
 

 

Alterações no Tipo e na Estrutura Esquelética do 

Cão Pastor Alemão  
Por  

J. Walter S. Ferro, criador de cães da raça pastor alemão desde 1972, 

Juíz de criação e seleção da SBCPA nível internacional desde 1994, 

Dirigente Cinófilo, Articulista, Formador e Consultor em Cinofilia  

 

I – INTRODUÇÃO 

 O Cão Pastor Alemão começou a ser criado oficialmente bem no final do 

século 19, a partir do cruzamento de três tipos de cães existentes em regiões centrais da 

Alemanha. Eram notáveis cães de pastoreio de ovelhas, rústicos, resistentes, de fácil 

movimentação, destemidos e corajosos, ágeis e inteligentes, de muito boa estrutura 

óssea e muscular, com peso e tamanho adequados, atributos estes que os capacitavam 

para trabalhar incansavelmente na lida com as ovelhas, por longos períodos de tempo e 

em diferentes tipos de terrenos. Além disso, seu exuberante faro era de grande 

importância na proteção dos rebanhos dos seus predadores naturais.  Coube ao Major 

Von Stephanitz, um oficial de cavalaria, dar início à criação oficial dessa raça de cães, à 

qual atribuiu o nome de Cão Pastor Alemão. Foi ele quem definiu o padrão da raça e 

fundou a SV (Verein fur Deutsche Schäferhunde), da qual foi seu primeiro presidente. 

Logo de início, passou a ser utilizado no país de origem como cão policial, guarda 

residencial e guia de cegos. Sua chegada ao continente americano foi logo após a 

Segunda Guerra e se tornou popular no mundo inteiro com a estreia no cinema do cão 

Rin-Tin-Tin e seu inseparável amigo, o soldado Rusty. Hoje, pelas suas múltiplas 

atividades como cão de trabalho, o Pastor Alemão é considerado a raça número 1 em 

versatilidade em todo o mundo. Recentemente, foi divulgado o resultado de importante 

pesquisa sobre as 50 raças caninas mais populares em todo o mundo, tendo por base 

dados colhidos através do Google num período de 12 meses, de agosto de 2018 a julho 

de 2019.  Neste trabalho o pastor alemão é considerado como a 2º raça mais popular no 

mundo e se mantém também nessa posição nos Estados Unidos. Aliás, as 3 raças mais 

populares são as seguintes: Buldog (1º no mundo e 3º nos EUA), Pastor Alemão (2º no 

mundo e 2º nos EUA) e Labrador Retriever (3º no mundo e 1º nos EUA). É oportuno 

lembrar aqui que o Pastor Alemão foi criado inicialmente para atuar exclusivamente no 

pastoreio de ovelhas, mas logo, pelas suas inúmeras qualidades e aptidões físicas, se 

popularizou em todo o mundo como um cão de trabalho multifuncional, tornando-se um 

campeão em versatilidade.  É natural que, para atender a esses novos desafios, os 

objetivos iniciais da raça passaram por modificações. Novos regulamentos de criação e 

novos requisitos de provas de trabalho foram implantados, alterações no manejo, no 

adestramento e até no padrão da raça foram feitos para uma melhor adequação a essas 

novas atividades.      



 

 

 

2 – Mudanças no Tipo e na Estrutura Esquelética 

De 1893, quando se estabeleceu o padrão oficial da raça, até os dias atuais o 

Pastor Alemão passou por muitas alterações anatômicas, com significativas mudanças 

no tipo e na sua estrutura esquelética. Como se pode perceber nas tabelas abaixo, o 

processo de evolução da raça desde o início da criação até a metade do século passado 

foi lento e cheio de altos e baixos devido às duas grandes guerras, que afetou toda a 

economia da Europa e, em especial, a da Alemanha, acarretando  consequentemente 

uma sensível redução na quantidade e também na qualidade do plantel. Contribuiu para 

isso, também, a suspensão por 7 anos dos eventos da Sieger na 1ª guerra e por 8 anos na 

2ª guerra. Sem esses eventos não havia como avaliar o nível da criação, nem promover 

intercâmbio entre os criadores. Ademais, a drástica redução do plantel nas guerras 

também afetou bastante a qualidade dos cães em decorrência de parte do acervo 

genético que se perdeu.   

 

Tab. 1 – Período de 1900 até 1937 

Hektor von Schwaben 

Sieger de 1900-1901 

Arno v. d. Eichenburg 

Sieger de 1913 

1ª Guerra Mundial 1914-1919 

(Não houve eventos Sieger) 

  

(Nas 14 edições da Sieger 

antes da 1ª Guerra Mundial 

praticamente não houve 

alterações significativas no 

tipo do pastor alemão. As 

caudas iam só até os jarretes 

Erich von Grafenwerth 

Sieger de 1920 

Pfeffer von Bern 

Sieger de 1937 

2ª Guerra Mundial 1938-1945 

(Não houve eventos Sieger) 

  

(Nas 18 edições da Sieger no 

período até à 2ª Guerra, nota-

se algumas alterações 

estruturais, com melhoria  

das angulações. As caudas já 

ultrapassam os jarretes ). 

