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ABSTRACT
Literature in the fields of psychology, anthropology and ethology (i.e. scientific study of animal
behavior) indicates an increasing number of studies addressing the beneficial effects of human-animal
interactions (HAI), from pet ownerships to the insertion of animals in educational and therapeutic settings. This
chapter offers a multidisciplinary overview of the most commonly cited theories and models behind the positive
effects of HAI, such as: the oxytocin system (the calm-and-connectedness system), the biophilia hypothesis, the
mutualism relationship hypothesis, the attachment-based theory, the theory of the activation of intrinsic
motivation, and the biopsychosocial model of health. A special attention in discussing the potential mechanisms
of HAI is given to the attitudes toward animals, which are subject to cultural influences and education.
KEYWORDS: human-animal interactions; biophilia hypothesis; oxytocin system, attitudes toward
animals.

Introducere
Literatura de specialitate din domeniul cercetării interacțiunilor om-animal (IOA), în special
a efectelor includerii animalelor în mediile terapeutice și educaționale, indică un număr în creștere
al studiilor bazate pe dovezi științifice (evidence-based), acestea fiind adesea prezentate sub formă
de investigații meta-analitice sau analize sistematice ale literaturii.2,3,4,5,6,7 Efectele interacțiunii cu
animalele asupra diferitelor aspecte ale calității vieții umane (domeniile cognitiv, fizic, emoțional,
social) sunt abordate nu doar în intervențiile asistate de animale (activități și terapii asistate de
animale), ci și în contextul deținerii animalelor de companie.8 Un element comun al acestor studii
este că, indiferent de cultura în care sunt plasate investigațiile, efectele benefice ale IOA par a fi
moderate de existența atitudinilor favorabile față de animale și de către un nivel optim al educației
privind nevoile de viață ale animalelor de companie, de fermă și din sălbăticie.9,10
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Pornind de la relevanța moderatoare a atitudinilor favorabile față de animale în ceea ce
privește beneficiile IOA asupra sănătății individuale și societale, se semnalează o atenție crescută
asupra dezvoltării programelor educaționale care țintesc aceste atitudini, precum și a activităților de
conștientizare la nivel de comunitate a asocierilor dintre o serie de abilități emoționale (cum ar fi
empatia față de animale) și aspecte ale funcționării interumane (empatia față de oameni,
comportamentele prosociale, implicarea civică).
În ceea ce privește atitudinile față de animale, există în literatura de specialitate o serie de
instrumente care permit evaluarea dimensiunilor afective (emoționale) și instrumentale (valoare
practică sau economică) a percepției animalelor, cele mai multe instrumente fiind disponibile în
limbi de circulație internațională sau se regăsesc adaptate lingvistic pentru diferite regiuni, inclusiv
pentru România.11,12,13
Nivelul de atitudini favorabile față de animale poate fi modelat cultural și prin educație,
sugerându-se valoarea formativă a expunerilor la interacțiuni pozitive și responsabile față de
animale în perioada copilăriei timpurii.14,15,16 De asemenea, există studii care indică impactul
negativ asupra dezvoltării normative a empatiei și abilităților prosociale la copiii care sunt expuși la
scene de abuz față de animale (cruzime prin lovire, abandon, înfometare etc.). Această decalibrare a
funcționării emoționale în perioadele timpurii de dezvoltare prin expunere la abuz față de alte forme
de viață se poate asocia cu o probabilitate crescută a comportamentelor antisociale în adolescență
sau în dezvoltarea ca adult.17,18
În literatura de specialitate, cele mai frecvent menționate efecte ale activităților asistate de
animale (câini, cai, animale de fermă reabilitate, delfini, pisici etc.) se plasează în domeniile
funcționale ale sănătății mentale, fizice și funcționare socială umană. O importantă parte a acestor
studii face referire la potențialele mecanisme ale efectelor pozitive ale IOA, pe baza unor variabile
măsurate la nivel comportamental, fiziologic sau pe bază de raportare subiectivă cu ajutorul unor
instrumente standard cu bune proprietăți psihometrice, cum ar fi scale, chestionare, grile de
observație.
O mare parte din activitățile asistate de animale incluse în contexte educaționale (de
exemplu, prezența animalelor la clasă, programele de citit pentru câini realizate în biblioteci etc.),
sau terapeutice (terapia asistată de animale pentru persoane cu nevoi speciale oferită individual sau
de grup pentru o categorie largă de vârstă, vizitele la centrele de îngrijire paleativă etc.) au început
să fie tot mai atent documentate științific în ceea ce privește variabilele măsurate înainte, pe
parcursul și după interacțiunile cu animalele. Unele studii în domeniul intervențiilor asistate de
11
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animale, chiar dacă puține, respectă principiile de structură ale experimentelor de tip studii de caz
sau studii clinice controlate.19,20.
