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O desafio da especialista parental Magda Gomes Dias 
não podia ser mais apelativo - parece que este é 
o tempo necessário para alterar para sempre um 

comportamento. Se resultou comigo? Nem por isso, 
pelo menos não a ioogf>. Mas talvez um dia lá chegue. 

posto que o prédio ai11da 
estava toclo a dor111ir 
quando co111eçou a gri
taria .. A clele, a 111i11ha foi 

a segLtir. Ai11da na ca111a, de oll1os 
fechados, pergu11ta-1ne: "Hoje é 
dia de pisci11a?" Respo11cli, tran
q11ila, e ainda 11a i11ge11uidade do 
que se segttiria: "Não, aincla 11ao 
co111eçou." Breve explicaçao: o 
lnais novo te11111atação 11a escola, 
111as as ativiclacles extracurricula
res ai11da não ti11ha111 i11iciado i1a
quela se111a11a. Era qui11ta-feira, 1 
de sete1111Jro, início do i11ês. Explo
sao: "MAS EU QUERO IR À PISCI
NA!" Reagi, ai11da cal1na e até a 
te11tar ser e11graçada, que ele ti11ha 
de pergu11tar à educadora - ela é 
que sabia qua11do ia co111eçar. Nao 
resultou. Co11ti1111ou a repetir a 
111es1na frase, ini11terrupta111e11te. 

Pego 11ele, ai11da aos gritos, levo
-o lJara a casa de ba11ho para o co-
111eçar a despachar. Não se cala. 
Co1neço a ficar nervosa e perco a 
paciência - sou sensível à c1uestão 
da vizi11l1a11ça, ta111bé11111ão gosta
va de acordar co1n berros a11tes 
das 811 da lna11l1ã. Ta1nbé111 grito 
co111 ele: qtte te111 de se calar, que a 
culpa 11ão é ini11ha, que i1ão 11á pis
ci11a e po11to fi11al. A coisa escala e, 
às ta11tas, já so111os dois aos gritos. 
Pergu11ta111 vocês: resultou? Res
posta: Não, gritou até se ca11sar. 

Belo co1neço. Ti11ha dado i11ício, 
j11sta1ne11te i1aquele dia, ao desafio 
da especialista pare11tal Magda Go-
1nes Dias, cha1nado Berra-111e Bai-

Por Lucília Galha 

Faço aqui o ineu n1ea culpa: eu gri
to inuito e, lJOr vezes, inais do que 
gostaria. Não é só com o 111ais 
11ovo, co111 os clois: alé111 do rapaz, 
co111 3, te11l10 w11a rapariga, de 7, 
que adora fazer-se de "surda" 
quando a cha1no, i1u1na es1Jécie de 
aelolescê11cia precoce. Adn1ito que 
a inil1ha i11fâ11cia, e111 que a voz da 
111i11l1a i11ãe se ouvia do outro laelo 
da pra.cera onde vivía111os (qua11do 
a coisa azedava lá e111 casa), possa 
ter a ver con1 esta forma de reagir. 
Os ge11es são tramados. 

Dizer que gritar é o 11ovo bater tal
vez seja u1n exagero, mas não a11-
elará 111uito 1011ge elisso. "A pal111ada 
co11til1ua a existir, 111as se call1ar 
l1oje há u111a. 111aior vergo11l1a de as
su111ir que se elão u111as pal111adi-
11has de vez e111 qua11do", diz o edu
caclor parental, Nu110 Pinto Martil1s. 
Já o gritar não te1n a lnesma co110-
taçã.o. "Muitos de 11ós decidi111os 
11ão fazer ig11al aos 11ossos pais. 
Mas, se e11 não quero bater, a lni11ha 
te11sao vai ter de sair ele algu111a for
n1a e, por i1or1na, sai en1 f or111a de 
gritos", traduz Magda Go1nes Dias. 