 

A Tab.1 acima mostra que praticamente não houve evolução no primeiro 

período (de 1900 a 1913), enquanto no segundo período (de 1920 a 1937) mostra 

algumas mudanças positivas, principalmente quanto às angulações anteriores e 

posteriores. 

 

 

 



 

 

 

Tab. 2 – Período de 1946 até 1983 

Volker vom Sonnenstein 

VA1 Sieger de 1946 

Rolf v. Osnabrücker Land 

VA1 Sieger de 1951 

Alf vom Nordfelsen 

VA1 Sieger de 1955 

   

Condor vom Hohenstamm 

VA1 Sieger de 1958 

Veus von der Starrenburg 

VA1 Sieger de 1961 

Ajax von Haus Dexel 

VA1 Sieger de 1963 

   

Bodo vom Lierberg 

VA1 Sieger de 1967 

Arras vom Haus Helma 

VA1 Sieger de 1971 

Dick von Adeloga 

VA1 Sieger de 1973-74 

   

Canto von Arminius 

VA1 Sieger de 1978 

Nathan von der Pelztierfarm 

VA1 Sieger de 1981-82 

Dingo von Haus Gero 

VA1 Sieger de 1983 

   

 

 Tab.2 acima mostra que a partir do Sieger de 1946, o VA1 Volker vom 

Sonnenstein, até o Sieger de 1983, o VA1 Dingo von Haus Gero, houve uma grande 



 

 

evolução da raça, com os cães apresentando cabeças mais fortes e bem formadas, 

maxilares fortes, máscaras bem marcadas e orelhas bem colocadas. Também se nota 

uma maior robustez de pescoço, tronco e coxas. A linha superior já não é curvada para 

dentro e a garupa é mais comprida e com um caimento equilibrado em relação ao dorso. 

A linha inferior já não tem a forma esgalgada e o conjunto peito e antepeito com melhor 

formação e equilíbrio. Surgiu um novo tipo anatômico com mudança da sua estrutura 

esquelética, conforme Fig.1 ao lado: 

 Deve-se a Rolf vom 

Osnabrücker Land, Sieger de 

1951, a maior contribuição para 

a evolução da raça nesse 

período, pois através dele foi 

conseguido o tipo anatômico e 

a estrutura esquelética da figura 

ao lado, que tem como modelo 

e fiel representante Dingo von 

Haus Gero, Sieger de 1983.  

Os 4 grandes chefes-

de-raça daquela época eram 

Canto, Quanto Wienerau, Mutz 

Pelztierfarm e Marko Cellerland, todos nascidos no final da década de 60. Com exceção 

de Marko, todos os outros são descendentes de Rolf vom Osnabrücker Land, como se 

pode constatar da Tab.3 abaixo:                                                                                                                           

  

Tab.3 – Chefes de Raça dos Anos’70 - Parentesco com Rolf   

V1 Canto Wienerau (Hein von Königsbruck X Liane v. d. Wienerau) 

O pai de Canto era trineto de Rolf. Sua mãe Liane era filha do VA2 Jalk vom Fohlenbrunnen. 

VA Quanto Wienerau (VA Condor Zollgrenzschutz Haus X Yoga Wienerau) 

O pai de Quanto era bisneto de Rolf. Pelo lado materno, Quanto era neto de Lido Wienerau, irmão de 

ninhada de Liane, mãe de Canto (portanto, Quanto era sobrinho de Canto). 

Quanto tem consanguinidade 4-5,5 no VA1 Alf vom Nordfelsen, que também é trisavô de Mutz. 

VA Mutz Pelztierfarm (Axel v. d. Pelztierfarm X Heidi von Haus Bickert) 

O VA2 Mutz é trineto de Rolf, de quem tem uma forte consanguinidade 4,4-4. 

 

Como se vê na Tab.3, Canto, Quanto e Mutz, principais raçadores dos anos’70, 

são descendentes de Rolf vom Osnabrücker Land, comprovando a força genética e a 

grande contribuição deste reprodutor na evolução da raça, fixando um novo tipo 

anatômico e uma nova estrutura esquelética. Também aqui se comprovou que os 3 

chefes de raça têm outras relações de parentesco, sendo que Canto e Quanto são 

Fig.1 – Tipo anatômico e estrutura esquelética 

 



 

 

parentes através da famosa Ninh-L Wienerau (Lido-Liane), enquanto Quanto e Mutz 

são parentes através do Sieger Alf vom Nordfelsen. Já Marko vom Cellerland, que não 

tem Rolf na sua ascendência genética e não é parente dos demais próceres, não manteve 

a sua sequência genética e sua linhagem foi se enfraquecendo a partir dos anos’80.   

