
A triste formação de duas raças 
 

O padrão da raça Pastor Alemão reza que, antes de tudo, ele seja uma raça de trabalho, e 
que, seus reprodutores sejam testados em trabalho, mas, não é o que os criadores em geral 
fazem, pois, apenas escolhem os reprodutores pelo gosto estético que tem sobre eles, isso 
acarreta em poucas gerações a perda da capacidade de trabalho, do temperamento estável e 
equilibrado, e, um aumento da incidência de problemas de saúde de origem genética, como as 
displasias de quadris e cotovelos e os problemas de coluna. 

Esse foi o famoso Rin Tin Tin, encontrado em um canil bombardeado na França, em 1918, 
levado pelo Cabo Lee Duncan aos EUA, e que projetou mundialmente o Pastor Alemão 
mundialmente como raça de trabalho:         

 
Esse desenho abaixo é o esquema anatômico do Pastor Alemão ideal, projetado pelo 

Capitão Stephanitz, idealizador da raça Pastor Alemão em 1890, sob a ótica de estrutura física, 
visto de perfil, onde analisa-se suas proporções e angulações ósseas, e que, a raça conseguiu 
atingir por volta dos anos 50. Com essa estrutura o cão consegue ter o melhor desempenho 
atlético: 

 

 
 
Esse abaixo é um cão vencedor de exposições da década de 70; podemos observar 

claramente que ele se encaixa exatamente dentro desse modelo anatômico acima: 
 

 



 
Agora, observemos o que é um cão de exposição atualmente, como consequência de uma 

“evolução” gradual e progressiva ocorrida a partir dos anos 60 e 70, e, hoje, de caráter 
irreversível. Observemos que está bem diferente do padrão estrutural da raça acima 
esquematizado e também de um vencedor de exposições da década de 70: 

         
 
Observemos alguns cães de trabalho atuais: 
 

   
    

 

     
 
 
 

 



Agora, colocados lado a lado, quem está mais parecido com o padrão, o de trabalho ou o de 
exposição? 

 

 
 

       Exposição                                                Padrão da raça                                             Trabalho 

 
 
Uma estrutura dentro do padrão (como nesse desenho anatômico acima) serve para dar aos 

cães condições de realizar isto dentro de um esforço normal e com fluência e saúde: 
 

          
 

      
 

     
 
 
 
 
 



Nessas fotos podemos observar a dificuldade de transposição de um simples obstáculo de 
um metro de altura e uma rampa por um cão de linhagem de exposição; o sacrifício é notável: 

 

               
 
Comparemos os dois filhotes abaixo: 
 

     X    
 

                     Exposição                                                                     Trabalho 
 
Quem parece ser mais “normal”? O da esquerda é de um “importante” canil criador de cães 

de exposição de Belo Horizonte, essa foto eu peguei de uma propaganda do referido canil, e pelo 
menos para mim, parece ser um filhote “doente”, metade cão, metade sapo. 

 
Por regulamento, e, por princípio pétreo, o Pastor Alemão deve ser testado por provas 

objetivas, e, a escolhida para isto desde o início do século XX foi a que hoje é denominada IPO, 
outrora Schutzhund, que é um difícil triatlo composto de 3 seções: Faro (A), Obediência (B) e 
Proteção (C).  

Ouvimos muito atualmente sobre a tal da “linhagem de trabalho”, mas, o que realmente seria 
essa linhagem? 

Na verdade eles são a mesma raça, controlada pelo mesmo organismo de registro, mas 
pertencem a uma linhagem genética específica para trabalho em polícias, proteção pessoal, 
guarda e companhia, muito distinta da linhagem de exposição; nosso único critério de escolha de 
reprodutores é o desempenho em trabalho, que é consequência natural e obrigatória de sua 
saúde, inteligência, disposição para trabalhar e servir, subordinação, agressividade e equilíbrio, 
sendo que, esse desempenho e saúde só tem condições de serem realmente avaliados quando 
um cão é treinado e submetido a trabalho por muitos anos. Não há como avaliar a aptidão para o 
trabalho sem colocar diretamente cada indivíduo a prova, em treinamento e, nas provas. 

Com relação ao padrão da raça, os cães de trabalho estão muito mais dentro do padrão do 
que os cães de exposição, onde há uma distorção de interpretação. São cães mais robustos, tem 



mais saúde, são mais rústicos, tem a estrutura física mais atlética, não tem aquela garupa 
“rebaixada” e aquele andar desengonçado, e o temperamento é muito mais equilibrado e mais 
confiável. São cães com aptidões desde atividades policiais de alta performance, esportes 
policiais e militares, proteção pessoal, guarda ou companhia, ou mesmo para quem quer apenas 
ter um companheiro para correr e levar para trotar de bicicleta, nadar, escalar montanhas etc.  

Não é nada novo, é apenas o Pastor Alemão primitivo, original, o "Rintin-Tin", que aos 
poucos foi meio esquecido e ofuscado pelo modismo dos cães de exposição. Os cães de 
exposição, por sua vez, foram selecionados apenas pelos seus quesitos estéticos, perdendo sua 
desenvoltura, saúde, longevidade, atletismo e o principal: o temperamento, que tanto consagrou o 
Pastor Alemão no século XX. Seu desenvolvimento foi maior porque é muito mais fácil e barato 
criá-los, já que não há nos cães de exposição a necessidade de treiná-los e colocá-los a prova, 
nem a preocupação extrema com a saúde e com a longevidade, sendo que não são submetidos a 
esforços e tem suas carreiras muito curtas em pistas, pois logo que chega um novo cão mais 
"moderno", aquele que estava vencendo as exposições anteriormente fatalmente será 
descartado, e, normalmente aos 5 anos, já está "aposentado", apenas cruzando e desfrutando de 
um prematuro descanso, na verdade talvez não muito merecido, devido ao fato de sempre 
haverem tido vida muito “fácil”.  

Por incrível que pareça, apesar de serem muito mais firmes e confiáveis na agressão 
quando necessário, os cães de trabalho são muito mais equilibrados e dóceis no convívio diário e 
com crianças. Como os critérios para a escolha dos cães que serão utilizados na reprodução não 
são estéticos, trata-se de uma linhagem muito heterogênea nesse quesito, ou seja, apresenta 
cães de uma variedade grande de colorações e tipos físicos, mas, sempre atléticos e com 
temperamento equilibrado e eficiente para o que se propõem. Por isso também se faz importante 
salientar que não é a cor cinza o referencial da qualidade, e sim a qualidade das linhagens, 
baseada no seu desempenho nas provas de trabalho. 

Abaixo, fotos de filhotes de exposição, que eu retirei de propagandas, ou seja, é o que eles 
oferecem de público; perceba o que eles estão fazendo com os cães, não tem como essas 
colunas e trens posteriores serem normais, os problemas só não aparecem mais clinicamente 
porque esses cães nunca são submetidos a esforços repetitivos como os cães de trabalho tem 
que ser pela vida toda: 

 

      
 

   



    
 

     
 

    
 

       
 



 

      
 
Estão criando pequenos monstrinhos, frágeis, flácidos, inertes, doentes. Todos os que 

trabalham com cães, e especialmente a classe veterinária tem que tomar conhecimento disso. 
 
 
 
 
 

                                       
 