A verdade é q11e o grito sai 1na.is 
facil111ente do que u1na pal1nada e a 
ex1Jlicação para isso está i10 11osso 
cérelJro. "U111dos111aiores especia
listas en1 Neurociê11cia, Da11iel Sie-

Dicat 

o 
A jornalista 
da SÁBADO 
fotografada em 
estúdio com os 
dois filhos: ela de 
7 anos e ele de 3 

Diferença 
Antes, achava-se 

que a criança 
não percebia as 
coisas, "hoje sa
bemos que ela 
assimila e inter
preta", diz Mag
da Gomes Dias 

O GRITO SAI 
MAIS FACIL
MENTE DO 

QUEA 
PALMADA E 
AEXPLICA
CÃOPARA , ~ 

gel, esclarece isto be1n. Diviele o cé
re1Jro co1no tenclo u1na parte de bai
xo e outra ele cin1a, co1no se fosse 
u111a casa de dois a11dares" , explica 
Nuno Pi11to Martil1s. No a11dar de 
cilna "111ora" o cérebro racio11al; 110 
de 1Jaixo, o cérebro lnais pri1nitivo. 
"O que aco11tece qua11do nos se11ti-
111os desafiados por u111a cria11ça é 
que as e1noções do a11dar de baixo 
inu11da111 a totalidade da casa e 'se
questra111' a parte racio11al do cére
bro", detalha o especialista, fw1da
dor ela Acade111ia Educar pela Positi
va. Se11do a parte racio11al que 11os 
per111ite to1nar decisões co11scientes 
e tambén1 ter at1toco11trolo. 

Controlar é cansativo 
Está explicado porque é ta.o difícil 
controlar o impulso de gritar. Ai11ela 
assi111, 11ão serve co1no desculpa. É 
que, apesar ele existir o tal il1stinto 
pri1nitivo, gritaJ ta111bé111 é (apre11-
di ao 1011go destes 21 dias) u1na es
coll1a. "Nós grita1nos porqtte esco
ll1e111os gritar, é u111a decisão qt1e 
to1namos", cliz Magda Go111es Dias. 
Ou seja, passa pela i1ossa própria 
autorregulação. "Há ali u1n 1no-
1ne11to entre a ação e a reação e é 
11esse espaço que reside a escolha", 
explica a fu11dadora da Escola da 
Parentalidade Positiva. 

~ xo. A ideia 11ão podia ser 111ais a1Je-

Time out positivo 
Consiste em sair de cena 

comunicando à criança o que 
se está a fazer e dando-lhe 
possibilidade de se acalmar 
e a si de se acalmar também 

ISSO ESTA 

Daí que uma das pri1neiras coisas 
a fazer para 11ao gritar (ou fazê-lo 
111enos vezes) - afi11al, gritar é hu-
111a110 e pode ser útil, por exe1nplo, 
para cl1a111ar a ate11ção e111 situa -
ções de perigo, dize111 os próprios 
especialistas - , é to111ar co11sciê11-
cia de porque é que se grita. "Aqui
lo que faz acio11ar os lneus gati- a 

...J 

~ lativa: "21 dias para deiXares de gri-
~ tar co111 o teu fill10" - a11u11ciava. 

NO NOSSO 
CÉREBRO 
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a lhos, para que nesse 1110111e11to 
e11contre u111a for111a ele 111e acal-
1nar e i1npedir que expluda", diz 
Nu110 Pi11to Marti11s. Que pode ser 
tão si111ples co1no respirar fu11do, 
sair de ce11a ou lnudar o foco da 
criança. "Há u1na estratégia 111uito 
e11graçada que me e11si11ot1 u1na 
eelucadora. No lnon1e11to ela birra, 
dizer o 11ome dos 7 a11ões alto. As 
cria11ças fica111 co11fusas e acal-
1na1n-se. Cha1na-se a isso redire
cio11ar o foco", diz o especialista. 
Mas há n1uitas 111ais (veja as dica.s). 

