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A linguagem corporal nos gatos é sem dúvida importante, tendo sido desenvolvida para evitar conflitos. As
expressões faciais associadas às corporais são a melhor maneira de passar uma mensagem clara.
Uma das mais bem conhecidas posturas defensivas é aquela em que o gato levanta o pêlo ao longo do seu
dorso arqueado (“U” invertido), achata as orelhas para trás e os bigodes contra as bochechas, mostra os
dentes e se coloca de lado movendo-se lentamente. Adota este comportamento para parecer maior, afastar
o inimigo, estar pronto para fugir. No entanto este comportamento nem sempre é considerado pelo gato
como mais apropriado e quando se sente ameaçado encolhe-se para parecer o mais pequeno possível e se
esconder, evitando mais uma vez o conflito.
A postura ofensiva é aquela em que o gato mantém contacto visual direto, bigodes apontados para o oponente, corpo curvado para a frente e a cauda faz movimentos frente-trás ou fica rígida e estendida caudalmente com a ponta a apontar para o chão e faz movimentos laterais da cabeça.

Expressões corporais. - Adaptado de: P Leyhausen 1979 Cat behaviour
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Todos conhecemos a cauda “em espanador”. Esta está associada a medo ou defesa. Por outro lado a cauda no ar mas
relaxada diz-nos que o gato está amistoso ou a pedir carinho
e é quase sempre seguida de um toque no nariz do outro
gato ou um roçar do corpo no dono. Movimentos rápidos
da cauda indicam que o gato está agitado. Quando a cauda
toma a forma côncava ou junta às patas traseiras indica um
estado agressivo.
“U” invertido e cauda em espanador. - Adaptado
de: Bowen et al., 2005, Behaviour Problems In
Small Animals

Pupilas dilatadas estão associadas a medo e/
ou stress, enquanto que pupilas estreitas estão associadas a contentamento. O piscar rápido dos olhos está associado à necessidade
de procurar segurança num ambiente tenso.
Por outro lado, olhar fixamente serve para intimidar.
Quando as orelhas estão achatadas para o
lado, o gato está a tentar evitar o confronto e
a preparar-se para se defender. Quando estão
achatadas mas rodadas para trás, o gato está
pronto a atacar. Por último, movimentos rápiExpressões faciais. - Adaptado de: P Leyhausen 1979 Cat behaviour

dos e pequenos com as orelhas servem para
testar as reações do oponente.
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