
Reflexões sobre o ofício de criar cavalos 



DENTRO DO ESPÍRITO DE RENOVAÇÃO APRESENTADO 
 

 PELO GRUPO DE CRIADORES QUE COMPÕEM O  
 

PROJETO RESGATE, APRESENTAMOS ALGUMAS   
 

SUGESTÕES QUE ACREDITAMOS BENÉFICAS PARA O  
 

DESENVOLVIMENTO  DA RAÇA 
 
 



O MAIS IMPORTANTE É RESGATAR VALORES 



A FUNÇÃO FARÁ 

A FUNÇÃO APARA  AS  ARESTAS 

O QUE FOI FEITO ESTÁ FEITO 

RAÇA  ACHAR SEU RUMO E JUSTIFICAR A CRIAÇÃO 

BEM OU MAL NÃO DÁ PARA VOLTAR ATRÁS 

TEMOS QUE ESTIMULAR FUNÇÃO  



O CAMINHO QUE LEVA À OBTENÇÃO DE BONS PLANTÉIS DE SELA  E ANDAR É 

LONGO E A PREMIAÇÃO CIRCUNSTANCIAL, PORTANTO  O  PERCURSO DEVE SER       

DIVERTIDO 



GANCHO PROJETO RAÍZES 

F XAIÁ DA TURQUIA 

DITADOR EJ 

JUBA DO PROJETO RAÍZES - 2007 

Animais que estiveram presentes 
 no Projeto Raízes 

Animais que nasceram 
 no Projeto Raízes 

Cutia MT – Mãe de Favacho MT 

CAMPEÃ NACIONAL DE ANDAMENTO 



JUMA – CANASTRA -EMOÇÃO  SP DO PAPU-  VENTANIA PORÃ  
( ENTRE OUTRAS),  
TODAS NASCIDAS DURANTE O PROJETO RAÍZES -SÃO EXCELENTES DE ANDAR, 
MAS NÃO TIVERAM UM EDUARDO FRANÇA PARA APRESENTÁ-LAS 
 EM EXPOSIÇÕES 

CANASTRA DO PROJETO RAÍZES 

RA VENTANIA PORÃ EMOÇÃO SP DO PAPU 

JUMA DO PROJETO RAÍZES 



MELHORAMENTO DE UMA RAÇA 

LEMBRAR QUE 



PASSA OBRIGATORIAMENTE POR  

PROVAS FUNCIONAIS –  HÁ QUE AVALIAR 

ANDAMENTOS – Passo, marcha e galope 

MANEABILIDADE 

TEMPERAMENTO 

MONTABILIDADE 

RESISTÊNCIA 

MORFOLOGIA – Importância da exposição 



QUAL MORFOLOGIA ? 

ÁRABE LUSITANO 

HANOVERIANO PSI 



NUNCA ESQUECER RUSTICIDADE 



PEDIGREE E FAMÍLIA : DÃO IDÉIA DO QUE 

PODERÁ SER O ANIMAL 
 

PERFORMANCE: MOSTRA O QUE ELE É CAPAZ 

DE FAZER - TRAZ MORFOLOGIA ADEQUADA – MOSTRA 
EFICIÊNCIA 
 

PROGÊNIE: MOSTRA ERROS E ACERTOS NOSSOS 

SELEÇÃO DEVE SER INTEGRAL 
FENOTÍPICA E GENOTÍPICA 

VAI ALÉM DO ANIMAL EM SI:  ACASALAMENTO, LINHAGEM, SORTE, MANEJO ETC. 



Importante para o grupo 
Promover provas 
 
Participar de provas –( funcionais, cavalgadas, andamento etc.) 
 
