
A maturidade fisiológica como referência para a  

intensidade de treinamento de cavalos de esporte 

 

Autoria: Ma. Claudia S. Leschonski, MV  

 

 Recomenda este artigo. 

 

 

A base deste artigo foi uma série de conversas que tive com nossa amiga e ex-aluna 

Barbara Klein, que na época estava fazendo um mestrado em zootecnia e equinocultura. 

Sua dissertação visava sobre o ajuste de selas em cavalos da raça Mangalarga 

Marchador, e nesta ocasião ela me solicitou “referências científicas sobre o início da 

maturidade fisiológica dos potros”. Segundo ela, alguns criadores, proprietários e 

treinadores de cavalos questionavam a idade em que os animais estariam desenvolvidos 

o bastante para o trabalho montado. Sabemos que a montaria precoce de potros, às 

vezes até mesmo aos dois anos de idade, tem sido uma tendência em alguns grupos 

ligados à raça. Lembro-me de ter ficado bastante irritada com isso, já que acredito que 

todas as pessoas de alguma maneira envolvidas com cavalos sabem (ou deveriam 

saber...) que a maturidade dos equinos acontece aos cinco anos. Antes disso eles são 

POTROS, podendo até ser domados e treinados, mas respeitando sua condição de 

imaturidade emocional e fisiológica. O texto a seguir é produto desta argumentação, em 

torno da ideia central de que “não deveria ser necessária referência científica para um 

fato biológico que é de conhecimento das pessoas do cavalo”. (CSL) 

 

Neste artigo, eu gostaria de apresentar algumas considerações sobre a maturidade dos 

cavalos em geral. Em seguida, vamos falar dos cavalos de corrida, onde os parâmetros 

são um pouco diferentes.  Algumas destas ideias são minhas, fruto de vivência, leituras 

e aprendizado junto aos mestres. Para pesquisa e corroboração, há muitas fontes. Aos 

interessados, sugiro que comecem pelos materiais de divulgação do ISES, o Instituto de 

Ciência da Equitação. Também a FN, a Federação Equestre Alemã, tem excelentes 

materiais didáticos, não apenas em alemão, mas também em inglês.  



 

Bases fisiológicas da maturidade 

O que acontece desde que o mundo é mundo, antes mesmo do Homo sapiens? Todas 

as espécies de mamíferos entram na puberdade, um estágio na transição para a 

maturidade. Puberdade é quando os hormônios responsáveis pela capacidade 

reprodutiva começam a atuar. Com isto, o ciclo de crescimento e desenvolvimento 

daquele organismo vai se encerrando, e o final da transição para a maturidade marca o 

início da fase adulta.  Em todos os mamíferos, isso é consolidado pela troca dentária. 

Por isso é que todas as sociedades humanas, desde tempos bíblicos, convencionaram 

que nós atingimos a maturidade aos 21 anos de idade, quando surgem os dentes do siso 

– aliás, chamados em alguns idiomas de “dentes da sabedoria”. Isto é simples biologia e 

não precisa de estudo nem pesquisa, bastando a constatação. Assusta-me que algumas 

pessoas envolvidas com cavalos sequer saibam que a maturidade dentária dos cavalos, 

o encerramento da troca dos dentes decíduos pelos permanentes, se dá aos cinco anos 

de idade. No mundo dos cavalos, isto é chamado de “boca cheia”.  

Por exemplo, no enduro, o regulamento diz que a idade mínima para um cavalo entrar 

em competição é de cinco anos. Isto pode ser verificado olhando-se a boca dos animais, 

no exame veterinário anterior à largada. Assim não se depende do registro genealógico 

dos animais, mesmo porque no enduro costuma haver animais sem registro. Um cavalo 

ainda com presença de dentes de leite é considerado “imaturo para competir em 

enduro”, prova de corrida de fundo onde as exigências fisiológicas são grandes, com 

proporcional potencial lesivo às estruturas orgânicas. 

 

Doma e treinamento segundo princípios clássicos 

Na FEI, Federação Equestre Internacional, a idade mínima para cavalos competirem nos 

eventos internacionais (com exceção, obviamente, das provas de cavalos novos) é de 

oito anos. Se iniciado e treinado corretamente, um cavalo não fica “pronto” para os 

níveis máximos de cada esporte antes desta idade – até mesmo os mais talentosos, que 

tenham potencial para o grande esporte internacional. A maioria dos campeões das três 

modalidades olímpicas (salto, adestramento e Concurso Completo de Equitação), assim 

como das demais modalidades FEI, conquista suas medalhas entre os 12 e 15 anos de 

idade.  



Aqui começamos a ter que pensar no que significa “equitação clássica”, que foi 

desenvolvida ao longo de dois mil anos, baseando-se nas características naturais dos 

cavalos, tanto físicas quanto emocionais, como base para a técnica correta. Isto é o 

verdadeiro significado do termo “clássico”. Esta arte equestre, que começou com o 

general grego Xenofonte, é a base das diretrizes da FEI, que até hoje segue balizada nos 

fundamentos da equitação militar do século XIX. Naqueles tempos, não existia o tipo de 

pressão financeira que temos agora. Na cavalaria militar, era muito mais importante 

longevidade física e emocional dos cavalos em atividade do que ter rápidos resultados 

acima da média. Esta resiliência dos animais também era essencial para o sucesso das 

campanhas militares. 