Datele de până acum indică asocieri semnificative între interacțiunile asistate de animale și
reducerea simptomatologiei depresive, creșterea frecvenței exprimării afectelor pozitive de tip
zâmbete și râs la copiii și adolescenții din diferite categorii clinice și subclinice, precum și la
persoane vârstnice,21,22,23 reducerea nivelului de anxietate de performanță și stres, măsurate prin
analiza hormonilor de stres salivari, frecvență cardiacă,24 creșterea frecvenței și calității
interacțiunilor sociale,25,26 creșterea nivelului de motivație pentru sarcini educaționale sau în
programele de kinetoterapie, creșterea nivelului de atenție executivă27 și multe altele.
Fiecare dintre exemplele de studii prezentate mai sus face referire la elemente ale
potențialelor mecanisme explicative ale efectelor benefice ale prezenței animalelor la nivel de
individ, grup sau tehnică terapeutică (în sens de creștere a eficienței și/sau eficacității acesteia). Cu
toate acestea, nu se poate conchide că există un cadru unitar explicativ integrativ al efectelor acestor
tipuri de interacțiuni între specii (oameni și animale), iar abordările interdisciplinare și
multidimensionale au devenit un aspect comun al studiilor recente ale IOA. În cadrul acestui articol
se vor expune câteva dintre teoriile cele mai des menționate în literatura de specialitate din aria
investigațiilor științifice ale interacțiunilor om-animal în general și din aria intervențiilor asistate de
animale în particular.
În dezvoltarea acestor teorii care susțin efectele benefice ale IOA asupra funcționării umane,
literatura punctează că s-a ținut cont de o serie de calități intrinseci ale animalelor aflate în proces
de coexistență cu specia umană de-a lungul anilor (cum ar fi câinii și pisicile, cunoscute ca fiind
cele mai numeroase animale de companie de pe planetă). Una dintre aceste calități este
disponibilitatea animalelor pentru acceptarea proximității prezenței umane prin mângâiat, atingere
sau joc, interacțiuni adesea raportate la nivel subiectiv uman ca fiind asociate cu afecte pozitive și
normalizare a parametrilor fiziologici.28,29
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În formele prezentate în studiile de specialitate din domeniul IOA, aceste teorii oferă un
teren generos și fertil nu doar în înțelegerea valorilor benefice ale deținerii animalelor de companie
asupra calității vieții umane (în sensul aprecierii animalelor de acasă, din viața de zi cu zi), ci și
pentru încorporarea activităților asistate de animale în practica profesioniștilor și viitorilor
profesioniști (psihologi, psihopedagogi, pedagogi, asistenți sociali, kinetoterapeuți, asistente
medicale, medici de familie etc.).
1. Teoria sistemului relaxare-și-conexiune (sistemul oxitocinic)
Interacțiunea directă prietenoasă cu un animal de companie sau de terapie, cum ar fi câinii
(această specie este cel mai frecvent întâlnită în contextele terapeutice), a fost asociată în mai multe
studii cu activarea sistemului oxitocinic, chiar dacă interacțiunea durează doar câteva minute.30,31 O
serie de studii indică faptul că interacțiunile pozitive cu alte forme de viață (non-umane) par să aibă
un efect modulator asupra unor parametri psiho-fiziologici asociați cu interacțiunile sociale,
oxitocina fiind unul dintre acești parametri.32,33,34
Oxitocina este un hormon de natură peptidică produs la nivel de hipotalamus, implicat în
reglarea unor funcții fiziologice, psihologice și comportamentale, prin interacțiune cu hormonul de
stres cortizol - diminuare a nivelului de cortizol.35 Producerea de oxitocină se consideră că
facilitează afectele pozitive asociate cu aspecte ale interacțiunilor sociale interumane, cum ar fi
comunicarea și formarea atașamentului mamă-copil, relațiile de cuplu și interacțiunile în contextele
de parteneriat social și prietenie.36 Sistemul oxitocinic este numit de către unii autori sistemul de
relaxare-și-conectare,37 atribuindu-i-se rolul funcțional de sistem tampon, de aplanare a reacțiilor la
agenții stresanți din mediu, inclusiv din mediul social.
