
43ª. Exposição Nacional Mangalarga 2021 

Considerações da área técnica 

A Exposição Nacional é o maior evento da raça e essa 43ª. foi especial desde a sua 

concepção e organização prévia. O Colégio de Jurados, assessorado pela diretoria 

técnica, realizou o acompanhamento de todos os eventos ao longo do ano e a partir das 

experiências e respectivas avaliações, teve autonomia para definir a sistemática de 

julgamentos e a escala dos jurados. A sistemática escolhida foi a de comissões com três 

jurados para os quesitos da dinâmica e outros três para a morfologia. O julgamento da 

marcha dos animais adultos e os julgamentos da morfologia foram realizados em 

dissenso. A metodologia de julgamento em comissões permite que o resultado seja fruto 

da manifestação de maior número de jurados. O dissenso dá a cada jurado a necessária 

independência e transparência das suas observações. O Colégio de Jurados fez a opção 

por escalar jurados, entre aqueles do quadro que além da competência demonstrada 

nos eventos acompanhados, não haviam participado da Nacional do ano anterior e não 

possuíam vínculo com nenhum expositor ou animal.   

Cada um dos jurados, de forma autônoma e independente atuou observando os quesitos 

descritos no Padrão Racial e Regulamento, seguindo-se rigorosamente a sistemática de 

julgamentos. Deram suas classificações com personalidade, a partir de suas convicções 

e embasamentos técnicos. Na marcha compararam os animais ao cabresto de forma 

criteriosa, equitaram todos os animais adultos com equidade e alta qualidade e 

orientaram a marcha livre. Na morfologia avaliaram os aprumos em dinâmica assim como 

as demais fases de forma metódica. Tanto na dinâmica quanto na morfologia os 

comentários foram claros, bem construídos e didáticos, retratando aquilo que haviam 

enxergado e ponderado.  

Ressalta-se que manifestações de criadores, assessores, diretores, apresentadores ou 

de quem quer que seja, não resultaram em interferência na conduta dos jurados e por 

consequência não alteraram a linha de julgamentos.  

Num evento como esse, discordâncias quanto aos resultados acontecem. A valorização 

e ou penalização de algumas características são questionadas e as divergências quanto 

aos pesos dados entre os quesitos são discutidas e devem ser muito bem analisadas. 

Aperfeiçoamentos dos regulamentos devem ser pensados. Todo o acontecido nas pistas 

foi acompanhado de perto e serão objeto de discussões e debates visando 

aprimoramento. Críticas construtivas e sugestões são muito bem-vindas. 

Para finalizar é importante mais uma vez agradecer o respaldo dado à área técnica nessa 

Nacional e parabenizar toda a equipe da ABCCRMangalarga que com seu trabalho 

incansável e competente realizaram mais esse grande evento.  
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