Nesta abordagem tradicional do preparo de cavalos, o potro era olhado como um todo 

– não apenas os dentes, mas também seu desenvolvimento físico, seu comportamento, 

sua expressão. Se algum tivesse “jeito de criança”, esperava-se mais alguns meses para 

iniciar a doma e o treinamento, independentemente de sua idade cronológica. Tal como 

nas pessoas, o conjunto destes fatores tem grande variação individual, o que não é 

claramente mostrado nas médias estatísticas da maioria das “evidências científicas”.  

Nada substitui a experiência e a vivência com cavalos, os anos que demora até que 

alguém se torne uma “pessoa do cavalo”. É preciso aprender a olhar cavalos, mais do 

que se limitar a consultar trabalhos científicos! É igual a gente – um certo garoto tem 21 

anos e parece ter 16; outro é o inverso, já tem físico de adulto, mas ainda está na 

adolescência. 

Os cavalos também são assim. E quem tem cavalo mas não sabe ver - e respeitar - isso, 

talvez não esteja preparado para ter cavalos. Se a pessoa tem muita pressa, muita 

pressão por resultados – seja por motivação financeira ou qualquer outra, talvez seja 

melhor não ter cavalos, ir fazer outra coisa. Mexer com automobilismo ou motociclismo, 

por exemplo.  

Voltando à iniciação clássica, nela havia potros que eram domados – processo que 

levava uns três meses – mas depois voltavam a ser soltos no haras, na vida de potro a 

piquete, por mais um ano. Assim o condicionamento mental e o aprendizado físico do 

trabalho já eram colocados no animal jovem, numa idade em que esta submissão 

hierárquica é mais facilmente estabelecida, e mente e corpo são maleáveis, estão 

literalmente em expansão, o que constitui condições ideais para a aquisição de novas 



habilidades. Mas depois que o potro está “domado”, dá-se a ele mais um tempo de 

descanso para completar seu amadurecimento. Isto ainda é feito por muitos criadores 

europeus. Na Alemanha e na França é muito comum uma potra ser domada, depois 

passar uma ou duas temporadas na cria, e só depois ir para o esporte. Assim ela já vai 

comprovando desde cedo seu potencial como matriz, ao mesmo tempo em que se 

consolida física e emocionalmente. Por exemplo, a égua olímpica de Luciana Diniz, Fit 

for Fun, teve dois potros antes de iniciar a carreira no esporte – o que não a impediu de 

competir no nível máximo do esporte a partir dos dez anos de idade. Já em 2018, ela 

entrava nas provas ao lado de seu filho Camargo, ambos respectivamente com 14 e 10 

anos de idade. A ideia é que dar um intervalo depois da doma, para iniciar o treinamento 

mais forte com cinco, seis ou sete anos de idade, não é tempo perdido e sim tempo 

ganho.  

 

Os troncos raciais do cavalo de esporte: precoces e tardios 

Na atualidade, a maioria dos esportes da FEI é focada nos cavalos warmblood de esporte 

(stud books alemães, sela francês, sela holandês etc.), cuja origem racial basicamente é 

uma mistura de cavalos regionais de trabalho, montaria e tração com o PSI (puro-sangue 

inglês). Este último confere características de precocidade e atleticismo, obtidos à custa 

de um metabolismo bastante acelerado – mais adiante falaremos mais sobre isto.  

E por aqui... as grandes raças originadas na América do Sul, o Crioulo e o Mangalarga 

Marchador, têm muito sangue ibérico, e, como tais, tendem a ser tardias. Cabe lembrar 

que os ibéricos, sejam andaluzes (hoje PRE), lusitanos ou os pôneis sorraia, citando 

apenas os três grupamentos genéticos mais importantes para a equideocultura 

brasileira, há milênios são selecionados também em função da rusticidade, sua 

capacidade de sobreviver num clima quente e seco com alimentação nem sempre ideal. 

Estabelecido ao longo de milênios, este processo de seleção resulta em animais com 

excelente conversão alimentar – por assim dizer, cavalos que têm facilidade não apenas 

de manter o peso, mas até de engordar. E o preço fisiológico, em contraste com o PSI, é 

uma maturidade física até certo ponto tardia.  

Como a genética não é ciência exata, em todos os tipos de cavalos formados a partir 

destes troncos raciais, o indivíduo pode apresentar características predominantes de 

cada tipo metabólico, ou uma combinação de ambos. Cabe aos responsáveis pelos 



animais determinar o ritmo mais adequado de trabalhos em cada situação. Temos que 

nos tornar pessoas do cavalo, sabendo sentir e interpretar o ser vivo que está ali à nossa 

frente, sob nossa total dependência e o qual afirmamos amar (pois do contrário não 

teríamos cavalos, não é mesmo...?). 

