi feita uma revisão bibliográfica composta por artigos científicos publicados em 

revistas indexadas em bases de dados contidas no Portal Periódicos CAPES. Os artigos 

citados são os mais recentes e compreendem as áreas das ciências biológicas (zoologia, 

ecologia e comportamento animal) e ciências agrárias (medicina veterinária e zootecnia). 

Além das revistas científicas, foram investigados livros tradicionalmente utilizados na área de 

comportamento e bem-estar animal, especialmente os que se dedicam a estudar os gatos 

domésticos, incluíndo: Feline Behaviour: A Guide for veterinarians (BEAVER, 1992); The 

Cat (BEADLE, 1992); The Domestic Cat: The Biology of its Behaviour (TURNER; 
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BATESON, 2000); The Ethology of domestic animals (JENSEN, 2002), Animal 

Domestication and behavior (PRICE, 2002), The welfare of cats (ROCHLITZ, 2005); The 

Behaviour of the Domestic Cat (BRADSHAW; CASEY; BROWN, 2012); Feline behaviour 

and welfare (FRASER, 2012).  

 1.1 Comportamento alimentar, caça e predação 

 

Gatos são predadores generalistas que exploram uma ampla gama de presas. Podem 

caçar toupeiras, coelhos, insetos, aranhas, aves, ratos, camundongos, pequenos lagartos e 

raramente peixes. Existe, no entanto, a preferência por pequenos mamíferos (JENSEN, 2002), 

contradizendo a crença popular da preferência por aves. O comportamento de caça não é 

exclusivamente exibido por gatos ferais e errantes já que gatos de estimação, quando possível, 

também caçam, mesmo sendo corretamente alimentados pelos seus tutores e mesmo que 

sejam animais castrados. Este comportamento tem início com a busca por uma presa em 

potencial e inclui todos os atos que permitam a captura bem sucedida. Isto inclui pesquisar o 

ambiente, efetuando pausas e movimentando orelhas e olhos. Acontece geralmente para 

presas como pássaros ágeis e insetos. A caça também pode ser estacionária ou por meio do 

que ecologicamente se conhece como estratégia de “senta e espera”, quando o animal fica 

parado em um local rico em presas. Neste caso, o gato também demonstra, com a 

movimentação de olhos e orelhas, estar atento a um determinado ponto, onde provavelmente 

se encontra a presa. Acredita-se que esta estratégia envolva pequenos mamíferos, como ratos 

e coelhos. Nestes dois modos de exibição, ao encontrá-la, o animal ataca (BRADSHAW; 

CASEY; BROWN, 2012).   

Em geral, quando a presa é um vertebrado, o gato ataca atrás do pescoço. Com a força 

da mordida e a pressão da mandíbula, a medula espinhal se parte e a presa morre 

imediatamente. O gato, todavia, pode matar e consumir a presa, matar e não comê-la, carregar 

a presa viva ou morta para a casa, ou “brincar” com ela antes de matá-la. Pode ainda levar a 

presa para outros gatos (ou para o tutor humano) ou guardá-la para consumir em outra 

ocasião. O consumo da presa vai depender da sua palatabilidade; o que em geral é um fato 

para pequenos mamíferos. Também depende se o animal caçou porque estava com fome, ou 

não. Desta forma, nem sempre uma presa que foi caçada e morta, será consumida. Depois de 

matar a presa o gato geralmente exibe o comportamento de autolimpeza (BEAVER, 1992).  

Sobre brincar com a presa, acredita-se que as fêmeas estimulam este comportamento 

nos filhotes para que aperfeiçoem a habilidade de matar quando adultos. Também acontece 
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quando gatos adultos se deparam com uma presa grande e difícil. Este comportamento 

serviria para cansá-la. Quando o animal brinca com a presa morta, provavelmente está 

liberando energia acumulada durante a caça (FITZGERALD; TURNER, 2000). 

Embora exista uma crença geral de que gatos são animais noturnos ou crepusculares, o 

gato doméstico atual, ao contrário dos seus ancestrais selvagens, exibe picos de atividade 

também diurna. O período em que eles exibem o comportamento de caça varia em função de 

fatores como, por exemplo, as estações do ano, o clima, o período de atividade das presas e a 

abundância destas ao longo do ano. A quantidade de tempo gasto caçando varia entre os 

indivíduos em função do sexo, dieta e status social. Machos geralmente gastam menos tempo 

caçando do que as fêmeas. Animais de raça também tendem a gastar menos tempo caçando do 

que os animais sem raça definida (SRD) (BRADSHAW; CASEY; BROWN, 2012). 

Gatos usualmente caçam sozinhos e costumam retornar ao local de uma caçada bem 

sucedida. Em geral caçam em locais mais abertos como pastos, campos, pântanos e florestas 

desmatadas, raramente em florestas densas. Os animais dominantes geralmente excluem os 

subordinados das boas áreas de caça e estas sinalizações ocorrem por contato visual ou 

marcação territorial, principalmente por meio da urina. Gatos que vivem em grupos nas 

residências, durante eventuais expedições externas, caçam sozinhos, embora possam 

coordenar suas áreas de caçada de modo que estas estejam próximas às de seus companheiros 

(FITZGERALD; TURNER, 2000). 

Existe uma grande diferença individual no comportamento de caça entre os gatos. Por 

exemplo, as gatas que são mães tendem a ser mais eficientes na caça do que as gatas que não 

têm filhotes. Gatos mais novos em geral caçam mais que os gatos já idosos, e ao longo do 

crescimento a dieta também varia: gatos jovens caçam mais invertebrados e isto se deve, 

provavelmente, à sua composição dentária (BRADSHAW; CASEY; BROWN, 2012). 

As atividades de caça não acontecem apenas quando o gato está com fome (BEAVER, 

1992). Este comportamento inclui a procura, captura, morte e consumo da presa e os três 

primeiros atos não se relacionam com a necessidade orgânica de obtenção de alimento 

(BRADSHAW; CASEY; BROWN, 2012). Muitas pessoas que criam gatos para controlar 

roedores em depósitos, deixam os animais com fome pensando potencializar a atividade de 

caça. Todavia esta atitude pode promover o efeito inverso já que o animal pode ficar fraco e 

doente, sem condições físicas de sanar a sua necessidade de alimento (FITZGERALD; 

TURNER, 2000). 

Gatos que vivem em casas preferem consumir várias e pequenas porções ao longo das 

24 horas. Este comportamento provavelmente se relaciona ao hábito natural de caçar 
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pequenas presas ao longo do dia, ao invés de uma grande presa que o satisfaça o dia todo. 

Quando têm a oportunidade de obter outras fontes de alimento, gatos consomem comida 

humana, lixo, pássaros, ratos, camundongos e insetos. Já os que vivem em áreas não 

residenciais, como fazendas e campos, consomem ratos, coelhos e pássaros (FITZGERALD; 

TURNER, 2000). Em ambos os casos, gatos não costumam comer frutas e outros vegetais, a 

não ser eventualmente grama que neste caso, dada a ação irritante no trato gastrintestinal, 

auxilia na eliminação oral de bolas de pelo, por exemplo. Sobre a alimentação comercial, o 

animal precisa apreciar o odor e o sabor do alimento, caso contrário, vai preferir literalmente 

morrer de fome a ingerir algo que não goste. Gatos idosos preferem se alimentar de ração e 

peixe ao invés de caçar e comer ratos. Gatos em geral preferem alimento úmido e em 

temperatura ambiente (BEAVER, 1992).  

Muitos gatos mostram uma aversão crescente para se alimentar de itens repetidos por 

muito tempo e isto é conhecido como efeito de monotonia. Acredita-se que ao evitar comer 

sempre a mesma coisa, evolutivamente estes felinos estão impedindo que uma provável dieta 

nutricionalmente pobre perdure na sua vida (BRADSHAW, 2006). 

Sobre o desenvolvimento de obesidade, Russel e colaboradores (2000), concluem que o 

aumento de peso nestes felinos se relaciona aos seguintes fatores: castração, idade, frequência 

da alimentação oferecida e a ocorrência de alimento sempre disponível. A castração 

geralmente reduz o nível de atividade e a velocidade metabólica destes animais e desta forma, 

a manutenção da quantidade de alimento igual à anterior ao procedimento pode contribuir 

para o aumento de peso. Também devido ao reduzido nível de atividade e metabolismo mais 

lento, gatos mais velhos tendem a se tornar obesos caso a sua dieta não seja reavaliada. A 

disponibilidade de alimento o dia todo para o gato, também contribui para a obesidade. O 

ideal é que ele seja alimentado várias vezes ao dia em pequenas porções, principalmente em 

se tratando de comida enlatada, em geral mais calórica que a ração seca. Também deve-se 

evitar o oferecimento recorrente de petiscos pois, além de serem mais calóricos que a 

alimentação regular, provavelmente desmotivam o animal a se alimentar pois são mais 

palatáveis. Finalmente os autores apontam a presença de vários gatos em uma residência 

como um fator adicional para a obesidade já que torna-se mais difícil balancear a dieta de 

cada um dos indivíduos.  

 O desenvolvimento do comportamento alimentar acontece a partir das três primeiras 

semanas de vida, quando as sessões de amamentação são iniciadas pela fêmea. Filhotes de 

gatos que vivem em colônias podem mamar nas fêmeas sem discriminar quem é sua 

verdadeira mãe. Por volta da quarta semana, o filhote começa a ingerir alimentação sólida, 
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mas continua amamentando. Essa alimentação pode ser composta tanto por ração oferecida 

pelo tutor quanto por pequenas presas trazidas pela mãe. No fim do primeiro mês de vida, os 

filhotes já estão ativos e a fêmea começa a evitá-los para que deixem de mamar. Ela se coloca 

em locais de difícil acesso, em posições corporais que desfavorecem o alcance das mamas ou 

ainda pode afastá-los por meio de comportamento agressivo. Entre 10 e 12 semanas de vida é 

comum os filhotes já estarem desmamados e em geral, na vigésima semana os gatos jovens já 

estão aptos a caçar, normalmente escolhendo as mesmas presas que eram trazidas pela mãe 

(BEAVER, 1992). 

Embora exista uma crença popular de que gatos necessitam de beber leite, após o 

desmame, o oferecimento deste alimento não é necessário, já que estes felinos são carnívoros 

obrigatórios e a maioria não possui a enzima lactase, responsável pelo fracionamento da 

molécula de lactose em seu organismo. O oferecimento de leite de vaca pode inclusive causar 

diarreia e vômitos. Todavia, caso o tutor deseje oferecer este suprimento, existem fórmulas 

comerciais desenvolvidas especialmente para evitar estes sintomas, lembrando que o leite não 

substitui o oferecimento de água (FELINE NUTRITION EDUCATION SOCIETY, 2013). 

Quando vários gatos vivem e se alimentam juntos, parece não haver uma correlação 

direta entre a ordem em que a obtenção de alimento ocorre e o ranking social a que o 

indivíduo pertence. Segundo Beaver (1992), gatos que chegam primeiro na fonte de alimento 

oferecido, se alimentam também primeiro. Porém isto parece ser muito mais uma questão de 

ordem temporal do que de status social. Os indivíduos que chegam depois, simplesmente 

esperam, evitando qualquer atrito no grupo. Quem se alimenta primeiro e o quanto come não 

se relaciona necessariamente, portanto, com idade, sexo e fatores de dominância.  

Um dos dramas mais comuns no que diz respeito à dieta do gato doméstico refere-se à 

sua presença – introduzida pelo ser humano – em ilhas. Nestes locais existem pouquíssimos 

mamíferos nativos, alguns introduzidos e quase nenhum mamífero predador. Existe uma rica 

fauna de pássaros marinhos, além de répteis e anfíbios. Ao contrário do que acontece no 

continente, os pássaros nestas ilhas formam o principal grupo de presas caçadas pelos gatos. 

Nos continentes é comum que as pessoas não apreciem a predação de pássaros pelos gatos, 

principalmente os canoros, acreditando haver uma redução significativa na densidade 

populacional destas aves. Todavia, sugere-se que no continente a predação por parte dos gatos 

não gera um verdadeiro impacto sobre a população de pássaros (FITZGERALD; TURNER, 

2000). Já nas ilhas, esta situação não é tão simples. Nestes locais, acredita-se que a predação 

promovida por estes animais, a sobreposição alimentar com outros mamíferos e a possível 

transmissão de doenças seja preocupante (FERREIRA; NAKANO-OLIVEIRA; GENARO, 
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2012). Há espécies de pequenos mamíferos endêmicos que declinam significativamente em 

número de indivíduos chegando inclusive à extinção, devido à presença de gatos no hábitat. 

Embora o impacto possa se dar sobre mamíferos e répteis, tende a ser maior sobre pássaros já 

que estes formam o principal grupo de presas caçadas por estes felinos nas ilhas (JENSEN, 

2002; BONNAUD et al., 2011). Toda esta preocupação é mais significativa na Austrália dada 

a própria configuração geográfica do país. Neste local inclusive são desenvolvidas pesquisas 

avaliando a eficiência de métodos de erradicação dos gatos (HETHERINGTON et al., 2007). 

Apesar de tal preocupação ser genuína e a compreensão do problema ser necessária, alguns 

autores entendem que atribuir ao gato a culpa pelo declínio ou extinção de uma espécie em 

uma ilha deve ser algo revisto com cautela, pois existe uma série de outros fatores complexos 

que interferem nestes efeitos e que devem se igualmente considerados (FITZGERALD; 

TURNER, 2000; MEDINA et al., 2008; BRADSHAW; CASEY; BROWN, 2012). Isto inclui, 

por exemplo, o nível de destruição antrópica do hábitat, a presença ao não de outros possíveis 

predadores, a composição numérica das espécies de presa e a capacidade reprodutiva destas 

espécies.  

1.2 Comportamento exploratório  

 

O comportamento exploratório compreende um conjunto de atos direcionados a um 

ambiente ou objeto desconhecido ou pouco familiar (BERLYNE, 1966) que permitem a 

coleta de informações sobre a novidade (HUGHES, 1997). As informações obtidas 

possibilitam aos indivíduos aperfeiçoar as reações futuras em situação semelhante. Este 

comportamento é importante em situações como o conhecimento de uma nova rota de fuga, o 

encontro de um novo alimento ou a investigação de um local para esconderijo 

(BLANCHARD; CAÑAMERO, 2006). Segundo Berlyne (1966), a exploração é motivada 

pela curiosidade frente ao novo (neofilia). Os indivíduos que vivem em cativeiro aprendem a 

manejar o seu entorno a fim de obter como recompensa a simples oportunidade de explorar 

(HUGHES, 1997).   

No caso dos gatos, de acordo com West (1977) a exploração de objetos novos acontece 

principalmente por meio da percepção visual, aproximação, olfação e pequenos toques com 

patas e nariz, enquanto lentamente o animal move-se em torno do item novo. Isto difere da 

exibição de exploração feita por primatas, por exemplo, que seguram o objeto com os 

membros anteriores e o inspecionam visualmente. Também é normal que o gato exiba um 

padrão motor semelhante àquele apresentado durante a caça como caminhar lenta e 
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silenciosamente em direção ao objeto, morder e atacar se colocando sobre as patas posteriores 

(GLICKMAN; SROGES, 1968).  

Tilson e Seal (1987) afirmam que os felinos exibem respostas comportamentais muito 

mais neofílicas (se aproximar da novidade) do que neofóbicas (se afastar da novidade) o que é 

um fato para a maioria dos animais predadores. A exploração pode ser promovida com o 

oferecimento ou encontro casual de novos estímulos visuais, olfatórios, alimentares, 

cognitivos e auditivos (ELLIS, 2009; WELLS, 2009; ELLIS; WELLS, 2010), embora 

estímulos alimentares e olfatórios sejam os mais significativos na exibição da exploração.  

Quando em situações estressantes, gatos exibem inatividade ao invés de apresentarem 

comportamentos anormais, como acontece com outros animais (ROCHLITZ, 2000a). Assim, 

a ocorrência de comportamento exploratório pode ser um dos indicativos de bem-estar 

elevado, pois esta exibição está associada a sensações positivas (BOISSY et al., 2007) e é 

uma atividade para a qual os animais exibem grande motivação baseada na curiosidade 

(GIBSON, 1988).   

Quando os gatos vivem em grupos, o oferecimento de um item novo pode promover a 

separação entre animais dominantes e submissos: Os dominantes obtêm contato com o item 

primeiro e o mantém por mais tempo do que os submissos. É importante enfatizar que a 

hierarquia de dominância em gatos é algo dinâmico, que varia em diferentes contextos. Um 

animal dominante durante a cópula pode ser submisso no acesso a áreas de descanso, por 

exemplo. Assim, também nesta situação, a presença de um item novo configura uma 

separação hierárquica que pode não ser a mesma de outras situações (MACHADO; 

GENARO, 2011). 

A exploração de uma novidade é em geral exibida mais significativamente por animais 

de personalidade ativa do que por animais passivos ou ansiosos, que são mais neofóbicos 

(ELLIS, 2009; MACHADO; GENARO, 2011). Também ocorre mais intensamente em 

animais jovens já que está relacionada ao aprendizado (GLICKMAN; SROGES, 1968).  

Durante a exploração gatos cheiram, esfregam e eventualmente lançam spray de urina em 

direção ao item novo. Quanto mais complexa a novidade, combinando diferentes estímulos, 

mais significativos e duradouros estes atos exploratórios. O ato cheirar é típico do 

comportamento exploratório e caracteriza uma investigação ativa. Já esfregar e lançar spray 

de urina são atos que fazem com que o objeto seja marcado pelo animal tornando-o familiar e 

sinalizando a posse aos demais animais que eventualmente estejam no ambiente 

(MACHADO; GENARO, 2011).  
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1.3 Comportamento brincar  

 

O comportamento brincar é frequentemente confundido com o comportamento 

exploratório. Contudo o comportamento exploratório é uma atividade objetiva, motivada pela 

curiosidade frente a um estímulo novo e que consiste em atos e posturas que possibilitam a 

coleta de informações sobre um objeto ou ambiente não familiar (CRUSIO, 2001). Já o 

comportamento brincar é definido como toda atividade motora que aparenta ser sem 

propósito, em que padrões motores de outros contextos são usados de maneira modificada 

quanto a intensidade e sequência temporal (BEKOFF; BYERS, 1998). Durante a exibição do 

comportamento brincar, atos comuns a outros contextos como forrageio, fuga, luta e captura 

de presa, são usados de maneira exagerada, incompleta, rápida e repetida. Estes atos podem 

ser inibidos e transformados sem uma razão aparente, algo que não aconteceria caso se 

tratasse dos comportamentos verdadeiros. Estes atos se apresentam sem que os reais estímulos 

desencadeadores dos referidos comportamentos estejam presentes. Por exemplo, o animal 

exibe o padrão motor típico do comportamento de fuga, embora não haja nada o perseguindo 

realmente. Ou o animal exibe os padrões típicos do comportamento de luta, mesmo que não 

haja ali outro animal potencialmente competidor. Os atos são então motivados por outros 

fatores e direcionados a objetos substitutos. O comportamento brincar parece ser prazeroso 

para quem o executa e comumente aparece em situações em que o medo ou a incerteza estão 

ausentes. A frequência deste comportamento cai com o aumento de estressores, como a morte 

de um membro do grupo ou introdução de um novo indivíduo. Também é inibido quando há 

necessidade de exibição de outro comportamento prioritário, por exemplo, o comportamento 

alimentar. É mais comum na fase jovem embora possa ocorrer também na fase adulta 

(POWER, 2000; VIERA; SARTÓRIO, 2002).  

Em um trabalho comparativo entre os comportamentos exploratório e brincar, 

Burghardt (2005) enfatiza que enquanto o primeiro acontece frente a um objeto ou situação 

novos o segundo ocorre com objetos ou em situações já familiares, após a ocorrência de 

exploração.  

Particularmente no caso do gato doméstico, o comportamento brincar tem início já na 

segunda semana de vida, quando o filhote interage aleatoriamente com objetos em 

movimento, ou até mesmo com a própria cauda, sendo que esta brincadeira auto-direcionada é 

pouco estudada pelos etólogos. É comum que gatos machos apresentem maior exibição do 

comportamento de brincadeira do que as fêmeas e isto é mais notável a partir da sétima 

semana de vida (CARO, 1981; BRADSHAW; CASEY; BROWN, 2012). Ao longo do 



 

 

26 

 

desenvolvimento, acredita-se que o comportamento brincar auxilia na aquisição de 

coordenação motora, na maturação do sistema nervoso e na socialização. O comportamento 

de brincar com outros gatos é mais significativo da quarta semana ao quarto mês de vida e a 

redução desta exibição se relaciona com a dispersão do grupo e com a necessidade de 

desenvolver outras atividades (WEST, 1974; BEAVER, 1992). O comportamento de 

brincadeira social pode ser dirigido para outros gatos adultos ou filhotes, outros animais e 

para o tutor humano. Sua ocorrência é sinalizada pela boca entreaberta, a postura de ventre 

para cima, movimentos rápidos da cauda e exibição de comportamentos típicos de outros 

contextos em intensidade reduzida (BRADSHAW; CASEY; BROWN, 2012).  

Quando o gato brinca com objetos oferecidos pelo tutor (ou encontrados no ambiente), 

pode exibir atos típicos do comportamento de caça. Entretanto, como destacado acima, estes 

atos são incompletos, rápidos, exagerados e repetidos não exigindo a presença do estímulo 

real que o desencadearia (no caso, uma presa real). Esta brincadeira solitária pode durar muito 

tempo e pode inclusive acontecer na ausência de qualquer objeto. O gato empurra, captura, 

bate e lança o objeto (real ou inexistente) no ar e no caso de objetos maiores, o animal sobe 

em cima dele ou se esconde sob o mesmo. As posturas corporais variam desde uma posição 

vertical com as patas anteriores no ar, posição de ataque e a posição de ventre para cima 

(BRADSHAW; CASEY; BROWN, 2012). É normal que gatos, em especial os filhotes, 

apresentem o comportamento brincar com padrões semelhantes aos de fuga e luta, correndo e 

pulando pelo ambiente, como se estivesse sendo perseguidos (BEAVER, 1992).  

Ainda sobre a semelhança entre o comportamento brincar e o comportamento de caça, 

Hall e Bradshaw (1998) acreditam que a brincadeira exibida pelos gatos adultos é em essência 

a exibição do comportamento de caça direcionado, todavia, a objetos inanimados. Eles 

acreditam que quanto mais similar a uma presa for o objeto oferecido ao gato, mais 

intensamente ele exibirá a brincadeira com perfil de caça. Assim como acontece na aquisição 

de uma presa, ao longo do tempo o animal se habitua às características do brinquedo e 

apresenta desinteresse caso suas propriedades sensoriais não se modifiquem (BRADSHAW; 

CASEY; BROWN, 2012).  

1.4 Comportamento de eliminação: fezes e urina 

 

A eliminação de urina e fezes nos filhotes de gatos é estimulada pela mãe que 

massageia a região ano-genital auxiliando no reflexo de eliminação. Este auxílio acontece até 

a sexta semana de vida, embora com três semanas os filhotes muitas vezes já sejam capazes 
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de urinar e defecar sozinhos. Os filhotes possuem um comportamento natural, aparentemente 

inato, de cavar o solo após a eliminação, o que parece ser uma forma primitiva do 

comportamento de enterrar as excretas, comum na fase adulta. Em geral, com um mês de vida 

os gatos já procuram por locais onde possam eliminar fezes e urina e depois enterrá-las e este 

comportamento é complementado pelo aprendizado que se efetiva ao observar a mãe 

eliminando bem como por meio da orientação olfatória que direciona o felino ao local mais 

adequado para eliminar. Nas residências, gatos geralmente se adaptam facilmente à caixa de 

areia podendo realizar até três visitas ao longo dia, duas curtas para urinar e uma mais longa 

para defecar, em geral pela manhã. Além de areia, alguns gatos se adaptam bem em eliminar 

em espaços que contenham raspas de madeira ou papel picado. É importante que a caixa de 

eliminação esteja na área de uso natural do animal, embora não tão próxima às áreas de 

alimentação e descanso ou em locais muito movimentados da casa. O tutor pode ensinar o 

gato a usar a caixa de areia levando-o após as refeições ou pela manhã a este local e 

mantendo-o na mesma por alguns minutos e repetindo este ensinamento por alguns dias, até 

que o animal se encaminhe sozinho até a caixa (BEAVER, 1992).  

Geralmente gatos procuram por um local que possua uma superfície composta por terra 

fofa ou areia para eliminar, onde cavam um pequeno buraco. Eles então se posicionam 

agachados (squat-position), com a cauda rígida e horizontalmente estendida e urinam no 

referido espaço. Após a eliminação, eles jogam areia ou terra sobre a urina reduzindo a 

liberação do odor da urina no ambiente (BRADSHAW; CAMERON-BEAUMONT, 2000). 

A eliminação de urina em jatos de spray não é considerada como um comportamento de 

eliminação propriamente dito e sim como uma forma de marcação territorial (BRADSHAW; 

CAMERON-BEAUMONT, 2000; BRADSHAW; CASEY; BROWN, 2012). 

Com relação à eliminação de fezes, tanto a postura corporal como os hábitos de cavar e 

enterrar o solo são semelhantes ao modo como acontece a eliminação de urina. Raramente os 

gatos deixam suas fezes descobertas e na verdade existem felinos que escondem não só as 

suas fezes como a de outros gatos. O que desencadeia o comportamento de enterrar é o odor 

que elas possuem e não necessariamente a presença de uma superfície adequada. Assim, gatos 

exibem este comportamento mesmo na ausência de uma superfície apropriada (BEAVER, 

1992). Este comportamento parece ser oriundo da necessidade de evitar a disseminação de 

parasitos e ao contrário do que acontece com a urina, poucos estudiosos acreditam que as 

fezes sejam de fato usadas para a marcação de território (FELDMAN, 1994). Enterrar as fezes 

também parece ser importante para que possíveis informações olfatórias que elas liberam não 
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sejam detectadas por outros felinos ou predadores em potencial (BRADSHAW; CAMERON-

BEAUMONT, 2000).     

1.5 Comportamento de auto-limpeza  

 

O comportamento de auto-limpeza ocorre com o gato utilizando a língua e/ou os dentes 

sobre o próprio corpo. Este comportamento já aparece na segunda semana de vida quando o 

animal lambe principalmente as patas dianteiras. Ao longo da vida este comportamento ocupa 

pelo menos 8% do tempo diário que estes animais passam acordados (ECKSTEIN; HART, 

2000). Pode ocorrer após o gato se alimentar - e neste caso acontece a limpeza principalmente 

da região oral. Também é normal que o gato - principalmente a fêmea - exiba este 

comportamento após os encontros sexuais, lambendo a região ano-genital (BEAVER, 1992). 

Segundo Bradshaw, Casey e Brown (2012), não é raro que este comportamento seja exibido 

assim que o animal acorda o que sugere que a sua exibição aconteça também após longos 

períodos de inatividade.  

A língua dos gatos possui papilas cornificadas especializadas para a limpeza do pêlo 

(BRADSHAW; CASEY; BROWN, 2012). Já os dentes, especialmente os incisivos, são 

utilizados para limpar as unhas ou os espaços entre os dedos. Regiões do corpo como o rosto, 

orelhas e pescoço são limpas com auxílio das patas: o animal lambe repetidamente a pata e 

depois limpa estas regiões utilizando-a. A cabeça e o pescoço se movem ao mesmo tempo 

para aperfeiçoar a limpeza (BEAVER, 1992). 

Acredita-se que o comportamento de auto-limpeza tenha como funções principais a 

manutenção da saúde da pele, a remoção dos excessos de pêlo e de parasitos, a dispersão de 

calor em épocas quentes e o alívio da tensão gerada por uma fonte estressante. Como exemplo 

deste último caso, é comum que após trovões, ruídos repentinos, encontros agonísticos com 

outros animais ou a repressão por parte do tutor, o animal exiba o referido comportamento, 

bem como em situações de estresse crônico (BEAVER, 1992; VAN DEN BOS, 1998; 

TABOR, 2003).  

Durante o comportamento de auto-limpeza é natural que o gato ingira uma quantidade 

de pêlo. Em geral este pêlo é eliminado nas fezes, mas pode ser eliminando também por meio 

das bolas de pêlo regurgitadas. Alguns autores acreditam que este ato de regurgitar bolas de 

pêlo é um comportamento natural do gato doméstico. Todavia, alguma atenção deve ser 

direcionada para o mesmo. Considera-se que gatos de pêlo curto regurgitam em média duas 

bolas de pêlo por ano e gatos de pêlo longo, quatro. Mais que isto pode ser um indicador de 
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que o animal ou está ingerindo mais pêlo do que o normal ou não está com a motilidade 

gástrica adequada. O animal que ingere mais pêlo do que o normal está efetuando mais auto-

limpeza do que o usual e isto pode ser um indicador de que ele está com alguma infestação de 

ectoparasitos, algum incômodo na pele ou que está vivenciando alguma forma intensa de 

estresse. No caso, portanto de excessivo regurgito de bolas de pêlo, o veterinário deve ser 

consultado (CANNON, 2013). 

O comportamento de auto-limpeza geralmente se inicia com a limpeza da cabeça e face 

seguindo para pernas, barriga, dorso, região ano-genital e cauda. De acordo com Bradshaw, 

Casey e Brown (2012), o momento de ocorrência, duração e sequência de atos que compõem 

este comportamento são geneticamente programados não sendo necessariamente promovidos 

por algum incômodo na pele ou qualquer outra estimulação externa. No entanto é importante 

reforçar que em casos de lesões ou alergia cutâneas este comportamento também tende a ser 

exibido como uma forma de aliviar o incômodo, embora a sua ocorrência nestes casos possa 

piorar os quadros de doenças dermatológicas (GROSS et al., 2005).   

1.6 Comportamento reprodutivo 

 

Os ancestrais diretos do gato doméstico possuíam um sistema de acasalamento 

poligâmico, em que múltiplos machos e fêmeas acasalavam-se entre si. No presente, segundo 

a perspectiva de Liberg e colaboradores (2000), tal sistema permanece praticamente intacto, 

embora os ancestrais fossem mais solitários do que os atuais felinos domésticos, o que 

configurava um número menor de parceiros.  

Os estudos mais significativos sobre comportamento reprodutivo dos gatos trazem 

informações de animais que vivem em grupos. Nestes modelos, relata-se que machos 

dominantes se acasalam com mais de uma fêmea do grupo do qual fazem parte. Estes machos 

garantem a dominância no acesso às fêmeas que estão no período fértil, até que deixem 

momentaneamente o grupo em busca de outras fêmeas de grupos vizinhos (LIBERG et al., 

2000). Nesta situação, estes animais tornam-se subordinados no grupo que visitam e muito 

provavelmente, sob uma perspectiva evolutiva, as fêmeas os aceitam para diminuir a 

probabilidade de cruzamentos exclusivamente parentais. Também os aceitam para que a 

paternidade no seu grupo torne-se ainda mais incerta, evitando o infanticídio. Esta estratégia 

parece obter sucesso, pois ao contrário do que acontece com leões, por exemplo, o ato de 

matar os filhotes que possam ser de outro macho, não é comum entre os gatos domésticos 

(YAMANE, 1998).  
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Na ausência do macho dominante os subordinados tentam o acesso às fêmeas e copulam 

com elas. Raramente os subordinados deixam o grupo para procurar outras fêmeas como faz o 

dominante (YAMANE, 1998). Os machos são atraídos pela vocalização da fêmea e pelo odor 

de sua urina e secreção vaginal (BEAVER, 1992). Normalmente a fêmea copula com até 

quatro machos e o predomínio na cópula é do macho dominante, quando ele está presente. Em 

alguns casos, a fêmea compula com seis a 11 machos diferentes (YAMANE et al., 1996).  

Embora vivendo em grupos, os machos não formam coalizões, como acontece com os 

leões (LIBERG et al., 2000). O que vai predominar no acesso que um macho terá à fêmea será 

a sua posição na hierarquia (YAMANE; DOI; ONO, 1996). A dominância é mantida por 

sinalizações visuais e químicas (CROWELL-DAVIS; CURTIS; KNOWLES, 2004), embora 

eventualmente encontros agressivos possam acontecer.  

Raramente as fêmeas saem do grupo para procurar parceiros e a frequência com que 

uma gata copula é de 15 a 20 vezes ao dia, durante os cinco dias em que fica no cio. A fêmea 

costuma atrair machos por meio da marcação olfatória no ambiente (LIBERG et al., 2000). 

O macho geralmente alcança a maturidade sexual entre nove a 12 meses de vida, 

embora já com três meses, possa exibir comportamentos regulados pela testosterona, como a 

agressão intra-específica e a marcação de território com urina. Já a maturidade sexual da 

fêmea em média acontece entre o quinto e nono mês de vida. A fêmea possui um ciclo 

reprodutivo do tipo poliestrico sazonal, ou seja, possui vários ciclos estrais ao longo do ano 

(BEAVER, 1992). Em geral é na primavera e no verão que as fêmeas entram no cio, embora 

haja variação individual e relativa à raça (SILVA, 2003).  

O ciclo reprodutivo da fêmea é divido em anestro, proestro, estro, interestro, metaestro e 

diestro. O anestro corresponde à época em que a gata não copula e dura em média três meses. 

Nesta fase ela agride o macho caso ele tente acasalar. Todavia, neste período raramente o 

macho procura a fêmea, pois não há odores atrativos. O proestro é um período curto que em 

geral dura de um a três dias e configura uma fase de preparação ao acasalamento. A gata 

vocaliza bastante, com um miado agudo e característico. Ela esfrega e arranha mais os 

objetos, rola no chão, mas ainda não aceita o macho que quando resolve investir é agredido 

com patadas. Eventualmente a gata pode efetuar o comportamento de urinar em spray. O 

comportamento da fêmea pode parecer ao tutor que ela está mais amigável em relação a ele, 

devido a maior exibição de vocalizações e comportamento de esfregar. No estro as fêmeas 

vocalizam e esfregam ainda mais e continuam exibindo o ato de rolar no chão, embora menos 

que no proestro. Também exibem o comportamento de expor e retrair as garras de forma 

rítmica. Nesta fase, em especial na presença de um gato macho, é bem característica a postura 



 

 

31 

 

corporal composta pelo quadril e cauda elevados, expondo o períneo. O estro dura em média 

cinco dias e é quando as fêmeas permitem a cópula, que pode ou não acontecer (BEAVER, 

1992). A ovulação das gatas é promovida pela penetração do macho e caso não haja a cópula, 

ela entra na fase de interestro, um intervalo até o próximo ciclo estral em que a gata não 

apresenta comportamentos sexuais. Esta fase dura em média oito dias. Caso haja cópula e 

ovulação, tem início o metaestro que corresponde a dois dias em que a fêmea apresenta 

comportamento de arquear o corpo expondo a região genital, mas não permite a cobertura 

pelo macho. É a época de formação do corpo lúteo. Quando ocorre a cópula e a ovulação, mas 

não há a fertilização do óvulo, a gata entra no diestro. Esta fase dura em torno de 40 dias e 

pode configurar pseudo-gestação (SILVA, 2003). Já se a fertilização acontecer, a gravidez irá 

durar em média 65 dias. A fêmea amamenta em geral por oito semanas e em média três 

semanas após o desmame entra no cio novamente (BEAVER, 1992). 

O acasalamento tem início quando já no território apropriado, geralmente à noite, o 

macho emite vocalizações altas e graves sinalizando às fêmeas que está disponível e 

sinalizando a outros machos a sua presença. Também é comum exibir longas caminhadas ao 

longo do território e eliminar urina em spray em direção a objetos. Atraído pelos odores e 

vocalizações da fêmea, o macho se aproxima. A corte dura de cinco a 15 minutos, embora 

gatos mais experientes geralmente não cortejem a fêmea por tanto tempo. O animal então 

monta sobre a fêmea e morde o seu pescoço. No momento da cópula a fêmea apresenta uma 

postura abaixada com as patas anteriores dobradas e próximas ao solo e o quadril elevado. 

Após o ato a fêmea emite uma vocalização grave, sinalizando possibilidade de agressão e o 

macho então a deixa, eventualmente efetuando auto-limpeza se mantendo próximo a ela. O 

dominante em geral fica próximo da fêmea durante os cinco dias de estro, copulando 

periodicamente com a gata (BRADSHAW; CASEY; BROWN, 2012). Na sua ausência gatos 

de outras posições hierárquicas assumem a cópula.  

A idade fértil da gata varia em média de dois a oito anos de idade. Geralmente a fêmea 

tem duas ninhadas por ano e o número de filhotes que nasce por vez é de em média três a 

cinco (DEAG; MANNING; LAWRENCE, 2000). O comportamento maternal é uma forma de 

comportamento social em que a fêmea lambe, aquece, protege e amamenta os filhotes. Isto 

ocupa em geral 90% do seu tempo (BEAVER, 1992).  

Durante a fase em que a fêmea está com os filhotes ela se torna agressiva, em função de 

alterações hormonais. É ela quem os leva de um local a outro pelo pescoço e esta mudança de 

território é um modo de evitar infanticídio ou ataque por predadores (FELDMAN, 1993).  
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No processo de desenvolvimento, a fêmea ensina os filhotes a caçar ao mesmo tempo 

em que eles desmamam. Por volta de quatro meses após o nascimento a relação mãe-filhote 

torna-se praticamente inexistente, transformando-se em uma relação exclusivamente social, 

caso eles se mantenham no mesmo ambiente (BEAVER, 1992).  

A maioria dos machos não exibe comportamento paternal. Todavia, há exceções, 

principalmente no caso de gatos da raça Siamês em que este comportamento é exibido por 

meio de atos como dormir juntos e lamber o filhote (BEADLE, 1992). Em geral, os machos 

não participam nem da criação nem do provimento de recursos para a fêmea que está 

amamentando (DEAG; MANNING; LAWRENCE, 2000). Também não costumam interagir 

com os filhotes quando estão presentes em um grupo social (MCDONALD; YAMAGUCHI; 

KERBY, 2000). Em uma colônia, no entanto, os machos podem proteger o grupo de 

predadores e outros machos e podem eventualmente compartilhar alimento e executar 

brincadeira com os filhotes, embora isto não seja tão comum (CROWELL-DAVIS; CURTIS; 

KNOWLES, 2004; ROCHLITZ, 2007). 

Embora seja comum a visão de que gatos são animais solitários, um dos momentos em 

que esta afirmativa torna-se um mito é no parto e na criação dos filhotes. Mcdonald, 

Yamaguchi e Kerby (2000) destacam que a cooperação entre fêmeas é comum, 

principalmente quando se trata de fêmeas aparentadas, normalmente mãe e filha, que vivem 

em um mesmo grupo e parem ao mesmo tempo. É possível também que gatas adotem filhotes 

de outras gatas e também de outras espécies, uma semana após parirem os seus próprios 

filhotes (BEAVER, 1992).  

O modo de exibição do comportamento maternal varia em função da presença ou não de 

outras fêmeas na criação. Além disso, varia em função do tamanho da ninhada, experiências 

maternais prévias, condições físicas da mãe e características de personalidade e temperamento 

da gata e dos filhotes (DEAG; MANNING; LAWRENCE, 2000).  

Com relação à castração e os efeitos deste procedimento no comportamento de machos 

e fêmeas é importante destacar que, no caso dos machos, com a influência adicional de outros 

hormônios, a testosterona é responsável tanto pela masculinização do cérebro do filhote 

quanto pela estimulação do hipotálamo do gato adulto. Isto resulta na exibição de 

comportamentos típicos, especialmente os comportamentos sexuais que incluem vagar à 

procura de fêmeas, montar sobre elas, morder o pescoço e efetuar a cópula. Também inclui a 

agressão entre machos e a marcação territorial, principalmente por meio de urina em spray. 

Com o processo de castração os machos apresentam uma redução nos referidos 

comportamentos e por volta de três meses após a cirurgia tais comportamentos costumam 
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desaparecer. Estes efeitos, no entanto, variam entre os indivíduos e podem ser graduais ou 

ocorrer de forma rápida. Também há a influência de experiências sexuais prévias no 

desaparecimento destes comportamentos o que demonstra que não somente há uma influência 

hormonal, mas que também existe um componente relacionado com o aprendizado. A 

castração dos machos é bem sucedida para reduzir os comportamentos citados na fase anterior 

à puberdade, ou seja, antes dos oito meses de idade. A castração nesta fase também impede o 

desenvolvimento de algumas características físicas no gato como a musculatura do rosto e 

pescoço. Também costuma promover um aumento do peso do animal, que se torna menos 

ativo. Neste caso a alimentação deve ser reprogramada (BEAVER, 1992; BRADSHAW; 

CASEY; BROWN, 2012).  

No caso das fêmeas, a castração também reduz ou elimina comportamentos 

relacionados com a reprodução como aqueles típicos da fase de estro, gravidez, parto e 

cuidado parental. É comum o aumento de peso das gatas após a castração, assim como 

acontece com os machos. Contudo, embora a castração promova alterações metabólicas no 

organismo dos animais, o aumento de peso se deve muito mais à redução da atividade com 

igual disponibilidade de alimento, do que a uma real interferência da ausência das gônadas e 

hormônios por elas produzidos. A reprogramação da alimentação das fêmeas também é 

aconselhada para evitar a obesidade, assim como com os machos (BEAVER, 1992).  

1.7 Comportamentos de vigiar, descansar e dormir 

 

Quando observando o entorno, vigiando, descansando ou dormindo, gatos podem adotar 

uma postura sentada ou deitada. Se sentados, unem as patas anteriores próximas uma da outra 

e a cauda as envolve. A cauda também pode ficar estendida quando o animal fica nesta 

posição por pouco tempo. Quando deitado, o animal pode ficar com as patas totalmente 

flexionadas sob o corpo, com as patas estendidas ou deitado de lado. Quanto mais frio o 

tempo, mais retraído o animal ficará, geralmente com a cauda envolvendo o corpo. Quanto 

mais calor, mais relaxado ele se apresenta (BEAVER, 1992).  

Gatos preferem locais silenciosos e feitos com materiais que mantenham a temperatura 

corporal, como palha, papel, tecido e madeira. Também preferem estruturas elevadas, em 

diferentes níveis, de onde possam observar o seu entorno, já que são intolerantes a situações 

imprevisíveis. Alguns mais tímidos ou ansiosos também se beneficiam de locais onde possam 

se esconder e logo é comum que gatos procurem caixas, geralmente de madeira ou papelão 

para se esconder e dormir (ROCHLITZ, 2000a; ELLIS, 2009). Gatos menos ansiosos e 
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socializados desde novos com outros gatos podem compartilhar seus espaços de descanso. 