Valorizar animais que tenham participado  
 
Seguir produção das boas éguas 

 
Esquecer um pouco de exposições – MUDAR VISÃO 
 
Estudar ancestrais na medida do possível 
 
Conhecer as origens da sua tropa 
 
Testar funcionalmente seus animais 
 
Melhoramento é  rebanho – aumenta chance de bons indivíduos 
 
Estudar um pouco de genética  - ex.: consangüinidade, heterose 



Sobreviverá quem valorizar função  



Problemas operacionais: Funcionamento, custos, coberturas, 

tempo, como avaliar 

Não  adianta lista se não mudar forma de analisar raça 

Exposição é elitista e induz seleção econômica 

A base é que dá sustentação – investir no usuário 

Atribuir muitos pontos no ranking para provas 

Sobreviverá quem valorizar função  

Questões  a ponderar sobre o Projeto 



MAIS IMPORTANTE QUE LISTAR ANIMAIS É RESGATAR VALORES 



Qual é o cavalo que queremos  

deixar para nossos netos? 



 A hora é de reflexão, e é importante tentar compreender o processo 

que nos trouxe até aqui. 

 Faz-se necessário projetar um futuro para a raça baseado em  seus 

reais conceitos e qualidades, adequando-os ao momento que  vivemos. 

 Estabelecer metas de curto, médio e longo prazo e uma diretriz  maior 

que nos forneça a direção e o sentido dos ajustes nos  desvios eventuais do 

nosso percurso. 

 E é sempre bom lembrar que a utilização do cavalo, nas suas  

variadas formas, é que vai atrair as pessoas e garantir que  tenhamos uma 

pirâmide de criadores e usuários sólida e alicerçada  desde a sua base, 

permitindo o desenvolvimento equilibrado e  saudável da raça. 



TEXTOS DE OUTROS AUTORES 



“A seleção deve ser integral na busca de uma 

conformação zootecnicamente aceitável e uma capacidade 

funcional e orgânica de comprovada aptidão para o que se 

pretende da raça. Na seleção dirigida pelo homem, os três 

aspectos: racial, funcional e morfológico, devem ser 

contemplados simultaneamente”. 

 
(Roberto C. Dowdall) 

O conceito moderno de seleção 



Transitar pelo caminho da seleção 

funcional não é só o resultado de exercer 

com responsabilidade nosso ofício de 

criador, mas também a posição inteligente 

de quem aspira a uma razoável e bem 

sucedida exploração de seu rebanho”. 
(Roberto C. Dowdall) 

A Seleção Funcional 



“Resumindo, este período a que se chamou “O Presente” 

constitui em : 

 - Preservar o tipo rácico – o exterior do cavalo – e as suas 

características mentais na linha da seleção antiga; 

- Valorizar a funcionalidade e a qualidade dos andamentos 

na classificação dos reprodutores; 

- Concentrar a atividade desportiva em três modalidades: a 

equitação de Trabalho, o Ensino e a Atrelagem; 

- Apoiar a tauromaquia como atividade de exibição, teste e 

seleção; 

- Divulgar nos grandes mercados de exportação a política 

de melhoria contínua da qualidade morfológica e funcional dos 

cavalos Lusitanos como característica importante para a 

venda”. 

“Uma coisa é notar um animal como exemplar da raça, 

outra é apreciá-lo pelas capacidades funcionais demonstradas, 

outra é levar em consideração a sua genealogia, e outra ainda 

é formar juízo pela qualidade da sua descendência”. 

 (Pedro Ferraz da Costa) 

O respeito pela tradição não exclui o amor ao progresso 

 

SOBRE O CAVALO LUSITANO 



As provas morfofuncionais, decisivas para a detecção 

das capacidades funcionais, como base de um programa 

de melhoramento, foram de tal eficácia que bastará 

analisar a evolução dos mínimos exigidos para o concluir. 

Tiveram uma outra conseqüência de transcendente 

importância que foi o de evidenciar os caracteres étnicos 

de morfologia, índole e temperamento que são hoje 

apanágio da raça”. 

 (João Costa-Ferreira) 

Seleção funcional em Portugal 



ESPECÍFICO SOBRE MANGALARGA 



“Entendo por modernidade, não apenas mudar o padrão racial, o fenótipo do cavalo, 

para habilitá-lo a provas não condizentes com sua estrutura. E sim a criação de provas que 

venham exaltar as suas qualidades inatas, aprimorando a sua morfologia e valorizando o seu 

desempenho, atraindo com isto os aficionados dos esportes eqüestres para cavalo 

Mangalarga como animal de provas”. 