Na maioria das raças de sela e de esporte, convenciona-se que por volta dos três anos 

começa o trabalho de chão e os exercícios de guia, com progressiva introdução e depois 

proporção crescente de trabalho montado. Isto nem precisa acontecer em todos os dias 

da semana para que, num bom esquema de trabalho, executado por cavaleiros 

competentes, a doma esteja consolidada por volta dos quatro anos. Ou seja, a execução, 

montada e de bom grado, dos três andamentos (passo, trote ou marcha, galope) em 

todas as direções, na reta e em curvas e círculos. Incluem-se figuras de picadeiro básicas, 

alto e recuo, exteriores com variação natural de terreno etc.   

Assim concluída a escola fundamental do cavalo, prossegue-se para o nível médio e a 

educação universitária, agora sim incluindo as habilidades específicas de cada tipo de 

utilização, seja trabalho ou modalidade esportiva. Logo, esta iniciação funcional não tem 

como acontecer com menos de quatro anos de idade.  Vamos utilizar como referência 

um dos esportes FEI, o salto, que por suas características muito objetivas é fácil de ser 

compreendido, mesmo pelas pessoas que venham de outros universos equestres. 

Tipicamente, um cavalo destinado ao grande esporte vai estrear aos 4 anos nas provas 

de 1 metro, concluindo esta temporada com algumas provas de 1,10 e terminando a 

temporada dos 5 anos competindo em 1,20. Assim, ele não fica pronto para 1,50 m ou 

1,60 m (que é a categoria máxima, dos grandes prêmios e dos campeonatos 

internacionais) antes dos 8 anos de idade. E isto ainda é muito cedo – apenas os 

melhores cavalos do mundo saltam GP aos 8 anos. Mesmo sendo este animal de 

exceção, aos oito nosso hipotético cavalo ainda estará em seu primeiro ano desta 

categoria, competindo com cavalos muito mais experientes e condicionados do que ele. 

Em geral, nosso jovem craque terá sua primeira experiência em campeonato 

internacional por volta dos nove anos de idade, e aí ele começa a entrar no ciclo bienal 

que alterna os Jogos Olímpicos com o Campeonato Mundial. E neste ponto ele será um 

“calouro” estreando contra cavalos maduros e experientes, muitos deles em seu 

segundo, terceiro ou até quarto evento deste nível. E é por isto que a maioria dos 

cavalos medalhistas têm entre 12 e 16 anos de idade. O grande desafio é preservar a 



capacidade física e disposição emocional do cavalo ao longo deste processo de 

amadurecimento e qualificação, cuja ênfase costuma estar no aspecto técnico. É aí que 

os verdadeiros horsemen (palavra comum de gênero, aplicando-se a homens e 

mulheres) se distinguem dos diletantes e dos apressadinhos. É aqui também que 

entendemos a diferença entre os grandes cavaleiros que tenham tido um único cavalo 

excepcional ao longo de suas carreiras em oposição a outros, os quais passam décadas 

liderando as estatísticas, com grandes cavalos sendo sucedendo-se a outros mais 

excepcionais ainda. 

É claro que o desgaste físico acompanha todo ser vivo, desde o início da maturidade à 

senescência. Manter estes cavalos de ponta – e qualquer cavalo – no topo do esporte, 

preservando seu físico, aprimorando sua qualificação técnica e experiência, e 

principalmente mantendo sua motivação e segurança emocional, é uma tarefa muito 

complexa. Então, da próxima vez que você vir um lindo cavalo de oito ou nove anos, 

imprestável por conta de lesões do locomotor, e cujo responsável lhe disser: “este 

cavalo já está muito velho, precisamos comprar outro”, você poderá tranquilamente 

concluir que aquele animal foi sacrificado à ignorância humana. 

 

Potro não é bezerro: longevidade é mais desejável que precocidade  

Existe uma antiga sabedoria entre os criadores de cavalos destinados ao grande esporte: 

“se você tem um cavalo muito bom, e você queima uma etapa com ele, antes da hora, 

você vai estragá-lo”.   

Claro, os níveis máximos do esporte exigem o máximo de seus atletas, e a margem para 

erro, sorte e acaso fica tanto menor quanto mais se almeja atingir o panteão dos 

melhores do mundo. A busca da perfeição tanto do preparo físico quanto da habilidade 

técnica e dos estados emocionais positivos significa que nenhum destes elementos pode 

ser deixado de lado. Tudo isto vale para atletas humanos tanto quanto equinos, mas os 

cavalos têm um componente adicional – a seleção genética que os predestina a 

determinado esporte ou atividade. O cavalo atleta de alto rendimento é a mais 

complexa expressão da equação zootécnica “F = G + A”, em quem todos os fatores 

ambientais devem convergir permitindo a expressão máxima do potencial genético, 

resultando assim no fenótipo de atleta olímpico – ou seu equivalente, segundo a 

modalidade.  



