
A importância das raças



Vez ou outra vemos discussões sobre pessoas defendendo a manutenção 
de raças enquanto outras pessoas defendem que o comércio e o 
desenvolvimento de cães é algo prejudicial. Geralmente estes argumentos 
são acompanhados de pedidos para que, ao invés de comprar um cão de 
raça, prefira adotar um cão sem raça definida.


Em muitas destas discussões, o que vemos é um belo exemplo de pré-
conceito. Tanto por parte dos apoiadores de raças, quanto por parte dos 
que apoiam a adoção. Exatamente para colocar abaixo este pré-conceito 
nós montamos este documento.





Porque a raça é importante?

As raças de cães são a história do próprio mundo. Nós não criamos raças 
simplesmente porque, em algum momento, achamos divertido ou bonito, 
criamos porque percebemos que os lobos e os cães selvagens eram os 
únicos animais que demonstraram o desejo de formar uma aliança conosco 
quando começamos a vida neste planeta.

Estes animais perceberam que perto de nós eles teriam abrigo e comida 
disponível, por outro lado, nós humanos percebemos que estes animais 
tinham habilidades que variavam de alertar e atacar invasores, até 
estratégias bem elaboradas de caça que eram extremamente importantes.

Assim começou o nosso elo neste planeta, não era algo sobre matar e 
comer, era sobre unir-se e sobreviver.


Com o tempo e a evolução do homem, adquirimos a capacidade de 
compreender a lógica destes animais. Era possível treina-los para separar e 
pastorear, para caçar, para cercar, para defender, para atacar, para trazer e 
para nos acompanhar em qualquer aventura. Assim descobrimos que 
determinados tipos de cães eram melhores para algumas funções do que 
outros. Claro que todos os cães podem fazer qualquer uma destas funções, 
todos vem da linhagem dos lobos ou cães selvagens. Mas certamente 
alguns terão mais destaque do que outros em certas atividades, 
simplesmente porque são treinados para isso a milhares de anos.





Responsabilidade dos criadores.

Excelentes criadores dão continuidade a história da parceria mais longa 
deste planeta: Humanos e cães.

Eles fazem o melhor para manter excelentes exemplares, cuidam, 
alimentam, suplementam e investem pesado para que seus exemplares 
sejam dignos de preservar e representar a raça e sua função. 
Esta é a diferença que faz cães terem o peso correto, saúde e bom porte. 
São bons filhotes, frutos de amor, paixão e um objetivo: preservar o melhor 
da raça.

Quando um filhote não atende os padrões ou esta muito longe do peso, 
pelagem e outras características ideais. Isso não só pode denunciar maus 
tratos, mas também um criador ruim, que não se incomoda com as vidas 
que esta gerando e usando para gerar. Interessa apenas um preço e venda, 
se o comprador tiver algum tipo de problema, não terá nada que guarde 
seus direitos e nenhum tipo de ajuda por parte do criador, o prejuízo será 
apenas seu e do seu cão.





Não sou um criador profissional, posso gerar ninhadas?

Claro, e neste caso existem dois caminhos que nós enxergamos para as 
boas práticas: 
 
Neste primeiro caminho, você irá gerar cães dentro de sua propriedade e 
para uso próprio, uma fazenda por exemplo. Se este for o caso, cabe a 
você decidir por registrar e documentar seus cães ou não. Isto nada irá 
mudar para você, será apenas uma questão de opção. 
 
No segundo caminho, quando você decide vender os cães, é preciso ter 
mais responsabilidades e percorrer o caminho correto. 
O correto seria os cães envolvidos no cruzamento serem registrados e um 
pedido formal de autorização do cruzamento para o canil de origem destes 
cães, afinal, nos registros você irá o nome deste canil. 
No momento da entrega dos filhotes, deve ser entregue aos novos donos 
todos o documento de registro e qualquer informações que você julgar 
necessário, isto garante que você esta trabalhando de forma honesta e 
garantindo que esta vendendo algo legítimo.


Boas práticas de saúde antes, durante e depois da gravidez são 
necessárias para manter a boa saúde da “mãe” e seus filhotes.

Garantindo estes caminhos você estará contribuindo para manter a 
excelência da raça, valorizando os filhotes e trabalhando em prol de uma 
vida saudável para eles.





Os cães sem raça definida (SRD)

Por outro lado, os cães sem raça definida existem a margem dos cães de 
raça. Muitas pessoas pensam nestes animais com dó ou desprezo. Não 
existe ignorância maior.

Cães são cães, a raça se torna um “manual de instruções” para mostrar o 
que é aquele cão e o que ele faz de melhor. Quanto mais puro for o cão, 
mais ele irá utilizar as características da raça para extravasar a energia e a 
frustração em excesso.

Exatamente por isso, qualquer discussão para desmerecer ou saber quem é 
o melhor se torna uma grande bobagem e um claro sinal de ignorância 
sobre o assunto. A única diferença é que, em um cão de raça, nós sabemos 
exatamente o objetivo de sua vida e, no outro, temos que aprender a 
observar, pesquisar e nos surpreender com o que vamos encontrar, ambos 
carregam muita história e são apaixonantes.


Por isto, o combate não se da entre cães de raça e SRDs, mas sim, aos 
irresponsáveis que criam sem cuidado e responsabilidade alguma, fazendo  
surgir novos cães de rua todos os dias.
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