O serie de autori identifică similarități ale funcționării sistemului oxitocinic în comunicarea
interumană (interacțiuni sociale pozitive asociate cu încredere, confort, reducere a simptomatologiei
depresive, a nivelului de agresivitate ș.a.m.d.) și în interacțiunile pozitive om-animal, cum ar fi
jocul, privitul prietenos, mângâiatul etc. Toate aceste tipuri de interacțiuni pozitive cu animalele
întrunesc calitatea de stimul activator al sistemului oxitocinic, fiind mai probabil ca această activare
să apară spontan în interacțiunea cu animalele decât în contextele de interacțiuni interpersonale,
unde este nevoie de familiaritate, încredere, adică de un mediu cu un anumit nivel al controlului
social.38,39
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O variabilă moderatoare semnificativă în activarea sistemului oxitocinic în interacțiunile
sociale pozitive cu animalele pare să fie stilul de atașament în relații interpersonale umane – astfel,
există date care indică faptul că persoanele cu stil de atașament securizant vor avea o amplitudine
mai crescută a răspunsului secretor oxitocinic decât persoanele cu tip insecurizant de atașament
(anxios sau evitativ40). Indiferent de stilul de atașament, interacțiunile pozitive directe (contact fizic)
cu animalele într-un mediu confortabil terapeutic sau în interiorul familiei au potențialul de a activa
secreția de oxitocină și implicit o serie de afecte pozitive.41
Într-un capitol comprehensiv privind structura unei instituții educaționale incluzive prin
interacțiunea cu animalele și cu natura (complexul Green Chimneys, New Brewster, SUA, cunoscut
ca fiind cea mai longevivă instituție de acest tip din lume, http://www.greenchimneys.org/),
directorul executiv al Green Chimneys, Michael Kaufmann, punctează importanța sistemului
oxitocinic în deciziile de includere a interacțiunile pozitive cu animalele în programele educaționale
speciale (psihopedagogie specială) și terapeutice ale copiilor și adolescenților cu tulburări de
anxietate, comportamentale și cu deficiențe la nivel de funcționare socio-emoțională.42
Astfel, se consideră că interacțiunile pozitive cu animalele (câini, pisici, cai, animale de
fermă și circ salvate, păsări sălbatice aflate în centrul de recuperare a faunei sălbatice în urma unor
accidente, din cadrul Green Chimneys) oferă “…un potențial semnificativ de facilitare a efectelor
mediate de oxitocină în promovarea încrederii, reducerea agresivității, anxietății și reacțiilor la
stres”,43 în asociere cu îmbunătățirea funcționării socio-emoționale a unor categorii fragile de copii
și adolescenți, cel mai adesea victime ale abuzului fizic sau abandonului familial, în cazul cărora
programele terapeutice bazate doar pe interacțiuni umane ar putea avea o eficiență mai redusă în
comparație cu programele bazate pe IOA.
În plus, prezența animalelor în mediile educaționale, cum ar fi cele de la clasă sau în
programele desfășurate la biblioteci ori orientate spre reducerea stresului și anxietății de
performanță a studenților aflați înainte de examene, s-a dovedit a fi asociată cu percepția unui
mediu pozitiv de învățare din partea elevilor și studenților, creșterea atenției lor executive față de
sarcini și comunicarea cu profesorii, precum și un nivel mai crescut al motivației față de școală.44,45
Aceste rezultate sunt susținute de efectul catalizatorului social al animalelor, adică rolul
facilitator al percepției sociale pozitive pe care prezența animalelor de companie o are asupra
persoanelor lângă care se află, cu condiția ca animalele de companie să fie într-o stare de sănătate
care denotă deținerea responsabilă a acestora.46 Altfel spus, prezența animalelor la clasă are
potențialul de a contribui la construirea unei relații pozitive student-profesor, în favoarea
eficientizării procesului educațional, mai ales în programele adresate persoanelor cu dizabilități (din
școlile speciale).
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2. Teoria activării motivației intrinseci
În completarea teoriei sistemului oxitocinic în explicarea efectelor benefice ale IOA asupra
calității vieții umane, o serie de studii relevă efectul activator asupra motivației generale intrinseci
(la nivel emoțional și cognitiv) pe care animalele par să îl aibă asupra copiilor și adolescenților (cu
sau fără dizabilități), dar și asupra persoanelor adulte diagnosticate cu stres post-traumatic, inclusiv
asupra veteranilor de război.47 Astfel, animalele par să aibă potențialul de a funcționa ca agenți
activatori cognitivi și emoționali în ceea ce privește motivația intrinsecă față de sarcinile specifice
curente, dar și în ceea ce privește satisfacția față de viață, putându-le atribui, în sens metaforic, rolul
de agenți ai ingineriei comportamentale în direcția construirii de experiențe de viață de calitate (eng.