Não precisei ele lnuito te1111Jo para 
chegar à co11clusão de que é, so
bretudo, a faceta pica-1niolos do 
1neu filho que rne tira do sério. É 
que 11aquele dia foi a piscil1a, n1as 
podia ter sido outra coisa qualquer. 
Quatro dias depois, foi 111es1110. Se
gt111cla-feira, 5, 11ova111e11te de 1na-
11hã, 1nais u1na birra. Motivo: o pão 
do peque110-al1noço. Ele queria t11n 
i11teiro e eu só lhe dei 111etade, para 
11ã.o desperdiçar. Eu 11ão gritei, con
tive-111e - já estava iinbuíela da 
1nissao - , mas ele gritou. Muito, e 
se1n parar. Acabou por 11ão co1ner 
o pão e eu tive ele o carregar ao 
colo pelo elevaelor até ao carro, 
ai11cla. em pra11to. Lição elo dia: con
trolar1no-11os pode ser ca11sativo. 

Essa é u1na das razões pelas quais 
esta espécie de workshop para dei
xar ele gritar te111 21 dias. "É esse o 
te111po para alterar defi11itivame11te 
u1n co1nporta1ne11to e tornar-se 
hálJito", apo11ta Magda Go1nes Dias. 
Alé111 disso, co11te1n1Jla as recaídas. 
"Estive u111a se111a11a e 1neia a co11-
trolar-1ne e isto ai11da não é 11atural 
em n1i111 e depois ca11samo-nos. É 
cansativo estar se1n1Jre atenta ao 
lnet1 co111porta1ne11to, é 11atural que 
111e saia111 dois berros porque esti
veram ali co11tidos", admite. 

Na verelade, esclarece a especia
lista pare11tal, o principal olJjetivo 
do desafio 11ão é deixar de gritar, 
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Dica2 
Dar nomes às emoções 

Dizer alguma coisa como: 
"Percebo que estejas irritada." 

Chama-se a isto validar as 
emoções; não é o mesmo que 

aceitar o comportamento 

o 
Tiago Lopes 
Coelho e Joana 
também estão a 
tentar gritar me
nos com os filhos: 
Vicente, 5 anos, 
e Pedro, com 3 

Motivos 
A organização 

da casa e a con
feção das refe i
ções são moti
vos de d iscus-

são. Antecipe-se 
e planeie, reco
menda Magda 

Gomes Dias 

ELE ACABOU 
POR NÃO 
COMER O 
PÃO E EU 

CARREGUEI
-O AO COLO 
ATÉAOCAR
RO. CONTRO
LARMO-NOS 
É CANSATIVO 

Dica3 
Técnica do post-it 

Em vez de gritar porque 
a toalha ficou em cima da 
cama, por exemplo, ponha 

um post-it em cima da toalha 
a dizer: "Põe-me no estendal" 

mas "co11struir t11na relação lnell1or 
co111 os llossos fill1os" , traduz. Ao 
1011go deste ten1po, é e11viada u1na 
série de vícleos co1n reflexões e 
ta111bé1n propostas tarefas, co1no 
aquela de ide11tificar os 11ossos 
gatill1os e a for111a co1110 respo11de-
1nos e trei11ar 11ovas respostas. 

Tiago Lopes Coell10, 38 anos, já 
con1eçou a 11otar algu111as diferen
ças. O respo11sável por u1na equipa 
de i11vestigação de cri111e fi11a11cei
ro , e a 1nulher, J oa11a, ta111bé111 se 
i11screvera11111este desafio. Têm 
dois ra1Jazes, un1 de 3 e outro co1n 
5 a11os. A hora de deitar era sen1pre 
u111a guerra: os 111iúdos saltava111 
e1n ci111a do lJeliche, atirava1n bo-
11ecos pelo ar, den1oravam "u1na 
eter11idade" a lavar os dentes. "Es
táva111os se111pre a gritar e 11ão ser -
via para 11ada. Bastava virar costas 
e ainda fazia111 pior", co11ta à SÁ
BADO. Passara111 a adotar ot1tras 
estratégias: falar de forma n1ais 
cal1na co111 os filhos e dar-ll1es 

alter11ativas. "O 111ais 11ovo adora 
saltar e correr, expliquei-ll1e que 
IJOdia ser perigoso saltar na ca1na 
e agora deixo-o saltar u111 pouco 
no chão. Aquela 11ecessidade de 
provocar vai desa parece11elo e os 
níveis ele excitação ta1nbé111 vão 
baixando", 110ta o pai. 