Isto costuma ser utilizado com uma medida para avaliar o comportamento afiliativo, pois 

quanto mais próximos forem os animais mais provavelmente eles irão compartilhar os 

referidos espaços (CROWELL-DAVIS; CURTIS; KNOWLES, 2004; ROCHLITZ, 2007). 

Aproximadamente 50% do tempo diário de um filhote é gasto dormindo e no caso do 

gato adulto, também há registros de animais que dormem de 12 horas a 16 horas. Geralmente 

o tempo de sono é fracionado ao longo do dia e é fundamental que o animal tenha 

possibilidade de descanso, caso contrário pode tornar-se irritado e até adoecer (ROCHLITZ, 

2007; BRADSHAW; CASEY; BROWN, 2012).  

Gatos geralmente exibem o comportamento de dormir durante o dia, já que têm picos de 

atividade noturna ou crepuscular (PODBERSCEK; BLACKSHAW; BEATTIE, 1991). 

Entretanto, os animais adaptam este período de sono de acordo com o padrão de atividade das 

presas que consomem ou de acordo com o modo de vida do tutor humano (BEAVER, 1992). 

É comum que em épocas mais frias e chuvosas os gatos aumentem o seu tempo de sono. 

A primeira fase do sono do gato é um período superficial. Sua postura em geral é 

deitado com as patas flexionadas sob o corpo e a cauda circundando-o. Neste período o 

animal ainda está com os sentidos bem direcionados ao meio ambiente, reagindo a um barulho 

ou a um odor específico, por exemplo. Esta fase dura de 10 a 30 minutos e então se inicia a 

fase de sono profundo, em que o animal geralmente se encontra deitado de lado. É comum 

que haja movimentos periódicos das patas, das vibrissas, alteração da frequência de 

respiração, movimento da língua e das orelhas (BEAVER, 1992).  

Ao acordar o animal demora em torno de cinco minutos para efetivamente retornar ao 

padrão de atividade natural. Quando desperta naturalmente, o animal se alonga, algumas 

vezes utilizando objetos para este fim e inclusive arranhando os mesmos. Também é comum 

que o animal efetue auto-limpeza antes e após o despertar (PODBERSCEK; BLACKSHAW; 

BEATTIE, 1991; ECKSTEIN; HART, 2000).  

Durante as fases iniciais do sono, o gato costuma ronronar, ou seja, efetuar uma 

vocalização baixa oriunda da região mais inferior da laringe. Este som é associado com a 

manifestação de conforto e deve-se à vibração rítmica das cordas vocais durante o inalar e 

exalar da respiração. Esta vocalização também é comum quando o animal ainda está desperto. 

Quando o gato entra no sono profundo, geralmente esta vocalização diminui ou cessa 

(MOELK, 1944).   

Antes de dormir o gato pode exibir um comportamento parecido com o ato de amassar 

algo.  Ele encontra um local confortável, silencioso e de temperatura agradável e executa um 
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padrão motor em que eleva e abaixa as patas anteriores uma de cada vez, como que em uma 

marcha. Este comportamento tem sido associado a situações de conforto já que durante a 

infância o animal o executa em direção às mamas e ventre da mãe. Também é associado com 

o depósito de odores oriundos de glândulas sebáceas interdigitais ou com a tentativa de 

preparar o espaço em que pretende descasar (TABOR, 2003).  

1.8. Comportamento social 

1.8.1. Comportamento social intra-específico 

 

Existe uma compreensão equivocada de que gatos domésticos são animais 

exclusivamente não-sociais, que caçam e vivem sozinhos. Tal percepção é oriunda da crença 

de que a maioria dos felinos não são sociais e de que os ancestrais selvagens do gato 

doméstico também não eram. Esta idéia contribui para a visão popular de que gatos são seres 

traiçoeiros, incapazes de estabelecer relações sociais (BEAVER, 1992). De fato gatos podem 

viver de maneira solitária sem prejuízo algum para a sua biologia e esta forma de vida não é 

incomum. Contudo, o comportamento solitário deste animal deve-se muito mais ao modo 

como os recursos, principalmente alimentares, se encontram distribuídos no ambiente. 

Quando os alimentos são disponibilizados em quantidades suficientes e de modo a sustentar 

um grupo e quando estão condensados em um espaço ao invés de espalhados, estes animais 

então tendem a se engajar neste modo de vida social. Nesta situação, gatos se envolvem em 

uma série de atividades em grupo e complexas relações sociais acontecem (CROWELL-

DAVIS; CURTIS; KNOWLES, 2004).  

No modo natural de vida, o que determina a formação de uma colônia de gatos 

domésticos é a abundância de recursos concentrados em um espaço (LIBERG et al., 2000). 

Neste contexto a exibição de comportamentos agonísticos, sexuais, afiliativos e outros, são 

determinados pela idade, sexo e status social dos membros. As interações também variam 

com base no tipo e grau de exibição e simetria de quem inicia e quem eventualmente termina 

o ato. Quanto maior a colônia, mais complexas e variáveis estas interações se tornam 

(MCDONALD; YAMAGUCHI; KERBY, 2000). Nos casos em que os gatos não vivem em 

colônias, é comum que eles se envolvam em encontros sociais fora das casas, em espaços 

comuns e ao ar livre. Estes encontros são muito relacionados com o comportamento sexual, 

mas também têm uma forte influência do comportamento social, já que muitas das vezes estes 

animais se encontram e ficam por longo tempo próximos uns dos outros sem executar nenhum 

ato sexual (BEAVER, 1992).  
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Em geral as colônias têm um perfil matriarcal, constituídas principalmente por fêmeas 

com seus filhotes e com eventual associação de machos jovens e adultos ao grupo. As fêmeas 

geralmente são filopátricas, ou seja, nascem em um determinado local e ali permanecem. Já os 

machos costumam se dispersar para outros territórios quando adultos (LIBERG et al., 2000). 

As fêmeas têm forte ligação com os filhotes e estes por sua vez têm forte ligação social com 

os irmãos, até mesmo na idade jovem. Dois tipos de fêmeas são detectados nos grupos: as 

centrais e as periféricas. As centrais são as que têm boa saúde e alta taxa reprodutiva. Já as 

periféricas são as que têm uma saúde mais debilitada, baixa taxa reprodutiva ou que são 

menos aparentadas às demais. Provavelmente as periféricas foram banidas do grupo central. 

Sucessivas linhagens vão se sucedendo a partir das fêmeas e construindo a colônia que em 

geral apresenta uma composição social complexa de interações predominantemente positivas 

(MCDONALD; YAMAGUCHI; KERBY, 2000). As fêmeas formam entre sim um complexo 

de relações de cooperação mesmo que não haja um parentesco direto de mãe e filha entre elas. 

Esta cooperação se dá durante o parto de uma das fêmeas e durante a criação, proteção e 

amamentação dos filhotes (CROWELL-DAVIS; CURTIS; KNOWLES, 2004). 

Não há um consenso na literatura sobre a existência de uma verdadeira hierarquia de 

dominância nas colônias de gatos. Isto se deve ao fato de que os estudos variam quanto ao 

perfil já que alguns centralizam suas conclusões para gatos que vivem livres em colônias e 

outros para gatos que vivem em laboratórios (BRADSHAW; CASEY; BROWN, 2012). A 

extensão destas conclusões para gatos que vivem como animais de companhia nas residências 

não é muito segura, segundo a perspectiva de Rochlitz (2005). Alguns autores acreditam que a 

hierarquia nos grupos de gatos existe de maneira linear, em especial em grupos pequenos 

(NATOLI; BAGGIO; PONTIER, 2001). Outros defendem a existência de uma hierarquia 

transitiva dependente do contexto, em que os animais reagem aos comportamentos dos demais 

em cada situação compondo uma hierarquia momentânea e variável para cada perfil 

comportamental (BONANNI et al., 2007; BRADSHAW; CASEY; BROWN, 2012). Esta é 

uma perspectiva muito aceita já que gatos ainda possuem um grau primitivo de socialização 

em função da sua recente domesticação (BRADSHAW; CAMERON-BEAUMONT, 2000). 

Como apontado por Bradshaw, Casey e Brown (2012) há autores que recusam a existência de 

uma hierarquia de dominância em qualquer cenário, enfatizando que o grupo é formado por 

associações de fêmeas que cooperam entre si e machos que se associam de maneira eventual. 

Todavia, a ausência total de hierarquia social também não é muito convincente porque, 

quando os animais vivem em grupos algum grau de organização no comportamento dos 

membros é esperado biologicamente. Assim, em se tratando de hierarquia de dominância para 
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colônias de gatos domésticos, Bradshaw, Casey e Brown (2012) enfatizam que todas as 

nomenclaturas utilizadas relativas a dominantes e subordinados, referem-se muito mais ao 

modo como o grupo é entendido pelo observador humano do que a uma real hierarquização 

estável dos animais. Estes autores inclusive colocam as palavras subordinado e dominante 

entre aspas, provavelmente para enfatizar o grau de abstração que elas compreendem. 

Sugerem ainda que cada situação deve ser observada buscando entender a estrutura social dos 

gatos considerando o espaço por eles utilizado e lembrando que estes animais são seres 

fortemente territoriais.  

Os momentos em que esta hierarquização aparente pode ser apresentada incluem o 

acesso às fêmeas no cio e o acesso a recursos alimentares, água e locais de descanso. Todavia, 

ao contrário de espécies fortemente sociais que possuem rituais claros que mostram os graus 

de subordinação e dominância, o gato doméstico não possui esta estrutura social típica da 

espécie e as exibições vão surgindo na medida em que os contextos se dão (BRADSHAW; 

CASEY; BROWN, 2012). Em geral os dominantes têm prioridade aos recursos, embora nem 

sempre a exijam, pois isso depende de fatores como sua motivação em obter o recurso e sua 

relação com o grupo de subordinados. A dominância em uma situação é exibida muito mais 

por meio de sinais corporais do por meio de comportamentos agressivos e é possível que haja 

mais de um animal igualmente dominante em uma determinada situação. Em geral os 

subordinados não encaram o dominante. Também exibem orelhas abaixadas, cabeça virada 

para outro lado e costumam de afastar. Podem abaixar a cauda enrolando-a na perna, se 

posicionar agachado e em último caso, rolar no chão, um sinal máximo de submissão. Já o 

dominante costuma encarar o subordinado, enrijecer o corpo, levantar as orelhas e elevar a 

ponta da cauda (BRADSHAW; CAMERON-BEAUMONT, 2000). Animais que não foram 

adequadamente socializados, principalmente durante a fase jovem, podem manifestar a sua 

dominância com patadas, vocalizações e outras manifestações agressivas (CROWELL-

DAVIS; CURTIS; KNOWLES, 2004).  

O período de socialização do gato corresponde a fase na qual o animal forma os 

vínculos sociais que desenvolverá ao longo da vida. É nesta fase em que as aproximações com 

outros gatos,  humanos e outras espécies, como cães, devem ser estimuladas. Embora haja 

variação em função de fatores ambientais, genéticos, sexuais e diferenças individuais de 

personalidade, no geral o período sensível de socialização vai de duas a sete semanas de vida. 

Após este período a socialização não é impossível, mas vai se tornando mais difícil à medida 

que o animal cresce (BEAVER, 1992; TURNER, 2000; ROCHLITZ, 2007).  
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As colônias de gatos são formadas por indivíduos geralmente aparentados e a entrada de 

membros novos não é muito fácil. Os gatos da colônia tendem a exibir comportamento 

agressivo em direção a estes novos membros (CROWELL-DAVIS; CURTIS; KNOWLES, 

2004) e isto faz com que a introdução bem-sucedida de um gato novo em uma residência, por 

exemplo, seja um processo complexo e demorado. Natoli, Baggio e Pontier (2001) defendem 

que é mais comum que o comportamento agressivo seja exibido pelas fêmeas, provavelmente 

devido à conformação matriarcal da colônia. Barry e Crowell-Davis (1999), todavia, apontam 

para a inexistência de diferença entre machos e fêmeas tanto na exibição de comportamentos 

agressivos quanto afiliativos. Alguns fatores que interferem nas manifestações de confronto 

entre gatos domésticos são tamanho, peso e sexo dos envolvidos, o horário do dia em que o 

encontro ocorre, o local onde os animais estão, a presença de alimento, o histórico do animal, 

sua composição genética e o número de animais na colônia (BRADSHAW; CASEY; 

BROWN, 2012). A relação entre as fêmeas, como já destacado, é geralmente amigável e a 

relação entre machos é aparentemente de tolerância. Esta relação de tolerância pode se 

alternar para uma relação agressiva, em especial na competição por uma fêmea no cio. Neste 

caso pode acontecer que, se a sinalização ritualizada não garantir o acesso à fêmea, os 

dominantes executem comportamento agressivo em direção aos subordinados (BONANNI et 

al., 2007). Neste contexto os machos adultos em grupos grandes direcionam comportamento 

agressivo a outros machos adultos. Já em grupos pequenos, este comportamento é direcionado 

principalmente aos jovens (MCDONALD; YAMAGUCHI; KERBY, 2000). Machos que 

convivem positivamente exibindo comportamentos afiliativos, contudo, podem alternar na 

cópula de uma fêmea, sem agressão (CROWELL-DAVIS; CURTIS; KNOWLES, 2004). 

Os comportamentos agressivos, também conhecidos como agonísticos, envolvem 

posturas corporais e atos relacionados com a fuga, ataque defensivo ou ataque agressivo 

(NATOLI; BAGGIO; PONTIER, 2001). Acontecem em situações de comportamento sexual, 

comportamento alimentar ou em momentos em que estímulos externos ou internos fazem com 

que o animal se torne irritável. Essas manifestações podem ser brandas, com um simples 

abaixar de orelhas e posicionamento das mesmas para trás; moderadas, com o abaixar das 

orelhas e emissão de uma vocalização intensa; ou severas, quando somado ao abaixar de 

orelhas e à vocalização, o animal arqueia a coluna, eleva os pêlos e exibe a cauda em formato 

U de invertido. Machos adultos são os que mais se envolvem em confrontos, seja por causa da 

competição sexual ou pela defesa do território e isto se deve à atuação do hormônio 

testosterona não só no comportamento sexual, como também no comportamento agressivo. 

Gatos que estão sentindo dor ou medo, gatas protegendo seus filhotes e aqueles indivíduos 
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que defendem um recurso, também podem manifestar comportamento agressivo quando se 

sentem ameaçados (BEAVER, 1992).  

Entende-se por comportamento afiliativo as exibições sociais positivas que se dão entre 

os indivíduos de um grupo. Estas interações não raro são precedidas pela exibição da cauda 

elevada, um sinal de que o animal que se aproxima irá se envolver neste tipo de contato. A 

cauda elevada também inibe o comportamento agressivo do receptor e é um sinal de que o 

animal reconhece o status social superior do outro, pois geralmente é o gato de status social 

inferior que inicia o contato (BONANNI et al., 2007; CAFAZZO; NATOLI, 2009). Os 

comportamentos afiliativos incluem dormir e comer juntos, dividir espaços, se esfregar e tocar 

um no outro, tocar nariz com nariz, lamber um ao outro (alo-limpeza) e eventualmente 

brincar. Estes comportamentos podem ser dar entre fêmeas, fêmeas e machos, filhotes, 

adultos e filhotes e entre machos adultos. Estes comportamentos positivos também são 

direcionados para o tutor humano, principalmente o comportamento de esfregar (CROWELL-

DAVIS; CURTIS; KNOWLES, 2004). Quando um gato perde o seu parceiro preferencial na 

colônia, aquele com quem exibia a maior parte dos comportamentos afiliativos, pode 

apresentar reações como anorexia e excessiva vocalização (BEAVER, 1992).  

O comportamento de esfregar, geralmente é efetuado com a cabeça, o lado do corpo e a 

cauda. Esta se mantém elevada e se enrosca com a do outro gato ou é esfregada no corpo do 

receptor, que costuma ronronar durante este encontro (CROWELL-DAVIS; CURTIS; 

KNOWLES, 2004). O comportamento de alo-limpeza é efetuado em direção à cabeça e 

pescoço do outro gato e é solicitado por um animal em relação ao outro. Aquele que recebe 

também costuma ronronar, o que parece ser um indicativo de conforto (BRADSHAW; 

CAMERON-BEAUMONT, 2000). A alo-limpeza tem sido indicada como um 

comportamento que previne confrontos e redireciona uma agressão em potencial (VAN DEN 

BOS, 1998). Tanto alo-limpeza quanto esfregar são comportamentos úteis na formação e 

reforço de vínculos sociais entre os pares, mas também colaboram para a troca de odores entre 

os animais compondo, em última análise, um odor único na colônia, unificando a 

comunicação odorífera do grupo (BRADSHAW; CAMERON-BEAUMONT, 2000).  

Nos momentos de comunicação social, gatos costumam efetuar vocalizações 

sinalizadoras do estado em que se encontram. Os sons emitidos em encontros agonísticos e 

sexuais costumam ser intensos, dada a tensão corporal do animal (BRADSHAW; 

CAMERON-BEAUMONT, 2000). De acordo com Crowell-Davis, Curtis e Knowles (2004), 

quando efetuam sons com a boca fechada, como no ronronar, geralmente estão sinalizando 

um estado positivo, de conforto. Quando efetuam sons com a boca aberta, o que caracteriza os 
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vários tipos de miados, gatos sinalizam comunicações diversas, em geral não-negativas. São 

sons que são emitidos como forma de uma comunicação entre eles, mas principalmente deles 

com outros seres, como os humanos e cães. Os miados são sons aprendidos para solicitar algo 

como alimento e contato físico e ao longo da evolução, gatos aprenderam vários modos miar 

para comunicar diferentes necessidades (BRADSHAW; CAMERON-BEAUMONT, 2000). 

Quando eles emitem sons com a boca semi-aberta em uma posição imutável, geralmente 

sinalizam agressividade. São sons como os uivos, sibilos e rosnados (CROWELL-DAVIS; 

CURTIS; KNOWLES, 2004). A agressão sinalizada pode ser oriunda de situações mais 

complexas como medo ou dor (ROCHLITZ, 2000a). Todas essas vocalizações são 

acompanhadas de outros modos de comunicação, em especial as posturas da cauda e das 

orelhas, compondo uma comunicação mais completa do estado do animal.  

Sobre as posturas corporais, de acordo com Rodan (2010) as orelhas eretas sinalizam 

concentração e estado de alerta. Orelhas baixas e viradas para o lado, sinalizam uma postura 

defensiva de submissão. Se as orelhas estiverem baixas e viradas para trás, sinalizam 

agressividade. Quanto às pupilas, acredita-se que o tamanho das mesmas relacione-se com a 

intensidade da situação: quando estas estão em formato de fenda, contraídas, sinalizam que o 

gato está calmo. Pupilas muito dilatadas sinalizam animal com muito medo e preparado para 

resposta de fuga. Aquelas com desenho oval sinalizam agressividade. Sobre a cauda, a autora 

ressalta que quando vertical ou enrolada, sinaliza uma situação positiva, relaxada e amigável. 

Quando direcionada para o solo ou perpendicular a ele, sinaliza agressividade. Se a cauda de 

move rapidamente de um lado para o outro, indica que o animal está agitado, irritado ou 

excitado. De maneira geral quando o pêlo do corpo do gato, especialmente o pêlo das costas 

perto da cabeça, está ereto há a sinalização de medo ou agressividade por parte do animal 

(BRADSHAW; CAMERON-BEAUMONT, 2000). Quando o gato exibe posturas mais 

próximas do solo, tendo como o extremo o ato de rolar, sinaliza que provavelmente não irá se 

envolver com comportamentos agressivos. Já a manutenção da postura ereta, em um contexto 

que envolva possibilidade de encontro agonístico, sinaliza a possibilidade do animal se 

defender agressivamente ou mesmo atacar (BURRY; CROWELL-DAVIS, 1999).  

Outra forma muito comum de comunicação entre os felinos são os odores. Quando um 

gato se aproxima de outro é comum que haja uma investigação olfatória do animal 

introduzido, pelo animal residente. O gato cheira o nariz e a região anal do outro, cheira a 

região da boca, das têmporas e então toca as narinas e bigodes e esfrega a cabeça um no outro, 

um sinal final de aceitação da presença do animal introduzido (BEAVER, 1992). Gatos 

marcam o seu território espalhando odores por meio dos comportamentos de urina em spray, 
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esfregar e arranhar, sendo que este último comportamento, além de adicionar odores próprios 

ao ambiente, também serve para afiar as unhas e deixar sinais visuais da sua passagem em um 

espaço (FELDMAN, 1994; ROCHLITZ, 2005). Gatos possuem glândulas sebáceas ao redor 

da boca, queixo, canais auditivos, área perianal e entre os dedos. Segundo Pageat e Gaultier 

(2003), os feromônios liberados pelas glândulas sebáceas estão envolvidos na marcação 

territorial e nas relações sociais. O animal marca alguns pontos no seu território esfregando 

principalmente a face e esta marcação o ajuda na orientação espacial, na classificação dos 

objetos como conhecidos e na sinalização sexual. O comportamento de esfregar em objetos é 

mais proeminente em machos adultos do que em fêmeas e filhotes (BRADSHAW; 

CAMERON-BEAUMONT, 2000). Quando esfregam ou arranham, gatos liberam secreções 

de percepção olfatória para outros indivíduos (WELLS, 2009), que notam a presença destes 

odores por meio do apurado sentido de olfação que possuem e do comportamento de 

Flehman. Este comportamento é executado principalmente na presença de odores de outros 

gatos. A boca fica entreaberta e as moléculas de odor são captadas pelo órgão vomeronasal 

localizado no teto da boca, atrás dos dentes incisivos superiores (RODAN, 2010).   

 Sobre a marcação com a urina em spray, Rodan (2010) enfatiza que durante este 

comportamento, hormônios são liberados das glândulas perianais. Este comportamento 

relaciona-se com sinalizações sexuais geralmente de machos para fêmeas e com a marcação 

olfatória e visual de um território (BRADSHAW; CAMERON-BEAUMONT, 2000). De 

acordo com Dehasse (1997) a urina em spray acontece quando há alguma excitação 

emocional, como durante a caça ou invasão do território. Também acontece quando há a 

perturbação do odor familiar por meio da presença de outros odores conflitantes como os de 

outro gato, cão ou humano. Pageat e Gaultier (2003) também entendem que este 

comportamento ocorre quando o território do animal é física ou socialmente modificado. 

Crowell-Davis, Curtis e Knowles (2004) enfatizam que a urina em spray é usada para 

comunicar o status sexual do animal, para orientá-lo em termos de localização e tempo e para 

comunicar o seu estado emocional. Este comportamento é exibido tanto por machos quando 

por fêmeas, embora seja mais comum em machos, e segue a sequência: aproximar-se de um 

local vertical, cheirar e executar o comportamento de flehmen, eventualmente exibir 

comportamento de amassar o solo, posicionar o corpo de costas para superfície vertical, elevar 

a cauda, apresentar dilatação da pupila, arquear a região posterior do corpo, chacoalhar a 

cauda, lançar um jato de urina em spray na superfície vertical, exibir comportamento cheirar 

direcionado à referida superfície e abandonar o local (DEHASSE, 1997).  



 

 

42 

 

A organização do horário em que o gato se alimenta, dorme, brinca e elimina, costuma 

ser bem rígida, pois estes animais possuem uma rotina bastante fixa. Sobre o espaço utilizado, 

a área de vida de um gato usualmente inclui um espaço central e áreas periféricas onde ele 

elimina as excretas, caça e descansa. A área de vida costuma ser maior para os machos do que 

para as fêmeas (LIBERG et al., 2000). A área usada pelo animal pode ser dividida em área de 

uso geral, território, distância de fuga, distância crítica, distância pessoal e distância social. 

Estas distâncias dizem sobre o quanto animal tolera aproximação e uso de seus recursos. O 

território é o espaço dentro da área de uso geral que é usado ativamente e defendido de outros 

gatos. Em uma residência, a área de uso geral e o território são sinônimos. A distância de fuga 

refere-se àquele espaço no qual o animal consegue fugir caso se sinta ameaçado. Já a distância 

crítica é um espaço menor, mais próximo do animal, em que esta fuga não é conseguida e 

cabe ao animal lutar contra o invasor. Quando o gato é confrontado com indivíduos e espécies 

que não teme, duas outras distâncias são identificadas: A distância pessoal, aquela em que o 

ser que se aproxima consegue tocar o animal; e a distância social, um espaço mais amplo em 

que é autorizada a aproximação em direção ao gato, mas não o seu toque, ou seja, não é 

permitida a invasão do seu espaço pessoal (BEAVER, 1992). 

Sobre os efeitos da castração sabe-se que os comportamentos agressivos diminuem 

sensivelmente. O ato de sair para a rua também é reduzido, caso a castração seja efetuada até 

um ano de idade. O comportamento de urina em spray também apresenta redução em sua 

exibição embora haja variação entre os indivíduos com possibilidade de continuação dos 

referidos comportamentos mesmo após a castração (BRADSHAW; CASEY; BROWN, 2012).  

Embora haja um conhecimento relativamente padronizado sobre a forma como os gatos 

domésticos exibem o comportamento social, existe a influência de diferenças individuais 

relativas a temperamento, forma de socialização quando jovens, respostas a fatores ambientais 

e histórico de vida. Estas diferenças são expressas na relação social com outros gatos, seres 

humanos e objetos novos (DURR; SMITH, 1997; BARRY; CROWELL-DAVIS, 1999).  

1.8.2. Comportamento social inter-específico: Os seres humanos e o gato  

 

De acordo com Driscoll, McDonald e O’Brien (2009) a domesticação do gato ocorreu 

naturalmente há 9.500 anos a.C, na região conhecida como Oriente Próximo ou Sudoeste 

Asiático. Acredita-se que gatos ferais (Felis silvestris lybica) se aproximaram dos ambientes 

humanos - pela disponibilidade de alimento e abrigo - sendo tolerados pelas pessoas. Ao 

longo do tempo, por seleção natural, os gatos foram se diferenciando dos seus parentes 
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selvagens formando a espécie Felis silvestris catus. Portanto, gatos representam um estágio 

ainda primário de domesticação quando comparados com outros animais, como o cão, por 

exemplo, domesticado há 33.000 anos (OVODOV et al., 2011). Desta forma gatos exibem 

características comportamentais similares às de seus parentes selvagens, principalmente no 

padrão social, de predação e caça (MIKLÓSI; PONGRÁEZ; LAKATOS, 2005). 

O número de gatos como animais de estimação cresce ao redor do mundo acompanhado 

a tendência dos Estados Unidos e da Europa, onde ultrapassa o número de cães (ROCHLITZ, 

2000). No Brasil o crescimento do gato como animal de companhia também é significativo 

embora no país o número de cães ainda seja superior (ABINPET, 2011). Este crescimento 

possui íntima relação com o comportamento deste animal, em especial o comportamento 

social (CHASELING, 2001). Como gatos apresentam características sociais ainda primitivas 

(BRADSHAW; CASEY; BROWN, 2012), não dependem tão fortemente da atenção humana 

como é o caso de outros animais de companhia. Além disso, embora no modo de vida livre 

estes animais possuam territórios amplos, sua versatilidade e tamanho reduzido permite que se 

eles adaptem facilmente a pequenos espaços, como apartamentos, por exemplo, sem prejuízos 

significativos para o seu bem-estar (BRADSHAW; CASEY; BROWN, 2012). Entretanto, 

algumas pessoas exageram nesta compreensão, deixando os seus animais em espaços 

extremamente reduzidos e empobrecidos, além de exporem os mesmos a condições de 

extrema solidão. Embora os gatos sejam versáteis e consigam viver melhor em espaços 

menores e com menor atenção humana, não são seres exclusivamente solitários e logo, 

demandam algum grau de contato social, em especial com o tutor. Na ausência extrema deste 

contato e em situações de empobrecimento espacial, gatos podem exibir comportamentos 

indicativos de estresse contribuindo para a redução do seu bem-estar (ROCHLITZ, 2000).  

Uma socialização adequada entre o humano e o gato inclui o contato durante o período 

sensível do felino, que acontece entre a segunda a sétima semanas de vida. Todavia, outros 

fatores também interferem no sucesso desta socialização. A manipulação do animal quando 

filhote, por exemplo, é um fator que interfere no quanto este indivíduo aceitará contatos 

futuros. Em geral recomenda-se que o tutor dedique entre 40 e 60 minutos manipulando o 

gato, ou seja, acariciando, pegando no colo e brincando com contato físico. O contato com 

mais de um humano também é importante para aceitações futuras, bem como, se possível, a 

presença da mãe. Quando o filhote é colocado em contato com o humano e a mãe está 

presente no ambiente, ela parece oferecer ao animal uma sensação de segurança, facilitando o 

contato com o humano. O oferecimento regular de alimento ao animal pelo tutor humano é 



 

 

44 

 

outro fator que contribui para a formação de vínculos embora não seja suficiente (BEAVER, 

1992; TURNER, 2000).  

Os comportamentos que o gato direciona ao humano, quando há uma relação positiva, 

são bastante similares aos exibidos pelos filhotes em direção à mãe. Também são similares 

àqueles comportamentos exibidos com outros gatos com os quais o animal possui 

relacionamento afiliativo. Os comportamentos incluem a exibição da cauda elevada, esfregar 

rosto e cauda no humano, deitar e rolar no chão quando está sendo acariciado e lamber 

(BEAVER, 1992). Se de uma maneira geral o gato não possui um padrão consistente de 

interação social com outros gatos, é bastante provável que esta ausência também se verifique 

na relação com o humano, caracterizando o que as pessoas compreendem como uma 

independência, nem sempre bem aceita (BRADSHAW; CASEY; BROWN, 2012).  

Embora o ideal seja a socialização do humano com o gato nas primeiras semanas de 

vida do animal, para que os efeitos positivos sejam mais proeminentes e duradouros, não se 

deve ignorar os efeitos da relação social tardia do humano com gatos jovens e adultos 

(CASEY; BRASDSHAW, 2008; MACHADO; DE SOUZA; ANDRIOLO, 2012). Gatos 

considerados amigáveis, cuja socialização primária foi bem sucedida, necessitam de poucos 

contatos com um humano desconhecido para desenvolver com ele uma relação também 

amigável. Estes animais costumam generalizar suas relações positivas para a maioria dos 

humanos com quem têm contato. Já os gatos tímidos ou medrosos, cuja socialização primária 

foi ausente ou incompleta, necessitam de uma grande quantidade de contatos positivos com o 

humano que desconhece para que forme com ele uma relação social. Ao contrário dos 

confiantes, estes gatos tendem a identificar individualmente o humano com quem se relaciona 

positivamente. Os amigáveis ou confiantes, precisam vivenciar uma série de relações 

negativas com o humano para que deixem de se socializar com ele. Por outro lado, os tímidos 

ou medrosos precisam de um pequeno evento negativo para deixar de confiar totalmente na 

relação com o humano (TURNER, 2000).  

Sobre o sucesso do relacionamento entre o gato e a pessoa, Mendl e Harcourt (2000) 

apontam como fatores importantes para um relacionamento positivo: o convívio social do 

gato durante a fase de filhote, com a mãe e irmãos, a influência genética paterna, a qualidade 

do cuidado maternal, a duração e qualidade da socialização com o humano, a complexidade 

do ambiente e a raça. McCune (1995) mostra que há uma contribuição genética paterna 

fundamental na socialização do filhote com o humano: Filhotes de pais mais sociáveis tendem 

a ser mais sociáveis e também menos neofóbicos. Quanto a raça, os gatos persa e siamês são 

apontados como sendo mais interativos socialmente do que os gatos sem raça definidida 
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(SRD) (BERNSTEIN, 2005) embora em termos de atividade estas duas raças representem 

extremos, com o siamês sendo geralmente bem mais ativo que o persa.  

Quando fatores genéticos e ambientais se combinam no período sensível de socialização 

do gato, diferentes tipos de personalidade ou temperamento podem ser produzidos. Os 

aspectos mais significativos na relação do gato com o humano, neste sentido, são as 

diferenças individuais entre os animais, mais do que sexo e idade dos gatos e das pessoas 

(TURNER, 2000). Gatos podem ser identificados como animais passivos ou ativos, quanto ao 

nível de atividade que executam bem como frustrados, ansiosos, curiosos ou equilibrados, 

quanto à reação que têm frente aos estímulos do ambiente (TURNER, 2000; ELLIS, 2009). 

No geral, gatos que vivem exclusivamente dentro de casa, costumam ser mais curiosos e 

ativos do que aqueles que têm acesso às ruas (TURNER, 2000). Stammbach e Turner (1999), 

ao avaliarem o grau de afeição das pessoas com os gatos com os quais convivem, mostram 

que estes animais podem ser para alguns indivíduos, substitutos nas conexões sociais. Para a 

grande maioria, todavia, gatos representam uma fonte adicional de suporte emocional. Zasloff 

e Kidd (1994) ressaltam que embora o relacionamento do homem com o gato não substitua o 

relacionamento entre as pessoas, os gatos são compreendidos como importantes fontes de 

prazer e conforto emocional para seus tutores.  

De acordo com Turner (2000) o nível de afeição de uma pessoa com o gato depende de 

fatores como o uso adequado e regular da caixa de areia por parte do animal, o grau de 

curiosidade do gato, sua tendência a brincar, sua previsibilidade e aceitação do contato físico 

com o humano. As pessoas são divididas então em amantes de gatos e adotantes com baixo 

envolvimento, de acordo com o grau de relacionamento que desenvolvem com o animal. 

Ainda segundo Turner (2000), os principais fatores que atuam na adoção de um animal são 

suas características físicas como cor e tamanho, sua raça, bem como seu comportamento e 

temperamento, sendo estes últimos dois fatores os mais significativos. Popularmente, entre os 

donos de gatos, aqueles animais vistos como mais dependentes são também compreendidos 

como aqueles que mais gostam do contato com o humano.  

Os momentos em que há a interação social entre o humano e o gato incluem a 

alimentação do animal, ocasiões de brincadeiras, contato físico como carinhos e cuidados do 

pêlo e unhas e interações vocais. Gatos adultos brincam bem menos que gatos jovens ou 

filhotes e alguns preferem simplesmente estar em contato físico com o humano do que 

realmente brincar (TURNER, 2000). Os humanos costumam interagir com os gatos por meio 

de vocalizações similares às utilizadas em direção à crianças, com mudança no tom de voz e 

nas palavras ditas (BRADSHAW; CASEY; BROWN, 2012). 
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 Durante o ato de acariciar, fica evidente que gatos preferem contato físico na região das 

têmporas, queixo, entre os olhos e entre as orelhas. No geral, embora haja diferenças 

individuais, não gostam de contato na região da cauda e barriga (BERNSTEIN, 2005). É 

comum que o contato inter-específico iniciado pelo animal dure mais tempo do que aquele 

iniciado pela pessoa. Neste sentido, gatos preferem as interações iniciadas por eles e é por isto 

talvez que muitas pessoas entendem que gatos gostam mais dos humanos que não gostam 

deles. Na verdade estes animais vão em direção à pessoas que aguardam o seu contato, ao 

invés de forçá-lo por si mesmas. Gatos preferem efetuar vários contatos de curta duração e 

intensidade com o humano ao invés de exibirem contatos longos e intensos (BRADSHAW; 

CASEY; BROWN, 2012). 

No geral, as mulheres são as que mais interagem com os gatos, com contato físico e 

vocalizações. Adultos tendem a esperar o contato espontâneo do animal, enquanto crianças 

geralmente procuram o animal. Idosos costumam aceitar melhor a natureza independente do 

gato, em comparação com os jovens e adultos. Pessoas que vivem sozinhas costumam 

interagir por mais tempo e mais frenquentemente com o gato que vive na sua residência do 

que aquelas pessoas que vivem em casais ou com mais pessoas. Assim, gatos que vivem em 

casas com muitas pessoas, geralmente recebem menos atenção social (TURNER, 2000).  

1.9. O bem-estar do gato doméstico 

 

Após considerar as principais características que definem o repertório comportamental 

do gato doméstico, o objetivo desta seção foi definir o modo como o bem-estar deste animal 

pode ser aumentado com auxílio de intervenções humanas simples. Também serão 

apresentados os momentos em que o bem-estar se apresenta reduzido, com base em indícios 

comportamentais.  

Bem-estar é um conceito científico que abrange aspectos comportamentais e 

fisiológicos dos animais. A preocupação com estes aspectos, no entanto, possui uma natureza 

relacionada com a ética e com a responsabilidade que os seres humanos como agentes morais 

devem ter com os animais não-humanos. Uma vez que o bem-estar de um animal foi 

cientificamente avaliado e mensurado, decisões de consistência moral podem ser tomadas 

(BROOM; JOHNSON, 1993). 

Bem-estar é um conceito que diz sobre o quanto um animal é capaz de lidar com os 

desafios do seu entorno. É uma característica que varia em uma escala que vai de muito bom a 

muito ruim e é algo que não pode ser oferecido a um indivíduo, pois ele já o possui em algum 
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grau. As atitudes humanas podem aumentar o nível de bem-estar de um animal e um estado 

muito ruim de bem-estar indica que o animal possui dificuldades sérias em lidar com os 

desafios do ambiente. Neste caso o animal pode vivenciar situações de estresse, medo e dor. 

Em casos de bem-estar empobrecido o animal exibe comportamentos anormais como 

estereotipias, inatividade e auto-mutilação além de sinais comportamentais de aversão a um 

dado estímulo. Fisiologicamente o animal pode apresentar doenças, supressão no sistema 

imunológico e produção de hormônios indicativos de estresse (BROOM; JOHNSON, 1993).   

O estudo do bem-estar dos gatos domésticos é importante na medida em que se entende 

que esses animais possuem valor moral e interesses que devem ser satisfeitos, em especial 

quando vivem em cativeiro sob os cuidados das pessoas. Estes animais têm o direito de ser 

bem assistidos quando estão sob a custódia humana e isto inclui a atenção com a saúde, 

nutrição e guarda responsável (FRASER, 2012). O cativeiro em questão inclui abrigos para 

animais abandonados, laboratórios de pesquisa e também as residências (ROCHLITZ, 2000b). 

Nestes locais restrições espaciais e ausência de complexidade que estimule o universo 

sensorial destes felinos pode fazer com que estes animais tenham o seu bem-estar reduzido. O 

estudo do bem-estar dos gatos domésticos é importante também na medida em que estes 

animais crescem em número nas residências, abrigos e laboratórios. Também é significativo o 

número de gatos que nascem sem donos nas ruas ou que são abandonados. Esta situação se 

deve, entre outros fatores, à relação negativa que muitas vezes se desenvolve entre os 

humanos e estes felinos, especialmente no que diz respeito à não-compreensão do 

comportamento destes animais (ROCHLITZ, 2000a). A fim de garantir uma relação 

harmônica entre o homem e o gato, as necessidades e o bem-estar destes animais devem ser 

considerados (BRAASTAD; BAKKEN, 2002).  

Objetivando contribuir com o aumento do bem-estar, estratégias de enriquecimento 

ambiental podem ser conduzidas. Entende-se como enriquecimento ambiental intervenções 

Na qualidade de um espaço facilitando o aumento do bem-estar do animal. São intervenções 

físicas, sociais, de manejo e design que proporcionam o aumento da diversidade 

comportamental, da exibição de comportamentos típicos da espécie e do uso do espaço 

reduzindo comportamentos anormais e inatividade (NEWBERRY, 1995; YOUNG, 2003). 

Rochlitz (2005) classifica os enriquecimentos ambientais para gatos em físico, sensorial, 

social, ocupacional e nutricional. Segundo Ellis (2009), as estratégias de enriquecimento 

ambiental para gatos podem ainda ser animadas ou inanimadas. A companhia de outros gatos, 

de humanos ou outras espécies - como cães - configura estratégia animada. Já como estratégia 

inanimada, entende-se o oferecimento de brinquedos, formas diferenciadas de alimentação, 
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intervenções espaciais físicas - como prateleiras e arranhadores - e as intervenções sensoriais, 

como os enriquecimentos visuais, auditivos, feromônios e odores.  

O espaço em que o gato vive deve ser adequadamente dividido em área de alimentação, 

área de descanso e áreas de eliminação. Deve ser amplo o suficiente para que o gato exiba 

comportamentos que lhe são naturais como explorar, brincar e esconder. Quando o animal 

vive com outros gatos, é importante que o espaço seja manejado de forma que, caso queira, o 

gato possa evitar o contato com os demais. Os espaços de alimentação, descanso e eliminação 

também deverão ser multiplicados em função do número de animais. Em espaços muito 

pequenos ou onde é impossível evitar o contato com outros indivíduos, o gato tende e ficar 

inativo e possivelmente escondido (ROCHLITZ, 2000a).  

A qualidade do ambiente é ainda mais importante do que o tamanho. Gatos usam 

espaços elevados para observar o seu entorno e assim, dimensões verticais como prateleiras e 

estruturas de escalada são muito importantes para estes animais. O comportamento de 

esconder também é bastante comum quando o animal se incomoda com modificações no 

espaço. Assim, locais que permitam a execução deste comportamento são igualmente 

importantes. A combinação de espaços elevados e que permitam o ato de esconder, é ainda 

melhor (ROCHLITZ, 2000a). 

Gatos são animais que geralmente possuem uma rotina fixa. Desta forma, devem ser 

evitadas mudanças bruscas na sua rotina de alimentação, eliminação e descanso, bem como 

alterações radicais no espaço que utilizam (ROCHLITZ, 2000a). Os espaços destinados para 

descanso devem ser confortáveis, compostos de poliéster, madeira, palha, tecido ou papel. 

Gatos preferem que estes espaços sejam compostos por materiais que mantenham a 

temperatura corporal. Neste sentido, o plástico de o metal devem ser substituídos 

(ROCHLITZ, 2000b). É importante que estes espaços sejam silenciosos e que eles possam 

descansar sem serem perturbados. Igualmente tranquilos devem ser os espaços destinados 

para a eliminação de excretas, onde serão colocadas caixas de areia em que o animal consiga 

eliminar e enterrar fezes e urina (CODE OF PRACTICE FOR THE WELFARE OF CATS, 

2009). As caixas de areia devem ser limpas diariamente, caso contrário o animal poderá 

eliminar em outros espaços, como nas camas destinadas ao descanso.  