Em relação a tudo isso, um grande problema que vejo no Brasil, em várias raças e 

modalidades, é o hábito de se olhar apenas o desenvolvimento muscular dos potros, 

sem considerar a maturidade dos tecidos duros (ossos, tendões, ligamentos), nem do 

aspecto emocional. Vamos pensar nas modalidades mais exigentes fisicamente, tais 

como o CCE (Concurso Completo de Equitação). Os cavalos atuais são altamente 

selecionados para a modalidade e treinados desde cedo. No esporte, quase sempre 

estamos falando de um cavalo que aprendeu a confiar em seres humanos a vida inteira; 

ele é uma criatura pura, inocente, ele só obedece - onde o cavaleiro mandar ir, ele se 

joga. Sendo jovem, ele ainda não tem dor nem teve experiências ruins, e pela vocação 

imposta pela seleção genética, em geral o potro gosta muito do esporte a que se destina. 

Ou seja, ele só vai!  

Ocorre que o condicionamento físico das estruturas se dá em velocidade inversa à da 

irrigação sanguínea de cada tecido. Portanto, pulmões e aparelho cardiovascular 

respondem rapidamente ao condicionamento, a musculatura apresenta esta resposta 

num prazo intermediário, enquanto ossos, tendões, ligamentos e demais estruturas 

articulares adquirem densidade, resistência ou elasticidade num processo de até dois 

anos de condicionamento, de trabalho paciente e contínuo. Não respeitar isto é correr 

alto risco de lesões dos tecidos duros – que são a maior causa de redução da capacidade 

funcional dos atletas.  

Enquanto isso, as pessoas que não conhecem fisiologia do exercício se entusiasmam 

com o potro brilhante que já tem fôlego mas ainda não sente dor, e pensam: nossa, ele 

está indo bem, vou subir a dificuldade, mudar de categoria, vou subir, vou subir, e de 

repente aquele cavalo começa a puxar o freio de mão, e fica inseguro, começa a não 

gostar do trabalho. Quando eles começam a se comportar desta maneira, fica muito 

difícil de consertar.  A falta de preparo e de experiência faz este potro literalmente 

correr para dentro das lesões, se não na primeira temporada, na segunda ou na terceira. 

Por isso vemos tantos potros brilhantes em seu primeiro ano nas pistas desaparecendo 

ou ficando medíocres mais para frente; e a turma falando que é normal um cavalo de 

oito anos estar velho e desgastado. A alta qualidade, o potencial genético dos modernos 

cavalos de esporte e função representa uma imensa responsabilidade, da qual nem 

todos os treinadores, cavaleiros e proprietários têm consciência.  



Claro também que para a equitação-arte clássica as questões financeiras não se 

misturam com o tratamento e treinamento dos animais. Recentemente, eu estava lendo 

um livro escrito por Klaus Balkenhol, cavaleiro alemão de adestramento, medalha de 

ouro olímpica. Hoje aos 75 anos, ele continua muito antenado no esporte, e ele afirma 

claramente que estar envolvido com cavalos por motivação financeira é errado.  

Hoje em dia é um pouco difícil entender isso, até porque sabemos que problemas de 

corrupção ou deturpação do ideal, devidos às questões de dinheiro & poder, existem 

nos mais altos escalões, incluindo a FEI (Federação Equestre Internacional). Analisar o 

“se, como e quando” de se ganhar dinheiro com cavalos foge ao escopo do presente 

texto, devido à complexidade das muitas variáveis envolvidas. Neste momento, a 

máxima de “ame primeiro o cavalo e depois o esporte” (horses first, sport second) pode 

resumir a situação. Ainda que ganhar dinheiro com cavalos possa ser possível e até 

desejável, esta demanda não pode se antepor ao bem-estar dos animais. 

O modelo da cavalaria militar também pode ilustrar de onde se originou esta posição de 

“arte pela arte” em relação à preparação de cavalos. O dinheiro, e portanto o tempo, 

gasto na preparação classicamente correta dos cavalos não vinha do cavaleiro e nem 

daquele centro equestre, e sim do governo, que investia em ter a arma de guerra mais 

eficiente possível. Se a eficiência da cavalaria determina o futuro de sua nação, a 

diferença entre vitória e conquista versus derrota e assimilação (que foi a realidade 

pelos séculos afora da colcha de retalhos geográfico-política que chamamos de 

“Europa”), o orçamento para tanto é muito generoso. Pense no orçamento militar dos 

Estados Unidos agora em 2020, é a mesma coisa!  

Mas na atualidade as coisas mudaram um pouco, talvez porque na percepção pública, e 

na mídia, o envolvimento com cavalos é associado a pessoas muito ricas. Surge a noção 

de que estas pessoas ganham dinheiro com cavalos... quando na verdade elas investem 

(ou gastam) aquilo que ganham em seus empreendimentos. Pense só nos sheiks do 

petróleo e suas criações de cavalos... será que o dinheiro gasto com os cavalos vem dos 

animais ou do petróleo? Mas neste contexto surgem alguns neófitos candidatos a 

criador de cavalo – aqueles que no meio hípico são conhecidos por fura-olhos – que 

EXIGEM dos treinadores, cavaleiros e veterinários que seus cavalos deem lucro. E 

rápido. A variação é a exigência do rápido retorno sob forma de poder, prestígio, ou 

medalhinhas para o filho praticante de hipismo. Estas pessoas que buscam em primeiro 



lugar o retorno material e social não podem criar cavalos. Gado bovino de elite seria 

uma melhor opção para elas, pois esse não precisa trotar, galopar, nem se sentir 

confiante na presença de uma pessoa montada nele lhe dando ordens. Como só se 

desloca a passo, na prática não manca, só precisa engordar.  Aliás esta frase “o meu 

cavalo precisa estar mais gordo” é típico de proprietário que não monta nem nunca 

montou, limitando-se a ficar olhando, e dando palpite, da beira da cerca.  