                                 
“Hoje, como ontem, continuo a defender o ponto de vista de que o cavalo, antes de tudo, 

é uma expressão cultural, folclórica. Em todos os tempos, o cavalo ligou a sua raça ao país de 

sua origem, refletindo os costumes donde provinha. 

Assim, o cavalo marchador encilhado com o lombilho ou o arreio de cabeça, revela o 

Brasil caipira identificado do norte de Minas a São Paulo. 

João Francisco Diniz Junqueira e Celso Torquato Junqueira, criadores e cavaleiros, 

procuraram adaptar o arreio de cabeça a uma melhor equitação, mas conservando o colorido 

próprio do original”.  

 
Eduardo Diniz Junqueira 



    

“Nas raças especializadas de cavalos de esporte, onde a vitória é o que interessa, é fácil estabelecer 

objetivos, o bom é o que vence, a escolha dos vitoriosos é bastante eficiente pelo fato em si, bem como pela 

extrema seletividade das provas aperfeiçoadas por séculos. A escolha de um cavalo de sela para diversos 

usos, tais como trabalhos de fazendas de gado, cavalgadas, com participação de toda a família, enduro entre 

amigos, enfim usos para cavaleiros não especializados, mas que gostam de cavalgar, gostam de cavalo ou 

que precisam dele para seu serviço sem preocupação de serem grandes ginetes, embora possam ser 

incomparáveis cavaleiros, é bem mais complicada. 

Enganam-se muito aqueles que julgam os cavalos de concursos clássicos como representantes da 

morfologia e caracteres ideais para sela doméstica, embora tenham sido selecionados a partir daqueles e 

deles guardem a maioria de seus atributos, pela especialização perderam qualidades fundamentais. O 

verdadeiro cavalo de sela é dócil, frugal, parceiro do homem, conviveu com ele muitas vezes na mesma tenda 

por séculos, viveu com aquele homem que o cavalgava por instinto, não por treinamentos técnicos e 

especializados, este cavalo também tem uma tremenda resistência ao sofrimento, pois participou com seu 

cavaleiro de todas as dificuldades desde que fosse por ele estimado e compreendido. O cavalo de sela tem 

ainda um caractere que o diferencia em muito dos outros, ele é antes de tudo intuitivo, ele sabe o que fazer 

quando os obstáculos aparecem, age por contra própria, traz em si os milhares de anos de seleção e a 

confiança de seus cavaleiros, à maioria dos cavalos de provas, este caractere foi subtraído pela necessidade 

da precisão, a submissão total à vontade de seus cavaleiros extremamente especialistas é um imperativo 

inquestionável, tal exigência leva-os a verdadeiros robôs com perda total de sua espontaneidade. 

Faço essa análise porque ouço a miude dizer-se que os mangalarga de hoje são muito mais bonitos 

que os antigos, sem uma explicação correta do porquê. A beleza zootécnica é uma função direta do objetivo 

da criação, a morfologia só estará correta se a criatura corresponder aos propósitos da criação, uma 

qualidade em uma determinada raça pode ser um grande defeito em outra, a busca no mangalarga de um 

modelo morfológico que se aproxime daquele dos cavalos de adestramento clássico, pode perfeitamente não 

corresponder aos anseios de seus inúmeros usuários. Vejo hoje uma necessidade premente da seleção de 

nossa raça voltar-se para seus cavaleiros tradicionais, convocando-os a opinarem sobre seu futuro”. 

“Propositalmente em nenhum momento falei do andamento natural, gracioso, solto, garboso e macio 

já que sem ele nossa raça não teria qualquer distinção para merecer sua continuidade”. 

  

 

(Francisco Marcolino Diniz Junqueira) 



A FUNDAMENTAL QUESTÃO DOS ANDAMENTOS 
* José Floriano Martins era criador famoso. Na época, acabava de se estabelecer na 

sua nova fazenda São Bento da Esmeralda no município de Pirajuí. Formava sua criação 50 
éguas de alto valor zootécnico e excelente genealogia, servidas por dois famosos 
garanhões: Maxixe e Legítimo, o primeiro filho de Pensamentos e o segundo, o derradeiro 
filho de Colorado. Entre as éguas, Masurca, Conga e Rumba, todas irmãs próprias de 
Maxixe; Turca, Cacheada e Flanela representando a elite da seleção de Antenor Junqueira 
Franco, Fada e Pitanga de invulgar beleza. 

