
desenvolvido habilidades para lidar 
com sentimentos tão complexos 
quanto os dos humanos. Mas, não. 
Os pets não são vingativos. Infeliz-
mente, existe muita humanização na 
interpretação dos comportamentos 
caninos. As pessoas associam bas-
tante as atitudes desses animais com 
as reações humanas. Não há nada de 
errado nisso. É algo comum e até 
esperado, pela proximidade que os 
cães têm com a nossa rotina. Mas, 
infelizmente, interpretações incorre-
tas das atitudes dos amigos de quatro 
patas resultam, muitas vezes, em pu-
nições indevidas para eles. 

Comportamentos destrutivos co-
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É possível evitar que chinelos, óculos, peças de roupa e outros objetos 
de uso pessoal sejam destruídos pelo cão

Cães que destroem objetos
pessoais dos donos

Quando chegamos em 
casa e encontramos 
objetos de nosso uso 
destruídos pelo amigo 

canino, é comum virem à mente pen-
samentos como “Ele fez de propósi-
to” ou “Veja a cara dele, sabe que fez 
coisa errada”. E, se nos deparamos 
com xixi e cocô na nossa cama, bem 
em cima do nosso travesseiro, até 
parece óbvio: “Foi pura vingança!”. 
Mas, será que os cães são realmente 
vingativos? É verdade que preferem 
destruir as coisas de seus donos?

Seria maravilhoso se afirmações 
como essas fossem verdadeiras. Sim! 
Pois significaria que os cães teriam 

mo morder, rasgar e enterrar fazem 
parte da natureza de sobrevivên-
cia canina. Entender o porquê isso 
acontece, mesmo estando eles longe 
da vida selvagem, é importante para 
podermos melhorar a qualidade de 
vida deles e até para prevenirmos 
problemas comportamentais mais 
sérios.

Um dos motivos mais clássicos 
da destrutividade canina é a mono-
tonia. Independentemente de raça 
ou idade, o cachorro precisa ter 
algo para fazer. Se não lhe dermos 
tarefas, ele encontrará ocupação por 
conta própria. Poderá mastigar com-
pletamente um par de chinelos do 
dono ou então abrir um buraco no 
jardim, latir para quem passar pela 
calçada de casa ou morder tomadas 
elétricas correndo risco de levar cho-
que, entre tantas possibilidades.

Submeter o cão a uma rotina de 
atividades faz com que ele preveja 
os acontecimentos do dia a dia, sen-
tindo maior segurança e conforto e 
menor estresse e ansiedade. Podem 
fazer parte das tarefas com horários 
controlados a alimentação, as saídas 
para passear, os treinos e as brinca-
deiras. 

Em geral, cães de grande porte 
necessitam de muito exercício, prin-
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dos maiores prazeres para os cães. 
O cumprimento entre cães ocorre 
por meio da identificação dos res-
pectivos cheiros, da demarcação de 
territórios, do alimento que o outro 
come, entre outras inúmeras utiliza-
ções de seu apurado olfato. 

Muitos tutores e adestradores já 
perceberam, na prática, o valor dos 
seus cheiros, segundo um estudo do 
neurocientista americano Gregory 
Berns. Pelo estudo, estar em conta-
to com o odor do tutor ou de pessoa 
conhecida traz tanto prazer para o 
cão quanto receber um petisco. Ao 
roerem um objeto, na falta de algo 
mais interessante para fazer ou para 
aliviar o desconforto que sentem, os 
cães preferem aquele com o odor 
mais apreciado. Então, esqueça a 
destrutividade canina por vingança! 

Não podemos finalizar esta ma-
téria sem citar a possibilidade de o 
cão destruidor sofrer de ansiedade 
da separação. Diversos indicadores 
podem sinalizar que o cão possivel-
mente não esteja sabendo ficar sozi-
nho. Entre eles, ser muito apegado; 
comportar-se como sombra; seguir 
você por todos os ambientes; chorar, 
latir ou uivar quando você sai; des-
truir objetos na sua ausência ou só 
comer quando você volta. 