É interessante que haja no espaço, pequenas jardineiras onde cresça grama, pois alguns 

gatos comem esta planta para auxiliar na expulsão de bolas de pêlos. Estruturas como postes 

comerciais feitos com sisal, pedaços de capacho e tapete também são recomendadas para que 

o animal possa efetuar seu comportamento natural de arranhar. Devem ser colocadas em 

locais de saída e entrada e perto dos locais de descanso (ROCHLITZ, 2005). Sobre este 
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aspecto, a remoção cirúrgica das garras do gato é fortemente criticada, pois frustra um dos 

principais comportamentos que este animal exibe, além de significar a remoção de uma parte 

que lhe é útil para eventual defesa (BROOM; FRASER, 2007).  

Para a exibição dos comportamentos de brincar e explorar o ideal é o oferecimento de 

brinquedos variados que se movam, que tenham textura e mimetizem características da presa, 

permitindo a exibição de atos próprios do comportamento de caça (ROCHLITZ, 2000a). 

Contudo, os brinquedos oferecidos devem ser variados, pois o gato se habitua rapidamente 

com o mesmo elemento, voltando a um estado de inatividade (ELLIS, 2009). Caixas de 

papelão costumam ser muito apreciadas por estes animais, tanto para brincar quanto para 

descansar e, portanto o seu oferecimento não deve ser evitado (ROCHLITZ, 2005).  

Outra forma de enriquecer o ambiente destes animais é oferecer alimento de forma não 

previsível. A alimentação do gato deve ser conduzida de acordo com a idade e peso do animal 

e a alimentação industrial de boa qualidade geralmente supre as necessidades nutricionais dos 

felinos de maneira satisfatória. Uma porção do alimento que deve ser oferecido diariamente 

pode ser fornecida escondida dentro de objetos, por exemplo. Isto estimula o comportamento 

exploratório (MACHADO; GENARO, 2010), alimentar e de forrageio (MCCUNE, 1995). A 

alimentação deve ser oferecida de preferência em pequenas porções ao longo do dia e os 

locais onde ele se alimenta e bebe água devem ser distantes dos locais onde elimina as 

excretas. É recomendado o oferecimento de pequenas porções de alimentação úmida (patês e 

sachês) que também pode ser escondida em objetos (OVERALL; DYER, 2005). O gato deve 

ter acesso à água limpa e fresca à vontade (CODE OF PRACTICE FOR THE WELFARE OF 

CATS, 2009) e é comum que prefiram beber de fontes de água corrente como em uma 

torneira pingando ou em uma pequena fonte (ROCHLITZ, 2005).  

A estimulação visual, olfatória e auditiva deve ser consideradas no cativeiro, com o 

oferecimento de estímulos como TVs e espaços para visualização externa (ELLIS; WELLS, 

2008), odores de animais e plantas (ELLIS; WELLS, 2010), sons de rádio em volume 

moderado, música suave e contato vocal do tutor (ROCHLITZ, 2000a). Sobre os odores, o 

fornecimento da erva-de-gato ou catnip (Nepeta cataria), tem sido uma forma interessante de 

enriquecer o espaço destes animais. O promotor deste comportamento é uma substância 

chamada nepetalactone. A erva-de-gato produz efeitos comportamentais mistos entre o 

comportamento de brincar e o comportamento sexual. No geral o animal se torna bastante 

ativo e esfrega o rosto em superfícies, no objeto contendo a erva além de rolar no chão 

(BRADSHAW; CASEY; BROWN, 2012).  
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Quanto ao contato social, se possível é importante que os gatos tenham a possibilidade 

de comunicação com outros indivíduos da mesma espécie bem como com seres humanos e 

outros animais. Não deve ser desconsiderada, no entanto, as características da personalidade 

destes animais, seu grau de socialização com outros seres e o modo de contato que preferem: 

físico de maneira direta, por meio de brinquedos ou simplesmente visual e vocal (ELLIS, 

2009). Como uma das principais razões para estresse em gatos domésticos é a obrigatória 

convivência com outros indivíduos de maneira muito próxima, permitir que os animais 

possam evitar o contato com outros, caso queiram é fundamental (BRADSHAW; CASEY; 

BROWN, 2012). A habituação dos animais entre si também é importante e corresponde a um 

período em que os animais que viverão juntos em um determinado espaço são apresentados 

uns aos outros gradativamente até que estejam de fato familiarizados. Gatos que não tiveram 

um processo de socialização bem sucedido quando filhotes, mesmo após habituados, irão 

evitar o contato com os outros indivíduos (ROCHLITZ, 2005; MACHADO; DE SOUZA; 

ANDRIOLO; 2012).  

Em situações de reduzido bem-estar, gatos se tornam inativos inibindo comportamentos 

naturais como alimentação, auto-limpeza, eliminação, exploração e brincadeiras, ao invés de 

exibir comportamentos anormais (ROCHLITZ, 2000b). Também é comum que se tornem 

agressivos (BRADSHAW; CASEY; BROWN, 2012).  

Para assegurar um nível elevado de bem-estar dos gatos que vivem nas residências é 

recomendado castrá-los e não permitir que eles tenham acesso às ruas. A castração reduz as 

tendências comportamentais de agressividade, comportamento sexual e territorial, bem como 

diminui a necessidade natural do animal em sair de casa. No caso das fêmeas, também impede 

que haja a reprodução indesejada. Evitando que o gato tenha acesso externo, situações como 

encontros agonísticos, atropelamentos, maus-tratos e doenças também são evitadas o que 

contribui para a melhoria do seu bem-estar. Ao mesmo tempo, como gatos são carnívoros 

predadores, limitar o seu acesso externo auxilia na redução do possível impacto que possam 

ter na fauna selvagem de uma dada área. O não acesso às ruas deve ser compensado com 

maiores oportunidades de entretenimento de modo que o animal possa exibir os seus 

comportamentos naturais sem prejuízos para a sua saúde e bem-estar (ROCHLITZ, 2000a; 

ROCHLITZ, 2005).  

As estratégias de enriquecimento ambiental devem considerar a personalidade do gato. 

Animais ativos se beneficiam de estratégias também mais ativas como o uso de brinquedos, 

intervenções sensoriais e alterações na apresentação do alimento. Animais passivos, ansiosos 

e medrosos se beneficiam de estratégias que ofereçam segurança, como prateleiras em 
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diferentes alturas que os permitam observar o entorno e caixas que os permitam se esconder 

caso queiram (ELLIS, 2009). Intervenções muito ativas para animais passivos podem causar 

medo nos mesmos. Por outro lado o oferecimento exclusivo de intervenções mais passivas 

pode provocar tédio em animais mais ativos.  

Outras recomendações feitas por Overall e Dyer (2005) para aumentar o bem-estar de 

gatos em cativeiro incluem: Massagear e acariciar o animal diariamente, caso a personalidade 

do mesmo permita, habituá-lo com caixas de transporte e promover atividades físicas mesmo 

que mínimas, ao adicionar ao ambiente rampas, pequenas escadas, túneis e cordas. Para estas 

autoras, o objetivo final dos enriquecimentos é garantir que os gatos vivam em um ambiente 

complexo e desafiador de modo que o seu bem-estar se mantenha elevado. 

CONCLUSÕES  

 

O objetivo deste capítulo foi sistematizar os principais comportamentos exibidos 

naturalmente pelo gato doméstico nos ambientes em que ele se encontra. Foi possível delinear 

um panorama que informa quais são os atos comportamentais mais comuns da espécie, 

independente da aceitação das pessoas a respeito. Diversos comportamentos entendidos como 

problemáticos na visão de alguns tutores são na verdade exibições perfeitamente normais, 

como por exemplo, caçar, marcar o território, exibir saídas noturnas quando lhe é permitido e 

executar vocalizações e posturas típicas durante a época reprodutiva. Estilos comportamentais 

também elucidados na sessão de comportamento social, também são exibições naturais, não 

somente para o gato, marcando a existência de diferenças individuais entre animais de uma 

mesma espécie.  

A partir desta revisão foi possível desenvolver o segundo objetivo deste estudo que 

visou comparar o comportamento do gato doméstico presente nos desenhos animados com os 

comportamentos reais da espécie.  
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CAPÍTULO 2. O COMPORTAMENTO DO GATO DOMÉSTICO NOS DESENHOS 

ANIMADOS: HÁ CONCORDÂNCIAS COM O MUNDO REAL? 

 

Os animais sempre foram representados nos meios de comunicação de maneiras 

bastante diversas e as imagens e comportamentos destes seres nem sempre são condizentes 

com a realidade (MALAMUD, 2010). Na maioria das vezes o que acontece é a humanização 

dos traços dos animais, fruto do processo de antropomorfização (OLIVEIRA Jr., 1998). De 

acordo com Belk (1996), desde fábulas antigas até as propagandas e desenhos animados 

atuais, os animais trazem inúmeras características humanas incluindo o pensamento, o caráter 

e a moralidade. É plausível que a representação de um animal na mídia seja fruto da 

percepção que uma determinada sociedade já possui sobre ele. Ao mesmo tempo é possível 

também que a forma com que o animal é apresentado pela mídia influencia na maneira como 

a sociedade vai lidar com os indivíduos reais (OLIVEIRA Jr., 1998; KLEIN; SHIFFMAN, 

2006).  Esta possível influência é mais preocupante com relação às crianças, pois embora o 

aprendizado moral seja um processo em contínuo desenvolvimento ao longo da vida (LIND, 

2000), a infância possui estágios de desenvolvimento específicos e bastante importantes para 

este aprendizado (OLIVEIRA; MORAES-SHIMIZU, 2012). No que se refere aos adultos, as 

representações na mídia podem reforçar uma opinião já trazida por aquele indivíduo: Se já 

trago um determinado ponto de vista a respeito de um animal e se uma fonte midiática reforça 

aquilo que já acredito, as chances de modificação deste paradigma tornam-se mais difíceis 

(OLIVEIRA Jr., 1998).  

Entre os diversos grupos de animais que existem, há aqueles cuja histórica relação com 

o homem é cercada por conflitos. São seres que carregam consigo conotações simbólicas e 

místicas desfavoráveis ou são vistos como inúteis perigosos ou nojentos. Alguns são 

antropomorficamente classificados com categorias morais humanas negativas, como 

traiçoeiros, maus ou perversos (ARLUKE; SANDERS, 1996). Podemos pensar, por exemplo, 

na cobra, nas aranhas e escorpiões e em predadores, como o lobo. Muitos dos que são 

socialmente aceitos em determinadas situações não o são em outras como é o caso do rato, 

aceito para experimentos científicos entendidos como benéficos pela nossa sociedade, mas 

banido do nosso convívio sempre que possível, quando encontrado em lixos e esgotos 

(ARLUKE; SANDERS, 1996). Outros podem carregar conotações paradoxais, como o 

próprio cão, entendido como fiel e bom, mas também muitas vezes como perigoso e mau 

(RITVO, 1994). Verifica-se assim, que há uma ampla gama de formas de se pensar a respeito 
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dos animais (SERPELL, 2004) e isso é natural, pois neste sentido metafórico e simbólico “os 

animais são bons para pensar” (LEVI-STRAUSS, 1976 apud ARLUKE; SANDERS, 1996). 

Todavia, quando deixamos que estas percepções atinjam nosso modo de agir, instala-se um 

problema de consistência ética, pois o julgamento moral que fazemos interfere no modo como 

escolhemos nos comportar frente aos animais (LEE; KANG 2012). Em geral quando os 

desqualificamos moralmente, tendemos a agir de maneira negativa, pois assumimos que 

aquele ser não é digno de consideração. Quando estas percepções são reforçadas pela mídia, 

podemos nos sentir autorizados a atuar deste modo. Portanto este ciclo sinaliza a necessidade 

de rever o nosso modo de pensar o animal e comunicar a respeito dele. 

Paul (1996) levanta uma importante reflexão: como é possível que cuidemos de tantos 

animais ao mesmo tempo em que ignoramos ou abominamos a existência de outros? Para a 

autora isto se deve à forma como nossos conhecimentos a respeito destes seres foram 

formados. Ela destaca o papel dos professores, amigos e parentes na construção da visão 

sobre o mundo animal infantil e enfatiza a participação significativa de fontes comunicativas 

como livros, gibis, televisão rádio e cinema nesta construção. Segundo a autora, a televisão 

tem um papel importante no desenvolvimento de crenças e atitudes, sendo também um 

possível instrumento promotor de mudanças, quando bem empregada.  

Um dos animais que mais vivencia conflitos com o homem, desde a sua domesticação 

no Sudoeste Asiático até os dias atuais é o gato doméstico. Cercado por simbolismos e 

misticismos o gato é um ícone que usualmente carrega a representação de diversas 

características humanas, nem sempre positivas. A percepção moral negativa deste animal é 

preocupante porque pode resultar em casos de abusos e maus tratos (MACHADO; PAIXÃO, 

2014). Somada a esta representação simbólica confusa e carregada de preconceitos, há ainda a 

incompreensão e/ou não aceitação da sua natureza comportamental e biológica (TURNER, 

2000). Assim, a biologia e a sociologia parecem se complementar para explicar as raízes da 

conflituosa relação do homem com o gato.  O que precisamos no presente é buscar conhecer o 

porquê destes conflitos e tentar corrigir as formas existentes de perpetuá-lo.   

Grande parte das informações e crenças deturpadas a respeito do gato doméstico se 

propaga através de meios de comunicação (AYBERK, 2011), como jornais, revistas, televisão 

e filmes (STRAUBHAAR; LAROSE, 2004) retroalimentando a conflituosa relação que o 

homem possui com este animal e possivelmente contribuindo para a sua reduzida 

consideração moral. Segundo Ayberk (2011), histórias criadas com inspirações místicas sobre 

os gatos incentivam o preconceito direcionado a estes animais e as gerações expectadoras 

neste processo, eventualmente com alguma influência adicional de outras fantasias, 
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começaram (ou continuam) a desprezá-los, produzindo uma série de consequências negativas 

para sua a existência.  

Um dos meios de comunicação que mais representa o gato de maneira negativa são os 

desenhos animados (PAUL, 1996). Entende-se como desenho animado o filme originado de 

uma sequência de desenhos, cada um deles um pouco diferente do outro e que quando 

filmados e executados juntos através de um projetor, dão a impressão de movimento 

(RANDOM HOUSE, 2001). Acredita-se que os desenhos animados sejam voltados 

principalmente para o público infantil, exercendo sobre ele forte influência no que diz respeito 

à canalização de gostos e imposição de ideologias (CARVALHO, 2003). Todavia, não se 

pode descartar a possibilidade da influência dos desenhos no universo comunicativo dos 

adultos já que eles muitas vezes abordam temas que são captados mais facilmente por este 

público do que pelas próprias crianças. Desenhos que apresentam mensagens relacionadas à 

ciência, violência, expressão de poder (CARVALHO, 2003) bem como sutilezas do 

comportamento humano (ex. ironia), tendem a ser mais bem compreendidos pelos adultos do 

que por crianças. Desta forma, refletindo sobre o que diz Silva (2010), os desenhos animados 

são um tipo de mídia que carregam duas possibilidades: ou interferem na produção de 

sentidos sobre as coisas por parte do telespectador (adulto e principalmente infantil), ou 

trazem intencionalidades representativas dos interesses das classes - ou da espécie - 

dominantes.  

É importante ressaltar que, o telespectador – especialmente o público infantil – já foi 

compreendido como exclusivamente passivo diante daquilo que é comunicado pela mídia 

televisiva. Hoje a maioria dos profissionais da área de comunicação, psicologia, pedagogia e 

antropologia, entendem que o sujeito tem um papel crítico, produtor de sentidos frente àquilo 

que é apresentado. Há uma influência que deve ser considerada e que de fato é preocupante 

quando o que é comunicado não se adequa à ética. Todavia, o receptor não é alguém incapaz 

de refletir sobre o que se apresenta. Especialmente, quando no caso das crianças, se for guiado 

por pais e professores (FERNANDES, 2012).  

De acordo com Oliveira Jr. (1998), quando alguém assiste a um filme ou desenho com a 

imagem de animais é possível que já traga um conceito daquele animal representado. O que a 

imagem e as situações apresentadas fazem é confirmar ou não as concepções prévias. Toda 

vez que o animal aparece na tela, as visões sobre ele são revivenciadas. Outra questão 

levantada por este autor é que, embora o animal representado no filme ou desenho animado 

seja único, na compreensão subjetiva da pessoa que assiste, ele pode ser interpretado como 

um ícone representativo de toda a espécie. Assim, podemos prever que quando um gato é 
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representado na TV com determinadas características e executando uma série de atividades, 

por exemplo, inconscientemente algumas pessoas podem apreender que aquilo é um gato e 

que todos os gatos reais estão ali representados. Desta forma Oliveira Jr. (1998) afirma que o 

animal penetra em imagens anteriores a respeito da espécie, ratificando ou retificando os 

conceitos sobre ela.  

Klein e Shiffman (2006) entendem que a exposição ao universo dos desenhos animados, 

especialmente no caso das crianças, exerce profundo impacto na vida dos indivíduos. Estes 

autores também acreditam que os meios de comunicação em geral tendem a refletir as 

crenças, atitudes e comportamentos das pessoas de uma dada cultura. Assim, há uma relação 

de retro-alimentação em que ao mesmo tempo em que representa crenças já pré-estabelecidas, 

a mídia também forma ou reforça percepções. Isto está de acordo com o que defende a Teoria 

do aprendizado social e a Hipótese do cultivo.  

A teoria do aprendizado social desenvolvida pelo psicólogo Albert Bandura propõe que 

o aprendizado acontece não somente por meio da experiência direta, mas também por meio da 

observação daquilo que acontece a outras pessoas. Em um momento de aprendizagem 

interpessoal, o sujeito aprende observando aquele que age como um modelo e posteriormente 

repete ou não o seu comportamento tendo em vista se as consequências ocasionadas foram 

positivas ou negativas (SALDAÑA; DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2002).  

Já a Hipótese do cultivo foi desenvolvida por George Gerbner e defende que os 

conteúdos da mídia televisiva cultivam, a longo prazo, uma visão comum de mundo nos seus 

telespectadores, implantando valores comuns através de um processo antropológico chamado 

enculturação. Aparentemente os efeitos desta exposição seriam mais intensos nos públicos 

que mais consomem os produtos televisivos. Gerbner acredita que a mídia televisiva não 

produz, mas desenvolve determinadas crenças e atitudes já presentes na mente das pessoas. 

Neste sentido, a realidade para estes indivíduos é fortemente influenciada por aquilo que é 

comunicado (CARDOSO FILHO, 2007).   

Estas teorias oriundas do universo das ciências da comunicação, antropologia e 

psicologia vêm demonstrar que de alguma forma há a influência daquilo que é comunicado no 

processo de formação de opinião, construção de crenças e modulação de comportamentos de 

um indivíduo. Deste modo, se hoje existem relatos da real influência que a percepção 

equivocada sobre o comportamento do gato tem no modo como as pessoas agem e pensam a 

seu respeito (PATRONEK et al., 1996; SERPELL, 1996; ROCHLITZ, 2000) e dado que a 

mídia influencia a formação das nossas percepções a respeito das coisas, pessoas e animais 

(PAUL, 1996; CARVALHO, 2003; KLEIN; SHIFFMAN, 2006), entendemos ser importante 
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verificar se os desenhos assistidos por tantas gerações e culturas comunicam corretamente ou 

não as informações relativas ao repertório comportamental do gato.  

Assim, o objetivo deste capítulo foi comparar o comportamento do gato doméstico 

representado nos desenhos animados com os comportamentos reais da espécie elucidados no 

capítulo 1, verificando se há ou não concordâncias.  

A hipótese levantada nesta sessão foi a de que o gato doméstico representado nos 

desenhos animados não exibe os comportamentos naturais descritos para espécie nos estudos 

em Etologia. Isto porque, na grande maioria das vezes, a representação de outros animais na 

mídia também se distancia da realidade biológica dos seres reais (OLIVEIRA Jr., 1998).   

2.1 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para alcançar o objetivo desta etapa, este estudo de baseou principalmente no trabalho e 

método utilizado por Klein e Schiffman (2006). Estes autores fizeram um estudo que avalia a 

mensagem sobre atração física contida nos desenhos animados de 1930 a 1996. Baseando-nos 

neste trabalho, primeiro foi feito um levantamento de todos os desenhos animados que 

possuem o gato doméstico como personagem principal nos maiores estúdios de animação de 

acordo com as bases de dados on-line Big Cartoon Database, Cartoon Scrapbook e o blog 

Celebricats. Os sites oficiais dos estúdios também foram consultados. Os livros Who’s who in 

animated cartoons (LENBURG, 2006) e The Encyclopedia of Animated Cartoons 

(LENBURG, 2008) também foram usados. Por personagem principal assumimos aquele que 

exibe uma clara e individual atuação dentro da história como um todo (PAUL, 1996). Quando 

houve dúvidas na definição deste personagem, foi utilizada a descrição do desenho nas fontes 

citadas. A delimitação do estudo a avaliação dos personagens principais se deve a três razões: 

Por serem estes os personagens que provavelmente mais influenciam no andamento de uma 

trama bem como na mensagem transmitida; para se manter fiel ao trabalho cujo método foi 

adotado e para delimitar um número plausível de desenhos animados para análise.  

O levantamento ocorreu a partir da década de 10, quando surgiu o primeiro desenho 

animado tendo o gato como personagem central, o Gato Félix. Foi feita uma lista organizada 

por décadas de acordo com as bases de dados citadas. Até os dias atuais, todos os desenhos 

que tenham o gato como personagem principal, foram incluídos e assistidos resultando em 35 

desenhos animados no total. Ressalta-se que é possível que algum desenho contendo o gato 

como personagem principal tenha ficado de fora de nossa lista. Todavia, a lista produzida, 
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contém os personagens mais famosos ao redor do mundo e que foram descritos nas bases de 

dados consultadas. A descrição geral de cada desenho encontra-se no Anexo 1.  

Para a seleção dos desenhos, adotaram-se os seguintes critérios de exclusão: (1) O gato 

deveria ser o personagem principal do desenho (2) a fonte deveria ser um desenho animado e 

não um filme (3) o desenho não poderia ser um anime japonês.  

Os critérios acima foram adotados para que houvesse um recorte bastante exato do que 

esta sendo analisado. Excluem-se os desenhos japoneses porque estes seguem um padrão 

diferenciado em sua produção de signos. De acordo como Lamarre (2009), os animês são uma 

forma modernista de arte animada, baseada em cartoons também diferenciados, os mangás. 

Os movimentos dos personagens são interrompidos valorizando cada momento da ação e não 

a visão global do conteúdo. FERNANDES (2012) destaca que este tipo de desenho enfatiza os 

detalhes das ações, com imagens sobrepostas e closes. Os personagens possuem grandes 

olhos, expressando uma emoção mais significativa. Muitas vezes não falam, mas expressam 

emoções. Os episódios se interconectam, os temas são mais densos e dramáticos e 

frequentemente há a exibição de lutas entre os personagens (FERNANDES, 2012).  

Como no geral, desenhos animados possuem mais de um episódio, foram verificados 

quantos episódios cada desenho continha atribuindo números sequenciais para cada episódio 

em cada desenho e realizando sorteio com exclusão. Verificou-se a ocorrência de uma 

variação muito grande no número de episódios para cada desenho. Alguns desenhos têm 

apenas um episódio, enquanto outro chega a ter 753. O total de episódios analisados, 

considerando todos os desenhos incluídos foi de 169.  

Para Garcia (2010) os episódios são representativos de toda a série, pois há uma 

uniformidade nas narrativas que os compõem. Esta autora realizou a análise de dois episódios 

por desenho em trabalho similar. Klein e Schiffman (2006) também seguem este método não 

padronizando o número de episódios assistidos. Entretanto neste trabalho ficou estabelecida a 

avaliação de 5% dos episódios que um desenho inclui, já que isto garante a análise de um 

número de episódios superior ao que os demais trabalhos adotam. No cálculo de porcentagem 

o número de episódios foi arredondado para mais, sempre para o próximo número inteiro. 

 O número de episódios foi determinado e em seguida o sorteio destes episódios foi 

feito considerando as décadas em que o desenho esteve presente na mídia de forma que 

houvesse uma distribuição equilibrada por décadas. Isto foi feito da seguinte maneira: O 

número de episódios para análise obtido foi dividido pelo número de décadas em que ele 

esteve em exibição, sempre arredondando para mais o valor obtido de forma que fosse um 

número inteiro. Exemplo: Se um desenho possuía 100 episódios, a princípio deveriam ser 
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analisados cinco episódios (5%). Se ele ficou em exibição por cinco décadas, então foi 

avaliado um episódio por década. Quando a porcentagem de episódios a ser analisado foi 

inferior ao número de décadas em que o desenho ficou em exibição, a regra foi assistir no 

mínimo um episódio por década.  

O objetivo deste cálculo foi padronizar o número de episódios coletados e permitir uma 

possível discussão em função do período histórico em que eles foram apresentados. Cabe 

ressaltar que os episódios avaliados são em sua maioria em língua portuguesa ou inglesa, e 

foram retirados dos sites oficiais ou dos conteúdos do Youtube por redirecionamento do site 

Big Cartoon Database.  A Lista dos episódios estudados consta no Anexo 2.  

Os episódios foram avaliados através do método qualitativo de análise de conteúdo 

(BARDIN, 2011) e as unidades de registro neste caso foram os comportamentos exibidos pelo 

gato no desenho. O método de coleta de dados, definição dos conceitos chave e análise foram 

feitos tomando-se por base o trabalho já citado de Klein e Schiffman (2006) e o trabalho de 

Paul (1996).  Neste último trabalho citado, a autora fez uma avaliação da representação dos 

animais em desenhos britânicos televisionados.  

Realizou-se, portanto a avaliação dos episódios procurando verificar se o personagem 

principal exibia comportamentos fidedignos aos exibidos pelo gato doméstico real e para isso 

preenchemos a tabela de comportamentos (Tabela 1). Esta tabela apresenta todos os 

comportamentos descritos na primeira parte deste estudo. Contém na segunda coluna, a opção 

de preenchimento relativa à classificação da exibição. Assim, se o comportamento em questão 

não apareceu no episódio, preenchemos esta coluna com o número 0. Se o comportamento 

apareceu e foi fidedigno ao que é exibido pelo gato doméstico real, preenchemos esta coluna 

com o número 1. Se o comportamento apareceu, mas não foi fidedigno, então preenchemos 

esta coluna com o número 2. Se o comportamento era, ora fidedigno, ora não, preencheu-se 

com o número 3. A última coluna da tabela nos permitiu realizar observações adicionais que 

favorecessem a análise do conteúdo e estas observações serviram para construir a Tabela de 

avaliação qualitativa dos desenhos (Anexo 3).  

Após o preenchimento de todas as tabelas referentes a cada uma dos episódios (169), foi 

construída uma planilha com todos os dados coletados, utilizando-se o programa Microsoft 

Excel 2010 ®. Esta planilha continha colunas com os episódios, os personagens, as décadas e 

os comportamentos. As linhas correspondiam a cada episódio. Utilizou-se o recurso 

“Classificar” e “Filtrar” para selecionar os critérios elencados e efetuar a avaliação percentual 

de cada exibição comportamental no próprio programa. A partir deste filtro os resultados 

foram obtidos e as figuras e tabelas foram construídas.   
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Tabela 1. Tabela de comportamentos dos gatos domésticos nos desenhos animados estudados 

Comportamento 

Classificação 

da exibição  

(0,1,2 ou 3) 

Observação 

Comportamento alimentar, caça e predação   

Comportamento exploratório    

Comportamento brincar   

Comportamento de eliminação   

Comportamento de auto limpeza    

Comportamento reprodutivo   

Comportamentos de vigiar, descansar e dormir   

Comportamento social   

 
LEGENDA  

 

(0) O comportamento elencado não foi exibido pelo gato representado no desenho animado (1) O 

comportamento do gato representado no desenho é fidedigno ao exibido pelo gato doméstico real.  (2) O 

comportamento do gato representado no desenho não é fidedigno ao exibido pelo gato doméstico real; ou seja, 

ele exibe comportamentos similares aos de outras espécies ou comportamentos completamente discrepantes aos 

possíveis para um animal. (3) O comportamento do gato representado no desenho ora é e ora não é fidedigno ao 

exibido pelo gato doméstico real.   

 

2.2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os comportamentos investigados nos desenhos animados foram: alimentar, caça e 

predação, exploratório, brincar, eliminação, auto limpeza, reprodutivo, vigiar, descansar e 

dormir e comportamento social e tais comportamentos como exibidos pelo gato doméstico 

estão descritos no capítulo 1. Todos os comportamentos elencados para a análise foram 

exibidos em pelo menos um episódio, o que mostra certa preocupação dos produtores no geral 

em representar situações diferenciadas no cotidiano dos personagens. Porém na maior parte 

dos episódios, estes comportamentos não foram apresentados de modo fiel ao que se esperaria 

de um gato (Tabela 2).  

Destaca-se o comportamento social como aquele que se apresentou de modo relevante, 

sendo verificado em 98,8% dos episódios avaliados (Figura 1). Todavia, em número 

expressivo de episódios, 83,4%, este comportamento não foi representado de modo fidedigno 

ao que um gato exibiria (Tabela 2). Como descrito para os personagens na Tabela de 

avaliação qualitativa dos desenhos (Anexo 3), o comportamento social foi exibido de modo 



 

 

60 

 

similar ao que seria esperado por um humano, envolvendo complexo reconhecimento 

individual, criação ou quebra de laços afetivos ou relação interpessoal além de ações 

motivadas por emoções (CARVALHO,1998; BRITTO; ELIAS, 2009). Os gatos 

manifestaram atos de ciúmes, estabelecendo hierarquias sociais baseadas em critérios 

humanos, como esperteza, capacidade de liderança e inteligência. Os animais discutiam entre 

si, interagiam como parceiros de trabalho, agiram como tutores entre outras atitudes 

sabidamente humanas no que diz respeito ao modo de socializar. Todavia, há exceções, como 

por exemplo, a personagem Binka, que exibiu posturas corporais da cauda, cabeça e pelos que 

se relacionam com as manifestações sociais de um gato em direção a outros indivíduos. Binka 

também manifestou comportamento agonístico de modo fidedigno. Todavia, a maioria dos 

personagens exibiu comportamento social com linguagem, posturas e atos baseados, 

sobretudo no repertório comportamental humano.  

 

 

 

Figura 1. Porcentagem de episódios em que houve a exibição de cada comportamento avaliado 

(n=169)  
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Tabela 2. Porcentagem de episódios em que houve exibição de comportamentos fidedignos, não 

fidedignos e comportamentos alternados (n=169) nos desenhos animados avaliados. 

 

  Não 

exibiu  

Exibiu 

fidedigno 

Exibiu não 

fidedigno 

Exibiu ora 

fidedigno ora não 

Alimentar,caça ou predação 52,7% 4,7% 36,7% 5,9% 

Exploratório 69,2% 6,5% 21,3% 3,0% 

Brincar 79,3% 0,6% 19,5% 0,6% 

Eliminação 98,2% 0,6% 1,2% 0% 

Auto limpeza 96,4% 0,6% 2,4% 0,6% 

Reprodutivo 88,2% 0%** 11,2% 0,6% 

Vigiar, descansar ou dormir 59,8% 16,6% 22,5% 1,2% 

Social 1,2% 5,9% 83,4%* 9,5% 

* Exibição expressiva do comportamento social, embora tal exibição não tenha sido fidedigna ao 

comportamento real do gato doméstico.  

 

** Nenhuma exibição fidedigna do comportamento reprodutivo em nenhum dos episódios 

  

Para o comportamento sexual não houve nenhum episódio em que o gato doméstico 

apresentou-se de modo totalmente fidedigno ao esperado para a espécie. Ou houve 

exclusivamente a exibição de atos não plausíveis para um gato (por exemplo, oferecer um 

jantar) durante a corte e cuidado com filhotes ou havia, em um mesmo episódio, uma 

oscilação significativa entre momentos não fidedignos e momentos plausíveis (com a fêmea 

amamentando o filhote, por exemplo). É o caso do personagem Félix, que corteja a fêmea de 

modo similar ao que se poderia esperar de um humano (com elogios verbalizados e encontros 

em restaurantes), mas realiza encontros noturnos, com muitas vocalizações e com os filhotes 

cuidados pela fêmea, como acontece com o gato doméstico. Cabe destacar que esta 

representação baseada na cultura humana é denominada antropomorfismo cultural. Trata-se se 

atribuir aos animais – seja nos desenhos animados ou em outras fontes midiáticas – atitudes 

que são culturalmente consideradas humanas (KARLSSON, 2012). Há uma crítica em relação 

a este antropomorfismo na medida em que representa um prejuízo à sociedade humana por 

reforçar, estereótipos desta sociedade (GANETZ, 2004). Porém também representa um 

prejuízo aos animais porque informa erroneamente sobre os comportamentos da espécie 

apresentada.  

Para os demais comportamentos, houve ao menos um episódio, no universo dos 169 

avaliados, em que o animal apresentava o comportamento elencado de modo fidedigno. Não 

houve nenhuma situação em que todos os comportamentos foram fieis ao que se esperaria de 

um gato, ou seja, neste estudo não foi encontrado nenhum episódio em que a representação do 

gato doméstico é totalmente fiel ao comportamento real deste animal.  
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Se esperamos que os animais em sua maioria serão representados de modo 

antropomorfizado nos desenhos animados (PAUL, 1996; OLIVEIRA Jr., 1998) e 

considerando que o comportamento é uma das maneiras mais significativas de 

antropomorfizar (SERPELL, 2003; WYNNE,2004), então este resultado não é surpreendente. 

Os personagens deste estudo se alimentaram usando talheres, guardanapos e sentados à mesa. 

Comiam hambúrguer, lasanha, sorvete, batatas-fritas e refrigerantes, alimentos humanos e 

comuns à cultura ocidental (BLEIL, 1998). Raramente caçavam e raramente se alimentavam 

de ração. Exploraram de modo barulhento, não estranhavam objetos novos, não investigaram 

tais objetos de modo cauteloso como faria um gato. Brincaram usando objetos humanos como 

videogames e bicicletas, por exemplo. Usavam banheiros para eliminar suas excretas. 

Limpavam-se tomando banho em chuveiros e banheiras, usando sabonetes e esponjas. 

Cortejavam as fêmeas preparando-lhes jantares à luz de velas, oferecendo flores e bombons, 

verbalizando elogios e elencando suas qualidades, como os humanos. Apaixonavam-se e 

dedicavam-se a cuidar do outro, baseados em sentimentos de amor. Sentiam e expressavam 

ciúmes, verbalizando este sentimento, competindo pelo parceiro, planejando estratégias de 

conquistas e agradando com presentes de caráter humano como joias e flores. Dormiam em 

camas, deitados em postura humana, de pijamas, com a cabeça sobre o travesseiro. As 

posturas, quando dormiam no sofá, também não eram felinas. Descansavam assistindo TV, ou 

em cadeiras de praia sob o sol. Socializavam positivamente tocando instrumentos juntos, 

viajando, visitando museus, jantando em restaurantes, assistindo filmes e resolvendo crimes. 

Negativamente, insultavam-se verbalmente, planejavam situações para colocar o outro em 

perigo, perseguiam o outro usando veículos de transporte e portando armas de fogo. Em 

resumo, a maioria dos comportamentos, como esperado, são cópias dos previstos no cotidiano 

humano.  

Se biologicamente considerarmos que o comportamento influencia na adaptação de um 

animal afetando seu sucesso reprodutivo e a sobrevivência da espécie (DEL-CLARO, 2002), 

talvez seja ilógico esperar que um gato se comporte como humano. Todavia, tendo em vista a 

história da animação, com tendência à fantasia, mundos mágicos e contextos lúdicos 

(FOSSATTI, 2001), talvez também seja ilógico esperar que um desenho animado represente o 

animal de modo completamente fiel ao que se espera da espécie. Na mídia esta representação 

de atos comportamentais mais próximos aos dos humanos, gera uma empatia e uma 

identificação que alimentam o público gerando riso (KALLIAT, 2013) e possivelmente 

aumentando a audiência. Porém, embora esta pareça ser a ideologia mais comum, não é a 

única. Dentre os desenhos avaliados, dois chamaram a atenção pela exibição de 
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comportamentos mais fieis aos esperados de um gato: Binka e Sagwa. São personagens não 

tão conhecidos quando comparados àqueles em que os atos humanos prevalecem, como 

Garfield e Manda-Chuva, por exemplo. Talvez isto demonstre que o público deseja consumir 

esta fantasia, esta ilusão de que os animais se comportam como nós. Outro desenho que não 

foi avaliado neste estudo por não se tratar de uma fonte televisionada e sim apresentada na 

internet, é Simon’s cat. Este personagem foi criado pelo animador e ilustrador Simon Tofield 

em 2007 e é uma produção independente que se espalhou mundialmente graças aos episódios 

que podem ser vistos gratuitamente no Youtube e no site oficial. São episódios curtos que 

mostram um gato que executa atividades comuns a um felino doméstico. O animal faz 

autolimpeza usando as patas e língua, não fala, anda sobre quatro patas, caça, se alimenta de 

ração, arranha objetos, interage com brinquedos felinos, mia, ronrona, interage com catnip e 

explora de modo plausível para a espécie. Simon’s cat, obviamente exibe alguns atos que 

percebemos não ser possíveis ao gato, como apontar para o pote de comida. Todavia, embora 

este estudo não tenha avaliado cuidadosamente os episódios deste desenho – pelas razões 

acima descritas – é interessante destacar que este parece ser um desenho mais adequado para 

representação do animal em questão, já que apresenta mais comportamentos fidedignos, sem 

perder o humor. O sucesso parece ser uma consequência desta fórmula, tendo em vista o 

grande número de seguidores de Simon’s cat nas redes sociais, como o Facebook que totaliza 

em torno de dois milhões de seguidores e considerando o gigantesco número de visualizações 

de seus vídeos no Youtube. O episódio “Catnap”, por exemplo, em Maio de 2015, 

contabilizou 16.873.536 visualizações. Cabe destacar que Simon’s cat também se tornou uma 

imagem associada a várias instituições assistenciais que resgatam, cuidam e promovem 

adoção de gatos domésticos. O criador apoia e divulga estas instituições no site oficial e tudo 

isso, soma um caráter ético essencial à imagem que é comunicada.  

Não é objetivo deste estudo condenar este modo de comunicar já que o 

antropomorfismo é uma estratégia de comunicação efetiva e comum em muitas mídias, 

embora deva ser usada criticamente (KARLSSON, 2012). Como já destacado por muitos 

autores, esta identificação na mídia é a fórmula que garante o sucesso de uma fonte, como um 

comercial, por exemplo, (KALLIAT, 2013). No próximo capítulo será profundada a questão 

antropomorfismo, mas por ora cabe destacar que, embora comum nos meios de comunicação, 

esta situação pode prejudicar a possibilidade de o observador conhecer o universo do animal 

como ele é sob uma perspectiva cientifica (SCHNEIDER, 2012). Se projetamos o imaginário 

no mundo real, especialmente quando criança (SILVA, 2010), o desenho animado poderia ser 

uma oportunidade de comunicar corretamente a etologia deste animal. Um gato com uma 
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arma de fogo perseguindo um rato não se assemelha em nada com um gato com posturas 

abaixadas, pupilas dilatadas, pelos eriçados e andar cauteloso em direção à mesma presa. 

Quem sabe desenhos animados que tragam a realidade comportamental dos animais não 

possam ser ferramentas úteis para uma pedagogia que se preocupe com o nosso grau de 

conhecimento e nosso modo de se relacionar com estes indivíduos? Schneider (2012) é 

categórico ao afirmar que esta despreocupação com a exibição comportamental adequada dos 

animas na mídia nos distancia ainda mais do mundo natural e traz como consequências uma 

sociedade que pouco compreende cientificamente os animais e que coloca os humanos no 

centro de todas as coisas. Este autor avaliou a exibição comportamental de pinguins na mídia 

e este estudo corrobora o que foi encontrado por ele. A mistura de comportamentos humanos 

e animais em uma representação na mídia parece ser inevitável, já que como ressalta Bekoff 

(2010) a antropomorfização é uma forma de percepção do mundo. Todavia, Schneider (2012) 

destaca que o telespectador precisa conseguir distinguir entre o que é uma metáfora, uma 

alegoria e o que é plausível ao mundo real.  

Nossas atitudes em direção a um “objeto” social, por exemplo, um animal, são 

construídas pela combinação de nossas experiências pessoais e as mensagens culturais com as 

quais interagimos. Isto incluiu os desenhos animados, filmes, propagandas, histórias e outras 

fontes comunicativas. As compreensões dos telespectadores são moldadas por estes dois 

fatores e sofrem interferência também de questões como classe, gênero, sexualidade e 

nacionalidade (LERNER; KALOF, 1999). Portanto, entende-se que simplesmente apresentar 

o comportamento do animal adequadamente na mídia não vai garantir a absorção adequada 

deste conteúdo e uma mudança de visão e relacionamento com o mundo natural. Mas vai 

garantir que ao menos um dos fatores interferentes seja corrigido.  

Com o material gerado, este trabalho concorda com Schneider (2012) e sugere que os 

próximos produtores arrisquem-se sobre este novo olhar, assim como fez Simon Tofield: 

trazer um pouco mais da realidade comportamental dos animais para o universo dos desenhos 

animados a fim de produzir um material que possa auxiliar na modificação do nosso olhar 

sobre estes seres, compreender seus hábitos e aceitar suas diferenças.  

Aos profissionais da área de educação, sugere-se, trabalhar o tema etologia em sala de 

aula de maneira mais aprofundada, já que sabemos ser este um assunto discutido de modo 

fragmentado e superficial no contexto pedagógico, quando é abordado (FARIAS; BESSA; 

ARNT, 2012). O estudo do comportamento animal na escola, desde o ensino fundamental, 

completa a compreensão de toda a biologia animal, incluindo anatomia e fisiologia. Além 

disso, permite que os alunos reflitam sobre as necessidades dos animais (NEIMAN, 1995). 
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Isto abre espaço para conversar sobre assuntos correlatos e tão importantes como bem-estar 

animal, senciência, consciência, ética e relacionamento entre o homem e os demais animais.  