 

 

Tudo muda quando o assunto é o Puro-Sangue Inglês... 

Todo o enfoque muda um pouco quando falamos do PSI (puro-sangue inglês), o cavalo 

de corrida, que foi selecionado de maneira totalmente diferente. Seu metabolismo e 

seu desenvolvimento são distintos, e isto influencia também os tipos de cavalos que 

tenham percentual significativo de sangue PSI, tais como as linhagens de hipismo 

(warmblood) e o quarto-de-milha (QM) de corrida.  

No Brasil, ocorre que durante muito tempo a criação mais de luxo, mais organizada, mais 

referência de tudo de cavalo no Brasil, especialmente durante a primeira metade do 

século 20, foi o PSI.  Adotou-se como referência de state of the art um modelo de 

criação, manejo e criação de cavalos de outras raças que, em minha opinião, em geral 

não se adequa à nossa realidade. Estou me referindo principalmente à extrema 

precocidade, mas também ao manejo confinado e à alimentação hipercalórica, entre 

outros fatores.  

Para entender a questão da precocidade, tal como ela faz sentido no universo das 

corridas e do PSI, precisamos mais uma vez fazer uma incursão pela história da 

equinocultura mundial.  

 

PSI: O ápice da seleção artificial 

Em todas as regiões do mundo, os vários tipos raciais dos cavalos domésticos evoluíram 

numa interação entre seleção natural e artificial, onde o “natural” são as demandas 

bioclimatológicas e o “artifical” as necessidades e gostos humanos. Quanto mais 

recursos sobrando as pessoas tivessem para proteger os animais da ação dos elementos, 

e alimentá-los de maneira reforçada, mais era possível sair do modelo rústico 

polivalente de cavalo de trabalho e aproximar-se de um biótipo mais especializado, 



criado para atender demandas específicas de força, agilidade, coragem ou velocidade. 

A grande variabilidade das 400 raças de cães domésticas, selecionadas a partir de 

poucos tipos básicos de cães primitivos, ilustra bem este poder dos cruzamentos 

direcionados pelo homem, que são a essência da seleção artificial.  

Ora, na Inglaterra do século XVI ou XVII já existiam cavalos de trabalho e de guerra para 

as mais variadas funções, dos Shires do trabalho agrícola aos Shetlands trabalhando nas 

minas, com uma infinidade de cavalos médios, cobs e pôneis atendendo à demanda por 

equinos de manutenção simples e barata e funcionalidade múltipla, da tração média ao 

emprego militar, além da eventual recreação do final de semana. Em paralelo, esta 

Inglaterra elizabetana tinha uma aristocracia com dinheiro literalmente sobrando, 

graças à colonização do Novo Mundo e às ações dos corsários, entre tantos fatores. 

Eram os sheikes árabes da época... que logo se puseram a desenvolver um cavalo que 

não precisasse atender a nenhuma das demandas comuns do bom senso. Este cavalo 

não precisava ser rústico, resistente às enfermidades, frugal no inverno, nem sequer 

longevo. Ele não precisava ter bom temperamento nem funcionalidade múltipla. A única 

coisa esperada dele é que fosse RÁPIDO, granjeando fama e honra para seus donos e o 

sonho da vitória nas apostas para os seus fãs. Ainda que artificial, a seleção do PSI foi 

extremamente honesta, pois não havia nenhum critério subjetivo derivado do “gosto” 

de pretensos especialistas (tais como inserção das orelhas, por exemplo). Os animais 

precisavam desenvolver velocidade e ter estrutura física capaz de suportar esta 

velocidade. Por isso o PSI tem índice baixíssimo de defeitos de aprumo em comparação 

a outras raças, capacidade cardiopulmonar muito maior, e resistência a lesões muito 

grande, considerando que estamos falando de animais adolescentes correndo em 

velocidade três vezes superior àquela do “galope de trabalho” das outras raças. É um 

equívoco dizer que o PSI é frágil – pelo contrário, se um animal maduro for utilizado na 

intensidade média dos outros esportes, tendencialmente ele vai muito mais longe com 

muito menos lesões. Além disso, seu metabolismo acelerado o torna menos suscetível 

às síndromes metabólicas decorrentes dos excessos alimentares. Esta frase anterior foi 

só uma maneira elegante dizer que “é difícil engordar um PSI”, o que já é o outro lado 

da moeda, explicando por que estes animais são contraindicados para serem mantidos 

no sítio, tipicamente comendo pouco e dormindo ao relento. Se tudo isso parece 

complicado, pensemos na diferença entre um carro popular e um F1: é possível dizer 



quem é melhor e quem é pior, ou isso depende do uso pretendido? É possível comparar 

dois modelos desenvolvidos com objetivos tão diferentes? 