Não se demite de educar 
Há u1n aspeto iró11ico 11esta ques
tão dos gritos. O olJjetivo de fazer 
passar t1111a lnensagem ou e11si11ar 
alguma coisa à cria11ça falha re
do11dame11te. Razão: te1n o efeito 
exata111e11te co11trário, ela já 11ão 
está a ouvir. "Os berros bloqueia111 
o processo de apre11dizage1n", diz 
Nu110 Pinto Marti11s. Bárbara Ra-
111os Dias te1n adolescentes que lhe 
dize111 que "fecl1a1n os ouvidos" 
q11a11clo os pais grita111. "É blá, blá, 
blá na cabeça deles", tradt1z a psi
cóloga de cria11ça.s e adolesce11tes. 

Alé111 disso, quando o aelulto grita, 
ele certa for111a valiela este co111por-

Dica4 
Fazer o inverso 

Falar baixo, com calma e de 
forma firme faz com que a 

criança preste mais atenção 
àquilo que se está a dizer. 

Deixa mais clara a mensagem 



O MAIS 
~ ~ 

IRONICO E 
QUE QUAN

DO SE GRITA, 
ACRIANCA ,..., ~ 

NAO OUVE, 
BLOQUEIA O 
PROCESSO 
DE APREN
DIZAGEM 

Estratégia 
Bárbara Ramos 
Dias usa a estra
tégia de dizer al
guma coisa fora 

de contexto, 
quando os filhos 
estão a gritar ou 

a zangar-se 

O MAIOR 
ERRO DOS 

PAIS É 
QUEREREM 

CONVENCER 
OS FILHOS A 
CALAREM

-SE, DIZ 
MAGDA 

GOMES DIAS 

Dicas 
Técnica do espelho 

Fazer birra como eles, com 
a coisa mais disparatada que 

lhe vier à cabeça, ajuda 
a cortar aquele ciclo, diz 

Bárbara Ramos Dias 

ta1nento. "É 11or111al que a cria11ça 
ve11l1a a fazer o 111es1110, IJorque et1 
estou a ativar os neuró11ios-espe
ll10 dela, que são células recetoras 
que recebe111as111e11sage11s e pre
para111 o cérelJro para repetir estas 
111e11sage11s", explica o educador 
pare11tal Nu110 Pi11to Marti11s. 

Mas, e11tao, co1110 é que 11os deve-
mos fazer ouvir? "U111a elas coisas 

~ 
~ que eu cligo logo é qt1e 11ão se i111-
~ põe111 li111ites, i111por é u111a guerra, 
o 
~ eu co111u11ico o 111eu li111ite tra11qui-
u 
oc la111e11te. Por exemplo: 'Olha, eu já 

disse três vezes, agora 11ão digo 
111ais, já expliquei"', propõe Magda 
Go111es Dias. U111 dos n1aiores erros 
é querer co11vencer os 111iúdos, diz 
a especialista. "Quere111os co11ve11-
cê-los a aceitare111a11ossa resposta 
e a calare111-se e fica111os frt1straelos 
qua11elo eles não aceitan1 e co11ti-
11ua111os a insistir", diz. Não vale 
a pe11a: "É frustra11te lidar com a 
frustracão de u111a cria11ca., 111as se 

) ) 

eu 11ao ali111e11tar aquele fogo vai-
-se extinguir", reco111e11da. 