No caso do gato doméstico, por exemplo, é possível fazer uso dos desenhos animados 

aqui apresentados para apontar erros e acertos na representação etológica destes animais. 

Incentivar os alunos a observar estes materiais de modo crítico, não aceitando como verdade 

tudo que se apresenta neste conteúdo. Acredita-se que desta forma, aos poucos podemos 

modificar para melhor a visão das pessoas sobre os comportamentos do gato doméstico, pois 

estaremos investindo na educação básica.  Compreendendo como o gato de fato é, talvez as 

pessoas tenham ferramentas para possam enxergá-lo e aceita-lo, sem comparações indevidas 

com outras espécies e sem expectativas infrutíferas.  

2.3 CONCLUSÕES 

 

Verificando em trabalhos prévios a inconsistência na representação do comportamento 

dos animais não humanos na mídia e especificamente nos desenhos animados, o objetivo 

desta seção foi avaliar se o mesmo cenário ocorreria considerando o gato doméstico. Foi 

possível confirmar que o gato nos desenhos animados, na grande maioria dos episódios, não 

se comporta como seria esperado para a espécie. O comportamento social foi aquele mais 

significativo em sua exibição e também esteve em grande parte, não condizente com a 

realidade.  

Discutiu-se, com o apoio da revisão de literatura, a possibilidade de um prejuízo 

informativo a respeito da espécie mostrando que embora esta seja a forma mais comum de 

comunicar, não é a única. Esta tese defende que representações comportamentais mais 

adequadas à realidade não precisam ser isentas de humor e podem ser ferramentas úteis para 

desmistificar algumas crenças errôneas a respeito do comportamento do gato doméstico.  

Este capítulo serviu de suporte para a hipótese de que ao invés de se comportar como 

um gato doméstico, os personagens se comportariam como seres humanos, por meio do 

polêmico processo de antropomorfização. A validação desta hipótese foi o objetivo do 

próximo capítulo.   
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CAPÍTULO 3. A ANTROPOMORFIZAÇAO DO GATO DOMÉSTICO NOS 

DESENHOS ANIMADOS  

 

Entende-se como antropomorfização a atribuição de estados mentais, características 

físicas, comportamentos e costumes humanos a objetos ou seres não humanos (BAHLING-

PIEREN; TURNER, 1999; SERPELL, 2003; EPLEY; WAYTZ; CACIOPPO, 2007). 

Acredita-se que antropomorfizar seja um hábito humano que remonta ao Paleolítico, estando 

representado em pinturas em cavernas (SERPELL, 2003; HOROWITZ, 2007). De acordo 

com Epley, Waytz e Cacioppo (2007) a antropomorfização reduz a incerteza sobre as ações de 

agentes não humanos, ou seja, nos sentimos mais seguros ao atribuir características que 

conhecemos a uma entidade desconhecida. Ao antropomorfizar também há a possibilidade de 

conhecer melhor o próprio ser humano, pois é necessário primeiro compreender “o que é ser 

humano” para depois atribuir estas características a terceiros. Arluke e Sanders (1996) 

afirmam que ao refletir sobre aquilo que temos de similar com os animais há a possibilidade 

de pensar sobre nós mesmos, compreender o nosso próprio mundo ao identificarmos 

similaridades e diferenças em muitos aspectos. E finalmente, ainda segundo Epley, Waytz e 

Cacioppo (2007), a antropomorfização visa suprir uma necessidade natural de interação social 

que nem sempre pode ser satisfeita. Este processo então vem substituir a presença de um 

humano real. Os autores apontam alguns fatores que interferem no grau de antropomorfização 

como experiências pessoais, crenças, o quanto uma pessoa necessita de controle sobre uma 

situação, vivência de solidão crônica, intensidade de conexão social, grau de individualismo e 

coletivismo. Desta forma, pode-se pressupor que não existe uma maneira única de expressar a 

antropomorfização, mas inúmeras em um gradiente.   

De acordo com Horowitz (2007), nesta linha de antropomorfizações, há quem use 

adjetivos de modo metafórico e aqueles que acreditam verdadeiramente na atribuição de uma 

característica a um ser não humano, reivindicando ainda a aprovação da ciência. Nestes dois 

extremos, deve-se considerar que hoje sabemos que animais expressam emoções, têm 

senciência e consciência (BEKOFF, 2013). São descobertas incômodas para aqueles que 

desejam traçar e fixar uma linha demarcatória estre as espécies. Porém são descobertas que, 

querendo ou não, aproximam-nos dos demais animais em mais características do que 

podíamos supor. Mesmo assim, embora compartilhemos inúmeras características importantes 

para julgamentos éticos e esclarecimentos biológicos, ainda assim possuímos diferenças em 

nossos comportamentos e possíveis expressões culturais. Animais não humanos não têm 

hábitos de vestir roupas, usar sapatos ou pintar as unhas, por exemplo. Embora sintam prazer, 
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medo, frio, dor e emoções. É necessário que fique claro o que temos em comum e o que temos 

de diferente, como uma forma de melhor compreender e respeitar o mundo que nos cerca.   

Muitos pesquisadores, em especial na área de etologia, julgam o hábito de 

antropomorfizar com algo essencialmente ruim, pois faz com que haja uma interpretação 

errônea do comportamento real das espécies dado que se trata de uma ação subjetiva 

(WYNNE, 2004; 2007). Podemos perder a possibilidade de compreender uma realidade que 

não é a nossa, simplesmente porque adotamos a nossa como a única possível. Em animais 

usados como companhia, por exemplo, isto faz com que interpretemos alguns 

comportamentos e suas motivações de modo equivocado, promovendo punições que podem 

afetar o bem estar destes animais (BRADSHAW; CASEY, 2007). Além disso, há aqueles que 

condenam o antropomorfismo porque ele representa uma tendência antropocêntrica, ou seja, 

uma visão de mundo que tem como referencial exclusivo o ser humano (FELIPE, 2009; 

SCHNEIDER, 2012). É possível que este referencial “o homem no centro de tudo” possa 

levar a uma perspectiva de que esta espécie é a mais valiosa e importante que as demais, ou 

seja, o receio da ética, muitas das vezes, é o de que o antropomorfismo, guiado pelo 

antropocentrismo, leve ao especismo e consequentemente a uma desconsideração dos 

interesses dos animais não humanos. Todavia, talvez seja possível compreender que o 

antropomorfismo não é essencialmente um erro, mas uma tendência humana natural projetada 

como mais uma ferramenta que visa encontrar ordem em um mundo complexo. É inevitável 

se pensarmos que estamos observando o mundo de uma perspectiva unicamente humana, já 

que somos apenas humanos (HOROWITZ, 2007). Sendo uma ferramenta inevitável, como 

lidar?  

Karlsson (2012) apresenta em seu trabalho a existência de três tipos de 

antropomorfismo: Psicológico, Cultural e Crítico. O antropomorfismo psicológico, também 

conhecido como emocional, seria aquele que atribui uma mente similar à humana aos animais 

não humanos. Decorre deste tipo de antropomorfismo a analogia de que se eu sofro gatos, por 

exemplo, também sofrem. Este sofrimento é físico, mas possui um significativo componente 

psicológico, pois é assim comigo também. Tal analogia tem sido criticada por muitos 

etólogos, mas ao mesmo tempo tem sido uma importante ferramenta para atingir muitas 

conquistas na área de bem-estar e ética animal. 

O antropomorfismo cultural (ou social) utiliza noções de cultura humana para explicar 

as relações entre os animais. Também gera inúmeras críticas dos etólogos, que não vêm nem 

neste modelo nem no anterior, uma rigidez de método. Como exemplo do antropomorfismo 
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cultural há a interpretação e reafirmação de certos estereótipos machistas da sociedade 

humana em narrativas de documentários com animais.  

O antropomorfismo crítico seria uma forma de aceitar esta inevitável ferramenta de 

percepção do mundo, mas de modo criterioso. Karlsson (2012) entende que o 

antropomorfismo não pode ser banido porque é uma eficiente ferramenta de comunicação, 

mas precisa ser trabalhado de modo sério e lúcido. Isto pode ser feito, de acordo com 

Burghardt (1998), mesclando nossas percepções com o conhecimento que já existe sobre a 

história natural das espécies, suas capacidades cognitivas, sua fisiologia, o conhecimento 

sobre o seu sistema nervoso, seu comportamento e características individuais. Compreender 

de modo mais racional possível nossas semelhanças e diferenças (SCHNEIDER, 2012). Ao 

observar um cão fugindo de uma situação que causa dor, sei que a mesma é aversiva não só 

por conhecer a biologia deste animal e saber que ele possui receptores e substratos para o 

desenvolvimento da dor como fenômeno biológico, mas também por saber, na perspectiva de 

um humano, que se eu estivesse em seu lugar também evitaria o estímulo, pois eu sei 

subjetivamente o que é dor. Deste modo, o autor ainda acrescenta que o antropomorfismo 

crítico nos permite elaborar melhor as perguntas sobre o comportamento dos animais, mesmo 

que eu nunca vá saber o que é ser de fato um cão com sua dor.  

Cabe ressaltar brevemente que este ponto de vista foi duramente criticado como um 

modo anticientífico de ver o mundo (WYNNE, 2004; 2007). No seu artigo “Animal 

consciousness and Science matter: anthroporphism is not anti-science” (2013), Marc Bekoff 

rebate as críticas reforçando o que diz o antropomorfismo crítico: o antropomorfismo nos 

ajuda a compreender melhor o mundo, mas não substitui a ciência sólida e séria. Ao usarmos 

nosso universo cognitivo e nosso pobre vocabulário para tentar descrever o comportamento e 

as emoções dos animais não humanos, devemos ter em mente que o que eles sentem pode não 

ser exatamente igual ao que sentimos quando usamos a mesma palavra. Porém, ao menos 

conseguimos nos aproximar em algum grau das percepções destes seres, o que é de suma 

importância para que possamos compreendê-los e considerá-los eticamente.  

Martins (2001) propõe uma interessante expressão que se aproxima do antropomorfismo 

crítico. Trata-se da “desantropomorfização”. Para o autor: “... consiste também numa busca de 

apreensão do objeto na sua diferença, na sua alteridade face ao sujeito cognoscente”. Seu 

alcance, ainda segundo ele, é impossível porque observamos o mundo do ponto de vista 

humano. Porém deve ser sempre uma meta, na procura de formas de descrever o mundo da 

maneira mais apropriada a fim de manter a integridade daquilo (ou daquele) que é descrito. O 

autor, porém, avisa:  
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[...] quando se consegue desfazer a inversão produzida pelo pensamento 

antropomórfico, quando se tem a coragem de propor uma desantropomorfização, 

torna-se possível visualizar melhor o nosso próprio mundo, que não é nem de longe 

da maneira que gostaríamos que fosse... 

 

Na tentativa de entender melhor o processo de antropomorfização, Jardim (2013), 

propõe a seguinte escala: (1) A antropomorfização de objetos como carros, relógios e 

castiçais, que se movem, falam, dançam e tem intenções, algo muito comum nos desenhos 

animados.  (2) Animais antropomorfizados em seu ambiente natural selvagem. Possuem 

faces, personalidade, objetivos, sonhos e filosofias. Porém são visivelmente animais selvagens 

com suas características físicas mais marcantes. (3) Animais que vestem roupas, usam 

ferramentas humanas e andam sobre duas pernas. Podem até viver na selva, mas em casas 

tipicamente humanas. (4) Animais bastante antropomorfizados, com grande parte da sua 

representação similar a um humano quanto ao comportamento e biologia. Possuem poucos 

traços que ainda os associam com a espécie a qual pertencem, como patas, asas e caudas. (5) 

Os humanos em si. Embora não sejam objeto de antropomorfização, são o objetivo final deste 

processo e o autor acha interessante como técnica adicionar este que seria o degrau máximo a 

ser atingido na escala.  

Acompanhando a escala acima, é possível refletir sobre diferentes representações 

antropomórficas que conhecemos e que são adotadas na mídia. Isto porque como afirma Belk 

(1996), os animais vêm sendo representados com características humanas como pensamentos, 

moralidade e traços físicos na mitologia, em fábulas, gibis, propagandas e desenhos animados. 

Na visão dos criadores destas representações, a antropomorfização enriquece nossa 

compreensão a respeito da mensagem, embora ao mesmo tempo possamos refletir na possível 

influência nem sempre positiva destas representações. Schroepfer e colaboradores (2011) 

discutem, por exemplo, a representação antropomórfica de chimpanzés de modo eticamente 

despreocupado e carregado de humor, em filmes, comerciais e propaganda impressa. Os 

autores demonstram que esta representação afeta a compreensão do público sobre o status 

deste animal como uma espécie selvagem ameaçada. As pessoas assimilam que se trata de 

mais um pet. Para eles, a própria mídia tem um papel fundamental em trazer a realidade da 

questão de modo a promover a conservação.  

No caso das animações, o personagem do gato Félix, criado pelo cartunista Otto 

Messmer na década de 10, foi o primeiro representado com características humanas mescladas 

com caracteres animais (LENBURG, 2008). Outros personagens clássicos, como Mickey 

Mouse, Dumbo e Bambi, também possuem características animais e ao mesmo tempo 
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inúmeros traços humanos. A animação por si só surgiu como uma forma de mídia que possui 

uma grande quantidade de protagonistas animais até os dias atuais, a grande maioria 

ricamente antropomorfizada (JARDIM, 2013).  

Com relação ao gato doméstico, já no antigo Egito há registros da sua representação, 

quando este animal simbolizava o Deus Sol Rá e as deusas Hathor, Sekhmet e Bastet. Esta 

representação de dava por meio de estátuas, desenhos e imagens diversas. Na Idade Média, 

ainda seguindo esta linha, acreditava-se que gatos, demônios e bruxas eram a mesma entidade 

em formatos diferentes (SERPELL, 2000), e até hoje utilizamos o gato (especialmente o 

preto), como representação de bruxaria, como símbolo de magia. Isto pode ser verificado em 

imagens diversas em livros, na internet, em revistas e até mesmo em filmes. Ao longo do 

tempo, por razões de construção histórica, este animal vem sendo representado como um 

símbolo paradoxal que contém características humanas ora positivas ora negativas. Estas 

representações são carregadas de antropomorfismo e como consequência muitas vezes o gato 

é vítima de uma interpretação irracional de seus comportamentos, como se fosse de fato um 

agente moral, como os humanos (MACHADO; PAIXÃO, 2014). Não é incomum ouvirmos 

algumas expressões que caracterizam este animal como se ele fosse uma pessoa humana. Na 

verdade, tal modo de descrever todos os animais é a maneira mais usada pela nossa sociedade 

(HOROWITZ, 2007) e para o gato não se espera que seja diferente.  

Para Malamud (2010), a representação que fazemos dos animais não humanos afeta a 

propensão em modificar ou continuar agindo de acordo com uma concepção especista. 

Portanto é necessário compreender de que maneira esta representação acontece. Assim, o 

objetivo deste capítulo foi investigar se o gato presente nos desenhos animados expressa ou 

não uma representação antropomórfica. A hipótese levantada nesta sessão foi a de que, este 

animal é apresentado de modo antropomorfizado porque isto vai ao encontro do que ocorre 

com os demais animais representados em diferentes fontes de mídia, inclusive, e 

principalmente, nos desenhos animados (PAUL, 1996; OLIVEIRA Jr., 1998, JARDIM, 2013; 

VIZACHIRI, 2014).  

3.1 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para desenvolver o objetivo específico desta etapa, foi utilizada a lista de episódios 

construída no capítulo anterior (Anexo 2). Também foi feito o uso do método qualitativo de 

análise de conteúdo (BARDIN, 2011) para verificação da cada episódio e neste caso, a 

unidade de registro foi o tema antropomorfização. Considerou-se que o gato está 
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antropomorfizado quando, a partir do referencial teórico de Paul (1996), Serpell (2003) e 

Santos e Fonseca (2012): “desempenhar funções inexequíveis para a sua espécie, surgir 

verticalizado, andando sobre suas pernas, utilizar roupas e adereços humanos, falar, entender 

a fala humana, pensar, exibir crenças, intenções, sentimentos e motivações”. Como funções 

inexequíveis, entende-se as atividades humanas impossíveis de se verificar em gatos como, 

por exemplo, dirigir, cozinhar e dançar.  

No trabalho de Paul (1996), a autora realizou a análise dos desenhos categorizando os 

animais que apareciam em pet, selvagem ou produção; Animais que as pessoas gostam, não 

gostam ou neutros; animais maus, bons ou neutros (a partir da atuação como vilão ou herói ou 

nenhum dos dois). A autora também avaliou a ocorrência de antropomorfização dos animais 

verificando se eles usavam roupas, falavam, entendiam falas humanas ou andavam sobre suas 

pernas. Todavia ela não avaliou o grau desta antropomorfização, ou seja, o quanto estes 

animais apareciam humanizados. Esta gradação é apontada por Vizachri (2014) como 

fundamental na compreensão da mensagem da animação. 

 No presente trabalho, portanto, foi construída uma tabela fundamentada no trabalho de 

Paul (1996) para igualmente verificar a presença de antropomorfização. Entretanto, 

objetivando graduar este processo, o método sugerido pela autora foi adaptado (Tabela 3). 

Nove critérios de antropomorfização foram elencados: Se o personagem analisado preencheu 

de 1 a 3 critérios, recebeu o nível BAIXO de antropomorfização; se preencheu de 4 a 6 

recebeu o nível MÉDIO e se preencheu de 7 a 9 recebeu o nível ALTO. Para considerar a 

ocorrência de antropomorfização, ao menos um dos nove critérios deveria ser preenchido. 

Os nove critérios foram agrupados em três categorias: (1) Linguagem, (2) hábitos e 

vestimentas, (3) biologia e comportamento. Foi considerado na análise o quanto elas foram 

significativas na avaliação dos personagens atribuindo o valor de 0 a 3 a partir da frequência 

com que os critérios de antropomorfização aparecem nas categorias. Kasprzak (1997) realizou 

categorização semelhante, embora não quantificada: na análise de um episódio de um desenho 

animado em seu estudo, cujo objetivo era verificar o tema violência, a autora avaliou os 

conteúdos com relação a gestos e imagens, figurino e texto, observando ainda sonorização, 

cores, planos de cena, closes e cortes. Estes últimos elementos não foram, no entanto, foco 

analítico do presente estudo.  
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Tabela 3. Categorias e critérios avaliativos para determinar o grau de antropomorfização nos episódios dos 

desenhos animados.  

 
Categorias de antropomorfização Critérios de antropomorfização SIM  NÃO  

Linguagem  

Fala ou exprime pensamento verbalizado?   

Compreende fala humana?    

Conversa com humanos?    

Hábitos e vestimentas  

Usa roupas?    

Usa sapatos?    

Usa acessório (relógio, chapéu, bolsa, bijuteria...)?    

 Biologia e comportamento  

Está verticalizado?    

Contém traços físicos exclusivamente humanos?    

Executa atividades exclusivamente humana?     

 

Assim, supondo que um gato de um determinado episódio tenha aparecido usando 

sapatos, vestindo roupas, falando e verticalizado. Segundo a Tabela 3, o personagem 

preencheu 4 critérios de antropomorfização e recebeu, portanto a classificação Médio. Além 

disso, ele recebeu 1 ponto para a categoria linguagem, 2 pontos para a categoria hábitos e 

vestimentas e 1 ponto para biologia e comportamento. Desta forma, para este personagem 

neste episódio a antropomorfização foi representada principalmente por meio de hábitos e 

vestimentas.  

Com estes critérios, após a análise de todos os episódios e personagens, foi possível 

verificar, por meio de análise estatística, qual o nível de antropomorfização predominante nos 

personagens e desenhos (baixo, médio, alto) e qual a categoria predominante para que este 

processo de faça presente (Linguagem, hábitos e vestimentas ou/e biologia e comportamento). 

De acordo com Bardin (2011), esta gradação de intensidade da unidade de registro é muito 

útil para contabilizar o modo como esta unidade se expressa.  

É importante destacar que na construção das categorias, buscamos seguir as orientações 

de Bardin (2011) e eleger aquelas que fossem homogêneas, pertinentes, objetivas e produtivas 

para que a contabilização da intensidade fosse relevante. Este método foi desenvolvido e 

apoiado pelos trabalhos estudados, em especial o de Paul (1996). No levantamento 

bibliográfico não foi encontrada uma escala já padronizada e em uso para avaliar o grau de 

antropomorfização dos animais representados em fontes de comunicação, como desenhos 

animados, filmes e livros. De acordo com Bardin (2011), isto é previsível, pois cada estudo 

possui um grupo de objetivos específicos sendo fundamental sistematizar uma lista de 

categorias de análise personalizada ou adaptada de estudos prévios. Na revisão bibliográfica 

verificou-se que, sobre esta unidade de registro (tema antropomorfização), existem escalas 

baseadas em questionários que avaliam o grau de afeição e antropomorfização que o 

responsável tem em relação ao seu animal de estimação (ALBERT; BULCROFT, 1988). 
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Também há uma escala que mede o grau de empatia de um humano em relação a um animal 

(PAUL, 1996). A escala de Herzog e colaboradores (1991) avalia as atitudes das pessoas em 

direção aos animais assim como o faz a escala de Taylor e Signal (2009) que discrimina estas 

atitudes em relação a animais classificados como pets, pestes e animais de produção. Assim, a 

maioria das escalas de antropomorfização avalia as pessoas e a tendência que elas têm a 

antropomorfizar os seres (HOROWITZ; BEKOFF, 2007): o quanto elas enxergam nos 

animais traços humanos; o quanto elas tratam os animais como membros da família ou o 

quanto elas se sensibilizam com o sofrimento dos animais, se colocando no lugar dos 

mesmos. A escala proposta por Jardim (2013) também serviu de inspiração para este estudo, 

embora a mesma não apresente o método passo-a-passo para que se faça a gradação da 

antropomorfização. O autor propõe que a antropomorfização pode ser dar em cinco degraus, 

desde objetos antropomorfizados até o próprio ser humano, como meta final na escala. Passa 

ainda sucessivamente por animais em seu ambiente natural com alguns traços humanos, 

animais em seu ambiente natural com muitos traços humanos e por fim, animais 

extremamente antropomorfizados, com a maior parte da sua representação, quanto a hábitos, 

vestimentas e comportamentos, similar aos humanos.  Assim, baseando-se no referencial 

teórico utilizado, a escala proposta pela Tabela 3 traz uma possível forma de avaliar a 

representação antropomórfica dos animais nos desenhos animados. Cabe ressaltar que antes 

de iniciar os estudos aqui descritos, foi feito um estudo piloto para validar, corrigir e refinar o 

critério de análise.  

Após a observação do episódio e preenchimento da Tabela 3, foi feito um 

aprofundamento da análise qualitativa por meio de anotações que objetivassem detalhar as 

características que faziam com que os gatos fossem classificados como antropomorfizados. 

Tais anotações são apresentadas na terceira coluna da Tabela de avaliação qualitativa dos 

desenhos (Anexo 3). 

Terminado o preenchimento de todas as tabelas referentes a cada um dos episódios 

(169), foi construída uma planilha com todos os dados coletados, utilizando-se o programa 

Microsoft Excel 2010 ®. Esta planilha continha colunas com os episódios, os personagens, as 

décadas e as categorias de antropomorfização com seus critérios. As linhas correspondiam a 

cada episódio. Utilizou-se o recurso “Classificar” e “Filtrar” para selecionar os critérios 

elencados e efetuar a avaliação percentual de categoria e critério bem como a pontuação que 

informa sobre o nível de antropomorfização (Alto, médio ou baixo). A partir deste filtro 

foram obtidos os resultados que permitiram a construção das figuras e tabelas apresentadas na 

próxima seção.  
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É necessário destacar que foi feito o cálculo da pontuação total de cada episódio, que 

informa sobre o nível de antropomorfização do mesmo, bem como uma média de pontuação 

para cada um dos 35 personagens, de modo que fosse possível identificar qual o nível de 

antropomorfização de cada um.  

3.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Foi possível verificar que o gato nos desenhos animados de fato se apresenta de modo 

antropomorfizado tendo em vista que em todos os episódios ao menos um dos critérios 

sugeridos para a análise foi preenchido (Figura 2). Isto era esperado considerando os relatos 

de outros pesquisadores sobre a representação de diferentes animais em variadas fontes de 

mídia (BURKE; COPENHAVER, 2004; SHROEPFER et al., 2011; SCHNEIDER, 2012; 

KALLIAT, 2013; GANEA et al., 2014) incluindo as animações (PAUL, 1996; OLIVEIRA 

Jr., 1998, JARDIM, 2013; VIZACHIRI, 2014).  

Esta representação antropomórfica ao mesmo tempo em que é de certo modo inevitável, 

dado que estamos descrevendo o mundo na posição de humanos (BEKOFF, 2013), nem 

sempre é feita de modo criterioso, sério e moderado, como propõe o antropomorfismo crítico 

(BURGHARDT, 1998; SCHNEIDER, 2012; KARLSSON, 2012).  Como consequência 

forma-se uma sociedade que pouco compreende os animais de modo científico e que coloca 

os humanos no centro de todas as coisas (SCHNEIDER, 2012). Como destacado por Burke e 

Copenhaver (2004), é esperado que os animais não humanos estejam presentes na nossa 

forma de comunicação, porque compartilhamos o mundo com estes seres desde quando 

surgimos como espécie. Todavia, há um momento que ultrapassamos os limites intuitivos 

desta inclusão e simplesmente distorcemos a realidade. Ao estudar a influência dos livros na 

percepção da criança sobre o mundo, os autores afirmam que estes podem ter um forte e 

duradouro impacto na formação intelectual e, portanto é de suma importância considerar 

seriamente o que é comunicado nestas fontes já que os conteúdos atuam na formação cultural 

dos indivíduos. Assim, como as animações são outra forma muito comum de comunicação 

especialmente na infância (CARVALHO, 2003; FOSSATTI, 2011; FERNANDES, 2012), 

podemos assumir que a mesma seriedade com que precisamos pensar a respeito da 

antropomorfização dos animais nos livros infantis, deve ser aplicada aos desenhos animados.  

Na animação, o que pode-se perceber é que, a princípio, tudo é símbolo, tudo é 

representação. Imagens construídas que se baseiam no mundo real. Usar os animais no lugar 

dos humanos faz com que o espectador aceite melhor as ações que se apresentam, sem 



 

 

75 

 

questionar a possibilidade das mesmas. Isto coloca o sujeito em um estado mental metafórico, 

útil para o trabalho com fantasia (JARDIM, 2013). Mas quando se trata de animais, 

facilmente projetamos o que está representado ao mundo real e vice-versa (OLIVEIRA Jr., 

1998; KLEIN; SHIFFMAN, 2006). A questão é: até que ponto cognitivamente, levando em 

conta idade, sexo, experiências e percepção do mundo, conseguimos separar adequadamente a 

representação da realidade? Alguém pode responder que sabe que o Garfield é um gato no 

desenho, completamente diferente do gato real. Será? Quantas vezes não interpretamos o 

mundo real baseados em símbolos e representações? Quantas vezes não fizemos uso da 

metáfora para adjetivar coisas e pessoas? Como ressaltado por Copstein e Silva (2014):  

 

Qualquer um já “ficou uma fera”, ou admirou a força de alguém dizendo “é um 

touro!” Inevitavelmente, um homem bonito é “um gato”, e uma mulher desagradável 

é “uma vaca”, se não for “uma galinha”. Leitores habituais são “traças”, e um bom 

nadador, “um peixe”. Os ignorantes, ai deles, são “burros”.  

 

E neste misto de real e imaginário, metáfora e apresentação fidedigna, talvez - é o que 

esta tese defende - não consigamos separar tão racionalmente a realidade da fantasia, 

especialmente enquanto crianças (SERPELL, 1996) e misturando estes dois universos 

qualificamos os animais no real baseando-se em representações da ficção. Talvez também a 

sociedade não queira separar estes universos, pois como aponta Vizachri (2014): 

 

Até que ponto é possível olhar os animais e conhecê-los realmente respeitando suas 

características? Afinal, toda nossa observação é perpassada pela nossa cultura. 

Entretanto, nossa cultura prejudicou muito a vida dos animais e não queremos ver 

isso. Especialmente as animações, que tem a função de entretenimento, não querem 

mostrar o animal autêntico.  

 

A antropomorfização do gato doméstico nos desenhos animados deu-se principalmente 

por meio da categoria biologia e comportamento, como pode ser verificado nos gráfico das 

Figuras 2 e 3. Isto significa que os gatos apresentavam características anatômicas bem como 

atos comportamentais que não condizem com a espécie a qual pertencem. Na Figura 2, 

verifica-se que os critérios verticalização, traços físicos e atividades humanas foram os 

principais adotados na grande maioria dos episódios como meio de antropomorfizar. No 

gráfico da figura 3, observa-se que dos 169 episódios analisados, 157 apresentou pelo menos 

a categoria biologia e comportamento como fatores antropomorfizantes. Na tabela de análise 

descritiva dos desenhos animados (Anexo 3) isto fica claro quando verificamos que os 

personagens possuíam mãos, olhos, sobrancelhas, andavam sobre duas pernas 

(verticalizados), sorriam e executavam atividades inexequíveis para um animal não humano, 
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como manipular armas de fogo, usar talheres, dirigir, cantar, planejar atividades de longo 

prazo, usar computador, cozinhar entre outras. É uma categoria importante, ao lado da 

linguagem, para que o espectador reconheça aquele personagem como se fosse humano 

metafórico.  

Pensando na escala de Jardim (2013), a maioria dos animais apresentou-se no terceiro 

ou quarto degrau de antropomorfização proposto por este autor em que: os animais usam 

ferramentas humanas e andam sobre duas pernas, podem viver em ambiente selvagem, mas 

em casas tipicamente humanas; os animais apresentam grande parte da sua representação 

similar aos humanos, como corpos e comportamento, contendo apenas alguns traços que 

ainda os associem com a espécie a qual pertencem, como patas, asas e caudas. 

 

 

Figura 2. Porcentagem de episódios avaliados em que os gatos apresentam cada uma das categorias 

antropomorfizantes e seus critérios (100% =169 episódios).  
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Figura 3. Número de episódios avaliados em que os gatos apresentam cada uma das categorias 

antropomorfizantes: Linguagem, hábitos e vestimentas, biologia e comportamento (n=169).  

 

A categoria linguagem foi a segunda mais adotada no processo de antropomorfização do 

gato nos desenhos avaliados, dado que esteve presente em 102 dos 169 episódios (Figura 3). 

Isto é significativo se pensarmos que como destacado por Singer (2002) a linguagem já foi 

usada como linha demarcatória estre a espécie humana e outras espécies de animais. Hoje, no 

entanto, sabemos que embora não articulem palavras, muitos animais apresentam uma forma 

única de comunicação (BEKOFF, 2013). Porém, ainda assim, a linguagem foi a segunda 

maior categoria antropomorfizadora neste estudo demonstrando que para muitos produtores, é 

algo exclusivo da nossa espécie, que serve para nos definir.  

O fato de biologia e comportamento ter sido a categoria percentualmente superior 

corrobora os resultados do capítulo anterior, quando demonstrou-se que o gato no desenho 

animado não se comporta de modo fidedigno ao esperado pela espécie. Há uma representação 

que faz uma metáfora do que é ser humano, embora tal visão – o animal como uma simples 

metáfora – destrua todo o potencial comunicativo que o próprio animal, independente do 

humano, pode apresentar. A oportunidade do espectador conhecer minimamente a biologia, o 

comportamento e os dilemas éticos que envolvem o gato doméstico, são perdidas quando este 

vem presentando um humano metafórico. Como ressaltado por Vizachri (2014) nas 

representações, no final não se sabe se temos um animal representando caracteres humanos ou 

um humano que está mascarado em um perfil animal. E a reflexão desta autora nos permite 

observar o quanto animais humanos e não humanos são entrelaçados de modo que, embora 

identifiquemos diferenças, também compartilhamos inúmeras e importantes similaridades, 

necessárias a uma reflexão ética.  
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Quanto ao nível de antropomorfização, o que pode ser verificado na Figura 4 é que a 

maioria dos desenhos atingiu o nível médio de antropomorfização, que é quando dos nove 

critérios elencados, o personagem analisado preencheu de 4 a 6. A porcentagem de episódios 

em que os gatos apresentam os critérios da categoria Hábitos e Vestimentas, não foi 

expressiva como pode ser verificado na Figura 2. Apenas 44 dos 169 episódios adotaram esta 

categoria como unidade de antropomorfização (Figura 3). Assim, o resultado MÉDIO se 

explica.  

  

 

Figura 4. Número de desenhos animados com o nível de antropomorfização Alto, Médio e Baixo 

(n=35). 

 

Na Tabela 4, há uma listagem que apresenta os personagens avaliados, a década em que 

foram criados e exibidos, a pontuação média que atingiram na observação dos episódios, a 

classificação que receberam em função desta pontuação e a categoria predominante de 

antropomorfização. Os três personagens cujo nível de antropomorfização foi classificado 

como BAIXO, foram criados e exibidos nas décadas de 90 e 2000 (Billy, Binka e Old Tom). 

Já os que apresentaram nível alto, com exceção de Jake, do desenho Jake e Chance, estão 

entre as décadas de 50 e 70. Seria necessário fazer uma extensa revisão sobre a história destas 

décadas para se confirmar que o período influenciou no modo como os gatos foram 

representados. Porém é possível supor que houve uma influência do momento histórico nestas 

representações se verificarmos o trabalho de VIZACHRI (2014). A autora destaca em seus 

estudos que a década de 70, especialmente com a publicação da obra Libertação Animal de 

Peter Singer, trouxe um novo modo de olhar os animais e isto será sentido na mídia deste 

momento em diante. Enfatiza que antes deste acontecimento já havia formas de representação 

que pensavam na ética animal, mas de maneira mais tímida. É no século XXI que a autora 
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percebe maior preocupação da mídia na representação dos animais, especialmente na tentativa 

de ser mais fiel ao comportamento e características físicas. Antes desta mudança de 

paradigma, espera-se encontrar desenhos muito menos preocupados com essa representação 

fidedigna do que nos tempos mais atuais.  

Na Tabela 4, a classificação no nível MÉDIO surpreende ao englobar personagens 

famosos que julgamos tão antropomorfizados, como Garfield, Tom, Frajola e o gato Félix. 

Todos eles apresentam a categoria biologia e comportamento como principal meio de 

antropomorfizar. Nem todos apresentam linguagem. Garfield por exemplo, expressa 

pensamento verbalizado, mas não fala nem conversa com humanos. Além disso, raramente 

usa vestimentas humanas. Tom não apresenta linguagem assim como Frajola e ambos também 

raramente apresentam vestimentas e acessórios humanos. O gato Félix se modificou de modo 

significativo desde a década de 10 até 40. No início não falava, depois passou a expressar 

palavras por meio de textos no cinema mudo. Não usava roupas e ao longo do tempo passou a 

apresentar acessórios (especialmente uma maleta mágica) e falar. Assim, de fato, é na 

caracterização anatômica e etológica que a representação antropomórfica destes famosos 

personagens acontece e na exclusão de outros critérios, a pontuação final os enquadrou no 

nível MÉDIO.  

Todos os resultados aqui apresentados reforçam a hipótese de que os gatos nos desenhos 

animados são representados como humanos, embora de modo metafórico como destacado por 

Vizachri (2014). Histórias literárias também apresentam este felino de modo 

antropomorfizado, como pode ser verificado no extenso trabalho de Nikolajeva (2009). Nos 

meios de comunicação, é comum haver esta mescla entre humano e animal, mas em um 

sentido que reforça a ideologia de dominação da espécie humana sobre as demais 

(COPSTEIN; SILVA, 2014).  Barreto (2012) acredita que a antropomorfização muitas vezes 

advém do pensamento da sociedade antropocêntrica que crê que aquilo que não é humano, 

não é bom e que tudo que não é humano, gostaria de sê-lo. É necessário ultrapassar a visão de 

um animal como uma mera metáfora que serve a interesses ideológicos. Na maioria das vezes, 

os animais são imagens e produtos de uma sociedade consumista de coisas. São, portanto, 

entendidos como coisas. Copstein e Silva (2014) confirmam esta percepção e criticam este 

cenário no campo literário e o presente estudo corrobora com esta crítica no campo das 

animações.   
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Tabela 4. Apresentação do nível (pontuação e classificação) e categoria de antropomorfização de cada 

personagem em cada um dos 35 desenhos animados avaliados.  
 

Personagem Década Pontuação Classificação Categoria de antropomorfização predominante 

Eek 90 6 MÉDIO Linguagem 

Garfield 80 a 2000 5 MÉDIO Biologia e comportamento 

Sagwa 2000 4 MÉDIO Linguagem 

Tom 40 a 2000 4 MÉDIO Biologia e comportamento 

Cat 90 4 MÉDIO Biologia e comportamento 

Chuvisco 60 6 MÉDIO Biologia e comportamento 

Claude 50 5 MÉDIO Biologia e comportamento 

Blik 2000 6 MÉDIO Biologia e comportamento 

Lorde Gato 50 6 MÉDIO Biologia e comportamento 

Riff Raff 80 6 MÉDIO Biologia e comportamento 

James 80 4 MÉDIO Linguagem / Biologia e comportamento 

Stimpy 90 6 MÉDIO Biologia e comportamento 

Hep Cat 40 5 MÉDIO Biologia e comportamento 

Krazy Cat 30 4 MÉDIO Biologia e comportamento 

Conrad 40 6 MÉDIO Biologia e comportamento 

Katnip 50 5 MÉDIO Biologia e comportamento 

Percy 50 4 MÉDIO Linguagem / Biologia e comportamento 

Frajola 10 a 40 4 MÉDIO Biologia e comportamento 

Félix 10 a 90 6 MEDIO Biologia e comportamento 

Mr. Kat 2000 4 MEDIO Biologia e comportamento 

Billy 90 3 BAIXO Linguagem 

Binka 2000 2 BAIXO Hábitos e vestimenta / Biologia e comportamento 

Old Tom 2000 3 BAIXO Biologia e comportamento 

Bacamarte 60 7 ALTO Biologia e comportamento 

Manda-
Chuva 60 8 ALTO Linguagem / Biologia e comportamento 

Country 70 9 ALTO 
Linguagem/ Hábitos e Vestimenta /Biologia e 

comportamento 

Zé Bolha 70 7 ALTO Biologia e comportamento 

Gato 
corajoso 60 9 ALTO Hábitos e vestimenta / Biologia e comportamento 

Jambo 50 e 60 7 ALTO Biologia e comportamento 

Olho-Vivo 60 8 ALTO Linguagem / Biologia e comportamento 

Jake 90 7 ALTO Biologia e comportamento 

Beans 30 7 ALTO Biologia e comportamento 

Henry´s Cat 80 7 ALTO Biologia e comportamento 

Doc 60 7 ALTO Biologia e comportamento 

Sad Cat 60 9 ALTO 
Linguagem/ Hábitos e Vestimenta /Biologia e 

comportamento 
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A infância é o momento em que as mensagens passadas pelos desenhos animados têm 

maior impacto porque é o momento biológico em que o aprendizado é mais marcante embora 

hoje se saiba que o espectador infantil interage e processa a informação recebida, ou seja; não 

é um simples consumidor passivo do conteúdo que é apresentado (FERNANDES, 2012). 

Todavia, considerando a real influência dos desenhos animados na produção de sentidos sobre 

o mundo (CARVALHO, 2003; JARDIM; 2013) a forma de representar os animais é 

fundamental na formação da criança com relação à compreensão do animal no mundo real.  

Os animais são afetados pela maneira com que os representamos (LERNER; KALOFF, 

1999) e representar animais não é uma ação isenta de valores e consequências. Somos vozes 

humanas falando sobre eles na mídia, dizendo como os vemos (VIZACHRI, 2014). O 

problema em representar o animal como uma simples representação antropomórfica é saber se 

o espectador possui as ferramentas para distinguir aquilo que é real do imaginário 

(SCHNEIDER, 2012). Para Bouza (1998), “a realidade é muito mais ampla que a capacidade 

da mídia em retratá-la”. Precisamos ultrapassar esse tipo de representação que simplifica o 

animal, se entendermos a ética como um modo de pensar que os inclua. Isto porque, se 

formamos cidadãos que não entendem o animal, que não os respeitam enquanto unidade, que 

os vêm como metáforas, como desejar que estes mesmos cidadãos ajam de modo ético em 

direção a estes seres? Como almejar que sintam a empatia necessária e que ao mesmo tempo 

respeitem suas diferenças? 

A antropomorfização dos animais nos desenhos animados pode influenciar nas crenças 

e percepções das pessoas sobre estes, interferindo nas ações futuras que a eles direcionamos 

(SCHNEIDER,2012). Pode alimentar ideias de intencionalidade e personalidades, 

perpetuando concepções erradas e até mesmo preconceituosas. Como aponta Bekoff (2010), 

como representamos e nos referimos aos animais não humanos, informa sobre nossos 

pensamentos e percepções sobre eles, e os nossos pensamentos e percepções influenciam nas 

nossas ações. É nossa responsabilidade ética levar a sério este tipo de influência.  

Para o gato doméstico, dada a visão da sociedade sobre este animal muitas vezes 

carregada de simbolismos (MACHADO; PAIXÃO, 2014), considerar que a mídia pode 

retroalimentar preconceitos e erros biológicos é necessário especialmente por parte dos 

formadores de opinião. Nikolajeva (2009), por exemplo, descreve uma história literária da 

década de 80 em que o gato é enviado para o demônio por seu tutor que argumenta que isto 

não era um problema já que este animal não possui alma e, portanto não sentiria medo. A 

ilustração do livro mostra o felino brincando com a cauda do demônio reforçando a 

associação deste animal com forças ocultas culturalmente entendidas como malignas. Até que 
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ponto pode esta literatura reforçar o que já se traz culturalmente a respeito do gato? Até que 

ponto pode esta fonte formar, juntamente com outras formas de comunicação, conceitos 

errôneos e negativos sobre este animal? Ganea e colaboradores (2014), afirmam que há total 

influência dos livros infantis na percepção que se tem sobre os animais reais e não espera-se 

que para desenhos animados o efeito seja diferente.  

Esta tese defende que quanto menos apresentarmos o gato doméstico com traços 

biológicos e comportamentais humanos, mais poderemos contribuir para boas informações a 

respeito da espécie e consequentemente será mais fácil que a sociedade o entenda e o aceite. 