Quando a aristocracia inglesa desenvolveu o PSI, criou o equino mais “supérfluo” da 

história em termos de rusticidade e multiplicidade de funções, fazendo dele um atleta 

por excelência. Num breve futuro, estas características o tornariam o grande 

melhorador genético, quando os modernos esportes olímpicos foram se consolidando. 

Neste contexto, capacidade muscular, resistência cardiopulmonar e rapidez de reflexos 

são o que realmente interessa – e as modernas raças de warmblood nada mais são do 

que as antigas criações regionais para fins militares, infundidas com doses maiores ou 

menores de PSI. Modernamente, os melhores cavalos de hipismo têm em torno de 30% 

de sangue PSI em seu pedigree. Um processo análogo ocorreu quando o moderno QM 

de corrida foi desenvolvido a partir das linhagens de trabalho desta raça. A maioria dos 

QM de corrida têm em torno de 70% de sangue PSI.  

 

Esta introdução é importante para entendermos as diferenças do processo de seleção 

do PSI, resultando num tipo de cavalo que precisa de manejo diferente para atender à 

sua função, durante a sua vida atlética, antes de passar à reprodução. Lembrando ainda 

que a aposentadoria das pistas de corrida se dá em geral aos cinco anos, quando os 

equinos mal estão chegando à maturidade fisiológica. Na origem do PSI, não há 

necessidade econômica nem ética de se reaproveitar o cavalo de corrida em outra 

função – estamos no século XVII, com tantos outros cavalos para as mais diversas 

funções. Um PSI de cinco anos ou é excelente e merece se reproduzir ou vai para o 

descarte – aí está de novo o critério “exigente” de seleção artificial de que falamos. Para 

chegar no desempenho que deles se espera, estes animais vivem confinados e ingerem 

dietas hipercalóricas. Os que não se adaptam a esta realidade, sofrendo stress, lesões e 

cólicas, são removidos da população – e de qualquer maneira, aos cinco anos de idade 

os melhores sobreviventes já retornam ao haras.  

Esta caricatura um tanto exagerada traz o “modelo de criação de cavalo de luxo” que 

durante muito tempo foi tido no Brasil como o ideal para cavalos de esporte, dele 

resultando as nossas hípicas e a percepção de que “cavalo de esporte tem que ficar em 

cocheira e comer ração”. No início do século XX, os cavalos encocheirados, grandões, de 

pêlo brilhante e temperamento quente, deviam ser mesmo um grande contraste com 



os cavalinhos pacatos da roça, que se criavam (ontem como hoje...) à base de braquiária, 

rolão de milho e cana picada. Logo, o modelo emergente da “riqueza urbana” brasileira 

determinou que cavalo de elite tinha que viver confinado e comer muita ração, pois era 

isso que os nobres ingleses faziam com os seus animais. E aí já está delineada boa parte 

da casuística clínica da veterinária de equinos na atualidade, se equacionarmos 

longevidade no esporte, metabolismo conservador de algumas raças (ex. Lusitanos), 

demanda atlética muito reduzida, habilidade reduzida de muitos equitadores modernos 

de lidarem com “máquinas quentes”, e por aí vai.  

O outro problema trazido para nós pela herança cultural do cavalo de corrida vem do 

fato de que organismos em final de adolescência são os de melhor desempenho atlético, 

pois aliam rápida capacidade de regeneração com o fato de que ainda não têm lesões 

de esforço. Em meninos jogadores de futebol, estamos falando, digamos, da faixa entre 

17 e 22 anos – grosso modo, justamente os cavalos entre 3 a 5 anos que são o pico da 

carreira dos cavalos de corrida. A analogia continua se observarmos que os grandes 

atletas humanos costumam iniciar o processo de lesões incapacitantes por volta dos 25 

anos, com o atleta considerado “velho”, ou aposentado por lesão, em torno dos 30. 

(Esperamos que até aí ele tenha pelo menos ficado milionário...) Mas do mesmo modo 

que as carreiras convencionais humanas não se encerram aos 25 anos, se um cavalo de 

esporte começa a mancar aos cinco e tem que ser substituído aos oito, sua carreira não 

foi bem conduzida pelos seus responsáveis. Lembremos de um trecho anterior, onde foi 

mencionado que os esportes técnicos precisam de experiência e maturidade além do 

puro poder físico, e que por isso a maioria dos cavalos campeões olímpicos têm em 

torno de 15 anos de idade.  

Em suma, o modelo PSI de criação, manejo e treinamento pode servir para potros de 

corrida – embora hoje em dia também já venha sendo muito questionado sob o ponto 

de vista dos critérios de bem-estar animal. Mas certamente não é o melhor para cavalos 

de esporte dos mais diversos tipos raciais e de características metabólicas distintas, 

destinados a uma carreira desportiva de dez anos ou mais.  