Outro aspeto i111porta11te é que 
deixar de gritar 11ao sig11ifica de111i
tir-se de educar. "Há t1111111edo de 
abdicar do co11trolo, de que se 11ao 
for autoritário, estou a ser per111is
sivo. Mas existe um i11ter111éelio", 
sublinha Nu110 Pinto Marti11s. 

Sa11dra Me11des consegt1it1 chegar 
a esse equilíbrio. Os ba11l1os ao fi111 
do clia era111 se111pre u111111otivo de 
stresse para esta 111ae divorciada, 
de 39 anos - com un1a ra1Jariga 
de 6 e um rapaz ele 7. O 111ais velho 
resistia se111pre. "Passei a dar -ll1e a 
escoll1er to111ar ba11l10 a11tes ou de
pois de ja11tar. Bastou este peque-
110 poder ele decisão e deixou de 
haver birra e eu ta111bé111 já 11ão 
grito", co11ta à SÁBADO a geógrafa. 
Co11segue111 os dois o que quere111 
- e ele vai para a ca111a co111 o ba-
11ho to111ado. 

Há dias e111 que as coisas i1ão D 

Estão abertas as candidaturas 
para o Programa Incluir. 

Os Centros Incluir são espaços únicos e pioneiros 

de acolhimento e formação, criados para potenciar 

a integração no mercado de trabalho de pessoas 

com deficiência ou incapacidade. 

Se procura um lugar no Pingo Doce, faça a sua 

candidatura ou partilhe esta informação com alguém 

que possa beneficiar do Programa Incluir. 

Candidate-se aqui 
ao Programa Incluir. 

incluir@ieronimo-martins.com 

Aqui, vidas diferentes 
têm oportunidades iguais. 



Dica6 
Disco-riscado 

Não grite, diga o que quer, de 
forma repetida, até o vencer 
pelo cansaço. Se for para ir 

tomar banho, diga: "Banho." Ele 
refila e você repete: "Banho" 

D corre111 tão be1n, 111as "respira-
111os fu11do e no clia a seguir reco-
1neçamos", diz Sandra Me11cles. A 
geógrafa já se apercebeu do i1n
pacto que os gritos tê11111a relação. 
"Qua11do eu grito, eles fica1n 111ais 
agitados. A 11ossa reação gera rea
ção 11eles", diz. 

Se não cuidar de si ••. 
Este aspeto 11ão é desprezível. Gri
tar de for1na reiterada e regular te1n 
i1npacto 11as criar1ças. "O grito ativa 
o n1edo 11a criança e o coração co-
1neça a bater 111a.is forte, 111as o po11-
to-cl1ave ten1 a ver co1n a re1Jetição. 
O cérelJro vai regista11do estas 
recordações 11egativas, fica1n 11a 
1ne111ória a 1011go prazo, e pode111 
transf or1nar -se e111 stresse, a11gústia, 
a11siedade e u111a baixa autoesti111a ", 
diz Nu110 Pi11to Martil1s. 

Há vários estudos que co111pro
va111 que o grito 11ão traz qualquer 
be11efício, pelo co11trário. E1n 2013, 
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i11vestigadores da U11iversidade ele 
Pittsburgl1, 110S Estados U11idos, 
co11cl11íra111 que cria11ças c11jos pais 
recorriam aos gritos, siste1na.tica
mente, co1110 for111a de as discipli-
11ar, dese11volvera111 proble1nas de 
co111porta111e11to e sinto1nas de-

Dica7 
Peça um abraço 

Por ser um gesto inesperado, 
quando a criança está a desa
fiá-lo, resulta: o pedido desar
ma-a. Depois, quando estiver 

calma, então fale com ela 

o 
Magda Gomes 
Dias começou 
este desafio em 
2012. Nasceu de 
uma conversa 
que teve com 
uma cliente 

Educar 
pela positiva é 
um modelo de 
educação em 

que se estabele
cem limites 

"com firmeza e 
carinho", diz Nu

~ no Pinto Martins _, 
UJ 
a: 
Lij 
:E 
o 
o 
a: 
<( 
u 
ã: 

GRITAR DE 
FORMA 

REITERADA 
PODE 

PROVOCAR 
ANSIEDADE, 
MEDOEBAI
XAAUTOES-

TIMANAS 
CRIANÇAS 

pressivos 11a adolescê11cia. Ta1n
bé111 a Harvard Medical Scl100L 110S 
Estados U11idos, dese11volve11 u1na 
il1vestigação corn res11ltados pare
cidos, conclui11do que o abuso ver
lJal, os gritos e a hu1nilhação alte
ra111 de for111a pern1a11ente a estr11-
tura cerebral da cria11ça. 

