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“A evolução do Pastor Alemão” 

   

Prezados, gostaria de abordar com muito cuidado esse assunto para não acirrar 

disputas infindáveis e despropositais. Meu objetivo não é ferir que pensa diferente, mas 

apenas dar uma luz num assunto que vejo completa confusão, não só de interpretação, mas 

também de argumentação. A primeira coisa que quero deixar claro é: neste post estamos 

tratando apenas de anatomia e biomecânica, e não de temperamento. 

Vemos muitas vezes algumas pessoas falando de evolução da raça ou progresso. A 

raça Pastor Alemão, assim como outras, evoluiu? Sim, claro, e muito!!! Porém, aí começa 

um ponto de distorção de semântica: evolução não necessariamente é melhoramento, nem 

muito menos piora. Evolução ou progressão é apenas o deslocar de um ponto “A” para um 

ponto “B”, “C”, “D” etc. Somente a palavra EVOLUÇÃO não diz por si só, implicitamente, 

melhoramento ou piora. O que estamos observando nessas discussões é um quadro 

semelhante a um japonês discutindo com um finlandês, o japonês falando de meteorologia 

(em japonês), e o finlandês falando de avifauna (em finlandês). Desculpem a comparação 

caricata, mas talvez seja útil para ajudar a entendermos que estamos discutindo assuntos 

diferentes em linguagens diferentes.  
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Entrando agora um pouco mais diretamente no assunto da evolução do Pastor 

Alemão: o Pastor Alemão evoluiu? Repito e reafirmo que sim, muito, em muitíssimos 

aspectos, contudo, essa evolução trouxe consigo, de maneira relativa, melhoria em uns 

aspectos e, piora em outros. Digo relativa porque o que é melhora? Só podemos adjetivar 

algo como melhora se temos um parâmetro estabelecido. 

Se agora, que estamos tratando de melhoramento ou piora, fizermos a mesma 

pergunta sobre o que ocorreu com o PA, fica um pouco mais fácil de falarmos a mesma 

língua e sermos mais objetivos.  

 

O Pastor Alemão, sob o ponto de vista anatômico, foi, em seu padrão de raça, 

concebido tal como no desenho abaixo. Esse é o padrão, que, segundo Max v. Stephanitz, 

daria ao cão o melhor desempenho biomecânico, aliado é claro a outras características não 

possíveis de se observar em um modelo anatômico estático como este, tais como massa 

muscular, tônus muscular, comprimento e rigidez de ligamentos, capacidade cardio-

vascular e pulmonar entre outras, além é claro, do temperamento, que, como disse desde o 

início, não estamos abordando esse quesito, do qual necessitaria de espaço para escrever 

um verdadeiro tratado, jamais esgotado em informações e possibilidades de discussões. 
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Pois bem, este desenho é o padrão anatômico visto de perfil; esse padrão não mudou, 

não “evoluiu”, sempre foi o mesmo, e, foi atingido pelos bons cães da raça lá pelos anos 40 

e 50, progredindo até os anos 70, fase esta em que não só os melhores das Sieger´s 

atingiam esse padrão, mas, percebia-se de forma quase generalizada a proximidade das 

populações a esse modelo. Stephanitz, como grande visionário e genial melhorista que era, 

compreendia que esse padrão seria atingido somente muitos anos depois do início da raça, 

que se deu lá pelos anos 1890, o que de fato observamos: 

 

Vamos a uma afirmação que pode começar a suscitar desconforto: O PA evoluiu? 

Novamente reafirmo que sim!!! Mas, faço uma pergunta continuada: O PA melhorou sua 

capacidade física para as funções previstas no padrão? Não!!!!! Defititivamente não!!! Ele 

melhorou no sentido de desempenho físico para trabalho até atingir o padrão, porém, 

depois dos anos 70, ele começou a fugir do padrão, evoluindo em um outro norte, ditado 

pela moda reestabelecida com o passar das exposições e dos anos, que recriavam 

continuamente novos modelos mentais, cada vez mais evoluídos, mas, que, desde os anos 

70, prejudicavam gradativamente a capacidade física de trabalho do PA. Esses dois cães 

foram vencedores em pistas de exposições nos anos 70: 
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Quase que de forma generalizada, os PA´s vencedores de exposições dos anos 90 para 

cá tem uma dificuldade enorme de saltar quando comparados com os que se enquadravam 

nesse padrão, abandonado gradativamente desde os anos 70 e 80; afirmo que não só de 

saltar, mas apresentam também galope, freadas, mudanças de direção e potencial físico 

geral limitado, em média, á média dos cães anteriormente encontrados: 

    

Isso não é difícil de se compreender. Se selecionamos com base em um critério de 

corte, esse critério é que tomará força em uma população. Desempenho físico há muito 

não é mais critério de corte para o PA; o critério de corte para o PA é trote, por relativo 

curto período de tempo e curta distância e, em terreno plano, onde se analisa basicamente 

o comprimento das passadas. Como utiliza-se esse critério de corte, nesse quesito, ou seja, 

comprimento de passadas durante curtas distâncias em curtos períodos de tempo e, em 

terreno plano, o PA está num estágio de evolução realmente fabuloso!!! Eu, Max, como 

veterinário e melhorista, apaixonado por biomecânica, fico realmente encantado com as 

fotografias de cães com aquelas belas e amplas passadas, tiradas cada vez mais com 

máquinas fotográficas mais modernas. Isso é um verdadeiro show de evolução anatômica 

que os criadores tem atingido, sempre lembrando que, evolução em termos de 

comprimento de passadas em curtas distâncias, curtos espaços de tempo e, em terreno 

plano: 
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Alguns afirmam sem fundamentação que o PA é um cão de pastoreio, mas, de fato, 

não é; é apenas no nome e na origem. Temos que ter o entendimento que, em genética, 

nenhuma população é estática, e sim dinâmica, e, a evolução 

dinâmica das características de uma população está sujeita ao 

tipo e ao nível de pressão seletiva exercida sobre ela, seja 

seleção natural, seja, artificial. 