Como destacado no capítulo anterior já há desenhos que fazem isto, como Simon’s Cat, 

veiculado apenas na internet. Caberia um estudo futuro para verificar de que modo o público 

que acompanha este desenho entende o gato doméstico real. Uma hipótese preliminar seria a 

de que, tendo em vista a reduzida antropomorfização do mesmo, o desenho apresenta um gato 

plausível que pode ser verificado quando o espectador observa a realidade. Não é preciso 

acabar com o humor para que haja seriedade na transmissão da informação, apenas é 

necessário que a representação eticamente preocupada aconteça como afirmam Paul (1996), 

Schneider (2012), Jardim (2013) e Vizachri (2014). Esta representação ética é foco do 

trabalho Freeman e Merskin duas pesquisadoras americanas que desenvolveram um site 

intitulado “Animals and Media: A Style Guide For Giving Voice to the Voiceless” (Animais 

na mídia: Um guia de estilo para dar voz aos que não têm voz). Neste site é possível encontrar 

dicas importantes de como representar os animais não humanos de maneira respeitosa de 

acordo com a ética. São direcionadas a audiência jornalística, mídia de entretenimento, 

propagandas e todos os interessados em apresentar os animais de modo mais criterioso. As 

autoras desenvolvem este trabalho por acreditarem que os meios de comunicação fornecem 

uma forma de aprender o mundo ao nosso redor, incluindo os membros de outras espécies. 

Para elas, a imagem que é apresentada na mídia é susceptível de ser estereotipada o que 

influencia especialmente as crianças. E ainda acrescentam que em vez de nos aproximar e nos 

ajudar a compreendê-los, que é o que os níveis saudáveis de antropomorfismo podem fazer, 

essas representações nos afastam ainda mais dos animais reais. As representações de tubarões, 

ursos, pumas e lobos, por exemplo, são tão distorcidas e exageradas que podem tornar as 

pessoas mais temerosas e desconfiadas do que o necessário.  

A mídia pode servir para pensar, dependendo da educação, dos conhecimentos prévios e 

do uso social das informações e é necessário compreender de forma crítica o contexto e as 

ideologias que cercam as produções (VIZACHRI, 2014). Os desenhos animados podem ser 

úteis para fazer pensar a respeito da nossa relação com as demais espécies, principalmente 
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considerando o público infantil. Esta fonte ajuda a refletir sobre o que está sendo apresentado 

em comparação com o mundo real, já que a criança é um sujeito ativo (FERNANDES, 2012), 

capaz de processar aquilo que é apresentado, apresentação esta nem sempre condizente com o 

ideal. A sociedade democrática e a cultura onde estamos inseridos demandam este cidadão 

ativo e crítico e a educação possui papel fundamental na medida em que permite imaginar, 

criar e agir (BURKE; COPENHAVER, 2004). Se entendermos os espectadores (crianças ou 

não) como aprendizes, mais vamos valorizar a mídia séria e mais vamos desejar que os meios 

de comunicação nos informem corretamente sobre tudo, inclusive sobre nossos parceiros de 

mundo, os animais não humanos. Neste aspecto, uma antropomorfização moderada, quando 

inevitável, é o ideal. Para que informe o mais corretamente possível sobre quem é este animal, 

proporcionando um paradigma em que percebamos que não somos o centro do mundo. Se a 

representação por si só não é voltada para esta redução na antropomorfização, defende-se que 

cabe à educação o papel de apontar os erros, as falhas, as possibilidades e as consequências de 

tais comunicações.  

3.3 CONCLUSÕES 

 

Ao investigar o gato nos desenhos animados, ficou comprovado que este animal é 

representado de modo essencialmente antropomorfizado, especialmente em sua biologia e 

comportamento e, em segundo lugar, na linguagem. Este resultado corrobora o que foi 

encontrado no capítulo anterior, quando verificou-se que o comportamento do gato nos 

desenhos é muito distante do que é exibido pela espécie. Embora difícil de evitar 

completamente, a antropomorfização acrítica é prejudicial na representação midiática, pois 

pode influenciar de modo negativo na maneira como percebemos o animal no mundo real. 

Esta tese defende que os animais são afetados por diversos fatores culturais inclusive pela 

forma com que os representamos e, portanto esta representação não é isenta de valores e 

consequências. Para o gato doméstico, dada a visão da sociedade frequentemente carregada de 

simbolismos e crenças deturpadas, é importante considerar que a mídia pode retroalimentar 

concepções equivocadas. Quanto menos antropomorfizado na mídia mais coerente será a 

comunicação a respeito da espécie e consequentemente será mais fácil que a sociedade 

compreenda e aceite este animal, desmistificando mitos que muitas vezes levam a percepções 

e ações isentas de ética.   

 



 

 

84 

 

CAPÍTULO 4. A REPRESENTAÇÃO MORAL DO GATO DOMÉSTICO NOS 

DESENHOS ANIMADOS 

 

Este capítulo foi elaborado a partir da constatação de que o gato nos desenhos avaliados 

é representado de modo antropomorfizado, o que foi demonstrado no capítulo anterior. Foi 

verificado inclusive que o critério “biologia e comportamento” foi aquele mais utilizado na 

antropomorfização. Sendo assim, será que esta forma de representação metafórica traz um 

“gato-humano” que possui valores morais humanos? Ou a representação deste animal se 

presta a apresentar tipos em cujos valores morais, como respeito ao outro, amizade e 

compaixão, estão ausentes? Se for assim, porque o gato é usado antropomorficamente desta 

maneira e quais seriam as possíveis consequências de tal representação? Sabe-se que a mídia 

possui influência na percepção das pessoas sobre as coisas, fatos e sobre os outros seres vivos 

(PAUL, 1996; LERNER; KALOFF, 1999; CARVALHO, 2003; KLEIN; SHIFFMAN, 2006) 

e, portanto será que uma representação de valores que traz o animal de maneira negativa 

influencia no modo como as pessoas lidam com este felino? Essas foram algumas das 

indagações que levaram a construção desta parte do estudo.  

A ética nos permite buscar critérios para definirmos o que é ser bom, explicando o 

nosso melhor agir. Quando procuramos estes critérios, encontramos os valores morais 

(CABANAS, 1996). É possível avaliar um objeto no mundo quanto ao seu valor estético, 

econômico ou histórico. Porém quando falamos de valores morais geralmente estamos nos 

referindo à ação de um agente, suas motivações e consequências para os outros 

(HARTMANN, 2009). São estas ações boas ou ruins considerando as motivações e as 

consequências para todos os envolvidos? Qual é, entre as ações possíveis, a melhor atitude 

neste contexto? Esta é uma reflexão de conteúdo moral e o que a norteia são os valores morais 

envolvidos. De acordo com Schwartz (1992) e Tugendhat (2010) valores morais são conceitos 

que as pessoas e sociedades possuem e que guiam as suas ações e o julgamento de 

comportamentos e situações em direção a um sentido ideal de bem. Como exemplo de valores 

morais podemos citar justiça, fidelidade, solidariedade, amizade, respeito, honestidade, 

humildade, busca pelo bem-estar dos outros e igualdade (HARTMANN, 2009; DURAND, 

2010).  

Na visão de Schwartz (1992), não existe uma igualdade exata na definição dos valores 

entre as pessoas e culturas, mas há uma equivalência mínima de significado e uma diferença 

na hierarquização destes valores entre as sociedades. Assim, para identificarmos valores 

comuns devemos refletir sobre a possibilidade então, de uma ética (ou bioética) global, aquela 
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segundo a qual os valores morais fundamentais pudessem ser universalizáveis, ou seja, uma 

ética mínima que garantisse a conciliação da estranheza moral que existe entre muitos dos 

indivíduos humanos deste planeta (ENGELHARDT, 2012). Seria isto possível? Cabe destacar 

que o presente estudo assume uma conexão de significado entre ética e bioética adotando a 

perspectiva de SCHRAMM (1994) de que "Toda ética é, antes, uma bioética". 

Sabe-se que existem diferentes modelos de reflexão ética, como a ética da compaixão, a 

ética do discurso, a ética das virtudes, a perspectiva kantiana, o utilitarismo, o principialismo, 

a teoria dos direitos entre outras (DURAND, 2010).  Então, considerando esta diversidade de 

modos de pensar, como detectar quais seriam os valores morais mais importantes em uma 

sociedade? Esta pergunta surgiu quando houve a necessidade de identificar nos personagens 

deste estudo a presença ou ausência de valores morais. Qual perspectiva ética adotar? Foi um 

incômodo buscar tal resposta na medida em que se defende - concordando, por exemplo, 

como Engelhardt (2012) - que vivemos em um mundo em que a moralidade é marcada por 

conflitos de juízos morais, persistentes no tempo e cujas premissas são bastante diversas. 

Logo a solução de conflitos de maneira consensual torna-se impossível e, portanto uma ética 

completa e perfeita que liste para nós os valores mais importantes parece não existir. Buscar 

valores éticos baseando-se em uma única lista de uma única corrente pode direcionar a noção 

de que aqueles são os valores humanos mais significativos em uma sociedade. 

Engelhardt (2012) defende que há um colapso no consenso sobre questões morais, ou 

seja, não há conformidade ao pensar sobre estas questões. Todavia, talvez não precisemos de 

uma ética estritamente universal que não dá conta do pluralismo das pessoas, sociedades e 

moralidades (CAPALDI, 2012). Talvez uma opção seja a busca por uma noção de ética que 

vise convergências em um debate democrático (BAYERTZ, 2012). Toda esta reflexão levou 

este estudo a não assumir unicamente nenhuma das perspectivas éticas existentes, ao contrário 

do que fizeram trabalhos aqui já referenciados como Fossatti (2011) que adotou a perspectiva 

da ética das virtudes de Aristóteles. A lista de valores para avaliação (apresentada na seção 

material e métodos) foi construída baseada em listas de valores mistos previamente utilizados 

por outros autores, acrescentando-se aqueles valores julgados como de grande representação 

em cada um dos episódios, de modo que os critérios fossem construídos de maneira 

concomitante à análise como sugerido por Bardin (2011). Acredita-se que desta forma, 

diferentes perspectivas éticas se agrupam na busca de uma convergência mínima.  

Entre as perspectivas filosóficas distintas o que se questiona não é a existência do bem 

ou do mal, mas o modo mais eficaz de alcançar o primeiro e evitar o segundo, ou seja, qual a 

melhor forma de agir segundo um critério determinado. Todas concordam, no entanto, que 
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existem ações que são preferíveis a outras (DURAND, 2010). Assim, para avaliar as ações 

dos personagens dos desenhos animados em questão, adotou-se este olhar de que há ações que 

são melhores que outras. Considerou-se que o valor moral estava presente quando a 

motivação ou a consequência da sua aplicação para todos os indivíduos envolvidos eram 

positivas. Estas ações também foram consideradas positivas quando não objetivaram causar 

danos.  

É importante destacar que só buscou-se a representação de valores morais por parte dos 

gatos dos desenhos animados a partir do momento em que ficou comprovado que estes são 

representados como representações humanas. Em geral assume-se que os animais não 

humanos não são agentes morais, ou seja, não são seres que usam princípios morais para 

orientar suas decisões. Animais não humanos são definidos como pacientes morais, ou seja, 

não avaliam o que é certo ou errado em suas atitudes e não são moralmente responsáveis 

pelos seus atos (NACONECY, 2006; FELIPE, 2007). Todavia, segundo a perspectiva de 

Bekoff e Pierce (2009) a questão da moralidade dos animais é bem mais complexa. Os autores 

acreditam que os animais possuem moralidade, no mesmo sentido dos seres humanos, porque 

apresentam cooperação, empatia e justiça, corroborando uma perspectiva de continuidade 

evolutiva entre as espécies também para esta noção de moralidade.  Defendem, portanto, que 

animais humanos e não humanos são diferentes apenas no que se refere ao grau e não ao tipo 

de moralidade. A conformação do cérebro dos humanos permite que estes desenvolvam 

pensamento racional, com intenções e julgamentos claros sobre as próprias ações. 

Diferentemente dos demais animais, somos autoconscientes das nossas ações e, portanto, 

apenas nós podemos ser responsabilizados pelo que fazemos. Neste sentido a moralidade é 

um continuum e nós possuímos um grau mais complexo desta moralidade. Animais humanos 

e não humanos, para Bekoff e Pierce (2009), são agentes morais, mas não no mesmo sentido, 

pois apenas nós possuímos o aparato cognitivo necessário para que possamos agir de modo 

reflexivo. Os demais animais atuam como agentes morais dentro do contexto limitado das 

suas próprias comunidades e sem a capacidade de auto-reflexão para tomada responsável de 

decisão. 

 Assim, seja na concepção clássica de agência e paciência moral, seja na nova 

abordagem defendida por Bekoff e Pierce (2009), animais não humanos não podem ser 

responsabilizados pelos atos que executam da mesma maneira que nós, humanos, pois o 

espectro de valores que possuem é limitado e não refletido. Desta forma, no mundo real, não 

se espera que os gatos apresentem valores morais e nem que ajam de modo responsável 
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conforme estes. Porém como nos desenhos animados estes foram representados como 

humanos, acredita-se que trarão também a representação de valores morais.  

É comum que a mídia represente os animais de maneira antropomorfizada em suas 

características físicas e comportamentais (SERPELL, 2002; WYNNE, 2004), mas também em 

seus valores morais (PAUL, 1996; OLIVEIRA Jr., 1998). Esta representação muitas vezes 

acontece de forma implícita, quando os animais antropomorfizados representam tipos que são 

vilões (valores morais ausentes) ou heróis (valores morais presentes). Algumas vezes, como 

demonstrado no trabalho de Paul (1996), são definidos como bons ou maus e a conotação que 

isto possui é a de que apresentam ou não valores. Importante destacar que no trabalho de Paul 

(1996), ao avaliar como os personagens eram representados em diferentes desenhos animados, 

gatos foram representados como maus mais que o dobro de vezes que os cães, por exemplo. 

Este trabalho ainda destaca que as situações nas quais os animais se apresentavam em 

sofrimento, foram entendidas pelos espectadores, como cômicas.  

Na perspectiva crítica de Santos e Gomes (2012), não só os desenhos animados, mas os 

meios de comunicação em geral, transmitem olhares em relação aos seres vivos que podem 

fazer com que os espectadores reproduzam aquilo que aprenderam. Os autores demonstram a 

preocupação com o fato de que filmes e desenhos apresentam os animais antropomorfizados, 

mas muitas vezes com valores inadequados.  Esta preocupação corrobora com Serpell (2004) 

que afirma que as diferentes formas por meio das quais os animais são representados na arte, 

literatura, ciência e mídia, agem como construções culturais. Inclusive, as palavras que 

usamos pra descrevê-los afeta igualmente o modo como os enxergamos. Pode-se refletir, por 

exemplo, até que ponto julgar um gato como um animal traiçoeiro, preguiçoso, interesseiro, 

egoísta pode afetar nas atitudes que a ele direcionamos, especialmente em uma sociedade que, 

por razões históricas de cunho simbólico e cultural, entende este animal de maneira tão 

extrema: adorando-o ou odiando-o (MACHADO; PAIXÃO, 2014).   

De acordo com Bourdieu (1997): “as palavras fazem coisas, criam fantasias, medos, 

fobias ou simplesmente, representações falsas”. Stibbe (2001) corrobora com esta visão ao 

entender que a ideologia especista, antropocêntrica e opressora se manifesta no modo como 

falamos sobre os animais. Este modo de dizer por sua vez interfere na representação mental 

individual que fazemos destes seres. Consequentemente esta representação nos autoriza a agir 

de determinados modos e finalmente, quando todos agem de uma dada maneira, forma-se o 

que o autor chama de cognição social, ou seja, o modo como toda uma sociedade trata o 

animal baseada em um senso comum. De modo circular, isto retroalimenta a ideologia 

opressora que deu origem a toda esta cascata.  
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Sobre o gato doméstico o panorama atual aponta que embora seja um animal de 

companhia significativo no Brasil e no mundo, também são significativos os casos de 

crueldade vivenciados por este animal (LOCKWOOD, 2005). Historicamente o gato traz 

conotações em sua representação antropomórfica que o colocam como um ser ambíguo. Por 

vezes representa divindades com valores nobres (SERPELL, 2000), em outras situações 

entende-se que é um ser metafórico que não possui nenhum valor moral e que, portanto 

representa o mal (DARNTON, 1986; BEAVER, 1992; MACHADO; PAIXÃO, 2014).  Estas 

atribuições são antropomorfizadas na medida em que serviriam para adjetivar alguém capaz 

de agir moralmente de modo responsável, portanto, um ser humano. E desta construção 

histórica tão antiga, hoje há um animal que é entendido e representado de modo muito diverso 

na mídia e na sociedade. Haveria consequências para a sobrevivência e bem-estar deste 

animal?  

Quando a mídia traz, por exemplo, informações como as que dizem que gatos são os 

maiores responsáveis pela extinção de espécies (LOSS; WILL; MARRA, 2013) e que, 

portanto devem ser eliminados (MORGAN, 2013), o que acontece muitas das vezes é a visão 

do senso comum de que este felino é um vilão destruidor da fauna silvestre, que merece ser 

exterminado. As consequências disto podem ser desde uma confirmação daquilo que muitos 

já acreditam como “o gato é um ser ruim”; até mesmo atitudes negativas que visam “acabar 

com a maldade deste vilão”. Trabalhos sérios que procurem explicar corretamente a 

interferência desta espécie sobre as outras sob uma perspectiva ecológica, são muito mais 

valiosos na desmistificação de percepções que coloquem este animal como um agente moral 

irresponsável.  

O gato esteve e está presente em um diversidade muito grande de conteúdos culturais, 

não só em filmes e desenhos animados, como também em livros em diferentes sociedades 

(NIKOLAJEVA, 2009). Todavia, muitas destas fontes perpetuam uma representação em que 

há uma atmosfera de ódio ou situações de maus tratos carregadas de humor, banalizando a 

crueldade. Estes conteúdos, somados a construção histórica deste animal, desenvolvem ou 

mantém um preconceito em sua direção (AYBERK, 2011). Se entendermos que o gato 

doméstico – como qualquer outro animal senciente e consciente – merece consideração moral, 

desmistificar conceitos como aqueles que afirmam que ele traz azar ou é traiçoeiro, se faz 

necessário.  

Assim, o objetivo deste capítulo foi analisar se a representação antropomórfica do gato 

nos desenhos animados traz o animal como possuidor ou não de valores morais humanos. A 

hipótese levantada nesta sessão foi a de que o gato é predominantemente representado como 



 

 

89 

 

um humano desprovido de valores morais.  Há estudos que apontam que grande parte da 

percepção sobre este animal é influenciada – embora não exclusivamente – pelos meios de 

comunicação com os quais temos contato (PAUL, 1996; AYBERK, 2011; SANTOS; 

GOMES, 2012; MACHADO; PAIXÃO, 2014).  

4.1 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para desenvolver o objetivo específico desta etapa, foi utilizada a mesma lista de 

episódios construída nos capítulos anteriores (Anexo 2).  Igualmente foi feito uso do método 

qualitativo de análise de conteúdo para verificação da cada episódio visto que se trata da 

melhor metodologia para avaliar dados relativos a diferentes fontes de comunicação de modo 

rigoroso e sistematizado (BARDIN, 2011). Na presente etapa do estudo, a unidade de registro 

foi o tema valor moral.  

Foi utilizado o referencial teórico de Schwartz (1992) e Vauclair (2009) a respeito de 

taxonomia de valores, a lista de valores proposta por Kinnier e colaboradores (2000) e a 

intersecção destes conceitos feita por Bosnjak e colaboradores (2010). Ao longo da análise 

novos valores foram acrescentados já que de acordo com Bardin (2011), muitas vezes na 

análise de conteúdo a construção da lista de categorias acontece de modo concomitante à 

análise dada a dinâmica da metodologia e o objetivo do estudo. Baseando-se nestes 

referenciais foi gerada uma lista de valores possíveis de serem identificados nos gatos 

humanizados dos desenhos avaliados. Os principais valores morais elencados a partir das 

referidas listas então foram: Honestidade, justiça, respeito por si mesmo, respeito ao outro, 

respeito a outras formas de vida, compaixão, tolerância, cuidado, não agressão, humildade, 

consideração dos interesses do outro na tomada de decisões, amizade, solidariedade, lealdade, 

responsabilidade, agir com boa intenção, gratidão e proteção. No imenso universo de valores 

morais possíveis escolheu-se os acima referidos porque na condução metodológica foram os 

que se repetiram em diferentes trabalhos e aqueles que durante a análise, se adequaram às 

ações dos personagens avaliados.  

Sobre as referências utilizadas, no trabalho de Schwartz (1992) há um inventário de 

valores construído a partir de uma pesquisa em vários países. Os valores foram categorizados 

quanto à importância dada em cada cultura. Já o trabalho de Vauclair (2009) discute os 

diferentes inventários de valores e enfatiza a importância de retratar nestes inventários os 

valores desejáveis para uma coletividade e não somente para o indivíduo.  
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Kinnier e colaboradores (2000) construíram uma lista de valores morais a partir da 

frequência em que foram citados e repetidos em listas similares previamente publicadas. Esta 

lista foi utilizada como referência adotando a perspectiva destes autores de que “deve haver 

um limitado número de valores morais que as pessoas podem aceitar. A aceitação e o respeito 

pela diversidade e relativismo podem coexistir dentro de uma composição de um 

universalismo limitado.” Entre os valores levantados pelos autores estão: buscar pela verdade, 

buscar pela justiça, respeitar e cuidar de si, ser humilde, respeitar e cuidar dos outros, ser 

tolerante, não ferir os outros e cuidar de outras formas de vida não humanas.  

Bosnjak e colaboradores (2010) condensam em uma tabela de taxonomia de valores, 

definições de diferentes autores buscando uma congruência. Mencionam valores morais como 

igualdade, proteção ao meio ambiente, busca pela verdade e tolerância. Estes valores são 

apontados, inclusive, como sendo componentes das mais altas necessidades humanas segundo 

a hierarquia de necessidade de Maslow (1970) apud Bosnjak e colaboradores (2010).  

Todo o referencial de valores apresentado até aqui traz o ideal de bem como 

sustentáculo máximo para a definição de valor. Embora este ponto de vista consequencialista 

de maximização do bem tenha profunda influência do utilitarismo, a lista de valores foi 

construída utilizando diferentes referenciais éticos buscando encontrar valores que pudessem 

ser facilmente identificados na atuação dos personagens. Não há a apresentação de uma lista 

de valores negativos ou uma taxonomia do conceito de mal. Desta forma, se assume a 

ausência dos valores positivos juntamente com a presença dos seus contrários como 

indicativos de desqualificação moral. Isto inclui: Desonestidade, injustiça, desrespeito por si 

mesmo, desrespeito ao outro, desrespeito a outras formas de vida, ausência de compaixão, 

intolerância, ausência de cuidado, agressão (violência), ausência de humildade (arrogância), 

desconsideração dos interesses do outro na tomada de decisões, inimizade, falta de 

solidariedade, deslealdade, irresponsabilidade, agir com má intenção, ingratidão e ausência de 

proteção. Optou-se por não adotar a expressão “valores morais negativos” porque neste estudo 

compreende-se que, dada a definição de valores morais, estes são sempre positivos e podem 

estar ausentes ou presentes.  

Durante a análise do episódio, o tema central foi determinado de acordo com a proposta 

do trabalho Paul (1996). A autora classificou os desenhos por ela analisados a partir da 

atuação do personagem principal em: animal sofrendo, animal representando perigo, animal 

predando, animal sendo usado para alguma finalidade, animal vivenciando problemas 

exclusivamente humanos, animal em ambiente natural. A Tabela 5 apresenta classificação 

similar a fim de averiguar se há uma conotação moral geral no episódio.  Nesta classificação 
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ficou estabelecido que “gato sofrendo” incluiria os casos em que o personagem exibisse dor, 

medo e/ou tédio embora haja outros indicadores deste sofrimento em um nível de bem-estar 

muito baixo (BROOM; JOHNSON, 1993). A categoria “Outros temas”, incluiu usituações em 

que nenhuma das possibilidades foi preenchida, por exemplo, o animal se adaptando a sua 

nova casa.  

Também foi acrescentada a observação do modo como os demais personagens tratavam 

o gato estudado no episódio. Isto permitiu classificar os tratamentos em Positivo, negativo ou 

ambos. Neste último caso, duas situações eram possíveis: Ou o mesmo animal tratava o gato 

de modo ora positivo ora negativo, ou o gato era tratado por um personagem de modo positivo 

e por outros de modo negativo. Quando positivo, o tratamento incluía ações representativas 

dos mesmos valores morais aqui considerados, porém em direção ao gato. Quando negativo, 

representava a ausência destes valores no tratamento com o felino. 

A partir dos referenciais teóricos sobre valores já citados, foi verificado se o gato era 

representando como possuidor ou não de valores morais e quais. Esta investigação completou 

os dados presentes na quarta coluna da Tabela de avaliação qualitativa dos desenhos (Anexo 

3). O animal foi ainda avaliado para verificar se era explicitamente um vilão, um herói - como 

fez Paul (1996) - ou ambíguo (Tabela 5). Esta última categoria foi criada para facilitar a 

classificação de personagens que ora apresentavam atos representativos de moralidade, como 

justiça e compaixão, ora, no mesmo episódio, exibiam atos que os definiriam como isentos de 

valores, como inimizade e agir com má intenção. O critério neutro, usado por Paul (1996), 

não foi adotado neste estudo porque em todos os episódios houve alguma situação que 

evidenciava a conotação moral do personagem.   

Para definição de herói e vilão, foi utilizada a descrição do personagem feita pela 

produtora que o criou, buscando elementos que definissem este personagem. Além disso, foi 

empregada a noção trazida no trabalho de Kasprzak (1997) em que vilão ou personagem mau 

apresenta os atos de matar, causar problemas a terceiros, causar danos físicos, ser violento, 

destruir coisas e/ou espaços intencionalmente, expressar ira e causar dor e sofrimento. Os 

personagens bons ou os heróis exibem solidariedade, promovendo a paz e protegendo os 

demais. Neste trabalho a autora demonstra, entretanto, que os desenhos animados trazem uma 

relativização moral, ou seja, ao herói é autorizado causar dor e sofrimento ou matar, por 

exemplo, desde que isto seja feito para um bem maior, como proteger outros personagens ou o 

próprio planeta.  

Após o preenchimento de todas as tabelas referentes a cada um dos episódios (169), foi 

construída uma planilha com todos os dados coletados, utilizando-se o programa Microsoft 
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Excel 2010 ®. Esta planilha continha colunas com os episódios, os personagens, as décadas, 

os temas gerais possíveis de se verificar no desenho, o tratamento e as representações morais 

dos animais. As linhas correspondiam a cada episódio. O preenchimento foi feito usando o 

critério 0 ou 1. Quando o critério esta presente, marcava-se com 1, quando ausente, 0. Assim, 

foi possível, depois da planilha preenchida, usar o recurso “Classificar” e “Filtrar” para 

selecionar os critérios e efetuar a avaliação percentual de cada um. A partir deste filtro foram 

obtidos os resultados percentuais a partir dos quais construiu-se as figuras e tabelas.  

 

Tabela 5. Critérios para avaliação geral do conteúdo do desenho animado e da representação moral expressa 

pelo personagem principal.  

 

Tema geral do desenho 

Gato sofrendo (dor, medo, tédio) (     ) 

Gato representado como um perigo ao ser humano (     ) 

Gato representado como um perigo a outro animal (     ) 

Gato predando ou tentando predar (     ) 

Gato sendo usado para alguma finalidade (     ) 

Gato vivenciando problema exclusivamente humano (     )   

Outro tema (    )  Qual   

Tratamento dado por outros seres ao gato 

Quem é o outro:  

Tipo de tratamento: (     ) Positivo    (    ) Negativo  (    ) Ambos 

Descrição do tratamento:  

 

 

Representação Moral do Animal 

Papel central do animal: (     ) Vilão (    ) Herói  (    ) Ambíguo 

Elencar os valores morais presentes ou ausentes no animal:  

 

 

 

 

  

4.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a avaliação de cada um dos episódios, foi possível verificar que em 51%, o gato 

era tratado de ambos os modos, positivo e negativo, por vezes pelo mesmo personagem ou por 

personagens diferentes. No episódio A star is born (1996) de Billy The cat, por exemplo, 

verifica-se que Billy possui muitos amigos que se relacionam positivamente. Todavia, um 

gato preto resolve tomar o lugar de Billy em sua casa evidenciando inimizade. Assim, em um 

mesmo episódio, verifica-se os dois tipos de tratamentos dados por personagens diferente. Já 

no desenho em que o personagem principal é Frajola, no episódio The tail end (1999), Piu-Piu 

inicia tratando o gato com ironia e violência, porém com o desenrolar da trama, passa a 
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colaborar com Frajola e o salva de outros vilões. Este caso exemplifica a situação em que o 

mesmo personagem no mesmo episódio possui atitudes ambíguas no tratamento dado ao gato, 

ora positivo, ora negativo.  

Em 31% dos episódios o tratamento dado ao gato era exclusivamente negativo. O 

animal sofria com violência, perseguições por parte de vilões, era enganado, abandonado ou 

vivenciava situações de exclusão. Cita-se como exemplo os dois episódios avaliados de 

Bacamarte e Chumbinho, Small Change e Chop Romp, ambos de 1964.  Nestes episódios, o 

gato Bacamarte recebe retaliação por parte do rato Chumbinho que usa uma ratoeira para feri-

lo e constrói um cão robô que é coordenado por ele para perseguir e morder Bacamarte. O 

tratamento é, portanto, violento.  

Assim, em apenas 18% dos episódios, o gato era exclusivamente tratado de modo 

positivo. Recebia demonstrações de amizade, cuidado e compaixão. Um exemplo bastante 

marcante é o cão Odie, do desenho Garfield, e seu tratamento para com este personagem. Em 

todos os episódios estudados, Odie demonstrou amizade em direção a Garfield, mesmo 

quando este não retribuía.  

Estes resultados demonstram que os episódios em que o gato recebe do começo ao fim 

um tratamento unicamente positivo, são minoria. Como os gatos estão representando tipos 

humanos, a situação identifica indivíduos cujas características fazem com que não sejam 

aceitos pelos outros personagens, também antropomorfizados. A questão a ser levantada é se 

há o risco de, na percepção do expectador, a pouco tratamento positivo direcionado ao animal, 

alimentar o mesmo tipo de tratamento na vida real. É preciso reforçar que em nenhum 

momento esta tese afirma que apenas este tipo de representação é a responsável pela situação 

complexa de maus-tratos e abandono vivenciada pelo gato doméstico. Sabe-se das inúmeras 

outras interferências, como já destacado por Serpell (1996) e sabe do potencial que o 

expectador tem na ressignificação daquilo que assiste, visto que não é apenas um consumidor 

passivo (FERNANDES, 2012). Todavia diversos autores já referenciados neste estudo 

indicam que há um componente da construção da mídia no modo como enxergamos o mundo 

e como lidamos com ele (PAUL, 1996; LERNER; KALOFF, 1999 CARVALHO, 2003; 

KLEIN; SHIFFMAN, 2006) e neste sentido, fica a preocupação com o modo pouco positivo 

este felino é tratado nos desenhos animados.  

Outra preocupação refere-se ao fato de que, nas situações em que o gato 

antropomorfizado vivencia tratamento negativo, especialmente violência, há o humor 

envolvendo o contexto, o que é muito comum nos desenhos animados (OLIVEIRA Jr., 1998; 

MINOIS, 2003). Porém, em outras situações debatidas na sociedade, sabe-se que o humor ao 
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mesmo tempo em que é uma forma de entreter, também pode ser uma ferramenta para 

banalizar situações que deveriam receber um olhar sério (SCHROEPFER et al, 2011).  Paul 

(1996), demostrou em seu estudo que todas as situações de crueldade vivenciadas pelos 

personagens animais geraram riso por parte dos espectadores. Minois (2003) acredita que 

existe uma relação de retroalimentação entre as tendências do humor representadas e os 

interesses de quem o compra. Este autor destaca que há desenhos animados que apresentam 

um humor agressivo, uma espécie de ferocidade caricatural. Inconscientemente as pessoas 

riem, segundo Minois (2003), para zombar de si mesmas e de outros, para acalmar seus 

medos, reforçar vínculos e crenças e excluir.  Tendo em vista que a mídia interfere na 

produção de significado sobre as coisas reais, este tipo de representação banalizada pelo 

humor é discutível.  

No caso do gato doméstico, muitos são os contextos em que a crueldade para com este 

felino é carregada de humor (LOCKWOOD, 2005). Continuamente vemos vídeos na internet 

em que este animal é ridicularizado, filmes em que maus-tratos soam como piada ou 

propagandas com o mesmo teor. Para Ayberk (2011), esta representação da realidade em 

contextos de lazer banaliza os abusos em direção a este animal incentivando o preconceito e a 

desqualificação moral do gato e reforçando a visão negativa das pessoas sobre este felino.   

Esta ligação entre a crueldade com gatos e o humor não é recente. No seu livro O 

Grande Massacre dos gatos, Darnton (1984), descreve diferentes contextos em que gatos eram 

cruelmente torturados e mortos em eventos comemorativos da Europa do século XVIII. 

Serpell (2000) também descreve o tratamento cruel que estes animais recebiam em rituais de 

celebração cultural na Idade Moderna. Em dias festivos, estes animais eram perseguidos, 

capturados, torturados, queimados e espancados até a morte em uma atmosfera de extrema 

alegria. Tudo isto remete à conotação simbólica que o gato possuía e ainda possui 

(MACHADO; PAIXÃO, 2014). Tal conotação, construída e alimentada ao longo do tempo, 

possivelmente está presente na mente das pessoas o que talvez interfira no modo com a 

sociedade enxergue as representações atuais da mídia, achando-as comuns.   

Com relação a representação moral do personagem, em 37% dos episódios os animais 

foram representados como heróis, em 22% como vilões e em 41% foram classificados como 

ambíguos.  Ao observar a proporção dos episódios de cada personagem também foi possível 

classifica-los individualmente em herói, vilão ou ambíguo.  Dos 35 personagens avaliados, 10 

foram categorizados como heróis, 10 como vilões e 15 como ambíguos (Tabela 6). Este 

resultado é importante porque contrasta com o esperado nas hipóteses já que o número de 
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personagens e episódios em que o gato é o vilão são minoria. Porém esta ambiguidade reforça 

o modo como este felino é compreendido na sociedade. 

 

Tabela 6. Classificação dos personagens como heróis, vilões ou ambíguos após a avalição completa de todos os 

episódios em que estão presentes. (n=35) 

 

Classificação Personagens 

Vilões (n=10) 
Tom, Blik, Katnip, Percy , Frajola, Mr. Kat, Bacamarte, Manda-Chuva, Zé Bolha e 

Doc. 

Heróis (n=10) 
Eek, Lorde Gato, Félix, Billy, Country, Gato corajoso, Jambo, Olho-Vivo, Jake e 

Beans 

Ambíguos (n=15) 
Garfield, Sagwa, Cat, Chuvisco, Claude, Riff Raff, James, Stimpy, Hep Cat, Krazy 

Cat, Conrad, Binka, Old Tom, Henry´s Cat e Sad Cat. 

 

Osório (2011) apresenta diferentes situações em que o gato é entendido como um ser 

ambíguo. Possui hábitos ora diurnos, ora noturnos, comportamentos de animal selvagem e 

doméstico, traços interpretados como masculinos e femininos e comportamento social não tão 

marcante. Neste sentido a percepção e as atitudes das pessoas em relação a este animal 

também oscilam. De acordo com Arluke e Sanders (1996) a sociedade classifica os animais 

em bons ou maus segundo uma escala sociozoológica. Neste sentido, a concepção do gato 

doméstico pelas pessoas pode oscilar entre o status de animal bom ou mau de acordo com o 

seu comportamento, sua condição de vida e o modo como é representado e compreendido 

(MACHADO; PAIXÃO, 2014). Os resultados reforçam esta percepção. Nos desenhos, por 

vezes o gato agia de modo similar ao esperado por um herói, com atitudes de justiça e 

compaixão, por exemplo. Todavia, no mesmo episódio, apresentava atos de vilão, 

manifestando desonestidade e violência. No episódio PlutoCrat Cat (1960) de Plic, Ploc e 

Chuvisco, por exemplo, o gato Chuvisco demonstra tal ambiguidade. Os ratinhos Plic e Ploc 

cansam de ser explorados e maltratados por ele e o abandonam. A princípio ele comemora e 

fica feliz, demonstrando uma postura de inimizade típica de um vilão. Ainda neste episódio, 

maltrata outro gato. Porém, começa a sentir falta dos ratinhos e vai atrás deles, exibindo 

amizade, lealdade e humildade, típicos de um herói.  

Outro exemplo refere-se a Garfield. Este é um dos personagens que mais apresenta 

situações em que tal ambiguidade fica evidente. No episódio Agente X (2009), se demonstra 

egocêntrico, mentiroso, ciumento e invejoso, características que serviriam para descrever um 

vilão.  Todavia, quando ele podia desmascarar o Agente X para todos, ele não o faz, 

demonstrando algum grau de amizade, lealdade e compaixão. Demonstra gratidão ao rato, 
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mas ao mesmo tempo chantageia o Agente X. Essa oscilação o categoriza como ambíguo. 

Quando o gato age de modo negativo, é entendido como mau. Neste sentido, o tratamento 

negativo direcionado a este animal – tanto no desenho, quanto na vida real – não são 

questionáveis e se justificam, como apontado por Arluke e Sanders (1996). 

É necessário esclarecer que, tradicionalmente quando pensamos em um vilão, 

assumimos que é um ser altamente maléfico, que planeja situações de violência e que deseja 

exterminar o seu antagonista, o herói. Porém, esta representação muitas vezes acontece de 

forma implícita. Kasprzak (1997) afirma que o vilão apresenta os atos de matar, causar 

problemas a terceiros, causar danos físicos, ser violento, destruir coisas e/ou espaços 

intencionalmente, expressar ira e causar dor e sofrimento. Os heróis exibem solidariedade, 

promovendo a paz e protegendo os demais. No presente estudo, heróis apresentaram um 

maior número de situações representativas da presença de valor moral e vilões, o contrário. 

Pode-se perceber certa variação quantitativa no grau da vilania em cada personagem e em 

cada episódio, mas esta não foi quantificada nos métodos.  

Sobre as situações vivenciadas pelo gato nos desenhos, a Tabela 7 mostra que a situação 

“vivenciando problema exclusivamente humano” foi percentualmente superior às demais, 

totalizando 54,4% dos episódios. É importante destacar que houve episódios em que o gato 

representado vivenciou mais de uma situação, por exemplo, representado como um perigo ao 

ser humano e representado como um perigo a outro animal.  

Este resultado reforça o que foi encontrado no capítulo 3, o gato age de modo 

antropomorfizado e vivencia situações e problemas exclusivos da espécie humana como, por 

exemplo, solucionar crimes, sair de férias e ter problemas na praia, explorar outros planetas 

ou ter problemas com pesadelos. Novamente destaca-se que esta é uma situação não ideal 

porque não representa o que é ser um gato, representa um humano metafórico vivenciando 

seus problemas no corpo de um gato. 
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Tabela 7. Porcentagem de episódios e situações vivenciadas pelos gatos representados nos desenhos avaliados. 
 

Situação vivenciada pelo gato representado no desenho Porcentagem de episódios 

Sofrendo  6,5% 

Representado como um perigo ao ser humano 1,8% 

Representado como um perigo a outro animal 8,3% 

Predando ou tentando predar 5,3% 

Usado para alguma finalidade 3% 

Vivenciando problema exclusivamente humano 54,4% 

Outros temas   26,0% 

 

Na ficção, animais vivenciando problemas exclusivamente humanos, é algo bastante 

comum. Isto é usado até mesmo para representar circunstâncias em que não é confortável ter 

o humano na situção. Hickmann (2013) elucida, por exemplo, a obra Maus: a Survivor’s Tale, 

de Spiegelman. O livro conta a história do pai do autor, um judeu polonês vítima do 

Holocausto. Nesta obra, os personagens judeus são representados como ratos, os policiais 

poloneses como porcos e os soldados nazistas, como gatos. Hickmann (2013) ainda destaca 

que a narrativa não perderia seu sentido se no lugar de gatos, colocássemos soldados 

humanos. Porém é mais cômodo e envolvente que haja esta metáfora.  A preocupação da 

presente tese, no entanto, é pensar sobre quais seriam as consequências de colocar o gato no 

lugar de atores tão pouco admirados no presente, como é o caso dos soldados nazistas. E da 

mesma maneira, quais seriam as consequências de se colocar o gato em desenhos animados 

que o apresentam antropomorfizados, vivenciando problemas exclusivamente humanos, com 

moralidade ambígua e recebendo tratamentos variáveis. Esta preocupação vem corroborar 

com a perspectiva de Malamud (2010) ao afirmar a representação cultural que fazemos dos 

animais não humanos é capaz de afetar nossa propensão em modificar ou continuar agindo de 

acordo com uma ideologia especista. Seria útil, portanto, evitar representações tão desconexas 

e isentas de preocupação com as consequências.   

Neste sentido, Hickmann (2013) aponta que o interessante nas obras seria respeitar a 

integridade dos animais que estão sendo representados, mesmo que isto não seja movido por 

sentimentos de afeição a estes seres. Para a autora, trata-se na verdade de realizar um trabalho 

respeitoso e digno para evitar que eles se reduzam a meros objetos de representação artística. 

Esta tese defende posição similar ao compreender que muito mais que metáforas humanas e 

representações, muito mais que simplesmente simular situações vivenciadas por humanos, nos 

desenhos animados há uma possibilidade de informar com leveza, humor e reponsabilidade 
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sobre o universo destes seres. O desenho seria então uma possível ferramenta para melhorar o 

olhar que sobre os animais debruçamos.  