Visitar a Fazenda Esmeralda era ter a oportunidade de ver reunido os melhores 
representantes das mais famosas criações Paulistas. Assim com verdadeira emoção 
programei passar um dia com o Floriano, e conhecer a mais comentada tropa daqueles 
tempos (1954). Chegamos cedo, Floriano acompanhado de seus filhos e o dedicado 
Mário, nos esperava na sede da Fazenda. Depois de um cafezinho à Paulista, descemos 
para as cocheiras. Os animais eram apresentados em um recinto quadrado e coberto, 
anexo às baias, cujo piso era de chão batido. Em primeiro lugar mostrou os reprodutores, 
todos montados para apreciação dos andamentos, e só depois de exibição dinâmica 
completa, é que foram mostrados desarreados para exame estático. Em seguida as éguas, 
fazia monta-las em pêlo, nos colocando no centro do quadrado para apreciá-las voltear na 
marcha. Assim uma a uma as 50 matrizes desfilaram, e só depois de se apreciar seus 
andamentos é que voltavam pra a análise dos exterior. 

Sem dúvida as lições recebidas eram preciosas, e a perfeição do exterior era 
considerada complementar do típico andamento que define a raça. 

 



Sempre acompanhado por Boia, que além de amigo também era seu gerente, 
mandava montar égua por égua, comentando os seus andamentos elogiando umas e 
criticando outras. Somente se preocupava em analisar a conformação das melhores de 
marcha, porque considerava básica aquestão dos andamentos. 

* Bons tempos aqueles em que se valorizavam os andamentos, bons mestres aqueles 
que assim preconizavam, pena que não chegaram a fazer escola. Suas lições hoje estão 
esquecidas. Em muitas fazendas que visitamos (ou estabelecimentos de criação) os 
animais são apresentados puxados para se constatar suas belezas, e quando muito 
tocados para apreciação de seus andamentos. O equilíbrio do animal em movimento 
desmontado não é o mesmo do animal montado, isto porque o centro de gravidade no 
segundo caso ocupa posição completamente diferente que no primeiro caso, o que 
acarreta no animal disposições diferentes. A seleção desta maneira é falha, só levando a 
progressos na parte estática, transformando nossos cavalos valiosos bibelôs. 

* Sebastião de Almeida Prado, um dos artífices do Mangalarga, era homem de dotes 
excepcionais. Profundo conhecedor de cavalos, marcou época como grande selecionador 
da raça Mangalarga. Tive o privilégio de conviver com este grande homem e a ventura de 
gozar de sua amizade. Por muitas vezes fui à Fazenda Anhangaí e passei memoráveis dias 
ao seu lado, observando os seus conhecimentos e decorando as suas máximas. 
Sururu,Sete de Ouro, Cipó foram seus crioulos, além de uma manada de éguas que até 
hoje seria elite na raça. Garricha, Macacheira, Flanela, Cegonha, foram estrelas de seu 
plantel.  



Acorda criador de Mangalarga, é tempo de mudarmos esta errada mentalidade. 
Não permitam que se desvirtue toda uma orientação fundamental desde a fundação 
da raça. Nas Exposições exijam que os Campeões além de bonitos e perfeitos sejam de 
andar cômodos. 

Existem centenas de raças de cavalos de sela. O Mangalarga se distingue delas 
porque tem um atributo a mais, o seu andamento característico. Se eliminarmos dele 
este atributo a mais, ele não passará de mais uma das muitas raças de cavalo de sela 

 
 
 

FAUSTO SIMÕES. 
Fazenda Santa Virginia 

Cafelândia 
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OBRIGADO 

Esperamos, com esse trabalho, estar colaborando para uma revigoração de 
uma parte importante de nossa história e das nossas tradições rurais e com 
o fortalecimento, através do aumento da variabilidade genética e avaliações 
mais objetivas, desse patrimônio genético brasileiro que é a Raça 
Mangalarga. 