 

As fases de vida do PSI – e dos outros cavalos 

A adolescência vai do início da puberdade à maturidade – no caso dos equinos, dos 2 

aos 5 anos. O cavalo PSI é domado com 1 ½ para 2 anos, tem o auge da corrida entre 3 



e 4 anos e é aposentado das corridas, em geral, aos 5 anos. Quase todas as éguas e 

alguns poucos garanhões vão para a reprodução, e os restantes são “descartados” pela 

indústria das corridas, no sentido de que não há um mercado de fato para eles. Isto é 

anacrônico e talvez cruel nos dias atuais, onde o bem-estar dos animais é visto com cada 

vez mais importância, mas neste momento estamos apenas relatando o que diferencia 

a realidade do PSI do restante do mundo do cavalo, e de que maneira isto acabou por 

influenciar toda a nossa percepção dos cavalos de esporte. Se lembrarmos que na 

Inglaterra da pré-mecanização existiam cavalos para todas as finalidades, a maioria dos 

PSI não era realmente aproveitável fora das corridas. Por isso, o abate de cavalos de 

corrida em fim de carreira, não apenas na Inglaterra, mas também em países como EUA 

e França, continua sendo uma realidade.  

Claro, desde o início na Inglaterra e em outros países alguns destes cavalos já iam para 

a caça, o CCE, o pólo (e antes da dominância dos warmbloods também para o salto e o 

adestramento), tanto no uso direto quanto na reprodução para “refinar o tipo” dos 

cavalos destas outras modalidades. Mas o FOCO da indústria de corrida nunca foi ter 

uma longa vida útil para os seus animais, e sim ter cumprido sua função nas pistas até 

os cinco anos de idade, neste ponto tendo, ou não, merecido o aproveitamento na 

reprodução. Esta seleção é quase tão cruel quanto a seleção natural, e contribuiu para 

fazer do PSI este atleta de excelência. E valoriza a precocidade acima da longevidade 

funcional. Faz muito sentido, já que o sucesso nas corridas é muito mais físico do que 

técnico. Diferente das modalidades olímpicas, não se faz necessário um longo período 

de aprendizado e experiência de movimentos e comportamentos. Genericamente, os 

cavalos de corrida atingem seu auge aos quatro anos.  Por isso neles a precocidade é 

importante.  

Se juntarmos tudo isso, me parece que a cultura equestre brasileira foi impactada pela 

indústria dos cavalos de corrida de um modo um tanto curioso. Criou-se uma percepção 

geral de que os melhores cavalos precisam viver confinados, comer pouco volumoso e 

muita ração. De que eles precisam ser precoces e domados cedo para logo darem 

retorno financeiro, que o condicionamento físico e desenvolvimento muscular são 

muito importantes – mais do que o preparo técnico e conhecimento do cavaleiro, que é 

pouco mais do que um piloto anônimo (“jóquei”). Que um cavalo atinge seu auge 



quando ainda tem dentes de leite na boca, e os raros exemplares ainda ativos nas pistas 

aos oito anos de idade são exceções. 

Mas será que tudo isso é mesmo verdade para os cavalos de hipismo, os animais de 

marcha, os enduristas, os cavalos de laço e de tantas outras modalidades? 

Ao mesmo tempo, o PSI é o grande raçador na produção de características atléticas em 

outros tipos de cavalos. Foi o que aconteceu na produção das modernas linhagens de 

hipismo a partir do contingente da cavalaria militar, e foi (muito resumidamente) a 

maneira pelo que o Mangalarga foi obtido a partir do Mangalarga Marchador. A seleção 

implacável à qual as pistas submeteram os potros PSI foi responsável por isto, e que fez 

desnecessária a “aprovação de garanhão” comum em outras raças. Desde sempre, 

qualquer macho PSI inteiro, a critério de seu proprietário, pode ser passado à 

reprodução. O sucesso de seus descendentes é que vai determinar o valor de 

reprodutor, numa lei de mercado simples e direta. Forma segue função, de uma maneira 

muito mais objetiva e eficaz do que qualquer julgamento subjetivo.  

Já dissemos que os PSI são muito mais atléticos do que outros cavalos. Se o índice de 

lesões nas corridas é elevado e até catastrófico, isso acontece porque o esforço físico é 

três ou mais vezes maior que nas outras modalidades. O nível de atleticismo inato do 

PSI é tão grande que para outras modalidades, tais como o salto, ele nem precisa de 

condicionamento físico específico (claro, não confundir com treinamento técnico, que é 

outro departamento). Quem um dia me falou isso foi Mark Todd, um dos maiores 

cavaleiros de CCE de todos os tempos. O raciocínio disso é que se o PSI foi feito para 

correr a 60 km/h, galopar a 25 km/h -  abaixo da metade do limiar dele – é conseguido  

sem ênfase no condicionamento, que pode se tornar trabalho de manutenção.  