 

Tab.4 - Período Recente, de 1984 a 2006 

Uran v. Wildsteiger Land 

VA1 Sieger de 1984-85 

Quando von Arminius 

VA1 Sieger de 1986-87 

Fanto vom Hirschel 

VA1 Sieger de 1990-91 

   
Zamb von der Wienerau 

VA1 Sieger de 1992 

Jeck vom Noricum 

VA1 Sieger de 1993 

Visum von Arminius 

VA1 Sieger de 1996 

   

Rikkor von Bad-Boll 

VA1 Sieger de 1998-99 

Ursus von Batu 

VA1 Sieger de 2000 

Yasko vom Farbenspiel 

VA1 Sieger de 2001-02 

   
Bax von der Luisenstrasse 

VA1 Sieger de 2003 

Larus von Batu 

VA1 Sieger de 2004-05 

Zamp vom Thermodos 

VA1 Sieger de 2006 

   



 

 

O período de 1984 a 2006 (Tab.4) foi de grandes avanços na criação, com uma 

melhor padronização do tipo e da coloração dos animais. Destaque para o trem anterior, 

com melhoria no comprimento e posicionamento do úmero em relação à escápula e. em 

consequência, a cernelha bem formada passou a ter melhor conexão com o dorso, 

harmonizando a linha superior num caimento perfeito desde o pescoço até a garupa.   

Também houve alterações no trem posterior, com as angulações mais acentuadas.  

Este importante período, que considero o melhor momento da raça, pode-se 

atribuir à extraordinária reprodutora Palme vom Wildsteiger Land, mãe do bi-sieger 

Uran vom Wildsteiger Land (VA1 1984-85) e do bi-sieger Quando von Arminius (VA1 

1986-87). Palme vem do cruzamento das linhas Mutz Pelztierfarm X Canto Wienerau, 

pois seu pai Nick von der Wienerau é bisneto de Mutz e a sua mãe Fina vom Badsee é 

bisneta de Canto.  Para que se tenha uma idéia da força genética de Palme, basta saber 

que no período recente de 1984 a 2006, com exceção de Fanto vom Hirschel, bi-sieger 

de 1990-91, todos os demais campeões alemães até a presente data são descendentes de 

Palme. E certamente isso perdurará por muitas gerações. Portanto, podemos afirmar que 

a contribuição que a matriz Palme Wildsteiger Land deu a criação atual é tão 

significativa quanto a que Rolf vom Osnabrücker Land deu à criação no período 

posterior à 2ª guerra mundial, com uma diferença a favor de Palme, que, por ser fêmea, 

teve uma produção bem menor do que a de Rolf.    

 

Tab.5 – Período Atual, de 2007 a 2019 

Pakros d’Ulmental 

VA1 Sieger de 2007 

Vegas du Haut Mansard 

VA1 Sieger de 2008-09 

Remo vom Fichtenschlag 

VA1 Sieger de 2011-12 

   

Ballack v.d. Brucknerallee 

VA1 Sieger de 2014-15 

Gary vom Hühnegrab 

VA1 Sieger de 2017 

Willy vom Kuckucksland 

VA1 Sieger de 2018-19 

   

 



 

 

A Tab.5 acima mostra a evolução a pastor alemão no período de 2007 a 2019, 

E nestes 13 anos as referências já não eram Quanto, Canto e Mutz, mas sim Uran 

Wildsteiger Land, Quando Arminius, Fedor Arminius e Cello Romerau. E mesmo estes 

últimos raçadores já estavam sumindo dos retrovisores da história, pois mais à frente já 

estavam seus descendentes, como Ursus Batu, Hill Farbenspiel, Bax Luisenstrasse e 

Zamp Thermodos e novas alterações estruturais e anatômicas no Pastor Alemão 

passaram a ocorrer (Tab.4).  

Um novo tipo e uma nova 

estrutura esquelética (Fig.2 ao 

lado), com a linha superior mais 

curvada a partir da cernelha, a 

frente mais elevada e a traseira 

bem mais baixa,  surgiram a 

partir do VA1 Bax 

Luisenstrasse, passando pelo 

seu filho VA1 Pakros 

d’Ulmental e pelo seu neto o 

2xVA1 Vegas du Haut Mansard.  

Do cruzamento do 2xVA1 Remo vom Fichtenschlag com uma filha de Vegas (Oprah v. 

Aurelius) nasceram o VA1 Omen v. Radhaus e seu irmão Opus. Da cruza de Omen com 

Jalmari Hühnegrab (Dux Intercanina-Zamp Thermodos) deu o VA1 2017 Gary 

Hühnegrab e sua irmã a VA1 2018 Gamba. Da Cruza de Opus com a neta de Vegas, 

Milla Kuckucksland, deu o 2xVA1 Willy Kuckucksland, que tem consanguinidade 3-3 

em Vegas e 5-4,5 em Bax Luisenstrasse, ficando, assim, comprovada a influência  que o 

encadeamento Bax > Pakros > Vegas exerceu sobre o novo tipo e estrutura esquelética 

da atualidade  (Fig.2 e Tab.6).     

 

Tab.6 – Quadro da Evolução da Raça 

  

  
 

Fig.2 – Novo tipo e estrutura esquelética atual 
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