A avaliação moral dos personagens proporcionou a confirmação da presença e ausência 

dos valores morais elencados inicialmente. Os valores confirmados nos animais classificados 

como heróis estiveram entre honestidade, justiça, respeito por si mesmo, respeito ao outro, 

respeito a outras formas de vida, compaixão, tolerância, cuidado, não agressão, humildade, 

consideração dos interesses dos outro na tomada de decisões, amizade, solidariedade, 

lealdade, responsabilidade, agir com boa intenção, gratidão e proteção.  Os vilões 

apresentaram o contrário destes valores como desonestidade, injustiça, desrespeito por si 

mesmo, desrespeito ao outro, desrespeito a outras formas de vida, ausência de compaixão, 

intolerância, ausência de cuidado agressão (violência), ausência de humildade, 

desconsideração dos interesses do outro na tomada de decisões, inimizade, fata de 

solidariedade, deslealdade, irresponsabilidade, agir com má intenção, ingratidão e ausência de 

proteção. Na quarta coluna da Tabela de avaliação qualitativa dos desenhos (Anexo 3) é 

possível verificar a descrição detalhada dos atos de cada um dos personagens. Nesta 

descrição, a avaliação moral confirma a porcentagem superior de situações de moralidade 

ambígua encontrados na avaliação quantitativa dos episódios. 

Serpell (2004) ressalta que a representação dos animais como metáforas do 

comportamento humano afeta o modo como as pessoas pensam e agem em direção a eles, 

embora não somente a mídia exerça tal influência na construção cultural que se faz a deles. 

Segundo o olhar de Graves (1999), a televisão pode influenciar por meio de exemplos, 

criando estereótipos, desenvolvendo preconceitos e mantendo comportamentos de 

discriminação. Pode atuar, portanto, especialmente sobre as crianças, desenvolvendo, 

mantendo ou modificando os pensamentos, sentimentos e ações. Situações podem ser 

banalizadas pelo humor, naturalizando a desigualdade. Se há, portanto esta influência, porque 

não redirecioná-la de modo positivo?  O autor sugere, por exemplo, assistir os conteúdos e 

discuti-los em casa com os pais e na escola de modo crítico, promovendo a busca por soluções 

e selecionando conteúdos que são relevantes para as crianças. Não é preciso entender a mídia 

como uma fonte que deseduca a criança, que gera violência ou comportamentos negativos. Os 

meios de comunicação têm importante papel na formação das subjetividades (FERNANDES, 

2012). Todavia, recomenda-se que haja um olhar mais cuidadoso ao representar os animais 

não humanos, um grupo que é tradicionalmente desconsiderado da esfera de preocupação 

moral. E se esta preocupação não puder ocorrer antes da produção, que os desenhos sejam 

usados de modo a fazer pensar diferente. Como destacado por Fernandes (2012), a escola 
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desempenha um papel mediador na produção de sentidos e os professores são responsáveis 

por uma educação dos sentidos.  

A preocupação de como melhorar a representação nos desenhos animados ou como 

ajudar a interpretar criticamente e discutir o que está sendo apresentado é válida, se 

entendermos que toda situação que possa desqualificar os animais não humanos, deve ser 

pensada de modo responsável. As ações humanas devem ser empreendidas com o uso da 

racionalidade como meio para que os seres vulneráveis - os animais não humanos - sejam 

considerados como dignos de consideração moral (FELIPE, 2007).  

É necessário que os produtores da mídia se entendam como formadores de opiniões e 

crenças, buscando modos mais éticos de representar (FREEMAN; MERSKIN 2015) 

especialmente quando falamos de um animal ambíguo na sua representação e no modo como 

é compreendido e tratado, como é o caso do gato doméstico. É possível usar a mídia como 

ferramenta para desmistificar e melhorar a visão da sociedade sobre o gato se houver 

dedicação a compreender a grande interferência deste meio na construção cultural da vida das 

pessoas (SCHNEIDER, 2012; JARDIM, 2013, VIZACHRI, 2014). Nesta perspectiva, evitar 

apresentar gatos que, como metáforas de vilões humanos reais, agem de modo ora negativo, 

ora positivo, de acordo com os contextos. Cabe ainda à educação, aos pais e professores, o 

papel de auxiliar na compreensão crítica daquilo que se vê na TV (BURKE; COPENHAVER, 

2004; VIZACHRI, 2014). E talvez uma mídia movida por pressões éticas, que respeite a 

realidade dos animais que representa, possa ajudar a evitar que eles se reduzam a meras 

metáforas, melhorando o olhar da sociedade e o senso comum sobre eles.  

4.3 CONCLUSÕES  

 

Após constatar que o gato nos desenhos animados é antropomorfizado, este capítulo foi 

desenvolvido a fim de verificar, principalmente, se haveria a representação de um indivíduo 

com ou sem valores morais. Em reduzido número de episódios o gato foi tratado de modo 

exclusivamente positivo. Nos demais, em uma atmosfera cercada de humor, ou houve a 

predominância de tratamentos negativos ou a alternância entre ambos. A discussão girou em 

torno da preocupação com o risco de o expectador alimentar, com o apoio deste tipo de mídia, 

o mesmo tratamento na vida real.  

Corroborando a antropomorfização evidenciada nos capítulos anteriores, a situação 

“vivenciando problema exclusivamente humano” foi percentualmente superior às demais. 

Sobre a representação moral, a maioria dos personagens em grande parte dos episódios 
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apresentou-se de modo ambíguo, mesclando a presença e a ausência de valores morais e 

reforçando o modo também ambíguo como este felino é compreendido na sociedade.  

Defende-se a necessidade de uma perspectiva mais atenta e ética sobre o modo como 

estes felinos vêm sendo retratados na mídia representada no presente estudo, pelos desenhos 

animados. Um gato antropomorfizado, ambíguo, maltratado e isento de valores morais se 

torna uma metáfora dos vilões humanos com possíveis consequências ao universo cognitivo 

de quem consome tal imagem, especialmente se considerarmos pessoas em formação. Caberia 

à mídia, às famílias e àqueles envolvidos com o processo de educação formal e não formal, a 

responsabilidade de redirecionar o olhar sobre esta fonte de entretenimento tendo em vista o 

seu já comprovado potencial na formação moral e cultural das pessoas.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta tese foi desenvolvida a partir da percepção anti-especista de que os animais não 

humanos também são dignos de consideração moral. Não somente são bons para pensar sobre, 

mas há um dever de pensar seriamente a respeito dos mesmos. Sobre o modo como os 

tratamos, como os (des) qualificamos em nossas decisões e por que isto é assim. De modo 

seriamente dirigido, não existem argumentos que justifiquem a exclusão dos demais animais 

da esfera de preocupação ética. Não há justificativa válida para não pensar sobre seu 

sofrimento, sobre a banalização das crueldades, a naturalização das desigualdades e sobre a 

caricaturização das suas existências únicas. É preciso entender que a bioética pura traz em sua 

definição a simplicidade da palavra e ao mesmo tempo a complexidade do seu significado: 

Pensar eticamente a respeito da vida, não importa que vida seja. É certo, é justo, há modos 

mais corretos de agir? São reflexões que deveriam cotidianamente guiar nossas atitudes a 

respeito de toda vida, humana ou não. Se um ser sofre, se possui uma vida a ser vivida, se 

possui uma existência única cheia de significado para si mesmo – mesmo que não 

racionalmente – então, este ser deve ter seus interesses considerados. Não é justo desqualifica-

lo moralmente por não ser humano. É preconceito, é especismo, antropocentrismo acrítico.  

O gato doméstico é uma destas vítimas. Foi, nesta tese, um exemplo deste cenário 

irresponsável no qual a espécie humana se enxerga como superior às demais. Este animal é 

vítima, como inúmeros outros. Vivencia cotidianamente a crueldade humana, o sofrimento em 

abrigos, maus-tratos, abandono, tortura e morte. Há uma enorme fila de espera para adoção de 

muitos destes felinos. Há animais que morrem sem nunca terem vivido uma “vida de gato”. 

As razões, como tentou-se demonstrar neste trabalho, são inúmeras. Há uma construção 

histórica que remete ao Egito Antigo, atravessa a Idade Média, a Idade Moderna e alcança os 

dias atuais. Há variações entre os países quanto as percepções a respeito deste animal. Há 

interferências de crenças culturais locais. Há influências individuais, como idade, sexo, 

religião, experiências com este felino, grau de instrução, urbanização e outros. E há também a 

mídia, uma fonte ampla e inesgotável de representações que de certa maneira alimentam e 

sustentam muitas destas impressões. Há filmes, livros, propagandas, desenhos animados e 

revistas que apresentam conceitos e sustentam uma ideologia de dominação antropocêntrica 

sobre os animais e para o gato isto não é diferente como se verificou neste estudo.  Na 

verdade, para o gato isto é bem significativo, pois reforça a percepção simbólica que a 



 

 

102 

 

sociedade em geral possui destes seres. E é fácil consumir algo na TV que corrobora com o 

que se crê. É um reforço confortável. 

O desenho animado foi o alvo desta pesquisa por condensar possibilidades de imagem e 

palavra para um universo especialmente infantil. A infância é uma fase de construções e desta 

forma acredita-se na forte influência desta fonte de mídia no universo cognitivo das crianças. 

Embora se compreenda que a criança é um ser ativo em suas construções culturais, não é 

possível deixar de considerar a interferência do mundo externo nesta formação. Os desenhos 

animados cumprem este papel. A influência da mídia no universo comunicativo dos adultos 

não pode ser ignorada, já que há a possibilidade de reforçar concepções previamente 

construídas. E assim, tem-se nos desenhos animados uma mídia para diferentes públicos e 

gostos com a possibilidade de gerar diferentes e complexos efeitos.  

Nos desenhos animados que contém o gato doméstico como personagem principal foi 

verificado que a representação é feita com o amplo uso da antropomorfização, especialmente 

por meio da deturpação de sua biologia e comportamento e em segundo lugar, com a presença 

de linguagem. Além disso, verificou-se que raros são os desenhos que trazem as noções reais 

a respeito da espécie. Isto é preocupante, pois pode desinformar o expectador e, mais que isto, 

reforçar concepções oriundas de uma ideologia especista predominante em nossa cultura. 

Quando este expectador é um público infantil, as chances de compreender o mundo real de 

modo equivocado a partir das representações errôneas aumentam dada a formação cognitiva 

destes indivíduos.  

Também foi percebido que, mais do que antropomorfizado, o gato representado nos 

desenhos é um ser ambíguo, que ora possui atos de vilania, ora age de acordo com valores 

morais. A ambiguidade para este felino já é notável em outros contextos: o gato é 

caracterizado como este ser ora noturno, ora diurno, ora feminino, ora masculino, que é 

amado ou odiado. A sensação é que ocupa sempre extremos em nossa cultura. E esse modo de 

compreendê-lo pode ser resultado da construção histórica que se efetuou ao longo do tempo, 

cercada de simbolismos, misticismo e atribuições de significados subjetivos ao seu 

comportamento e biologia. A mídia retrata o que já acontece em outros cenários, mas 

possivelmente também retroalimenta essa paradoxal imagem do gato doméstico. Essa 

percepção nos desenhos é adicionada ao modo como este animal é tratado pelos demais 

personagens: são raras as vezes em que é tratado de modo exclusivamente positivo em um 

episódio. Talvez o modo como é representado faz com que seja rejeitado pelos demais 

personagens. Se a TV apresenta aquilo que é comum em uma sociedade, então é possível que 

esta rejeição e este tratamento sejam espelhos da sociedade em que vivemos. Novamente, 
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mais do que retratar a realidade é de se fazer pensar a possibilidade de tal tratamento na 

fantasia ser mesclado aos conceitos prévios e ao inconsciente dos espectadores de modo que 

esta situação negativa seja banalizada e reproduzida na vida real, especialmente quando se 

tem o apoio do humor.  

Finalmente, é preciso deixar bastante claro que em nenhum momento o objetivo deste 

estudo foi acusar a mídia televisiva que inclui os desenhos animados, de construir todos os 

comportamentos humanos negativamente direcionados aos demais animais, em especial o 

gato doméstico. Sabe-se que existem diversos outros fatores de interferência que estimulam 

ações eticamente reprováveis. Fatores como formações culturais diversas, vivências, 

experiências, percepções simbólicas, capacidade de sentir empatia, habilidade de 

desenvolvimento moral, nível e modelo de educação, entre outros. Sabe-se também do imenso 

potencial cognitivo dos seres humanos para receber determinadas informações e não aceita-las 

como verdades. Somos seres – a princípio – pensantes e ativamente capazes de gerenciar o 

conhecimento que adquirimos. Todavia, como demonstram os autores referenciados nesta 

tese, das áreas de psicologia, pedagogia, comunicação, sociologia e antropologia, existe um 

potencial de interferência daquilo que é comunicado no nosso modo de ver e interpretar o 

mundo e isto é ainda mais significativo na infância. Desejamos ressaltar que este potencial 

não pode ser ignorado e deve ser compreendido especialmente para evitar injustiças, atos 

impensados, opiniões superficiais e atos não éticos.  

Esta tese defende que todas as abordagens que consideram os animais não humanos têm 

relevância. Defende que é preciso um olhar mais responsável quando retratamos estes seres. A 

bioética vem ajuda a considerar esta relevância quando nossa crença pessoal nos impede de 

olhar para um animal e sentir afeto. Não é preciso gostar do gato para saber que seu 

sofrimento é relevante. Ao mesmo tempo, é necessário começar a discutir estes preconceitos 

em direção a determinadas espécies. Por que isto é assim, quais as consequências culturais 

desta percepção, o que este sentimento produz na vida destes animais e como podemos 

modificar estas perspectivas. Tarefa difícil, interdisciplinar, de longo prazo e que exige muito 

esforço, para superar o olhar que naturaliza tudo isto e indaga porque gastamos tempo 

pensando sobre estas coisas. E a resposta poderia ser dada por Bekoff (2010): 

  

Precisamos levar em conta a ética. Temos que analisar as nossas ações e ver se elas 

estão de acordo com os nossos conhecimentos e as nossas crenças. Eu tenho plena 

convicção de que a ética deve sempre servir de base para a ciência. Devemos sempre 

nos empenhar para fundir conhecimento, ação e compaixão. Na verdade, esse é 

sempre o cerne (ou coração) da questão.  
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ANEXO 1. DESCRIÇÃO DOS 35 DESENHOS ANIMADOS AVALIADOS  

 

1.Eek! The Cat 

Este desenho foi criado por Savage Steve Holland e Bill Kopp 

durante a década de 90, produzido em uma parceria entre a Fox Kids 

(EUA) e a Savage Studios (Canadá). Esteve em exibição entre 1992 e 

1997 e possui 68 episódios. Eek é o personagem principal do desenho. É 

um gato roxo e gordinho que tenta ajudar os outros, mas acaba sempre se metendo em 

confusão. Seu lema é "Não custa nada ajudar." Ele é apaixonado por uma gatinha rosa e 

gordinha, Ana Bella. Outros personagens do desenho incluem o cão tubarão e um antílope. Os 

episódios mostram Eek em histórias envolvendo sua família humana e seus amigos.  

 

2.Bacamarte e Chumbinho (Punkin' Puss & Mushmouse) 

 Desenho americano produzido pela empresa Hanna-Barbera 

na década de 60. Foi exibido originalmente entre 1964 e 1966 e 

possui 24 episódios curtos. Os episódios mostram Bacamarte 

(Punkin Puss), um gato caipira que vive em uma floresta, brigando 

com um rato, Chumbinho (Mushmouse). Bacamarte está em 

constante conflito com Chumbinho porque este vive em um buraco 

na parede da sua casa. Ele persegue Chumbinho com um rifle.  

 

3.Sagwa, a gatinha siamesa (Sagwa, the Chinese Siamese Cat) 

Produção baseada no livro infantil de mesmo nome, do autor Amy Tan. 

É um desenho animado educativo, produzido pelas empresas CinéGroupe 

(Canadense) e Sesame Workshop (Americana). Compreende 79 episódios que 

foram produzidos entre 2001 e 2002. Conta a história de Sagwa, uma gata 

siamesa ativa e curiosa que vive em um castelo real na antiga China, ao lado 

de seus amigos e família. Ao longo dos episódios são abordados temas como a amizade, a 

gratidão, a sinceridade, o perdão e outros valores. Mesmo sendo uma produção americana, a 

cultura chinesa é muito bem representada.  
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4.Manda-Chuva (Top Cat) 

Desenho animado americano produzido e exibido originalmente entre 

os anos de 1961 e 1962, pela empresa Hanna-Barbera. Contou com 30 

episódios. O personagem principal é um gato amarelo, líder de uma gangue 

de gatos que vive em um beco em Nova York. Manda-Chuva é descrito 

como malandro, esperto, preguiçoso e persuasivo. Cada um dos membros 

da gangue de gatos também apresenta características pessoais pouco nobres; 

são também preguiçosos, trapaceiros e malandros. Todos são 

constantemente perseguidos pelo guarda Belo, um policial que ao descobrir as trapaças da 

turma liderada por Manda-Chuva, tentava prendê-lo, muitas vezes em sucesso.  

 

5.Billy, O Gato (Billy, The Cat)  

Produção franco-belga, com 52 episódios, baseada em uma história em quadrinhos da 

década de 80. A série de desenhos animados foi produzida e exibida em 1996, pelas seguintes 

produtoras: Les Films du Triangle, La Fabrique, Network of Animation, 

Sofidoc S.A, Cologne Cartoon, France 3 e EVA Entertainment. O 

personagem principal é Billy, um menino que gostava de cometer maus 

tratos com animais. No desenho, Billy é transformado em um gato por 

um mago que decide ensinar uma lição ao garoto após vê-lo cometendo 

as maldades com animais. Billy torna-se então um gato que se lembra da sua forma humana e 

que vive com sua antiga família. Ele passa a viver várias aventuras e dificuldades em sua 

forma felina, fazendo amigos e inimigos. O desenho é mais leve que a história em quadrinhos 

já que nesta última, Billy é morto atropelado e volta à Terra em forma de gato.  

 

6.Binka  

 Desenho animado britânico com 26 episódios criado por Rosemary 

Graham e produzido pela HoneyComb Animation em 2001. Trata das 

aventuras de um gato persa sempre faminto que frequenta três famílias 

para ter direito a três cafés da manhã, almoço e jantar. Outros personagens 

incluem Suki, uma gatinha roxa por quem Binka é apaixonado e Split, um gato preto, inimigo 

de todos. O jornal Daily Mail, em 2001, publicou um artigo alegando que este desenho 

animado tinha tendências socialistas, pois ao colocar Binka com três tutores, promove a ideia 

de propriedade comum.  
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7.CatDog 

 Desenho animado americano com 132 episódios, que foi exibido 

entre os anos de 1998 e 2000. Criado por Peter Hannan (Peter Hannan 

Productions), tem como personagem principal um animal que é metade 

cão e metade gato. Possui um apelo mais forte ao publico adulto, mas 

nunca se tornou muito popular em nenhum segmento. Catdog vive em 

uma casa em formato de esqueleto de peixe juntamente com um rato azul. 

A porção gato deste animal é inteligente e mal-humorado e a parte cão é 

alegre e boba. As histórias mostram CatDog se envolvendo em confusões com uma gangue de 

cães. Mostram também as duas partes (Cat e Dog), discordando sempre quanto aos 

argumentos.  

 

8.Gato Claude (Claude Cat)  

Criado por Chuck Jones, Claude é um personagem não muito 

famoso presente em 13 episódios da série de desenhos animados 

Looney Tunes, produzida pela empresa americana Warner Bros. 

Animation na década de 50.  Ao longo do tempo, suas aparições 

apresentaram formatos diferenciados, mas em geral é representado como um gato amarelo 

com um estranho penteado vermelho. Possui personalidade neurótica, tendência 

autodestrutiva e medos irracionais. Também é um pouco preguiçoso e arranha cortinas e 

postes com suas garras. As histórias mostram os camundongos Hubie e Bertie tentando 

atormentá-lo a todo tempo. Alguns episódios apresentam um filhote de cachorro, Frisky, 

também atormentando Claude. Os desenhos de Claude são clássicos subvalorizados e estão 

entre os favoritos dos fãs de verdade Looney Tunes. 

 

9.Plic, Ploc e Chuvisco (Pixie and Dixie and Mr. Jinks) 

 Desenho animado produzido entre os anos de 1958 e 1961 pela 

empresa americana Hanna-Barbera, contando com 57 episódios. 

Nesta produção Chuvisco é um gato que persegue os ratos Plic e 

Ploc, ao estilo clássico de Tom e Jerry, embora menos violento e 

mais concentrado em diálogos cômicos entre os dois ratinhos. 

Diferente do que ocorre com Tom no desenho Tom e Jerry, muitas 
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vezes o gato Chuvisco se saía bem ao final dos episódios. Em função disto o gato Chuvisco 

mostrava uma postura confiante na perseguição aos ratos. As cenas geralmente ocorrem 

dentro do ambiente doméstico.  

 

10.Juca Bala e Zé Bolha (Motormouse and Autocat)  

 Produzido e exibido originalmente nos anos de 1969 e 1970, este 

desenho animado americano contou com 34 episódios e foi produzido 

pela empresa Hanna-Barbera. Antes de possuírem seu próprio desenho, 

estes personagens faziam parte de um pacote de desenhos animados 

chamado Gatolândia, que foi produzido de 1969 a 1971 também pela produtora Hanna-

Barbera. Tratava-se de um programa composto por quatro desenhos: Juca Bala e Zé Bolha, A 

volta ao mundo em 79 dias, É o Lobo e Turma da Gatolândia. Foi em 1970 que Juca Bala e 

Zé Bolha ganharam o seu próprio programa. O enredo fala sobre o gato Zé Bolha e o rato Juca 

Bala protagonizando a tradicional perseguição gato e rato, típica dos demais desenhos da 

produtora. O gato constrói carros de corrida para poder vencer o rato, que possui uma moto 

usada para fugir deste. O gato sempre perde as corridas.  

 

11.A turma da Gatolândia (Cattanooga Cats)  

 Desenho americano produzido pela empresa Hanna-Barbera e 

exibido em conjunto com Juca Bala e Zé Bolha, A volta ao mundo em 

79 dias e É o Lobo, no ano de 1969. Com apenas 9 episódios, fala sobre 

uma banda de rock estilo anos 70, psicodélica, formada por quatro 

gatos que viajam em um ônibus, sempre perseguidos por uma fã, a gata Fanzoca. A vocalista 

e dançarina da banda, chamada Conceição, possui um cãozinho azul chamado Tinzinho. O 

grupo possui um visual hippie a fala algumas gírias típicas da época.  

 

12.Gato corajoso e Rato Minuto (Courageous Cat and Minute Mouse) 

Produzido e exibido originalmente pela empresa americana 

Trans-Artistis Productions entre 1960 e 1962, este desenho conta 

com 130 episódios e é uma paródia de Batman e Robin. Foi criado 

pelo mesmo produtor, Bob Kane e mostra os heróis (um gato e um 

rato), combatendo os crimes e transitando em um veículo chamado 

Catmobile. O principal vilão é Mr. Frog, um sapo que fuma charuto. A dupla não possui 

identidade secreta e vive na caverna do gato Courageous.   
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13.Catscratch 

 Desenho animado americano produzido e exibido pela Nickelodeon 

de 2004 a 2007, contendo 40 episódios e criado por Doug TenNapel. 

Conta a história de três gatos irmãos, Mr. Blik, Gordon e Waffle que 

nasceram e cresceram em uma mansão. Esta mansão e muito dinheiro 

foram deixados de herança para os gatos pela tutora humana, Mrs. Edna. 

Esses três gatos milionários vivem uma vida de liberdade e aventuras e 

possuem personalidades bem diferentes, o que faz com que estejam sempre brigando. Eles 

possuem um amigo humano de 8 anos de idade, Kimberly e muitos rivais, como outros gatos, 

ratos, cães, robôs, coelhos e etc.  

 

14.Lorde Gato (Heathcliff)  

Heathcliff é um desenho animado americano produzido e exibido 

entre os anos de 1980 e 1982.  Baseia-se na história em quadrinhos 

Heathcliff e foi produzido por Ruby-Spears Productions. Heathcliff 

começou como uma história em quadrinhos no jornal. Ele foi criado por 

George Gately. O desenho contém 26 episódios divididos em duas 

temporadas: Heathcliff & Dingbat e Heathcliff & Marmaduke. Este desenho animado 

americano mostra um gato laranja com listras pretas, semelhante ao Garfield. Entretanto 

Lorde Gato é ativo e gosta de sair de casa e se envolver em aventuras, ao contrário de 

Garfield.  Entre os anos de 1984 e 1988, Lorde Gato (Heathcliff) aparece em outra etapa de 

seu desenho conhecida como Heathcliff and The Catillac Cats, produzido pela empresa DIC 

Entertainment. Esta série conta com 86 episódios. Embora os nomes sejam associados, são 

desenhos separados. Raramente houve um episódio em que algum personagem de Catillac 

Cats aparece em Lorde Gato. O desenho Catillac Cats era exibido sempre na segunda metade 

do tempo de Lorde gato.  

 

15.The Catillac Cats  

Também conhecido como Cats & Company , este desenho foi 

produzido entre 1984 e 1988 pela empresa DIC Entertainment. Conta com 

86 episódios e era exibido no segundo tempo do desenho Heathcliff. Trata 

de um grupo de gatos vivendo em um ferro-velho. O líder do grupo é Riff 

Raff, um gato de rua sempre vestido com um lenço azul que sempre procura 

ficar rico.  Outros gatos do grupo incluem Hector, Wordsworth e Mungo. A maioria dos 
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episódios girava em torno de estratégias para enriquecimento rápido dos gatos. O nome 

Catillac cats deve-se ao Cadillac vermelho e branco que aparece nas aventuras dos felinos. 

 

16.Jambo e Ruivão (The Ruff and Reddy Show)  

Produzido pela empresa Hanna-Barbera entre os anos de 1957 e 

1960, este desenho animado americano possui 156 episódios e tem como 

personagens principais dois amigos: o gato Jambo e o cachorro Ruivão. O 

gato é apresentado como muito inteligente e o cão como muito simpático. 

Os dois lutam contra vilões e solucionam vários mistérios. Contam com a 

ajuda do Professor Gizmo, um cientista que produz várias invenções. Até 1959, este desenho 

foi exibido em preto e branco. Os episódios são apresentados por um narrador. Duram poucos 

minutos com repetição de cenas do episódio anterior.  

 

17.James, O gato (James, The Cat) 

 Este desenho animado infantil foi criado por Kate Canning. Conta as 

aventuras de James, um gato obeso acostumado com uma vida de luxo. 

Todavia, em uma mudança, seus tutores o esquecem e James é obrigado a 

viver em um jardim onde faz amizade com outros animais incluindo um 

canguru, um caracol, um sapo, um coelho, um dragão entre outros. James é 

um gato com habilidades diplomáticas e muito elegante. Este desenho 

britânico possui 26 episódios e foi produzido e exibido pela Grampian 

television no ano de 1984.  

 

18.Olho-Vivo e Faro-fino (Snooper and Blabber) 

 Produzido pela empresa Hanna-Barbera entre os anos de 1959 e 1961, 

este desenho americano conta com 45 episódios. O desenho conta a história 

de uma dupla de detetives, Olho-vivo, o gato e Faro-fino, o rato. O gato se 

veste parecido com o personagem da literatura britânica, o investigador 

Sherlock Holmes. Um fato marcante do desenho é o fato de o rato Faro-fino 

sempre colocar a cabeça para fora do carro e gritar imitando uma sirene 

quando a dupla saía para resolver os crimes.  
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19.SWAT Kats: O Esquadrão Radical (SWAT Kats: The Radical Squadron)  

 Este desenho animado americano foi produzido pela 

empresa Hanna-Barbera entre 1993 e 1994. Com 30 episódios, 

tinha como personagens principais, dois gatos, Jake e Chance 

(Conhecidos sob a identidade de Razor e T-Bone 

respectivamente), cuja missão era salvar a cidade de MegaKat 

City dos vilões que queriam destruí-la. Eles foram expulsos da 

força militar da qual faziam parte por terem desobedecido as ordens do seu comandante 

durante a perseguição do Gato Sinistro. São assim, obrigados a trabalhar em um ferro-velho e 

neste local constroem um avião que os ajuda tomar conta de MegaKat City.  

 

20.Ren & Stimpy  

 Produzido pelo canadense John Kricfalusi e exibido pelo 

estúdio americano Nickelodeon este desenho tem como 

personagens principais o chihuahua Ren e o gato Stimpy. Exibido 

em 1991 e 1996, este desenho contou com 53 episódios. A 

produção foi criticada pelo seu humor diferenciado, com um 

apelo mais adulto. Oferecia piadas escatológicas e satirizava a própria cultura americana. 

Além disso, há cenas de violência de Ren em direção à Stimpy, inclusive com tentativas de 

assassinato. Ren é ambicioso, vaidoso, hiperativo e fica irritado muito facilmente. Alguns 

críticos apontaram Ren como um personagem esquizofrênico. Outra polêmica envolve o 

boato de que na verdade Ren e Stimpy eram um casal gay. Kricfalusi acabou sendo demitido 

da Nickelodeon e em 1996 o desenho foi banido do estúdio. Em 2004 Kricfalusi lançou The 

Ren And Stimpy Adult Party Cartoon, com 10 episódios de fato direcionados para o público 

adulto.  

 

21.The Hep Cat 

 Criado por Warren Foster em 194, este desenho americano foi 

produzido pela Warner Bros. O personagem é o gato SRD Hep, que 

foge do cão Rosebud  e que busca conquistar uma gatinha. Hep Cat 

reaparece em episódios de Looney Tunes em 1946 e 1949.  
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22.O gato Maluco (Krazy Kat)  

 Originalmente Krazy Kat era uma tirinha de jornal produzida 

por George Herriman e publicada em jornais americanos entre 1913 

e 1944. Envolve histórias com um gato (cujo sexo não é bem 

definido), um rato (seu inimigo) e um cão policial. O rato e o gato 

estão sempre em conflito, que parte, curiosamente, do rato e não do 

gato. O cão procura apaziguar as situações. Este quadrinho ficou muito famoso entre os 

intelectuais pela criatividade visual e humor suave. Em 1916 a história foi adaptada para uma 

animação em formato de curtas, por William Randolph Hearst. Em 1920 o estúdio John Bray 

voltou a produzir a animação. Entre 1925 e 1940, Bill Nolan em parceria com Margaret 

Winkler produz Krazy Kat agora um pouco diferente dos quadrinhos. Era definitivamente um 

gato macho parecido com o Gato Félix. Em 1964, a Rembrandt Films, na atual República 

Checa, produziu este desenho para a televisão, novamente com mais similaridade com os 

quadrinhos. Porém neste formato Krazy Kat é uma fêmea. Encontra-se disponível como 

registro 7 episódios deste desenho animado.  

 

23.Beans, The cat 

Personagem de desenho animado da série Looney Tunes, da 

Warner Bros. Foi produzido entre 1935-1936 e criado por Bob 

Clampett.  Incialmente surge como personagem coadjuvante e 

posteriormente contou com 11 episódios solo. Beans é um gato preto 

com pelo encaracolado muito ativo. Devido ao pouco impacto deste 

personagem, não há muitas informações a seu respeito.  

 

24.Henry’s Cat  

 Produzido por Bob Godfrey Films, entre 1983 e 1993, Henry’s 

cat é um desenho animado britânico com 51 episódios e que conta a 

história de um gato amarelo e suas aventuras com seus amigos e 

inimigos. Adora bolos e outros quitutes de festa. Seu melhor amigo é 

um coelho azul. E outros personagens incluem um porco e um pato. 

Seus inimigos incluem uma ovelha, um fazendeiro e um Bulldog. 

Apesar de ser chamado de “o gato de Henry”, o seu tutor nunca apareceu de fato nos 

desenhos. A crítica sempre foi muito positiva em direção a este gatinho, descrito como belo, 

divertido e esperto ao mesmo tempo.  
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25.Conrad, The Cat 

 Criado por Chuck Jones, da Warner Bros, Conrad é um gato amarelo 

de pernas longas presente na série de desenhos animados Looney Tunes. 

Foi produzido e exibido em 1942 e contou apenas com 2 episódios.  

 

26.Herman e Katnip (Herman and Katnip)  

 Desenho animado americano exibido entre 1949 e 1959 

produzido pela Paramount Pictures, apresenta Herman, um rato e 

Katnip um gato. O desenho conta com 31 episódios e é bastante 

similar a Tom & Jerry: Herman sempre se dá bem contra Katnip. 

Segundo os críticos, o nível de violência deste desenho, superou tanto 

Tom e Jerry, quanto Piu-Piu e Frajola. Frequentemente Herman e seus 

amigos cantavam enquanto observavam Katnip sendo torturado. 

Herman e Katnip foram comprados pela Harvey Comics, em 1958, que continuou a promover 

estes e outros personagens com o nome Harveytoons. 

 

27.Hickory, Dickory e Doc (Hickory, Dickory and Doc) 

 Produzido por Walter Lantz, pela Universal Pictures entre 1959 e 

1962, este desenho americano conta com apenas 9 episódios. Tem como 

personagens principais o trio Hickory, Dickory (dois ratos) e Doc (um 

gato). Os ratos são muito espertos e enganam o gato Doc com a ajuda de 

um cão, Cecil. Doc é um gato ambicioso que sempre procura ganhar 

dinheiro facilmente. Ele se veste e fala como um homem rico.  

 

28.Little Roquefort 

 Este desenho animado americano foi produzido pela Terrytoons de 

1950 a 1955, com 19 episódios. Trata de uma dupla, o rato Roquefort e o 

gato Percy e é praticamente uma imitação do popular desenho Tom & Jerry 

no que diz respeito às perseguições e ao estilo de humor. Todavia, Little 

Roquefort obteve muito menos sucesso que Tom & Jerry.  

 

 

 



 

 

127 

 

29.Sad Cat  

Produzido pela Terrytoons de 1965-1968 sob o comando de Ralph 

Bakshi, este desenho animado americano contém 13 episódios e fala 

sobre um gato azul de cabelos bagunçados e olhos caídos em aventuras 

com seus amigos, Gadmouse, Impressario, Letimore e Fenimore.  

 

30.Old Tom 

 Baseado nos livros de Leigh Hobbs, Old Tom é um desenho 

animado criado e exibido em 2002 pela empresa australiana 

Yoram Gross Films. Possui 52 episódios e conta a história de Old 

Tom, um gato que possui um olho só. Ele possui boa índole e é 

bem-humorado, mas é preguiçoso e brincalhão. Sua tutora, Angela 

Throgmorten, é obsessiva com boas maneiras, ao contrario do felino. Eles são o oposto um do 

outro, ocupando extremos de personalidade e por isso se envolvem em uma série de situações 

cômicas. 

 

31.Garfield 

 Este famoso desenho animado teve origem de tirinhas criadas 

por Jim Davis, a partir de 1978. Nas tirinhas Garfield é representado 

como o verdadeiro dono da casa, caminha como uma pessoa e possui 

problemas tipicamente humanos como tédio, gula e aversão às 

segundas-feiras. Na TV Garfield estreia em 1982 com o especial 

Garfield vem aí (Here comes Garfield) e mantém os mesmos traços de 

personalidade das tirinhas: entediado, preguiçoso, guloso e sarcástico. Maltrata o cão Odie e 

odeia caçar ratos. É o animal de estimação do cartunista Jon. De 1982 a 2013 são registrados 

no total 585 desenhos de Garfield distribuídos em 12 especiais para a TV, o seriado Garfield e 

seus amigos (com 121 episódios contendo três desenhos cada um) e o Show do Garfield (com 

210 episódios). Os especiais foram apresentados entre 1982 e 1991. Os dois primeiros, 

Garfield vem aí (Here comes Garfield) de 1982 e Garfield na cidade (Garfield on the town) de 

1983, foram produzidos pela Mendelson-Melendez Productions. Os demais, até 1991, foram 

produzidos pela produtora americana Film Roman Productions.  O seriado Garfield e seus 

amigos também foi produzido por esta produtora de 1988 a 1994. Já o Show do Garfield, é 

uma produção da francesa Dargaud Media de 2009 a 2013.  
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32.Gato  Félix (Felix The Cat) 

 O Gato Félix é um personagem criado pelo cartunista americano 

Otto Messmer. Sua primeira aparição foi em um curta-metragem 

chamado Feline Follies. Logo depois ele fez a transição da tela para o 

cartoon. Felix esteve presente em mais de 250 jornais em uma 

infinidade de línguas, atingindo praticamente todos os cantos do globo.  

Felix foi apresentado em produções animadas em 1919, em uma 

parceria do seu criador e o australiano Pat Sullivan. Trata-se de um gatinho preto e branco que 

nas primeiras animações transformava sua cauda em objetos que o ajudavam a resolver 

problemas. Mais tarde Félix aparece usando uma bolsa mágica com o mesmo objetivo. Os 

vilões da trama incluem um professor com seu ajudante, um menino gênio, um robô e um 

gênio da garrafa. Eles tentam roubar a bolsa mágica ou eliminar o gato Félix.  

É um personagem gentil e alegre e que está sempre envolvido com confusões. De 

acordo com o criador, o nome Felix faz alusão à extrema felicidade. A cor preta do gatinho é 

justificada por uma questão de estética e praticidade na animação. O gato Felix ficou mais 

famoso fora dos Estados Unidos do que no país de origem. Nos EUA a figura do gato muito 

mais que suas animações são famosas como mascote por exemplo. O gato Félix foi um dos 

primeiros a aparecer nas televisões experimentais. As animações eram todas mudas e em 

preto e branco e logo o que importava neste desenho era a sua dramaticidade. A era das 

animações mudas termina em 1928 e Pat Sullivan então resolve produzir um desenho de Feliz 

em cores e com som. Em 1929 houve a distribuição de exemplares com este perfil, mas que 

não fizeram o mesmo sucesso. Em 1936, três anos após a morte de Pat Sullivan, Felix 

reaparece nos cinemas, sem muito sucesso. Em 1953 Félix aparece na TV americana sob o 

comando de Joe Oriolo. Novos personagens foram por ele acrescentados. Em 1995 foi criada 

animação The Twisted Tales of Felix the Cat (As Novas Aventuras do Gato Félix). Ficou em 

exibição até 1997 e apresenta o gato com traços mais refinados e um novo elenco. Na trama o 

Gato Félix aparece se divertindo e arrumando confusão.  Há uma ambientação fantástica, com 

objetos falantes e algumas piadas de duplo sentido, voltadas a um público mais adulto. 

Com relação aos episódios, de 1919 a 1921 são identificados 26 curtas em preto e 

branco e mudos feitos pela PatSullivan Cartoons. Entre 1922 e 1930 a empresa produz mais 

154 curtas exibidos em cinema. De 1953 a 1960 a Trans-Lux Productions produz 126 

episódios. E de 1995 a 1997, 33 episódios da série The Twisted Tales of Felix the Cat são 

produzidos pela Film Roman Productions.    
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33.Tom e Jerry  

 Este desenho animado americano foi criado pela dupla 

Hanna-Barbera para a empresa MGM em 1940. A história 

basicamente mostra o gato Tom a todo o momento tentando 

capturar o rato Jerry. Nesta perseguição, uma série de confusões 

acontecem e em geral Tom se sai mal nas tentativas. Jerry se 

apresenta muito mais espero que gato Tom. Outros personagens dessa trama incluem o 

bulldog Spike e o gato Butch. Tom e Jerry inspirou uma versão sádica de um desenho 

animado com humor adulto dentro da série Os Simpsons, chamada Comichão e Coçadinha 

(Itchy e Scratchy).  

De 1940 a 1958 a Dupla Hanna-Barbera produz para a MGM um total de 115 episódios 

em formato de curtas para exibição nos cinemas. De 1960 a 1962, a MGM produz 13 novos 

curtas de Tom e Jerry, agora desenhados pela dupla William Snyder e Gene Deitch do estúdio 

Rembrandt Films. Estes desenhos desta era foram criticados porque fugiam muito do original 

criado por Hanna-Barbera. Era muito surreais e exagerados. De 1963 a 1967 a MGM contrata 

outro estúdio de animação para produzir Tom e Jerry. Trata-se da empresa Sib Tower 12 

Productions, de Chuck Jones (ex-cartunista da Warner Bros). São produzidos 34 episódios 

com algumas adaptações nos traços de Tom e Jerry. Tom se torna cinza claro, como no 

original. Na TV os episódios começaram a ser exibidos de modo editado desde 1965. Em 

1975 Hanna-Barbera voltam a produzir novos desenhos Tom e Jerry. Até 1977, os 48 novos 

episódios se caracterizam por Tom e Jerry serem amigos, contrastando com as épocas 

anteriores. Entre 1980 e 1982, foram produzidos 30 desenhos pela Filmation Associates em 

que Tom e Jerry voltam a ser antagônicos. Na década de 90, o desenho Tom e Jerry passa a 

ser propriedade da Turner Entertainment e não mais da MGM. A Hanna- Barbera Studios 

produz ainda mais 195 episódios de 1990 e 1994. Entre 1990 e 1992, Tom e Jerry são 

apresentados como filhotes, uma tendência da época. Nos anos 2000 Tom e Jerry possuem 

episódios individuais especiais e em séries como Tom e Jerry Tales e Tom e Jerry Show. 

Assim, este famoso desenho conta com o total de 513 episódios, registrados nas fontes 

consultadas, desde 1940 até 2008.  

Sobre os personagens, Tom é um gato Russo azul, veloz, mas não muito esperto. Jerry 

vive na mesma casa que Tom e é independente e inteligente. Ambos os personagens possuem 

tendências sádicas e a todo o momento procuram criar problemas uma para o outro.  Há 

momentos, entretanto que, paradoxalmente, quando um dos personagens está em uma 

situação de perigo o outro procura tirá-lo dessa situação. Em outros momentos, ambos 
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encontram um inimigo em comum e trabalham juntos para derrotá-lo. William Hanna 

forneceu a maioria dos efeitos vocais para a dupla, incluindo o famoso grito de dor do Tom 

gravado do grito de Hanna.  

Existe uma série de polêmicas envolvendo este desenho. Recentemente a empresa 

Amazon adicionou uma advertência aos episódios em que afirma que os mesmos “podem 

reproduzir alguns preconceitos raciais que antes eram comuns na sociedade americana”. A 

empresa acredita que o desenho representa  muitas vezes um estereótipo racista da clássica 

família americana branca e sua empregada negra (referindo-se à personagem que aparece em 

alguns episódios). Todavia alguns sociólogos acreditam que esta advertência é de fato uma 

hipocrisia porque ao invés de se envolver no combate atual de formas de preconceito a 

Amazon taxa um produto que foi criado em um contexto diferente do atual com valores hoje 

concebidos como corretos. Outras acusações envolvendo o desenho referem-se á extrema 

violência de alguns episódios e o fato de Tom aparecer fumando em alguns deles. 