Nesses casos, o melhor é pro-
curar a ajuda de um especialista em 
comportamento animal. Ele levará 
em conta todas as atitudes do cão 
para orientar sobre como diminuir 
o sofrimento e o estresse causados 
pela ansiedade da separação. Dessa 
maneira, consegue-se possibilitar ao 
animal de estimação uma vida mais 
equilibrada.

cipalmente se não dispuserem de es-
paço amplo para gastar as energias. 
Nesses casos, os passeios tomam 
proporções importantes para evitar 
que a vitalidade do seu amigo seja 
direcionada para sapatos, por exem-
plo. Raças pequenas também preci-
sam de atenção. Intercalar passeios 
com objetos desafiadores, como 
brinquedos contendo comida que 
exige esperteza para ser retirada, é 
uma maneira interessante de manter 
o cão ocupado física e psicologica-
mente.

E aquela cara de culpado que os 
cães fazem quando são pegos em fla-
grante? A espécie canina claramente 
sente emoções, mas não tão elabo-
radas quanto as humanas. Então, 
provavelmente, o que interpretamos 
como cara de culpa é, na verdade, 
somente medo de represália, senti-
mento primário bem mais simples. 

Evite causar esse tipo de medo, 
pois dificulta o aprendizado, afasta 
o cão de você e não acaba com os 
erros dele, que continuarão a acon-
tecer sempre na sua ausência. Prefira 
ignorar o que aconteceu, por mais di-
fícil que seja. Redirecione a atenção 
do cão para outro assunto, em outro 
ambiente. Um bom jeito de fazer 
isso é dar alguns comandos conheci-
dos pelo cão e recompensá-lo pelos 
acertos. Assim você estará usando 
reforço positivo para os acertos, em 
vez de reforçar erros com bronca. 
Depois, sem que o cão veja, limpe o 
que foi destruído e adote as técnicas 
de prevenção já mencionadas.

Os primeiros meses de vida dos 
cães são um caso à parte. A troca de 
dentes gera incomodo nas gengivas. 
Morder tudo o que é encontrado pela 

frente pode ser uma maneira de ali-
viar o desconforto. O período em 
que isso acontece começa aproxima-
damente entre as 3 e as 12 semanas 
de vida, quando nascem os primei-
ros dentes, bem finos e pontiagudos. 
Costuma durar até o fim da troca dos 
dentes de leite pelos permanentes, 
aos 7 meses de idade. Nesse perío-
do, as gengivas sofrem vermelhidão, 
inchaços e irritações. 

Uma solução é oferecer brinque-
dos de diferentes tamanhos, cheiros, 
formas e texturas para o cão roer. 
Mas só adianta se o filhote for ensi-
nado a brincar com eles por meio de 
interações que o estimulem a pegá
-los na boca. Elogie bastante quando 
ele os estiver usando espontanea-
mente. Por outro lado, se ele morder 
a sua mão ou um móvel diga “ai ai” 
e interrompa a interação. O objetivo 
é o filhote associar o uso do brin-
quedo com chamar facilmente a sua 
atenção e a perda dela quando morde 
o que não deve, como os seus pés, as 
suas mãos ou seus objetos.

Deixar os brinquedos no con-
gelador antes de oferecê-los é ou-
tra dica valiosa. O frio proporcio-
na efeito anestésico, reduzindo as 
sensações de irritação e coceira nas 
gengivas.

Por que será que o cão prefere 
destruir objetos pessoais como sa-
patos, chinelos, controle remotos, 
vestuários, óculos e carregadores 
de celular? Comecemos lembrando 
a grande importância que o olfato 
tem na vida canina. Sentir milhares 
de cheiros durante os passeios é um 
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“Então...esqueça 
a destrutividade 

canina por vingança!” 


