
Se você fizer esta 
pergunta num 
ambiente in-

formal, a respostas 
poderá ser surpreen-
dente: “_ Porque o rabo 
não consegue balançar 
o cachorro!” 
Mas brincadeiras à 
parte, essa é uma per-
gunta de difícil respos-
ta, até mesmo para a 
ciência. 
De acordo com Pedro 
Katchborian, em artigo 
publicado no site Petci-
dade, quando um cão 
está só ele quase nun-

ca balança o rabo e ao contrário do que se pensa, 
“o rabo é um complexo mecanismo de comuni-
cação. [...] Portanto, quando não há ninguém para 
se comunicar [...] não faz sentido balança-lo.”
O abanar de rabo mais conhe-
cido por nós é aquele feito 
com movimentos bem     
abertos, que       balança 
na altura do traseiro e que parece nos 
sugerir alegria. No entanto, além da 
felicidade, esses simples movimentos 
podem ter diversos outros significa-
dos e alguns especialistas arriscam 
teorias. 
Para Patricia McConnel, 
especialista em com-
portamento animal da 
Universidade de Wis-
consin, nos EUA, 
quanto maior for 
o          “balançar 

total do corpo”, além da cauda, mais feliz o cão 
está. 
De acordo com a Psicobióloga da universidade 
UNICAMP em Campinas, Sílvia Helena Cardoso, 
ao abanar o rabo o cão espalha seus feromônio 
aromáticos, exalados pela região anal. É tipo “um 
feromônio de aproximação, dando a entender que 
aquela pessoa ou cachorro é aceito por ele”.
Para expressar outras emoções, como ansie-
dade, insegurança e curiosidade, os movimentos 
são ligeiramente diferentes. Um estudo descobriu 
que cachorros tendem a mexer o rabo mais para 
a direita quando eles estão curiosos e mais pra a 
esquerda quando estão sendo confrontados.
O Psicólogo César Ades, da Universidade de São 
Paulo - USP e especialista em comportamen-
to animal complementa que também existe um 
abanar de cauda “que se vê em cachorros domi-
nantes e que expressa tensão e ameaça. É feito 
com o rabo em erguido, dobrado em direção às 
costas e com movimentos curtos e rápidos. [...] 
já um cachorro que está com medo ou submisso 
num encontro pode colocar o rabo entre as per-
nas, numa forma de censurar os próprios odores 

que o denunciam.”
Como você pode ver esta simples                            

indagação pode incitar respostas com-
plexas, nos fazendo perceber que a 

psique animal é muito mais complexa 
do que pode definir nossa vã filosofia.
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