 

34.Frajola (Sylvester)  

 Foi criado pela cartunista Isadore Friz Freleng e futuramente teve 

seus traços redesenhados pelo famoso Chuck Jones. O nome "Sylvester" 

é uma brincadeira com Felis silvestris catus, o nome científico dos gatos 

domésticos. Frajola faz parte da série de desenhos animados Looney 

Tunes, produzida pela Warner Bros e em grande parte destes episódios, 

aparece perseguindo o pássaro Piu-Piu e também o ratinho Ligeirinho 

(Speed Gonzalez). Estes personagens estão entre outros fundamentais 

para a série Looney Tunes como Pernalonga, Patolino, Taz, Papa-

Léguas, Gaguinho, Pepe Le Pew e outros. 

Frajola é um gato preto, de comportamento assustado e com nariz vermelho, semelhante 

ao de um palhaço. Seus tutores são ora a Vovó ora Gaguinho. Tanto Vovó quanto Gaguinho 

muitas vezes aparecem punindo Frajola violentamente com relação às travessuras que ele 

comete. Como é de praxe, Frajola persegue seus antagônicos e sempre se dá mal. A marca 

registrada de Sylvester é a sua língua presa e em muitos episódios, Sylvester é mostrado 

intencionalmente com sua língua fora da boca e falando cuspindo nas pessoas. 

Sua primeira apresentação em Looney Tunes foi em 1945 e até 1966 são 103 episódios. 

De 1995 a 2002, Frajola estrela juntamente com Piu-Piu a série The Sylvester & Tweety 

Mysteries, com mais 52 episódios. Frajola aparece em outros episódios de Looney Tunes, 
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entretanto os 165 episódios aqui incluídos para análise neste estudo, são aqueles em que ele é 

o personagem principal.  

 

35.Kid vs. Kat  

 Este desenho animado norte-americano foi produzido por Rob 

Boutiller de 2008 a 2010 e conta com 52 episódios. Sua história é sobre 

um gatinho, Mr. Kat, que atormenta a vida de um garotinho, Coop. O 

enredo mostra uma série de vinganças que um faz com o outro. Mr. Kat 

na verdade é um gato alienígena e Coop sabe disso, mas quase ninguém 

acredita nele. O desenho foi originalmente produzido pela YTV, embora atualmente seja 

propriedade também da Disney XD, Studio B e Nickelodeon.  
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ANEXO 2. LISTA DE EPISÓDIOS AVALIADOS 

PERSONAGEM EPISÓDIOS 

Eek The Cat 
Halloweek(1992); Eek Vs. The Flying Saucers (1992); Catsanova (1992); Cape Fur 

(1992). 

Garfield 

Peace and Quiet (1988); Don’t Move (1988); Monday Misery (1988); Break a Leg 

(1988); Brain Boy; Box O’ Fun (1988);  Indentity Crisis (1988); Binky Show (1988); 

Feeling feline (1989); Up a Tree (1988); Odielocks and the three cats (1990);  Mind 

over Matter (1991); Galactic gamesman Garfield (1991); Supersonic Mour (1992);   

Home away from home (1992); Date of disaster (1993);DogMother (1994); Canned 

Laughter (1994); Arbuckle the invincible (1994); Taste makes waist (1992); 

Desperatly Seeking Pooky (2009); It’s a Cheese Word (2009); Freaky Monday 

(2009); Agent X (2009); T300 (2009); High Scale (2009); Jon’s night out (2009); It’s 

a cat world (2009);  Catnap(2009); Fido Food feline (2011);  

Bacamarte Small Change (1964); Chomp Romp (1964).  

Manda-Chuva Sargeant Top cat (1961); The late T.C (1962) 

Sagwa New Year’s Cleanup (2001); How Sagwa Got Her colours Part 1, 2 e 3 (2001)  

Billy The rescue (1966); A star is born (1966); Romeo and Juliet (1966). 

Binka Binka goes shopping; Binka and the Treasure.  

Tom 

Fraidy Cat (1942); Dog Trouble (1942); Puss n’ Toots (1942); Suffering cats (1943); 

Mice Follies (1954); Neapolitan Mouse (1954); Puppy Tale (1954); Little School 

Mouse (1954); The year of the mouse (1965); Jerry, Jerry, quite contrary (1966); A 

solar Meaw (1966); Rock n’ Rodent (1967) The egg and Tom and Jerry (1975); 

Double Trouble Crow (1975); Triple Trouble (1975); The kitten sisters (1975); 

Farewell Sweet Mouse (1980); Heavy booking (1980); The plaid baron Strikes Again 

(1980); The incredible Shrinking Mouse (1980); Mall Mouse (1990); Flippin  Fido 

(1990); Outer space rover (1990); King Wild Mouse (1990); Fire Breathing Tom Cat 

(2007); Beach Bully Bingo (2007) Octo Suave (2007); Treasure Map scap (2007).  

Cat (CatDog) 
Flea or Die (1998); Cat Dog Food (1998) Just Say CatDog Sent Ya (1998); 

Trespassing (1998); Armed and Dangerous (1998); Coming to dinner (1999). 

Chuvisco Crew Cat (1960); Dinky Jinks (1960); Plutocrat Cat (1960). 

Claude The Hipochondri cat (1950) 

Country The Big Boo Boo (1969) 

Zé Bolha Snow Go (1969); Water Sports (1969) 

Félix 

Feline Follies (1919); Felix turns the tide (1922);  Felix saves the day (1922); Felix 

The cat in Hollywood (1923); Bold King Cole (1936); The goose that laid the Golden 

eggs (1936); Neptune Nonsense (1936); The Gold Fruit Tree (1959); Félix in Egypt 

(1959); Venus and the master cylinder (1959); King Neptune’s S.O.S (1960); Relax a 

lown Chair (1960); The African diamond affair (1960); Guardian Idiot (1995); Don't 

String Me Along (1995); The Maltese Milkshake (1995).  

Gato corajoso 

The case of Saggin’ Dragon (1960); The Case of the Cat Cave Treasure (1960); The 

Case of the Mad scientist (1960); The Movies Rays (1960); The Case of the Robber 

Rabbit (1960); The case of stolen cheese (1960); The Case of swiss alps caper (1960).  

Blik Life savers (2006); Spindango fundulation (2007).  

Lorde Gato 

Gator Go-Round (1981);  Of mice and Menace (1981); Tabby and Pirate (1981); The 

Blizzard bandit (1984); A brief case of cloak and Dagger (1984); Heathcliff Surprise 

(1984). 

Riff Raff 
Riff Raff The Gourmet (1984); A camping we will go (1984); Space Cats (1984); 

Prehysteric Riff Raff (1984) Kitten Around (1984).  

Jambo 

Creepy Creature (1957); Planet Pirates (1957);  Hocus Pocus Focus (1957); Last Trip 

Of A Ghost Ship (1958); Pot Shot Puts Hot Spots On Hot Spot (1958); The Boss Of 

Double Cross (1958); Jungle Jitters (1958); Bungle In The Jungle (1958).  
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James Friends (1984); Lunch (1984). 

Olho-Vivo The lion is busy (1960); Masquerader Raider (1960);  Outer Space case (1960).  

Jake The Pastmaster Always Rings Twice (1993); The Dark Side Of The Swat Kats (1994).  

Stimpy 
Big baby Scam (1992); Yard to far (1993); Eat my cookies (1994); Haunted House 

(1994).  

Hep Cat The Hep Cat (1942) 

Krazy Cat Seeing Stars (1932) 

Beans Hollywood copers (1935) 

Henry’s Cat The Holiday (1982); The ill Wind (1982); Valentine’s Day (1982) 

Conrad Conrad, The sailor (1942) 

Katnip Cheese Burgler (1953); Drinks on the Mouse (1953) 

Doc Corny Concerto (1962) 

Percy Cat Happy (1950) 

Sad Cat Dress Reversal (1965) 

Old Tom Blast Off! (2002); Picnic Panic (2002); Lost and Found (2002). 

Frajola 

Peck up your troubles (1945); Tweety’s SOS (1951); Mexican cat dance (1963); 

Tweet Zoo (1970); The yolks on you (1980); Wheel of fortune (1995); The Tail End? 

(2002); I Tawt I Taw a Puddy Tat (2011) 

Mr. Kat Pets Peeved (2008); Far Kat (2008); The Kat Whisper (2009).  
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ANEXO 3. TABELA DE ANÁLISE QUALITATIVA DOS DESENHOS ANIMADOS AVALIADOS 

 

PERSONA

GEM 

CRITÉRIO 

COMPORTAMENTO 

CRITÉRIO 

ANTROPOMORFIZAÇÃO 

CRITÉRIO VALORES MORAIS 

 Eek The 

Cat  

Usa estratégias 

antropomórficas no 

comportamento reprodutivo.  

 

Manipula objetos usando mãos. 

Planeja estratégias de conquista 

usando disfarces. Negocia com 

outros animais. Escreve.  

Vivencia situação humana de conquista amorosa. É tratado 

negativamente pelo cão que o persegue com frequência. 

Manifesta compaixão por Anabele, tentativa de amizade com o 

cão Shark, coragem e amizade com o cupido. Apresenta situação 

de contato com extraterrestres e exploração do espaço.  

Alienígenas o tratam negativamente, tentando destruí-lo.  

Manifesta coragem, justiça, humildade, amizade, tentativa de 

resolução de conflitos por meio do diálogo, compaixão por outros 

seres vivos (minhocas e peixes). Participa de Halloween 

enfrentando problemas em uma casa mal assombrada.  Fantasmas 

o tratam com amizade e ele exibe coragem, amizade, 

solidariedade. É representado como se fosse um perigo a um 

coelho. Salva uma pessoa de afogamento usando técnicas 

humanas. Salva uma família de um inimigo e desarma uma 

bomba.  Os tutores e o coelho o tratam de modo negativo: ele é 

deixado na chuva e é expulso da casa pelas crianças. Exibe 

valores tentativa de amizade,  colocação dos interesses do outro 

(coelho) acima dos seus e proteção das crianças, apesar de 

maltratado por elas.  

Garfield  Exibe comportamentos de 

medo similares aos de um 

gato (esconder, mostrar as 

garras, tremer), embora 

algumas vezes a razão não 

seja comum (o fato de ser 

segunda-feira). Há episódios 

em que, como um gato, usa 

Possui mãos, olhos arredondados, 

usa expressões faciais de prazer e 

raiva humanas. A região do 

bigode é mais similar a um bigode 

humano do que a uma 

proeminência anatômica de um 

gato.  

Abre portas e fecha janelas 

O tutor e o cão Odie tratam Garfield com carinho e cuidado, bem 

como a veterinária Sylvia, uma gatinha, ETs, ratos, uma vovó   e 

uma fada. O tratam de modo negativo ao longo dos episódios 

analisados: o palhaço, um cozinheiro, uma criança, um cão, um 

homem da carrocinha, um canguru e um robô.  O palhaço irrita 

Garfield incessantemente em um episódio. Ao tentar descansar e 

não conseguir pelas ações irritantes do palhaço, Garfield acaba 

perdendo a paciência e age com violência em direção ao palhaço. 
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caixa de papelão e escala 

árvore. No comportamento 

alimentar há compulsão e 

preferência por alimentos 

não comuns a um gato como 

balas, pirulitos, cookies, 

hambúrguer e lasanha. No 

episódio Fido food feline, 

Garfield explica porque não 

come ração de gatos. Há um 

episódio em que tenta 

predar ovos e caçar uma 

mosca embora sem os atos 

comportamentais típicos. 

Não come os ratos, torna-se 

amigo deles. Sobre o 

comportamento social, 

exibe em direção à Odie 

especialmente ações 

similares às de um tutor e 

não de um gato. Já com Jon 

e a veterinária, muitos atos 

são fidedignos. Não aceita 

bem a introdução da gatinha 

dentro de casa, como um 

gato poderia agir, mas é 

motivado por sentimentos 

antropomórficos, como 

ciúmes, e não 

territorialidade.  No 

comportamento reprodutivo, 

usa estratégias humanas 

usando as mãos, manipula cadeira 

de rodinha, abre presentes usando 

as mãos, usa rolha para fechar 

torneira. Usa garfo e faca para 

comer, toca sanfona, usa relógio, 

abre portas usando as mãos, 

manipula escada. Lê placas de 

trânsito, dança , usa máscara para 

se disfarçar. Esquia, manipula 

balde de gelo, escreve,  anda em 

cadeiras de ski. Manipula controle 

remoto, usa cinto de segurança, 

anda na ponta dos pés. Liga a TV 

e compreende o funcionamento de 

uma antena. Manipula calendário, 

lê, participa de um jogo em 

programa de TV, manipula 

mangueira e língua de sogra. 

Participa de um jogo em programa 

de TV, manipula mangueira e 

língua de sogra. Visita exposição 

de robôs, gargalha, abraça, 

manipula ferramentas, constrói 

um robô. Palestra. Descansa em 

uma espreguiçadeira tomando 

suco no canudo, vê TV comendo 

pipoca, vai a uma lanchonete 

comer hambúrguer, joga cartas. 

Come comida japonesa. Joga 

videogame de maneira exagerada 

como um humano. Abre a 

geladeira usando as mãos e pega 

Garfield é representado como alguém que exibe em excesso 

preguiça e dorme muito. Todavia isso comum no comportamento 

de um gato. Em um episódio, leva Odie para passear com ele, o 

que representa algum grau de amizade (mesmo que esteja fazendo 

isso sem muito entusiasmo). Considera os interesses de Odie em 

sair de casa. Se formos considerar que a ação ética pode também 

incluir o próprio indivíduo, Garfield procura cuidar de si mesmo e 

fugir de estímulos negativos (no caso a segunda-feira). Vai com 

má vontade viajar e não compartilha o cobertor com Odie (não 

demonstra amizade). Faz o dono assinar um termo de deixar todos 

os bens para ele caso ele morra (interesse financeiro), não 

preocupa-se com a vida do outro.  Em um episódio, uma criança 

coloca Garfield em situações de medo, perigo e como se fosse um 

experimento. Apesar de Jon brigar com Garfield, o faz na 

tentativa de corrigir seu comportamento. Por fim, o leva embora o 

que é um grande alívio para o animal. Odie tenta ajudar Garfield. 

Na maior parte do tempo Garfield é uma vítima. É manipulado 

agressivamente pelo menino mas no final acaba se vingando 

(intolerância, violência). Brinca de maneira inocente com a caixa 

de papelão e com a lata de lixo. Não gosta a princípio que Odie 

use a caixa, demonstração de comportamento egoísta. Age com 

boa intenção ao tentar conseguir um presente para Jon. Isso não 

faz dele um herói, mas demonstra algum grau  de consideração do 

interesses do outro. Salva Jon da irritação causada pelo palhaço, 

demonstrando amizade, embora para isso use certo grau de 

violência. O palhaço trapaceia com Garfield, o trata de modo 

intenso, quase agressivo. O irrita bastante.  O cão a princípio quer 

atacar Garfield, mas ele acaba revertendo a situação e eles se 

tornam colegas. O rato sente gratidão por Garfield não ter o 

comido. O homem da carrocinha persegue Garfield e o dono do 

pet shop trata Garfield com violência.  Um herói não típico, mas 

através das suas ações acaba salvando o cão da carrocinha e o rato 
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para conquistar a fêmea, 

como conversar. Dorme na 

caixinha, mas às vezes no 

sofá. Sonha como um 

humano.  O episódio It's a 

cat world é interessante: os 

gatos agem como humanos 

e humanos como gatos. Fica 

claro o que é um 

comportamento de gato para 

este desenho animado: 

comer, dormir e ver 

televisão o dia todo, embora 

ver televisão não seja um 

comportamento de gato. 

Gatos também não comem o 

dia todo. Comem pequenas 

porções de alimento ao 

longo do dia. 

Comportamento de humano 

seria, por outro lado, 

trabalhar exageradamente 

como um escravo (nas 

palavras de Garfield).  

os potes com comida.  Usa 

microscópio. Anda de montanha 

russa, se veste de pizzaiolo. 

Dorme com urso de pelúcia para 

não ter medo, usa vara de pescar, 

manipula brinquedo eletrônico, 

finge-se de arbusto. Come 

bananas assistindo TV, elabora 

plano de ação para combater robô, 

manipula violino como se fosse 

raquete de tênis,  negocia com 

homens que capturam animais. 

Realiza um plano elaborado para 

evitar a entrada de um criminoso 

em casa, manipula ratoeira.  

de ser comido por ele mesmo. De certa maneira demonstra se 

importar em algum grau com os interesses do outro. Todavia, ao 

mesmo tempo em que salva os animais acaba fazendo com que o 

homem da carrocinha seja visto como louco e seja levado embora, 

o que talvez seja uma espécie de vingança. A gatinha tenta 

agradar Jon e Garfield. Jon tenta fazer Garfield se interessar pela 

gatinha e brincar com ela, mas a elogia tanto que deixa Garfield 

com ciúmes. Jon coloca Garfield para fora de casa. Os cidadãos 

não ligam para Garfield ficar abandonado sobre a árvore. 

Novamente não é um vilão típico, mas seu ciúme faz com que ele 

explore a gatinha e abandone Jon sobre a árvore. Não demonstra 

se importar com os interesses do outro, age de modo ego centrado 

sem amizade e solidariedade. Apesar de Garfield fazer uso 

exagerado dos seus poderes de desejar o que quiser, não é 

representado como um vilão. Come exageradamente, mas 

compartilha com Odie demonstrando amizade. Usa desse poder 

para se vingar do cão agressivo, demonstrando intolerância. No 

final, machucado, conta para nós que aprendeu a lição 

(humildade). Trata Odie com amizade ao resolver ler uma história 

para ele.  Em um episódio, Jon fica alienado com a arrumação e 

acaba tratando Garfield com indiferença e violência. Garfield 

acaba sendo um herói porque livra Jon da obsessão por arrumação 

demonstrando amizade, consideração dos interesses, 

solidariedade. Ao construir um robô que controle o robô de Jon, 

Garfield os salva. Assim, demonstra solidariedade, amizade.  

Salva Jon de ser violentado pelo pai da mulher, demonstrando 

preocupação com a integridade física dele. Demonstra assim 

cuidado, amizade e solidariedade. Demonstra tentativa de 

trapacear com Jon (desonestidade). Manipula a vovó para 

conseguir comida (desonestidade). Porém ajuda o rato e o gato 

(amizade) e ainda deixa o rato vivo (não violência). Ao descobrir 

que Jon está sendo trapaceado pelo mágico, Garfield resolve 
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desvendar o dilema. Demonstra consideração dos interesses de 

Jon, amizade, solidariedade, respeito e justiça. Na medida em que 

desmascara publicamente a propaganda enganosa, Garfield é 

justo, demonstra senso de responsabilidade. Como está fazendo 

isso por Jon, demonstra amizade. Garfield se comove com a 

solidão do cão (compaixão, solidariedade) e resolve lhe doar os 

presentes que recebeu de Jon (amizade).  Em um episódio, um 

gato preto persegue Garfield para ele deixar de tentar invadir a 

terra dos queijos, mas no final acabam amigos.  As atitudes 

heroicas de Garfield não são bem definidas porque muitas vezes 

suas intenções não são salvar de fato alguém.  Abriga um amigo 

fugitivo e alerta Nermal (amizade). Elabora plano para acabar 

com robô que captura animais e devolve o emprego dos homens 

da carrocinha. Neste episódio, portanto, Garfield é um herói 

típico demonstrado amizade, lealdade, justiça e preocupação com 

os interesses do outro. É representado como uma vítima no 

episódio em que é obrigado a emagrecer.  Fica com medo o 

episódio todo e acaba se convencendo de que precisa se cuidar. 

Se entendermos que o autocuidado é uma forma de respeito, ele o 

exibe. Porém no final fica muito bravo com Jon e resolve ataca-lo 

(violência e intolerância). Não compreende que ele fez tudo 

aquilo pelo bem dele (ingratidão): Ajuda de todas as formas a 

fazer Jon dormir, demonstrando interesse em seu bem-estar, 

amizade, lealdade. Salva Jon de cair dos andaimes, demonstrando 

amizade e cuidado. No final manipula Jon para que faça lasanhas 

sem parar, explorando a boa vontade de amigo (egoísmo). Salva a 

casa do suposto João silencioso. Demonstra agir com boa 

intenção, responsabilidade, amizade, justiça. No final do episódio, 

ao descobrir que é um gato de fato, ofende os cães em um sinal de 

desrespeito. Também dá comida de gato ao Jon como uma 

espécie de vingança. Todavia, não é vilão típico que age 

exclusivamente voltado para a maldade, em ver o outro infeliz.  
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Alguns trechos do episódio Fido food feline: “Vocês ainda fazem 

isso?” [papel de gatinho fofinho] “Ou fazemos ou não 

comemos!” “Isso é tão deprimente!” “Isso é feito de restos de 

carne que ninguém come, além de gatos famintos” “você não 

come comida de gatos?” “parei de comer comida de gatos anos 

atrás” Observação 1: acho que aqui há uma denúncia da situação 

vivenciada pelos gatos de rua.  Observação 2: comida de gato e de 

cão não são a mesma coisa. Há uma diferença nos componentes 

nutricionais, especialmente na quantidade de gordura, proteína e 

taurina, um erro de informação do desenho. Reprovável alimentá-

lo com  comida humana, especialmente lasanha e biscoitos. Isto 

contribui para que Garfield seja obeso.  

Bacamarte  Caça usando um rifle.  Possui mãos, manipula rifle, bebe 

água usando as mãos e um copo, 

usa martelo.  

O rato acidentalmente encolhe o gato. Usa uma ratoeira para feri-

lo. O cão corre atrás do gato e o chama de inseto. Tenta mata-lo 

com um mata-insetos.  Embora não tenha características de fato 

más (o personagem é bem puro e com pouca violência), persegue 

o rato do começo ao fim. Engana o rato (trapaça), porta um rifle 

para mata-lo (embora nunca atire). No final do episódio é 

ambíguo que os três (gato, rato e cão), estejam todos deitados 

juntos na cama do rato (humildade, superação das diferenças). O 

rato se vinga das perseguições construindo um cão robô que é 

coordenado por ele para perseguir e morder Bacamarte. 

Bacamarte é violento com Chumbinho o perseguindo com um 

rifle e atirando nele. Trapaceia com Chumbinho ao simular que 

está jogando uma madeira para o cão robô, enquanto é uma 

dinamite (mentira mal intencionada, desonestidade).  

Manda 

Chuva  

Neste desenho os gatos de 

rua são corretamente 

representados como 

indivíduos que podem viver 

socialmente em bandos. 

Todavia, os atos 

Possui mãos, fala ao telefone, joga 

jogos de azar, lê.  Assiste a um 

jogo de baseball. Organiza uma 

festa de despedida.  

Os amigos o tratam com respeito à suposta posição hierárquica 

superior que possui. Já o guarda Belo tenta o tempo todo 

desmascarar suas trapaças para prendê-lo.  Não é um vilão típico 

com traços de caráter cruéis. Todavia, apresenta a ausência de 

valores morais importantes como honestidade justiça, respeito ao 

outro, humildade, compaixão. Trapaceia, mente, usa ironia e 
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comportamentais que 

definem o relacionamento 

social são extremamente 

antropomorfizados.  

explora os amigos. Também exibe comportamento machista 

quando fala “arranje algumas garotas para a festa”, como se 

fossem itens de decoração. O Machismo, pode ser uma forma de 

desconsideração dos interesses do outro-mulher. Ou uma ausência 

de respeito ao outro-mulher. Nos dois episódios analisados, as 

fêmeas são tratadas como coisas, ou pelo Manda Chuva ou pelos 

amigos. Há uma denúncia sobre o lixo também: Manda Chuva é 

levado por uma balsa lotada de lixo pelo Rio Amazonas. O 

desenho também representa uma condição sanitária imprópria no 

Beco (lixo espalhado por todo lado) o que faz questionar os 

valores que dizem respeito a uma ética ambiental (embora não 

seja o foco deste estudo).   

Sagwa  Caça ratos, embora não os 

ingira. Alimenta-se de ração 

para gatos como faria um 

gato real. Ronrona ao 

receber carinhos e dormir. 

Exibe comportamentos de 

esconder, tremer o corpo, 

rosnar, agitar a cauda, se 

estranhar frente ao espelho, 

abaixar as orelhas, como um 

gato real. Mas conversa com 

um morcego.  

Escreve em Mandarim usando 

tinta embora utilizando a cauda.  

O imperador confia a tarefa de capturar o rato a Sagwa, o tutor 

alimenta Sagwa e a acaricia, o rato demonstra respeito e certo 

medo e depois acaba fazendo um pacto com ela. Não é 

demonstrada como uma heroína de fato, embora capture o rato 

visto que é vista como uma gata simplesmente. Mas exibe 

lealdade ao capturar o rato, não agressão por captura-lo e não 

mata-lo e age com boa intenção. No final do episódio, no entanto 

fica claro que Sagwa pretende fazer um pacto com o rato fingindo 

capturar vários ratos quando na verdade é apenas um. De certa 

forma estará sendo desonesta, mas por uma boa causa (como no 

dilema do judeu no porão). A família e o tutor a tratam bem, 

alimentando-a e brincando com ela. Os demais gatos cometem 

bullying com Sagwa ao dizerem que sua mancha no rosto parece 

sujeira. Demonstra amizade com suas irmãs e respeito com seus 

pais. Não revida agressivamente as implicâncias dos gatos de rua, 

demonstrando tolerância, pacificidade. A irmã zomba de Sagwa. 

O morcego é seu amigo e tenta ajuda-la. Embora tenha se 

envolvido com uma confusão, Sagwa tenta livrar o povo chinês 

de uma lei autoritária: é proibido cantar. Portanto demonstra 

justiça, agindo com boa intenção.  Considera os interesses do 
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outro já que ela mesma não cantaria (por ser um gato). O 

imperador reconhece a boa atitude de Sagwa e a exalta. A mãe 

afaga Sagwa para o sono e a irmã ressalta a boa atitude da irmã. 

Sagwa agiu com boa intenção e além disso se gabou pelo  grande 

feito que executou.   

Billy  Explora ambientes novos 

pela rua como um gato. Há 

a demonstração de um 

grupo social similar ao real 

com gatos, com 

comportamento afiliativos 

(dormir junto, passear junto) 

e agonísticos (rosnar).  

Manipula objetos usando mãos. 

Usa caminhão de areia. Dirige.  

Os amigos o tratam com amizade e lealdade o ajudando a sair das 

confusões. Os bandidos o tratam com violência. O gato sem olho 

o trata como um gato que não tem uma relação social positiva 

com outro gato (persegue, rosna). Salva os amigos da captura. 

Demonstra amizade, lealdade, responsabilidade, justiça, age com 

boa intenção, demonstra cuidado, compaixão e solidariedade. 

Como um herói típico, para salvar seus amigos faz uso da 

violência em direção aos vilões. Os amigos estão sempre juntos 

se relacionando positivamente com Billy. O gato preto resolve 

tomar o lugar de Billy em sua “casa”: o carro do outro gato. Neste 

embate exibe comportamento agonístico bem fidedigno ao 

comportamento real. Tenta salvar o amigo das garras da fama. 

Age assim, com amizade, solidariedade, cuidado, agindo com boa 

intenção, embora inicialmente o amigo se recuse a deixar este 

universo. Os amigos agem com atitude a parceria junto a Billy, 

embora em alguns momentos neste episódio, Billy tenha sido 

abandonado por um deles por se revoltar ao vê-lo tentando ajudar 

um cão. O cão age com gratidão em direção a Billy. Os cães 

inimigos perseguem Billy, os seus amigos e ou outro cão. O 

humano trata Billy e os outros gatos com violência. Billy se 

apresenta como leal, amigo, supera preconceitos (fica amigo de 

um cão), é solidário, tem compaixão e é justo. Age com boa 

intenção e curiosamente age de modo contrário ao modo como 

agia quando era humano.  

Binka Comportamento alimentar 

exagerado. O 

comportamento de 

O único ato antropomorfizado de 

Binka nos desenho é rir do outro.  

Quase não exibe valores morais já que sua representação é quase 

fidedigna a um gato. Porém em um dado momento o locutor 

informa que a intenção dela era ajudar a dona a fazer as compras 
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descansar e dormir são 

iguais. No comportamento 

social, exibe as posturas 

corporais, a cauda, o pelo, 

de modo idêntico ao de um 

gato real. Exibe inclusive, 

comportamento agonístico 

similar. O relacionamento 

interespecífico (com um 

cão), também é similar.  

(amizade, cooperação). Embora a tutora brigue com Binka o faz 

como um tutor real tentando ensinar seu animal bons 

comportamentos.  O gato preto captura seu peixe e foge com ele. 

O cão é seu amigo, brinca com Binka e no final esconde seu 

peixe.  Ao compartilhar seu peixe com o cão, Binka exibe 

gratidão e amizade.  

Tom  A perseguição de Tom a 

Jerry parece não se 

relacionar com 

comportamentos alimentar, 

caça ou predação. Na 

maioria das vezes, 

assemelha-se muito mais a 

atos direcionados à 

comportamento social ou 

comportamento brincar 

(como dois inimigos ou 

como dois irmãos 

implicantes). Em um 

episódio fica nítido o 

comportamento brincar já 

que Tom e Jerry estão em 

perseguição e de repente 

param e vão executar outras 

atividades. Em outro, Tom 

usa brinquedos e brinca na 

areia da praia como um 

humano.  Quando ele 

Ouve e entende histórias de terror. 

Possui uma expressão facial 

tipicamente humana, muito 

expressiva. Nos primeiros 

episódios, não possui mãos como 

nos outros desenhos com gatos, 

manipula coisas usando as patas.  

Ajeita os bigodes e cabelos, usa 

perfume, faz mágica. Usa vara de 

pescar. Usa machado. Possui 

sobrancelhas muito marcadas 

como as de um humano. Patina no 

gelo, manipula spray de água. 

Viaja de navio, passeia por 

Napoli. Sai na chuva usando 

chapéu e guarda-chuva. Abre 

pacote de presente usando as 

mãos, finge que está dormindo , 

Assiste aulas. Joga sinuca, faz 

malas. Manipula mangueira, e 

ferramentas como serrote, 

martelo, relógio despertador. Faz 

O rato estimula o medo de Tom.  A empregada o agride. Tom 

trata Jerry com vingança perseguindo em razão das provocações 

que ele executa. Tenta agir com violência. Na maior parte do 

tempo Jerry é cruel com Tom, em retaliação à sua perseguição. 

Todavia quando o cão resolve atacar os dois, eles se unem em um 

ato de amizade para combater o cão. Um protege o outro 

inclusive. Por vezes, Tom oscila entre vilão e herói. Começa vilão 

quando persegue Jerry sem piedade (sem compaixão, violência, 

tortura). Mas depois até chega a salvar Jerry das garras do cão 

(amizade, compaixão, lealdade). Eles parecem ser leais a ele 

mesmos e ao “jogo de gato e rato” que estabeleceram. É como se 

a perseguição fosse de fato uma eterna brincadeira (violenta) 

entre os dois em que ninguém pode se meter. Ao torturar Jerry ao 

longo de um episódio de forma sarcástica, Tom demonstra não 

considerar os interesses do outro, não exibe compaixão, respeito e 

outros valores positivos. Jerry foge de Tom o tempo todo e 

quando não consegue, o trata com violência. O gato de rua trata 

Tom de modo agonístico, competindo pela refeição (Jerry) e 

agindo com violência. É, na maior parte das vezes, sarcástico. 

Não exibe compaixão, trapaceia, mas em um dado momento 

parece exibir culpa por quase matar Jerry com o machado. A 

culpa é um sentimento moral que demonstra que o indivíduo vive 
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consegue capturar Jerry, não 

o come (exceção para o 

episódio "Fire Breathing 

Tom Cat"), nem mesmo o 

mata. Em um episódio, Tom 

caça como um caçador 

humano tentando capturar 

nova espécie na selva. Em 

outro usa um arpão. Há um 

episódio em que Tom come 

um sanduiche e outros em 

que, perpetuando uma 

crença errônea, Tom bebe 

leite. Usa talheres em outro 

episódio. A relação social 

geralmente possui um perfil 

antropomorfizado (por 

exemplo, socializa com um 

turista, negocia com outros 

animais, expulsa aves de um 

espaço como um humano) , 

embora haja situações em 

que seja possível lembrar da 

relação de gato e rato. A 

autolimpeza quando exibida 

foi similar a quando um 

homem ajusta os bigodes. O 

comportamento dormir é 

bem fidedigno, inclusive 

com o ato de "amassar 

pãozinho" antes de dormir. 

No reprodutivo, Tom se 

uso de leque, manipula balão de 

ar. Usa roupa, acessórios e sapatos 

de astronauta. Manipula armas 

espaciais. Manipula rede de 

captura, manipula arco e flecha, 

cumprimenta usando as mãos. 

Dirige uma série de veículos de 

transporte, manipula rede de 

captura e fósforo. Hasteia 

bandeira branca a favor da paz.  

Usa copos para se beber líquidos. 

Faz limpeza de itens na casa como 

humanos fazem. Alimenta os 

filhotes como humanos fariam. 

Finge que está dormindo. Pega os 

filhotes no colo. Manipula corda, 

instrumento musical, mangueira. 

Manipula mamadeira, livros, 

empurra cadeira de rodinha, usa 

corda para amarrar livros, cuida 

de bebê. Pilota avião. Usa luva de 

baseball, usa armadura, manipula 

corda, rede de captura, dirige um 

tanque de guerra. Manipula 

brinquedo para arremessar para 

cão, usa elevador. Prepara várias 

armadilhas para capturar o rato 

manipulando uma infinidade de 

ferramentas manuais e eletrônicas. 

Usa espada, arma com fincos, 

armadura. Amarra um barbante no 

rabo para lembrar-se de atividade. 

um dilema e não se sente confortável em agir daquela maneira. 

Assim há ainda algum resquício de compaixão ou respeito em 

Tom. Outros personagens tratam Tom com violência, trapaceiam, 

acham cômico quando ele se machuca. Retaliam as tentativas de 

perseguição do gato. Jerry inicialmente trata Tom com violência 

em função da desconsideração sofrida por este. Mas depois eles 

acabam sendo companheiros de viagem juntamente com o ratinho 

napolitano. O cão azul maltrata Tom, mas é reprimido pelo 

ratinho. Aprecia a companhia de Jerry e do outro ratinho no 

passeio por Napoli admirando as esculturas e paisagens. 

Demonstra assim, respeito pela história da cidade, respeito pelo 

residente. Ao fugir junto com Jerry e deixar o ratinho sozinho 

com os cães não demonstra amizade. Jerry trapaceia com Tom 

porque este não quer aceitar o cão em casa. O cãozinho, filhote, 

trata Tom com afeto, apesar de ele não o querer por perto. 

Incialmente Tom é vilão. Expulsa o cão de casa em uma situação 

típica de abandono de animais. Porém um dado momento, quando 

começa a chover, Tom vive um dilema moral, não conseguindo 

suportar que o cãozinho fique na chuva. Assim resolve busca-lo e 

deixá-lo dentro de casa. Demonstra responsabilidade, cuidado, 

culpa (sentimento moral), compaixão, respeito e justiça. Ao 

procurar aceitar a trégua proposta pelo ratinho promove a 

gentiliza, o respeito, a paz, a amizade. Jerry enquanto sonâmbulo 

trata Tom com extrema violência. Quando volta em si, se sente 

culpado e tenta evitar os acidentes. Não consegue aceitar as crises 

de sonambulismo de Jerry e acaba se vingando de todas elas. Age 

com intolerância neste sentido, sem solidariedade, sem tentar 

compreender a situação vivida pelo outro. Jerry, ao fazer 

excessivo barulho junto com os demais ratinhos, desconsidera os 

interesses de Tom de descansar. O cão é agressivo com Tom e 

não aceita que ele procure uma solução para o barulho. Lida com 

a situação de forma violenta. Não age com tolerância, respeito ou 
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relaciona em determinado 

episódio, com uma ave, 

como se fosse a mãe dela. E 

com uma gatinha, fazendo 

corte.  Em outro um polvo 

de apaixona por Tom, como 

um humano. Sobre o 

comportamento 

exploratório, em um 

episódio, ao se deparar com 

a novidade (crianças 

pedindo doces e sons 

fantasmagóricos), exibe 

comportamento neofóbico 

similar ao de um humano 

(treme de medo, arregala os 

olhos). Mas se esconde 

como um gato também 

faria. O comportamento 

esconder se repete em 

outros episódios.   

Promove uma luta tipo luta livre 

entre o cão e o outro gato. Usa pé 

de pato para nadar, mergulha no 

fundo do mar (sem usar máscara, 

o que é impossível para um 

humano também), manipula 

arpão, usa lixa de unhas. Navega 

em um barco e eu um submarino.  

cordialidade: Jerry e o outro ratinho criam inúmeras situações que 

colocam a vida de Tom em risco simplesmente para rirem das 

reações dele.  Também pode ser entendido como uma vítima do 

sarcasmo de Jerry. Acaba perdendo a paciência e se vingando à 

altura. Demonstra assim intolerância, violência. Jerry faz uso de 

faca, arma de fogo, corda. Promove várias situações para o 

suicídio de Tom. Ele se preocupa em salvar o ovo, cuidar do 

filhote, salvar Jerry e devolver o filhote, sinais de respeito, 

cuidado, consideração dos interesses do outro, responsabilidade, 

compaixão. Tom tenta se livrar da ave invasora prioritariamente 

levando para longe da fazenda. Poucas são às vezes em que ele 

coloca a vida da ave em risco (quando coloca a ave presa na casa 

toda fechada). Não ameaça mata-la e podemos verificar então que 

seu comportamento é voltado para a justiça de manter a 

integridade de sua propriedade sem o uso da violência. No final 

desiste de lutar com a ave a hasteia a bandeira branca, símbolo da 

paz em uma atitude tolerância e não violência. Ao desejar 

derrubar as árvores para construir uma casa, desconsidera o valor 

da natureza, a importância da mesma, não demonstrando 

preocupação ética com os recursos naturais. Além disso, não 

considera os interesses do esquilo que continuar vivendo em sua 

casa. Porém, após conversar com o esquilo, em uma atitude de 

tolerância, respeito e abertura para o diálogo, volta atrás e de 

aceita não derrubar as árvores. Eles de tornam amigos e isto 

demonstra respeito, responsabilidade, solidariedade, compaixão. 

Ao ajudar a solucionar a situação de modo que fique favorável 

para todos, inclusive o cão, demonstra considerar os interesses de 

todos os envolvidos no dilema. Ao salvar os filhotes do 

abandono, pode-se dizer que Tom é um herói, pois dribla a 

limitação imposta pelo cão para adoção. Demonstra compaixão, 

respeito, consideração pelos interesses do outro, responsabilidade, 

justiça. Na maioria dos episódios a vilania de Tom é na verdade a 
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perda da paciência com as implicâncias de Jerry. Em um 

episódio, tenta capturar um “bandido” ladrão de queijos e pode 

ser visto como herói. É leal ao dono do lugar, demostra 

responsabilidade e justiça. Brinca com Jerry amarrado em uma 

linha de modo sádico não demonstrando novamente compaixão 

nem consideração dos interesses do ratinho. Se vê interessado em 

capturar o cão robô para conseguir a recompensa em dinheiro o 

que além ser algo antropomórfico, é sinônimo de ação por 

interesse material demonstrando falta de amizade, respeito, 

justiça. Em um dado momento fica com pena do cão que foi 

abandonado demonstrando algum grau de consideração dos 

interesses do outro, mas logo em seguida seu interesse em 

conseguir o dinheiro falo mais alto. Ajuda o caçador a capturar o 

rato selvagem para simples exposição em show. Demonstra 

desconsideração dos interesses do outro, ausência de empatia, 

ausência de compaixão, respeito e justiça. Porém no final, quando 

é feito de bobo pelo caçador, resolve ajudar o ratinho a voltar para 

a selva e assim, demonstra amizade, respeito, consideração os 

interesses do outro.    Aceita a trégua com Jerry em um sinal de 

amizade, tolerância e não violência. Faz acordos com Jerry para 

tranquilizar os conflitos entre os demais animais na praia 

demonstrando amizade novamente. Todavia, juntamente com 

Jerry, Tom usa de uma estratégia de promover a violência entre 

os animais para que eles os deixem em paz. Assim não age com 

boa intenção e nem considera os interesses destes animais em 

também aproveitar a praia. Trapaceia neste sentido. Caça com 

arpão espécies marinhas com uma atitude de violência não 

demonstrando consideração dos interesses dos demais indivíduos. 

Explora o trabalho de Jerry não considerando seus interesses.  
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Cat 

(CatDog)  

No comportamento 

alimentar oscila entre um 

comportamento 

antropomorfizado e uma 

exibição de caça para 

alimentação. Também come 

ração para gatos. Apesar de 

não exibir nos episódios, 

exibe autolimpeza na 

abertura do programa de 

modo perfeitamente igual ao 

exibido pelos felinos reais.  

Sobre o comportamento 

social, interage de modo 

agonístico com cães, mas o 

faz falando como um 

humano.  

Usa chapéu de cozinheiro, possui 

mãos, cozinha, toca violino, 

medita. Vai à praia, possui patas 

em formato de mãos, 

sobrancelhas, dentes incisivos 

retos e caninos pouco 

desenvolvidos. Participa 

voluntariamente de experimento 

científico. Faz propagandas, deixa 

se envolver com a fama, vê TV, lê 

jornal. Dirige, manipula dinheiro, 

abre um negócio, recita poesia. 

Faz compras em mercado, lê 

propaganda em outdoor. Em um 

episódio Catdog aparece 

verticalizado, o que é diferente 

dos demais. Cozinha, abre pote de 

vidro com as mãos, vai ao 

restaurante, dança.  

O próprio animal vive um conflito moral. De um lado seu 

comportamento natural de carnívoro o direciona para capturar e 

comer o rato. Por outro como é humanizado, se apresenta com 

autocontrole. Alguns valores morais exibidos: Amizade, 

compaixão, respeito ao outro e agir com boa intenção. Em outros 

momentos, exibe o contrário, quando está dominado pelo instinto 

natural: violência, ausência de respeito pelos interesses do cão. O 

cão o trata com admiração e amizade e tenta controlar seu 

instinto. O rato tenta irritá-lo e o trata com um tom de inimizade. 