positive behavioral enrichment agents). Această (re)construire a experiențelor de viață prin
interacțiunile pozitive cu animalele este plasată în literatura de specialitate în categoria învățării
experiențiale, având avantajul că nu necesită neapărat activarea sistemelor de învățare bazate pe
comunicare verbal-simbolică, care sunt specifice interacțiunilor interumane.48
3. Teoria relației de mutualism
Comunicarea la nivel non-verbal cu animalele nu înseamnă lipsa capacității acestora de a
recunoaște expresiile emoționale exprimate la nivel comportmanental. Studii recente care combină
neuroimagistica cu etologia (studiul științific al comportamentului animal) indică similarități la
nivel neurobiologic la oameni și câini în percepția și procesarea vocilor umane cu încărcături
diferite emoționale, în sensul activării unor regiuni similare la nivel de creier atât la oameni, cât și la
câini.49,50 Explicațiile oferite de autori vin dinspre științele biologice evoluționiste, aducându-se în
discuție posibilitatea selecției antropogenice asupra unor abilități de comunicare ale câinilor în
procesul de co-existență cu specia umană, menționându-se că similaritățile neurale observate în
percepția vocilor umane sau a fețelor umane încărcate emoțional nu se regăsește între oameni și
lupi, ci doar între oameni și câini.
În aceeași direcție explicativă, deținerea animalelor de companie este adesea comparată cu
relația de mutualism, o formă de interacțiune întâlnită între diferite specii în natură, în care ambele
specii beneficiază ca urmare a interacțiunilor co-existențiale dintre acestea.51 În cazul interacțiunilor
oameni-animale de companie, beneficiile pentru oameni ar fi, dincolo de cele menționate mai sus,
acceptarea contactului direct/prezenței din partea animalelor (adesea percepută ca sursă a suportului
social), iar beneficiile pentru animale ar fi oferirea de acces la hrană, adăpost și, după unii autori,
faptul că animalele de companie au o probabilitate mai mică de a fi consumate ca hrană decât alte
animale.
4. Teoria biofiliei
Una dintre teoriile cu tradiție frecvent menționată în studiile privind relațiile om-animal și
intervențiile asistate de animale este teoria biofiliei,52,53 în care se argumentează că indivizii umani
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se caracterizează în general printr-o predispoziție susținută genetic de a interacționa pozitiv și de a
exprima afecte de afiliere față de orice formă de viață, inclusiv plante. Această teorie este tot mai
vehiculată în justificarea includerii activităților asistate de animale și asistate de natură în domeniile
de asistență socială rurală și asistență socială ecologică.54 De asemenea, teoria biofiliei este
completată de analiza legăturilor om-animal din perspectiva psihologiei dezvoltării, mai specific din
analiza comparativă a formării atașamentului om-animal cu formarea atașamentului în relațiile
interpersonale umane. O serie de studii susțin ideea că animalele tind să fie percepute ca figuri
semnificative de atașament, în mare parte ca urmare a disponibilității lor de a fi prezente în
proximitatea oamenilor în situații din viața de zi cu zi și prin facilitarea unui mediu securizant al
interacțiunilor sociale, bazat pe acceptare.55,56 ,57,58
Concluzii
Existența teoriilor explicative ale efectelor benefice ale interacțiunilor om-animal oferă o
bază solidă pentru construirea unor modele integrative pentru înțelegerea la nivel de mecanisme. Un
astfel de model flexibil și deschis pentru integrarea teoriilor din domeniile fiziologie, științe
evoluționiste, etologie, antropologie etc. ale abordărilor științifice ale IOA este modelul
biopsihosocial al sănătății.59,60 În elaborarea acestui model, se argumentează că sănătatea poate fi
văzută ca o rezultantă a combinației inter-relaționale de factori biologici, psihologici și sociali, iar
animalele reprezintă o componentă semnificativă a mediului ecologic uman.61
Indiferent de teoriile explicative ale efectelor IOA preferate, autorii din domeniul cercetării
interacțiunilor om-animal recomandă să se ia în considerare atât efectele pozitive cât și cele
negative ale IOA, atât din perspectiva umană, cât și animală, respectându-se standardele etice
asociate cu includerea animalelor în mediile educaționale și terapeutice.62,63 Astfel, se recomandă
educarea timpurie a oamenilor în ceea ce privește nevoile existențiale optime ale animalelor, cu
accent pe ideea de prevenție a abuzurilor față de animale având în vedere asocierile dovedite
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științific între expunerea la abuz față de animale a copiilor și probabilitatea crescută de apariție a
comportamentelor sociale disfuncționale ulterioare.64
Preocuparea cercetătorilor pentru acest domeniu al studierii animalelor de lângă noi în
contextul beneficiilor mentale și fizice asociate cu interacțiunile pozitive se regăsește în ideea de
final a contribuției prezenței animalelor la construirea capitalului social, având în vedere beneficiile
IOA nu doar la nivel individual, ci și la nivel de familie, grup și comunitate.65,66
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