Mas o in1pacto negativo 11ão é só 
nas cria11ças. "Tambérn é desgas
ta11te cl1egar1nos ao fil1al do dia e 
pe11sar1nos: 'Cara1nba, passei o clia 
a gritar'", ressalva Magda Go111es 
Dias. Por isso, eliz a es1Jecialista, 
a lnotivação para cleixar de gritar 
11ão pode1n ser os fill1os. "Te11ho 
de fazer isto por 111im, porq11e se 
eu 111ell1orar, que111 é que sai a ga-
11l1ar? Saio eu e, por consequê11cia, 
a relaçao co1n o 111eu filho", explica. 

A questão do autocuielado é fu11-
dan1e11tal, corrobora Nu110 Pi11to 
Marti11s. "Eu 11ão posso ser bo111 cui
dador se 11ao cuidar de n1im", afir -
lna. Dá o seu exe1nplo: "Quando ti
nl1a dias difíceis e ia lJuscar os 111iú
elos à escola, para não descarregar 
11eles algu111a fr11straçao, ficava 
de11tro do carro, já à fre11te da esco
la, lll1S 5 ou 10 lTiil1UtOS, a ler ou Oll
vir u111a n1úsica ele que gostasse. O 
suficie11te para lnudar o chip e já ir 
ter co111eles111ais ca.11110", co11ta. 

Já eu cl1ego ao fim do desafio 
co1n algu11s TPC por resolver 110 
que toca a esta dita pare11talidade 
lJOsitiva. E, co11fesso ta111bé1n, co1n 

V) várias recaíelas pelo percurso - so
g 
z bretudo 110S dias lnais ca11sativos. $, 

~ Ai11da assir11, 11a passada quarta-
CD 

~ -feira, 14, se11ti-1ne orgull1osa. Fi111 
Q 
~ elo dia, 11ora do banl10, a birra re-
º corre11te do "Pri111eiro a 111a11a!" -

o 111ais 11ovo 111111ca quer ser o pri-
1neiro. Berrou a11tes, dura11te e de
pois do ba11l10. Te11tei várias estra
tégias: falar baixi11l10, cantar, aca.l-
1ná-lo. Nada resultou. 

Levei-o para o quarto, e11rolado 
na toall1a, ainda a gritar. Já a vesti
-lo, le1nbrei-1ne de 111ais 111na: des
viar-ll1e a ate11ção. Digo a pri111eira 
coisa que lne ve111 à cabeça: "Ah, o 
Pa11da [u111 bo11eco corn 111z de pre
se11ça que ele te111 en1 ci111a da 
lnesa de cabeceira] te1n q11alquer 
coisa 110 01110." A cl1oradeira parou 
de iinediato: "Deixa ver", respo11-
deu. Não é que resultou? O 



ecorda-se do Doctor Do
little? Aviva1nos-ll1e a me
mória: o filme (o primeiro, 

que estreou ainda11os anos 90) con
ta a 11istória de um médico de São 
Fra11cisco, sério e res1Jeitado pela 
comu11idade. Numa noite, de forma 
acidental - ao atropelar um cão -, 
Dolittle descobre que tem um dom: 
consegue ente11der e falar com os 
a11imais. Que1n nunca, i1aconvivên
cia diária com o seu animal de esti
mação, i1ão quis o inesmo? Não se
ria bom perceber a razão pela qual o 
seu cão passa a vida a engolir-ll1e as 
meias ou o que é que realme11te si
gnifica o ronro11ar do seu gato? 