É interessante notar que os comportamentos naturais são 

entendidos como diabólicos. O cão o trata bem na maioria dos 

episódios, com amizade. O médico (coelho) o trata com cuidado 

(beneficência, a autonomia e a não maleficência). Os colegas 

zombam dele por usar uma coleira anti pulgas. A princípio 

quando se recusa a entrar na bacia com o remédio para pulgas, é 

egoísta, já que faz com que o cão também não seja tratado. 

Também exibe orgulho e falta de humildade ao preferir ficar 

infestado a usar a coleira. É egoísta novamente ao pegar a coleira 

só para ele e deixar o cão que morrer. Mas no final acaba 

exibindo amizade, compaixão, preocupação com o bem-estar do 

outro, cuidado e respeito por si mesmo ao ir ao médico e usar o 

medicamento. Ao buscar alimento para ele e o cão, exibe 

amizade. Porém ao deixar se envolver pela fama da propaganda 

exibe ambição (falta de humildade). No final pede desculpas ao 

cão, exibindo amizade e humildade. O cão apoia o gato na 

abertura do negócio embora não consiga se conter e come grande 

parte dos produtos. O rato azul sabota o negócio, denuncia e abre 

um similar. Não podemos chama-lo de vilão porque ele não exibe 

comportamentos negativos direcionados a ninguém. Porém seu 

negócio é clandestino (ilegalidade). Ele demonstra-se vingativo 

com o rato azul denunciando-o e também engana a polícia 

(desonesto). O cão desta vez está tão obstinado em marcar o 
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território que não houve o gato, deixa que ele se machuque e que 

a casa deles pegue fogo. Os cães da gangue atacam o gato por não 

aceitarem seu comportamento olfatório. O rato azul aproveita a 

situação e toma conta da casa, levando pessoas para lá, fazendo 

grande baderna e deixando a casa pegar fogo. Ao tentar ajudar o 

cão a identificar o outro cão que marcava o território, demonstra 

amizade, cooperação, respeito pelos interesses do outro. Ao ver a 

casa pegando fogo e se desesperar demonstra senso de 

responsabilidade. O cão tenta ajudar o gato, mas depois se irrita 

com a exploração do mesmo sobre ele. A gata trata o gato com 

carinho. O cão da gangue tenta sabotar o encontro e age com 

violência. Catdog parece apresentar situações em que há uma 

tentativa de naturalizar possíveis diferenças que acontecem 

biologicamente na natureza. É algo incomum, mas que é tratado 

como se fosse um fato a ser aceito. Interessante talvez para 

discutir o preconceito. Cat rata a fêmea com respeito e cuidado, 

embora minta para ela ao fingir ser apenas um gato e não um 

gato-cão. Age com boa intenção, mas explora a amizade do cão e 

demonstra vergonha por tê-lo agarrado ao seu corpo.  

Chuvisco  Caça insetos como um 

humano persegue-os. Exibe 

comportamento de 

brincadeira como um 

humano faria. Descansa em 

sua caixinha de modo igual 

ao que fazem gatos reais.  

Possui mãos. Desenvolve 

experimento científico em 

laboratório. Usa inseticida. 

Trabalha em um navio como 

marinheiro.  

Na maior parte do tempo os ratinhos tentam maltratar o gato, 

fogem dele, mas ao mesmo tempo criam situações em que ele é 

enganado ou maltratado. Procura ficar do tamanho dos ratinhos 

para conseguir maltrata-los, ou seja, possui uma esperteza mal 

intencionada. Embora sem sucesso, é violento, desonesto, não é 

amigo e nem respeita o outro. Os ratinhos cansam de ser 

explorados e o deixam sozinho. O outro gato, em determinado 

momento briga com ele em formato de luta. Os ratinhos voltam 

para casa apara voltar a brincar com ele. Sente falta dos ratinhos e 

de um modo não tão óbvio, exibe amizade e lealdade. Com o 

outro gato, exibe violência. Demonstra certo grau de dependência 

dos ratos no que se refere a amizade. Os ratos trapaceiam com ele 

embora no final o salvem do navio.  Age com responsabilidade ao 
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aceitar trabalhar no navio de modo correto. Mas no navio 

persegue os ratinhos e os coloca para trabalhar (Desrespeito a 

outras formas de vida, agir sem boa intenção, falta de amizade).  

Claude  Exibe comportamento de 

caçar igual ao que fazem os 

gatos domésticos reais. O 

comportamento social, no 

entanto, é 

antropomorfizado.  

Possui mãos. Está verticalizado, 

mas aparece também correndo 

sobre quatro patas. Toma 

remédios por conta própria. Finge 

ser um garçom. Chora como um 

humano.  

Manipulam o gato estimulando ainda mais a sua hipocondria. Age 

com humildade ao se render aos ratinhos pela sua amizade em 

uma hora difícil.  É honesto ao assumir que está vivo. É enganado 

pelos ratinhos. Termina o episódio e ele não descobre que foi 

enganado.  

Country  O comportamento social é 

tipicamente humano. Possui 

uma banda e interage com 

os demais membros gatos, 

como se fossem humanos, 

parceiros de trabalho.  

Possui mãos, dirige ônibus, toca 

guitarra.  

Os membros da banda tratam-se com amizade e cooperação. Boo 

Boo foge com a namorada de Country, sequestrando-a. Em uma 

perspectiva de justiça, busca salvar a namorada do sequestro feito 

por Boo Boo.  Ao final, é tolerante com Boo Boo, ao considerar 

que o sequestro foi apenas para levar a vocalista da banda, para 

ver uma princesa árabe. Demonstra humildade e não guarda 

rancor.  

Zé Bolha  Interage com Juca Bala, seu 

parceiro como um humano. 

Comportamento social 

totalmente 

antropomorfizado.  

Possui mãos, dirige vários 

veículos, usa fósforo. Manipula 

ferramentas, usa equipamento 

para mergulho.  

Ele engana e foge do gato o tempo todo. Tenta agir com violência 

em direção ao rato (uso de bomba). Não considera os interesses 

dos ratinhos em se divertir no gelo, não exibe amizade. Foge do 

gato que o persegue, o atropela e o coloca em situações em que 

este acaba se machucando. Desconsidera o interesse do rato em 

descansar nas férias. Não há amizade e age com má intenção.  

 Félix  Na autolimpeza, usa escova 

e espelho, mas também se 

lambe. O comportamento 

reprodutivo é tipicamente 

humano, com cortejos, mas 

os encontros são noturnos, 

com muitas vocalizações e 

com os filhotes cuidados 

pela fêmea. Em alguns 

episódios dorme de modo 

Possui mãos. Usa pente, toca 

violão e dirige. Manipula 

mangueira. Usa telefone, usa 

armas, luta na guerra, manipula 

tesoura, lê jornal. Planeja 

arrecadar dinheiro, masca 

chicletes, gargalha. Anda de taxi, 

joga baseball. Possui olhos bem 

redondos e dentes retos, não 

felinos. Toca violão.  Grita por 

A gata corresponde às suas investidas de namoro. O trata com 

carinho. A tutora, ao se deparar com a bagunça feita pelos ratos e 

pensando ter sido o gato, trata o animal com hostilidade, o coloca 

para fora de casa. Nesta cena o animal não responde de modo 

antropomorfizado e sim como um gato: foge com medo. Trata a 

gata com espeito, considerando seus interesses, é educado, amigo. 

O dono da mercearia trata Felix com afeto, respeito e amizade. O 

general o trata como um subordinado, mas com respeito também. 

Os ratos o tratam como um inimigo, com violência. Justo e 

responsável, vai ajudar na guerra contra os ratos. É leal e usa da 
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tipicamente felino, quanto 

às posturas e local de 

descanso. Em outros o faz 

de modo tipicamente 

antropomorfizado. O 

comportamento social se dá 

em alguns episódios de 

modo tipicamente felino, 

com encontros entre felinos 

à noite e os cuidados diários 

e contato interespecíficos 

ocorrendo junto de uma 

tutora. No comportamento 

alimentar, embora escolha 

alimentos condizentes com 

as preferências alimentares 

de um felino doméstico, o 

modo de obtenção do 

alimento é incoerente (pesca 

e churrasco).  

socorro. Dança. Manipula espada 

e canhão. Alimenta os animais de 

estimação, pesca. Usa luvas de 

boxe, executa atividades de 

jardinagem. Carrega bolsa, usa 

elevador, manipula bomba de ar. 

Pilota nave espacial,  escreve, 

manipula compasso. Age como 

um detetive. Efetua compra à 

distância, usa faca, pesca, monta 

cadeira, faz churrasco. Pilota 

avião, faz uso de luneta. Manipula 

cardápio, usa isqueiro. Vê 

televisão, usa escada, usa boia, 

cavalga, assobia.  

violência como um herói em combate. Demonstra gratidão ao 

humano. No episódio de 1922, um período pós Primeira Guerra 

Mundial, nota-se o contexto bélico, inclusive com cenas fortes 

(vários “soldados” gatos mortos). Ao ajudar o tutor a conseguir 

dinheiro para ir para Hollywood demonstra amizade, lealdade e 

consideração pelos interesses do outro. Também demonstra 

amizade ao salvá-lo dos mosquitos. Apesar de ter um interesse, 

também ajuda o vendedor de sapatos a vender suas mercadorias. 

Neste momento, no entanto, engana a população ao jogar chiclete 

no asfalto para estragar os sapatos das pessoas e fazê-las comprar 

novos (desonestidade). Demonstra amizade e responsabilidade ao 

se preocupar com a prisão do amigo. Até tenta evitar que ele seja 

preso, mas não consegue. Depois, preocupado com o jogo de 

baseball, acaba por sabotar a partida estimulando a chuva. Amigo 

do rei, o salva dos fantasmas. Assim demonstra amizade, 

responsabilidade, compaixão. Félix tem uma relação de amizade 

com ele e com a população, que ajuda distribuindo moedas. Já o 

pirata, que é um cão, é o vilão e trata Felix com inimizade. Felix é 

justo ao distribuir as moedas para a população. Apesar de usar os 

ovos do ganso, o trata com amizade e aparentemente há a 

aceitação por parte da ave nesta atividade. Assim, ele que poderia 

ficar com os ovos só para ele, distribui para os pobres (Alusão a 

Robin Wood). Novamente demonstra amizade ao salvar o ganso 

das mãos do pirata. Demonstra responsabilidade, amizade, justiça 

e lealdade. Os animais do mar o tratam de modo negativo porque 

acreditam que ele é mau. Os animais da casa o tratam com 

respeito e Netuno também, inclusive é justo. Demonstra cuidado 

ao alimentar os animais pela manhã. Demonstra compaixão, 

amizade e respeito ao se preocupar com a solidão de Anabel (o 

peixinho) e ajuda-la a encontrar um parceiro. Este episódio 

mostra muitas formas animais e isso é bem interessante para 

crianças. Age como um cientista desenvolvendo pesquisas sobre 
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plantas. Suas ações são responsáveis, embora esteja usando 

recursos naturais. Ao evitar a exploração da invenção por 

cientistas ambiciosos também demonstra ser justo e responsável. 

Um cientista persegue Felix e tenta roubá-lo. Foge do cientista, 

sem usar de real violência contra ele. É pacífico. O cientista não 

trata Félix muito bem. É, em outros episódios, um vilão. Mas 

neste é companheiro de Félix, embora aparente não gostar muito 

dele. O sobrinho do cientista trata Félix com amizade. O cilindro 

de metal é o vilão. Trapaceia e trata Félix com violência. Ao ir 

atrás do cientista e de seu sobrinho, Félix acaba salvando os dois 

das garras do Cilindro de Metal. Age como um herói típico, com 

justiça, lealdade, amizade, embora use de violência contra o 

inimigo. Félix é solidário, pois mesmo de férias resolve mais um 

crime. É justo e não é violento. É paciente, tenta a todo custo 

montar a cadeira. Mas fica nervoso com o vendedor, com um 

sentimento de injustiça. O produtor de diamantes trata Félix com 

respeito e confiança. É justo, leal, não mede esforços para ajudar 

a prender os ladrões. O anjo tenta salvar Félix de todas as 

enrascadas em que ele mesmo o coloca, demonstrando cuidado 

(mesmo sendo desastrado). O produtor de carne é cruel, não 

considera os interesses do outro, é violento não somente com 

Félix. É vitima do produtor de carne, inicia o episódio cantando 

para conseguir dinheiro. É um pouco intolerante com o anjo. No 

final trata o anjo com gratidão. O aspirador de pó abandona Félix 

na bagunça. Os palhaços ajudam Félix. O palhaço-baleia age com 

inimizade assim como muitos dos objetos que compõem o 

ambiente. Os ciclistas atropelam Félix, mas sem a intenção de 

matar. Apenas não o vêm. Monta e desmonta o cenário puxando 

um fio de linha em um ato de pura curiosidade. Aproxima-se do 

aspirador de pó no final, demonstrando amizade. É vingativo com 

os ciclistas que o atropelaram. O episódio de 2000 é 

extremamente psicodélico.  
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Gato 

corajoso   

O comportamento de vigiar 

é antropomorfizado já que o 

faz por meio de uma ronda 

policial. O comportamento 

descansar também não é 

fidedigno, já que ele o faz 

em uma postura 

antropomorfizada  em um 

sofá.  

Possui mãos,  pilota avião, usa 

arma de fogo e corda ,  manipula 

robô. Manipula máquina. 

Gargalha. Pilota carro e avião. 

Usa telefone. Manipula foguete e 

anda de esqui.  

O Rato Minuto trata o gato com respeito, o sapo Frog trata o gato 

e o rato com violência. O policial trata o gato com gratidão. 

Procura salvar a cidade do inimigo. Demonstra justiça, 

responsabilidade e proteção. Entretanto faz uso de arma de fogo 

(violência). Procura salvar a sua casa do inimigo. Procura 

proteger o tesouro. Demonstra justiça, responsabilidade e 

proteção. Protege o Rato Minuto  demonstrando proteção, 

cuidado, amizade, lealdade. Procura salvar a cidade do inimigo. 

Age com boa intenção e ajuda os policiais a captura-lo. 

Demonstra justiça, responsabilidade, proteção e cooperação. 

Procura capturar o bandido coelho que roubava cenouras do 

feirante. Demonstra justiça, responsabilidade, respeito pelo outro, 

proteção, cuidado. O rato fica desacordado um bom tempo e no 

final afirma que eles dois conseguiram mais uma vez capturar o 

inimigo. O gato não desmente, embora o rato não tenha feito 

nada. Isto demonstra amizade e humildade. Procura salvar o hotel 

suíço da presença indesejada do sapo e do macaco. Age 

demonstrando justiça, cooperação, solidariedade, 

responsabilidade.  

Blik Comportamento brincar 

antropomorfizado (vídeo 

games), comportamento 

social também. 

 

Possui mãos, dança música 

havaiana, toma banho de 

chuveiro, anda de carroça, 

manipula filtro solar. Joga vídeo 

game, toca bateria, usa clips de 

papel para parar uma máquina.  

Gordon o trata com reverência por ele ter salvado sua vida. 

Waffle o trata com amizade ao tentar ajuda-lo a se livrar do 

excesso de zelo de Gordon e ao salvá-lo do vulcão com a ajuda 

das lagostas. A princípio é um herói porque salva a vida de 

Gordon (embora não intencionalmente). Mas ao longo do 

episódio explora a boa vontade de Gordon, o escravizando. 

Demonstra então falta de respeito ao outro, desconsideração dos 

interesses do outro e não cultivo da amizade. No final, volta a 

apresentar sinais de gratidão e humildade (às lagostas e à Waffle). 

Embora demonstre ausência de valores importantes como 

honestidade e humildade, salva o planeta colocando sua vida em 

risco. Demonstra responsabilidade, age com boa intenção, 

proteção, amizade.  
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Lorde Gato  No comportamento 

alimentar, alguns alimentos 

consumidos são comuns à 

realidade (ração de gato, por 

exemplo). Exibe caça em 

direção a ratos. Usa 

guardanapo e faz sanduiche. 

Quanto ao exploratório, 

revira o lixo, mas exibe 

posturas e avaliações do 

conteúdo do lixo de maneira 

antropomorfizada. Sobre a 

autolimpeza, como já 

mencionado, ele usa 

guardanapo para limpar a 

boca, como um humano e 

toma banho em um 

banheira. No reprodutivo, 

exibe atos de corte 

antropomorfizados. Sobre o 

comportamento social, na 

maioria das vezes, exibe de 

maneira antropomorfizada, 

porém há a participação em 

um abrigo de gatos, como os 

que existem de fato, em que 

os comportamentos são bem 

similares ao que acontece 

nestes locais.  

Possui mãos (usa o polegar),  abre 

portas, faz e come sanduíche, 

manipula faca, usa guardanapo. 

Ataca o bandido e o coloca para 

fora de casa. Se veste, abre a 

janela usando as mãos. Usa barco, 

salta de paraquedas, usa ski, 

namora em um barco. Lê, constrói 

ferramentas para capturar o vilão, 

manipula carrinho de 

supermercado. Navega em um 

navio. 

O gato se demonstra tolerante às investidas de predação do 

crocodilo, inclusive age com solidariedade ao compartilhar o 

alimento com o réptil. Mas até chegar aí, comete atos de violência 

indireta e engana o crocodilo (desonesto). Os ratinhos são 

provocados o tempo todo por Heathcliff, logo acabam por se 

vingar em várias situações. Os tutores tratam Heathcliff com 

carinho, inclusive saindo na neve para buscar alimento para ele. 

Ele representa os dois papéis. No início, ao maltratar os ratinhos, 

faz uso de violência indireta, é sádico e age com maldade. Porém 

no final, ao salvar a casa dos bandidos, age como um herói, 

apesar de também fazer uso da violência. Age com cuidado em 

direção aos tutores, é leal e age com boa intenção. Heathcliff 

simula o personagem 007, agindo com honestidade, justiça, 

lealdade, boa intenção e responsabilidade. É um herói no sentido 

de que captura o vilão. Todavia deve-se considerar que ele o faz a 

troco de recompensa, o que não demonstra ética. A motivação 

não é nobre embora o ato em si acabe sendo de grande valia. 

Salva a princesa do pirata e por isso pode ser entendido como um 

herói. Mas para isso faz uso de violência (como é comum com os 

heróis). Sente-se chateado porque ninguém se lembrou do seu 

aniversário, depois sente-se feliz porque lembraram. Isso 

demonstra que ele valoriza a amizade. Demonstra gratidão.  
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Riff Raff Descansa no sofá com as 

pernas cruzadas e os braços 

sob a cabeça. Explora 

ambiente novo sem os atos 

comportamentais 

exploratórios típicos. Em 

um episódio, Lorde gato vai 

para o espaço e o explora 

com uma nave espacial, 

como um humano. Em 

outro, explora um museu e 

um ambiente pré-histórico, 

não exibindo os atos 

comportamentais típicos de 

gato. No comportamento 

reprodutivo, exibe corte 

tipicamente humana, 

preparando um jantar 

romântico para a fêmea.  

Possui mãos e sobrancelhas, pesca 

usando vara. Vai a um show de 

rock, usa balão, constrói pontes, 

assa alimentos na fogueira. Usa 

roupa de astronauta, viaja e 

controla uma nave espacial, 

desenvolve um satélite espacial. 

Vai ao museu, usa bengala, imita 

um dinossauro. Prepara jantar 

para a pretendente.  

Líder dos demais gatos, os trata com amizade, embora deixe em 

suas mãos as atividades mais pesadas (faxina, conseguir 

comida...). Trata a gata com afeto e respeito. Os gatos do grupo 

demonstram lealdade, amizade, atitude de proteção e cuidado 

com ele. Se sente ofendido com as habilidades da gata, 

demonstrando falta de humildade. É leal aos amigos do grupo, 

demonstrando  amizade, atitude de proteção e cuidado. Age com 

boa intenção ao tentar explorar o espaço. Exibe atitudes de 

proteção aos seus amigos. No início a gata é amável com ele, 

tendo em vista que iniciam um namoro. No final como é traída 

com a outra gata, se vinga destruindo a casa de Riff Raff. A outra 

gata no início também é amável. Após saber que ele tem uma 

namorada, se une a esta e ajuda a se destruir a referida casa. Os 

amigos no início ajudam Riff Raff a conquistar as duas gatas, mas 

depois se revoltam com as ordem de Riff  Raff. Tem tendência a 

vilão visto que trai a sua namorada com outra gata e ainda força 

seus amigos a trabalharem para ele obtendo comida e arrumando 

a casa.  (Desrespeito com o outro, não-humildade, traição da 

confiança, injustiça).Age com boa intenção ao levar a gata ao 

museu. Porém trapaceia ao esconder do guarda e fingir que é 

parte da coleção. Quando desmaia, sonha que está lutando com 

um dinossauro para salvar a vida dele e da gata (proteção).  

Jambo  Ao descansar exibe uma 

postura de um humano: 

pernas cruzadas, braços sob 

a cabeça. Em um dado 

episódio, explora um navio 

mas sem exibir os atos 

típicos deste comportamento 

para um felino. Exibe 

comportamento de caça 

como um humano: em um 

Possui mãos , corre sobre duas 

pernas, exibe golpes de luta . 

Assiste ao jornal da TV (e 

compreende claramente o que está 

sendo dito). Anda de mãos dadas 

com Ruivão, tenta abrir a porta 

usando as mãos, puxando-a. Usa 

martelo, invade sorrateiramente o 

depósito, carrega o cão no colo. 

Pilota um submarino, carrega baú, 

O cachorro é amigo de Jambo. Defende o gato do robô. O robô 

tenta capturar o gato. Jambo exibe cuidado, solidariedade, 

responsabilidade, compaixão, ao ajudar o cão a salvar o professor 

Gizmo do robô. Tolerante às brincadeiras de Ruivão, demonstra 

amizade. Junto com Ruivão, Jambo tenta ajudar o elefante a 

encontrar sua família. Demonstra amizade, solidariedade, 

compaixão, justiça, respeito aos interesses do outro, cuidado, 

responsabilidade, lealdade, proteção e cuidado. Tudo isso é 

representado quando ele tenta salvar o cão das garras dos robôs, 

arriscando a própria vida em função disto.  Indigna-se com a 
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dado episódio, é desafiado a 

treinar tiros em uma suposta 

pedra que, na verdade, era 

um elefante. 

lê mapa naval. Pilota helicóptero , 

lê, manipula corda para puxar o 

leão do poço, manipula arma de 

fogo, assobia.  

exploração do outro, age com boas intenções. O cão e a foca o 

tratam com amizade. Os humanos o tratam com exploração, 

tentam trata-lo com violência (uso de lança). Juntamente com o 

cão, tentam salvar as ovelhas dos bandidos. Se compadece da dor 

do cão quando este se machuca e vai ajuda-lo, demonstrando 

consideração pelos interesses do outro em não sofrer. Há o uso de 

armas de fogo de modo deliberado, sem a preocupação da 

possível incitação ou banalização da violência. Demonstra 

gratidão quando o leão o ajuda.  

James James descansa deitado de 

barriga para cima, pernas 

cruzadas e braços para trás, 

em uma postura tipicamente 

humana.  

Escreve, lê, chora com lágrimas. 

Cozinha e se alimenta usando 

talher.  

A família sai de férias e o deixa para traz. Os amigos os ajudam e 

o tratam com afeto. Demonstra amizade e gratidão. A base do 

desenho é James vivendo no jardim porque foi esquecido  pela 

família em férias. Acaba sobrevivendo bem no jardim com ajuda 

dos amigos. Porém o fato do abandono em si é algo negativo e Há 

a ideia de que James ficou bem sozinho. Age com boa intenção ao 

assistir as aulas de culinárias, com amizade e gratidão.  

Olho-Vivo  Comportamento social 

antropomorfizado (atende 

telefone e se comunica 

como um humano).  

Possui mãos, dirige, manipula 

arma de fogo. Lê jornal, atende 

telefone,  usa pincel.  

Faro-fino o trata com admiração e respeito. Possui senso de 

justiça e  responsabilidade.  Todavia, ao tentar recapturar um leão 

que foge do zoológico para ir em busca da sua casa na África,  

compactua com a ideia do zoológico em uma perspectiva bastante 

antropomórfica  e voltada para a percepção de que os animais são 

meios e não fins. Em outros contextos, exibe senso de justiça e 

responsabilidade. Todavia faz uso da violência em vários 

momentos, inclusive usando arma de fogo. A violência do herói é 

algo tolerado e até mesmo desejado na nossa sociedade. É 

maltratado pelo ladrão, por um leão, por um major e um macaco. 

Dá férias a Faro-fino (consideração dos interesses do outro) e age 

corretamente ao contratar o macaco em troca de amendoim 

(reciprocidade, respeito e justiça).   

Jake  Comportamento social 

antropomorfizado. 

Possui mãos, embora com garras 

felinas, pilota e conserta avião, faz 

uso de armas, usa algemas, dribla 

Na maior parte do desenho, e em grande parte dos episódios, a 

força militar trata Swat Kats como vilões. Mas quando 

participam, mesmo a contragosto do capitão, de alguma operação 
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sistema de segurança.  que dá certo, a equipe se demonstra grata. Os vilões obviamente 

os tratam com violência e perseguição. Embora tenham sido 

expulsos da corporação, os gatos continuam protegendo a cidade 

e trabalhando paralelamente à equipe militar para auxiliar na 

proteção da cidade. Demonstram justiça, lealdade, humildade (já 

que mesmo excluídos continuam ajudando), responsabilidade  e 

ação com boa intenção. As ações violentas são “justificadas” e 

eles continuam com o papel de heróis.  

 

Stimpy  Exibe comportamento de 

eliminação usando fraldas, 

como um humano. A 

postura exibida ao dormir 

também é 

antropomorfizada. Sua 

autolimpeza é exibida com 

um banho em um chuveiro 

com atos humanos.  

Possui mãos, anda na ponta dos 

pés, mama na mamadeira. 

Participa de acampamento de 

férias, vende cookies, caça como 

um humano. Prepara sanduíche, 

toma banho de chuveiro.  

A mãe o acarinha,  o pai quase o força a andar sobre pedras 

quentes, o cão é violento com ele (sem que haja retaliação). 

Cúmplice das tramoias do cão demonstra passividade e ausência 

de atitude, embora não intencione por si mesmo agir com 

maldade em nenhum momento.  Stimpy tenta mostrar 

honestidade não comendo os cookies, mas não consegue. 

Também engana o comprador, vendendo cactos ao invés de 

cookies (trapaça). Mas em direção à Ren, demonstra amizade, 

solidariedade, lealdade. Ele e o cão machucam várias vezes um 

fantasma, mas sem notar. Não há intenção ruim. Em um momento 

orientado pelo cão, compartilha seu alimento com um búfalo 

faminto (solidariedade, agir com boa intenção). O gato sente 

compaixão pelo fantasma no final, tentando consola-lo. Também 

presenteia o fantasma com balas de halloween (amizade). Todavia 

no final do episódio dá veneno ao fantasma (assassinato / 

violência). Em todos os episódios o gato é leal ao cão e demonstra 

passividade, pouca atitude, pouca autoética. 

 Hep Cat  Corteja a fêmea como um 

humano. O comportamento 

agonístico é exagerado junto 

o cão. Exibe atitude 

conscientemente violentas.  

 

Possui mãos, aparece inicialmente 

sobre quatro patas e depois apenas 

verticalizado.  

A gata o despreza. O cão o persegue violentamente todo o tempo.  

Age com violência com o cão.  
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Krazy Cat  Se alimenta como um 

humano e socializa com 

outros de maneira também 

antropomorfizada.  

Possui mãos , usa luvas , toca 

piano, dança, se alimenta sentado 

à mesa, usa arma de fogo.  

 Não exibe agressão, age com boa intenção ao tentar divertir as 

pessoas do salão, não é muito humilde, pois não admite nenhum 

tipo de barulho ou interferência durante a sua apresentação.  

Beans Suas posturas ao descansar 

são humanas e a forma com 

que socializa com outros 

indivíduos é 

antropomorfizada também.  

Possui mãos, dirige, manipula 

ventilador, manipula barra de 

ferro.  

As pessoas de  Hollywood  tentam expulsá-lo do estúdio de 

filmagem. Frankstein o trata com violência.  Engana o porteiro 

para entrar no estúdio (desonesto). Agride Frankstein em legítima 

defesa e acaba protegendo os demais presentes no estúdio ao 

destruir Frankstein (proteção, boa intenção, justiça, cuidado).  

Henry’s Cat  Explora os ambientes novos 

como faria um humano. 

Brinca como um humano, 

com brinquedos não felinos. 

Dorme exibindo posturas 

humanas, em cama e sofá. 

Em comparação com os 

episódios da década de 80 é 

nítido que a técnica utilizada 

em 90 é diferente. Em 80 

Henry’s Cat quase não sem 

mexe. As imagens são 

paradas e com poucos itens 

em movimento. Já em 90 o 

movimento dos itens e do 

gato são bem maiores, 

embora com uma sensação 

estática grande em relação à 

maioria dos desenhos.   

Possui mãos, tira férias, se 

hospeda em hotel, navega de 

braço, esquia, escala montanhas. 

Usa muletas e cadeira de roda, 

come à mesa, produz  e assiste 

programas de TV, dança.  

Ao interagir rapidamente com o pirata, age com gratidão. 

Demonstra amizade e gratidão junto de seus amigos. O desenho 

trata do tema morte de uma maneira não sutil. Henry’s cat tem 

medo de morrer e sonha com a morte de vários amigos animais. 

Estes amigos morrem de modos bem trágicos como 

atropelamento, envenenamento, bomba, eletrocutados, afogados. 

Demonstra valores morais positivos como compaixão, 

consideração pelos interesses do outro, solidariedade, amizade, 

age com boa intenção. Estes valores são demonstrados quando 

Henry’s cat se compadece da tristeza da porquinha que se acha 

feia e resolve ajuda-la a encontrar um namorado. Ele executa 

diversas ações direcionadas neste sentido.  

Conrad  Exibe comportamento 

social, interagindo com 

Patolino como crianças se 

provocando.  

Possui mãos, canta , faz limpeza 

usando balde e rodo, usa luneta, 

manipula bomba.  

Como trabalhador do navio é dedicado, tentando a todo custo 

deixa-lo limpo e organizado. Assim, demonstra responsabilidade. 

Porém ao se irritar cm as constantes provocações de Patolino, 

perde a paciência (intolerância) e torna-se violento.  
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Katnip  Exibe comportamento de 

caça exagerado, com atos 

humanos e parceria com um 

cão. Dorme com posturas 

humanas. Exibe amizade 

antropomorfizada com o cão 

(bebem e caçam juntos)  

Possui sobrancelha marcada, 

dentes iguais aos de um humano, 

usa martelo e tesoura. Aparece 

verticalizado e sobre quatro patas. 

Possui mãos, atira, briga com 

facas, bebe vinho .  

Amigo e leal ao cão, é agressivo com o rato, não considerando 

seus interesses. Não age com boa intenção com o rato e exibe 

desonestidade.  

 Doc  Exibe comportamento social 

antropomorfizado, 

apresentando amizade com 

um humano, nos moldes 

sociais da espécie humana.  

Possui mãos, toca piano , usa 

martelo . 

Não respeita o sofrimento do outro, não possui compaixão. É 

violento, ganha dinheiro às custas do sofrimento do outro, não 

considera os interesses do outro.  

Percy  Age em direção a predar o 

rato sem os atos 

comportamentais comuns a 

um gato. Explora bolinhas 

de catnip de modo 

exagerado, com efeitos que 

não ocorrem de fato. Dorme 

como um humano. Persegue 

o rato com justificativa de 

ódio (sentimento humano) 

dizendo "I hate mouse!" 

Embora ande sobre suas pernas, 

não possui mãos nem pés, como é 

verificado nos demais desenhos.  

Ausência de tolerância, compaixão, amizade, respeito a outro ser 

vivo, presença de agressão.  

Sad Cat  Interage com os outros gatos 

de maneira 

antropomorfizada. Se parece 

com um humano com 

comportamentos 

melancólicos.  

Todos os seus atributos se 

associam com a 

antropomorfização: verticalizado, 

usa objetos de uso humano, possui 

mãos, se expressa verbalmente.  

Os outros gatos o tratam com violência e desprezo, como se ele 

fosse um escravo. O ratinho o ajuda a sair das situações ruins. O 

espelho o trata com violência também. É humilde, solidário, 

submisso, tolerante, leal.  Ausência de coragem, ausência de 

respeito por si mesmo.  
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Old Tom  No comportamento de 

brincadeira, o gato faz uso 

de deboche, como os 

humanos. Exibe 

comportamento alimentar 

extremamente exagerado, 

sem nenhum controle. Sobre 

o exploratório, também o 

faz de maneira exagerada, 

quebrando coisas e não 

apresentando os atos que 

seriam esperados para um 

gato.  

Possui mãos, toma banho em uma 

pia como se fosse uma banheira. 

Come de garfo e faca. Se escova, 

escova os dentes. Nada usando 

máscara de oxigênio e pé de pato.  

Coleta lenha. Faz laço em linhas 

de pescar. Manipula aspirador de 

pó. Pilota foguete.  

Humanos cuidam e brincam com ele, tratam-no como um animal 

de estimação no perfil da infantilização. Ele exibe amizade, afeto, 

age com boa intenção ao brincar com a criança. O animal é de 

fato representado como se fosse também uma criança. Seus 

valores morais portanto são os que poderiam ser encontrados em 

uma criança de pouca idade. Não exibe comportamentos que 

demonstrem ausência de valor moral  (maleficência).  Toma 

atitudes infantis como sabotar a pescaria  dos tutores e ri das 

situações embaraçosas por quais eles passam. O animal é exibido 

ora como uma criança muito bagunceira, ora de fato como um 

gato filhote explorando um ambiente novo (embora a exploração 

tenha um perfil humanizado). Não há maldade implícita em seus 

comportamentos. Inclusive no final do episódio quando a tutora 

briga com ele, ele releva e lhe dá uma lambida em sinal de afeto, 

amizade, carinho. Não parece ser a intenção do produtor 

representar um gato mau, mas sim uma criança bagunceira, ativa 

e alegre. 

Frajola  Quanto ao comportamento 

exploratório, em um 

episódio Frajola, ao ver um 

fantasma que seria uma 

novidade para ele, mas em 

um grau muito exagerado, 

exibe comportamento 

neofóbico (pelos arrepiados, 

vocalização). No alimentar, 

caça o Piu-Piu às vezes 

dando a impressão de que é 

para comer, mas com atos 

comportamentais não 

condizentes, exagerados e 

barulhentos. A lista de 

Exibe placas com textos contendo 

mensagens para os telespectadores 

(exemplo: “Como não pensei 

nisso antes” ; “Nos desenhos tudo 

é possível”). Mas no geral os 

primeiros episódios  não possuem 

vocalizações. Possui mãos, 

embora estejam com garras. 

Possui dentes tipicamente 

humanos. Usa palito de fósforo, 

serrote, martelo. Anda sobre 

corda-bamba, manipula arma de 

fogo, usa luneta, anda sobre perna 

de pau. Automedica-se, desenha, 

anda nas pontas dos pés para não 

Como o gato o persegue, o pássaro age com retaliações 

constantes. Age com violência. O gato não respeita outras formas 

de vida, não apresenta compaixão, cuidado, amizade. Mas é 

curioso que, quando o pássaro finge que morreu em suas mãos, 

ele sente muita culpa. A culpa  é tipicamente um sentimento 

moral o que nos leva a refletir até que ponto o animal de fato é 

um vilão ou apenas age perseguindo o pássaro como se fosse uma 

brincadeira. Piu-Piu vinga-se constantemente com violência e 

enganando o gato. A vovó é extremamente violenta com o felino. 

Frajola engana a vovó e desconsidera os interesses do Piu-Piu. 

Speedy Gonzales age como um toureiro, com violência em 

direção ao gato. Os demais ratinhos riem de Frajola toda vez que 

ele se machuca. O desenho mostra tourada como algo comum. 

Patolino teoricamente é amigo de Frajola. Porém trapaceia 

durante a aquisição de alimento e na hora de dividir o ovo de 
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alimentos que ele come 

inclui aqueles plausíveis 

para uma dieta felina, como 

ratos e peixe, mas possui 

também o leite e cremes 

(alimentos que na verdade 

não devem fazer parte da 

dieta de um gato 

doméstico). Embora revire o 

lixo em busca de comida, 

como fazem os gatos que 

vivem nas ruas, o faz de 

modo similar ao que faria 

um humano em um 

supermercado, escolhendo e 

analisando. Sobre o 

comportamento de 

brincadeira, em um episódio 

brinca com o ovo de ouro 

jogando-o para cima e para 

baixo em sequência, como 

um humano.  A maior parte 

do comportamento social 

exibido não condiz com a 

realidade. Porém, ao ser 

perseguido pelo cão, exibe 

atos que são possíveis para 

um gato de verdade, 

inclusive a postura corporal 

e a vocalização. Exibindo o 

comportamento dormir, o 

faz com cabeça sobre a 

fazer barulho. Usa patins e 

manipula dinamite. Possui 

sobrancelhas bastante expressivas. 

Segura a tampa do lixo como uma 

bandeja. Abre portão usando as 

mãos, manipula cesta para 

capturar animais, manipula rato de 

brinquedo, manipula barco, 

escreve. Nos episódios em que 

fala, o faz com a língua presa 

como alguns humanos. Dirige. 

Carrega bagagens, estuda e usa 

microscópio. Abre a janela usando 

as mãos. Manipula porrete, usa 

garfo e faca, canta, Amola faca.  

ouro, nega a amizade a Frajola. Mente e tenta manter o tesouro 

apenas consigo. Frajola, em retaliação às tentativas de Patolino de 

ficar com o ovo só para ele, também tenta manter o ovo consigo a 

todo custo. Trapaceia (desonestidade), mas ao final volta a exibir 

certa amizade ao tentar encontrar o ovo de ouro junto com 

Patolino. O tema criação intensiva de galinhas poedeiras é 

indiretamente abordado. Piu-Piu foge de Frajola, mas o coloca 

sempre em situações em que ele acaba se machucando. Os 

animais do zoológico agem, propositalmente (leão, urso) ou não 

(elefante, jacarés) com violência ou com comportamento 

agressivo. Ao prometer excluir as aves da sua dieta, se depara 

com vários pássaros e não os mata. Assim, está demonstrando ser 

fiel aos seus valores (responsabilidade, justiça). O tema zoológico 

é indiretamente apresentado.  

Há um episódio que é paradoxal: Ao mesmo tempo em que Piu-

Piu e o cão, usam de violência e ironia com Frajola, ao final o 

ajudam a se salvar. A Vovó neste episódio é mais carinhosa com 

Frajola, inclusive o salvando também. Os gatos Manx ao tentarem 

cortar a cauda de Frajola, usam de violência. Neste episódio 

Frajola é um herói ao salvar o ratinho colocando a sua vida em 

perigo. Demostra responsabilidade, age com boa intenção, 

considera os interesses do outro, demonstra respeito e justiça.  
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mesa após estudar muito 

(como acontece com os 

humanos).  

Mr. Kat  Come ração de gato, mas 

em quantidade exagerada. É 

apresentado à comida 

humana e gosta comendo 

exageradamente. Na 

exibição do comportamento 

social, usa as garras para 

brigar, mas tem intenções 

antropomórficas nos 

relacionamentos afiliativos e 

agonísticos. Nutre um 

relacionamento conflitante 

com o garoto, baseado em 

uma revolta por ele não 

gostar de gatos. O conflito 

se assemelha com uma 

implicância entre crianças. 

Exibe comportamentos de 

esfregar similar aos de um 

gato real bem como o ato de 

preparar a superfície onde 

vai dormir, amassando-a.  

Vocaliza como um gato, 

ronronando e miando. 

Porém interage em alguns 

momentos como um 

humano.   

Há momentos em que está 

verticalizado e outros em que está 

sobre quatro patas. Possui mãos e 

expressões faciais humanas. Os 

olhos são alienígenas. Gargalha, 

manipula arma de fogo. Ataca o 

menino usando um processador de 

alimentos. Nada com atos iguais 

aos feitos por um humano. Finge 

eu está gostando do garoto. 

Manipula liquidificador. Corre na 

esteira. Usa plataforma vibratória. 

Usa bola de pilates.  Usa 

ventilador, escreve, manipula pote 

de ração, prepara uma trouxa de 

roupas para fugir de casa. 

Ao arrumar outra amiga a tutora, deixa o gato de lado. Esquece de 

alimentá-lo e de limpar a areia da caixa. Mas ao final, se 

arrepende e volta a cuidar corretamente do felino. A amiga não 

gosta do gato e o ofende. O menino, antagonista de todos os 

episódios, não ajuda o gato, não o socorre, mas no final acaba, 

por amor à irmã, ajudando no resgate.  A mulher que fica com o 

gato, sufoca-o de tanto cuidado, chegando a maltrata-lo em 

função disto. O gato é  agressivo com o menino, com os outros 

gatos e com a mulher que o adotou. É vingativo, egocêntrico e 

perverso com o garoto (pelo fato deste não gostar de gatos). A 

tutora e o pai tentam fazer de tudo para o gato emagrecer. Às 

vezes até exageram e são agressivos com o animal. O garoto tenta 

fazer o gato engordar ainda mais. O alienígena líder exige que o 

gato fique sem comer para dar a ração dele para o outro planeta. 

Neste episódio o gato é na verdade uma vítima tanto do garoto 

quanto do alienígena líder. Todavia, exibe comportamentos 

agressivos de retaliação aos atos do menino. Exibe falta de 

autocuidado ao comer exageradamente. Mas se demonstra fiel às 

ordens do alienígena líder (respeito, responsabilidade). O menino 

possui uma relação conflitante constante com o gato, baseada em 

violência reciproca. A garotinha tenta defender o gato 

constantemente, mas age como se ele fosse de fato propriedade 

dela (Ele é meu!) . O pai age com o gato como se ele fosse mais 

um filho (que precisa de castigo). Os animais atacam o gato 

(agindo como animais de fato e não antropomorfizados). Quando 

trata o menino bem, está fingindo. Demonstra desonestidade, 

violência e sarcasmo.  
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ANEXO 4. ARTIGO PUBLICADO NA REVISTA INTERTHESIS (v.11, n.1, p.232-253, 

2014) 
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