Na origem, realmente, os primeiros PA eram captados 

pelo interior da Alemanha e Prússia entre os cães que 

trabalhavam em rebanhos, tanto no pastoreio como da guarda 

e defesa destes. Contudo, essa foi uma época conturbada na 

Alemanha, que pertencia ao Império Austro-húngaro, envolta 

em seus conflitos 

territoriais e políticos, 

Guerra da Alsácia e Lorena, e seus desdobramentos, 

com desfecho na 1ª Guerra Mundial. Devido a esse 

contexto, e, a percepção do auxílio que esses cães 

poderia oferecer as atividades militares e policiais, 

muito rapidamente os critérios de seleção 

formalizaram-se em provas militares: o Schutzhund 

(Cão de Proteção), prova esta composta 

obrigatoriamente de 3 seções: uma de faro de trilhas 

e localização de objetos, outra de obediência e outra 

de proteção. 

Como desde o início do século 20 (lá pelo início de 1900 

mesmo) o SchH tornou-se oficialmente o critério de corte e 

seleção dos reprodutores e matrizes, as aptidões de pastoreio 

ficaram em segundo plano, e, apesar do PA ainda as conservá-

las, está longe de ser um Az do pastoreio, como é o Border 

Collie de linhagem de pastoreio da Inglaterra (justamente por 

que é selecionado com base no desempenho de seus 

reprodutores nos torneios e provas de pastoreio). 

Se o SchH é a prova de corte para os reprodutores e 

matrizes entrarem em reprodução, isso, durante mais de um 

século, poderia redundar em que? De fato, já desde o início do 
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século 20 o PA tornou-se um cão militar, que foi largamente utilizado em atividades de 

guerra e policiais, sobretudo a partir da 1ª Guerra Mundial. 

Existem ainda na Alemanha criadores focados no pastoreio, 

e, para tais existe uma prova oficial, denominada HGH. Mesmo 

eles, são obrigados a fazerem com seus cães as provas de SchH 

para entrarem em reprodução, sendo que a de HGH não é pré 

requisito oficial obrigatório. Portanto, como o PA, mesmo os de 

pastoreio, tem que obrigatoriamente ter desempenho nas provas 

de SchH para reproduzir, ele, pelas leis da genética, é, 

inevitavelmente, de fato, um cão de aptidões para atividades 

policiais e militares, e não de pastoreio. A discussão sobre a 

efetividade das provas de SchH para a seleção de cães policiais é 

um capítulo a parte, que, em outra ocasião, posso 

abordar.     

Par se ter uma ideia do quanto os PA´s atuais 

estão distantes de suas funções iniciais, mesmo as 

de pastoreio, cabe informar que um cão de 

rebanho ativo na Alemanha trota diariamente 

entre 80 e 120 km diários em seu trabalho de 

cuidados com o rebanho em terrenos nem sempre 

planos e gramados, alternando trotes, galopes e 

arrancadas, freadas e mudanças súbitas de direção 

constantemente, e, infindáveis saltos de cercas e muros. Isto não tem nada a ver com o que 

se busca nas exposições. O que se busca nas exposições, e tem-se atingido com incrível 

competência, é um cão com grande 

capacidade de cobertura de solo, 

comprimento de passadas em curtas 

distâncias, curtos espaços de tempo e, em 

terreno plano. 

Outra informação importante, os canis 

de pastoreio da Alemanha não utilizam no 

pastoreio o tipo comumente mais “evoluído” 

encontrado nas exposições, mas sim um tipo 
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mais antiquado, pois, caso contrário, não seria 

possível o trabalho nos rebanhos e, o pão de 

cada dia do homem criador de ovelhas. 

Existem famosos canis de exposição, que 

submetem seus cães a provas de pastoreio, e 

posso citar como talvez o mais badalado deles 

o Kirschental. Seus cães, entre eles alguns 

VA´s, como por exemplo o VA1 Eiko v. 

Kirschental, possuem prova de pastoreio 

(HGH), contudo, os cães do mesmo canil, que não só são aprovados nessas provas, mas 

também competem nelas (a diferença entre ser aprovado e competir é muito grande), 

apresentam um tipo muito diferente do tipo dos cães de exposição do mesmo canil; ou 

seja, o canil Kirschental tem em seu próprio plantel dois tipos diferentes, um mais voltado 

para as exposições, e, um mais voltado para as competições de pastoreio. 

Para finalizar, apenas clareando um mal 

entendido muitas vezes repetido nas discussões 

deste post, não existe padrão antigo e padrão 

atual do PA; o padrão é e sempre foi um só, o 

que existem são tipos diferentes. É como a 

constituição de um país, ela não muda, muda-se 

apenas sua interpretação e legislações em 

contextos diferentes. 

 

 

                                 