A verdade é que já estivemos mais 
longe disso. Foi recentemente lan
çada uma aplicação, chamada 
MeowTal/(1 que IJer1nite "dar voz" 
ao seu gato. A app grava o som feito 
pelo animal, identifica o significado 
e traduz em palavras - só está dis
ponível em inglês. O programa fun
ciona com base em algoritmos que 
estabelecem uma correspondência 
entre os miados e u1na série de con
textos, e assegura detetar nove esta
dos emocionais: felicidade, sentido 
de proteção, nervosismo, descanso, 
modo de caça, chamamento da 
mãe, chamamento para acasalar, 
dor e o modo de luta. Também é 
IJOssível personalizá-lo para re,co
nl1ecer os sons específicos do seu 
gato - já que estes animais não par
till1a1n uma língua, co1no as pessoas. 

Já existem sistemas de machine
-leaming (um inétodo de análise de 
dados co1n base em inteligência arti
ficial) com t11n modo de funcio11a
mento semelhante. Um exemplo: em 
2019, dois investigadores da Univer
sity of Wasl1i11gto11 Scl1ool of Medici
ne criaram um software, c11amado 
DeepSquea/(, capaz de distinguir os 
chiados que os ratos faze1n quando 
estão felizes e os qtte emitem 
quando estão em stresse. 

Já a MeowTal/(foi desenvolvi-
da por um antigo engerl11eiro da 
Amazon que ajudou a desenvol
ver o assistente virtual Alexa. Javier 
Sancl1ez rapidamente percebeu 
"que as mes1nas tecnologias de re
conl1ecimento de voz podia1n ser 
aplicadas a vocalizações de gatos 
para traduzir o que estão a dizer'', 

Já imaginou se conseguisse perceber 
literalmente o que seu gato quer dizer quando 
ronrona? Agora há uma aplicação que traduz 

em voz humana os miados do seu animal. 
Por Lucília Galha 

Os gatos são discretos 
Em casa usam a vocalização 
para atingir os seus objetivos 

Os gatos são "subtis" a trans
mitir os seus estados emocio
nais, explica o veterinário Gonça
lo da Graça Pereira. Há uma ra
zão para isso: "Como são preda
dores e, ao mesmo tempo, pre
sas, têm de comunicar discreta
mente entre eles." Ao contrário 
do que acontece no contexto 
doméstico, "na natureza, vocali
zam muito pouco", acrescenta. 
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escreve o responsável, na página 
da app. A ideia inicial era criar uma 
espécie de coleira inteligente que 
traduzisse os miados e1n tempo real. 

Também para os cães está a ser 
tentado algo se1nelha11te. Em 2018, 
uma startup baseada no Arizona. 
i1os Estados Unidos, começou a de
senvolver uma espécie de tradutor 
canino que analisa não só os latidos 
destes animais como a sua lingua
gem corporal. Vai cl1amar-se Zoolin
gua, inas ainda não está disponível. 

Como entender os animais 
Gonçalo da Graça Pereira reco11he
ce a utilidade deste tipo de ferra
mentas. "O 11umano é péssimo a 
entender os estados emocionais dos 
animais e esse é um dos principais 
motivos dos problemas de compor
tame11to deles", diz à SÁBADO. O 
médico veterinário, especialista 
europeu em Medicina do Compor
tamento e Bem-estar Animal, consi
dera, contudo, que atribuir um si
gnificado só através da vocalização 
do animal (como acontece na apli
cação MeowTal/() é "redutor'' e 
pode não ser de grande ajttda. "Te
mos de ver o momento. a intencão . ) 

e a linguagem corporal"., afirma. O 

Não há padrão 
Um gato tanto 

pode ronronar por 
prazer ou contenta
mento, como por 
medo ou dor. É 

uma forma de se 
manifestar, diz o 

veterinário Gonçalo 
da Graça Pereira 
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