Tudo isso é praticamente o oposto das raças de trabalho selecionadas a campo. Seleção 

rústica com consideração econômica é, por exemplo, a raça crioula criada à larga nos 

pampas. Também o Mangalarga Marchador na origem genética foi parecido com isso, 

uma vez que no Brasil colônia não havia pastagens e grãos para alimentar cavalos 

exigentes e precoces. Os cavalos de trabalho precisam ser mais medianos do que 

especialistas, unindo bom temperamento, resistência às doenças e manter boa saúde 

em regime extensivo, além da boa conversão alimentar. Desempenho esportivo 

extremo não é necessário. E a longevidade no serviço é mais importante que a 

precocidade.  



A conclusão a que eu gostaria de chegar com tudo isso é os dois modelos não são 

facilmente intercambiáveis entre si, e que o “tipo genético” dos cavalos nem sempre é 

considerado pelas pessoas que se metem a criar potros. Não adianta a gente pensar que 

porque o puro-sangue corre com dois anos o marchador vá também marchar montado 

com a mesma idade. A bagagem derivada da seleção ao longo dos séculos é totalmente 

diversa.  

 

E o quarto-de-milha? 

A cronologia de vida dos QMs de corrida é similar à do PSI, sendo que eles podem até 

ser mais precoces, já que as distâncias corridas são bem menores, ainda que em 

velocidade ainda maior. O problema que vejo é a transposição que foi feita para os 

animais de trabalho da mesma raça - doma com dois anos, laço com dois anos, tambor 

com dois anos. O quarto de milha é um cavalo que tem muito mais musculatura do que 

ossatura, e já não preserva a correlação positiva entre cardiopulmonar, muscular e 

esquelético que é própria do PSI. O confinamento precoce, com muitos animais 

passando a viver encocheirados dia e noite já a partir da desmama, piora ainda mais a 

situação. Isto faz com que os tecidos duros não recebam o estímulo do exercício ad 

libitum, dos potros correndo e brincando, que são essenciais para desenvolver diâmetro 

e densidade óssea nos dois primeiros anos de vida. E muitas modalidades QM tem 

competições com no máximo 30 segundos de duração. Assim, a explosão muscular 

anaeróbica mascara a falta de condicionamento e de preparo da parte osteo-

esquelética, e é espantoso como no meio QM está difundido o conceito de “cavalo com 

oito anos está velho” – como se fosse uma ideia vinda diretamente dos jóquei clubes. 

Outro problema destas práticas é que elas sugerem um cronograma semelhante  para 

as raças tardias, onde potros imaturos têm sua iniciação cada vez mais adiantada.  

Algumas práticas preocupantes me fazem refletir se os envolvidos gostam de fato da 

criatura cavalo. Pensemos em potros de exposição montados aos dois anos, usando 

freio muito cedo, confinados para aumentar massa muscular sem que seja observada 

sua estrutura óssea, falta de preocupação com o estado mental dos animais, e muito 

mais. Talvez alguns até percebam o descarte precoce como oportunidade de vender 

mais cavalos, tal como a obsolescência planejada que existe na indústria de produtos 

eletrônicos? 



 

O poder da grana que ergue e destrói coisas belas 

Apesar dos pesares e da crueldade do processo, há algo digno de nota nos aristocratas 

do puro-sangue inglês de antigamente, aqueles nobres empoeirados usando 

peruquinha. Eles não tinham dó de torrar dinheiro. Cavalo de esporte, cavalo de luxo, 

cavalo de exposição, cavalo de corrida, é para quem pode gastar dinheiro e para dar 

emprego para outras pessoas menos afluentes. Hoje, por exemplo, no hipismo existem 

pessoas muito ricas que gastam milhões de euros com cavalos para serem montados 

pelos cavaleiros que lideram o ranking da FEI. Os valores dos grandes cavalos de corrida 

também continuam milionários. E aí tem uns ingênuos que acham que isto significa que 

o esporte equestre rende milhões de dinheiros. Você acha mesmo que o sheik árabe, o 

milionário texano e o aristocrata europeu ganharam milhões com os seus cavalos? Ou 

será que gastam ali o suado dinheirinho que ganharam em outras frentes? Verdade 

também que alguém vai apontar um fato do tipo: Ah! Mas ele vendeu um cavalo por 

cinco milhões de euros, de outro vende coberturas e um outro ganhou dois milhões em 

prêmios! Mas até chegar lá, quanto este proprietário investiu no contexto todo?  Quanto 

tempo demorou? Qual a probabilidade de que a maioria de seus cavalos chegue a 

resultados similares? Afinal, em toda competição só existe um primeiro colocado...   

Por isso meio me divirto (ou fico deprimida, nem sei...) quando um criador neófito brada 

“o meu cavalo tem que girar o investimento rapidamente”. De preferência no mesmo 

ano, e taca cobrança de resultados em veterinários, cavaleiros e treinadores. É a mesma 

falta de percepção e planejamento a longo prazo que faz tantas empresas brasileiras 

quebrarem nos dois primeiros anos. No caso em pauta, arrisca quebrar o haras - e 

quebrarem também os cavalos.  

Repito: enquanto os adeptos de qualquer raça, de pista ou de esporte, acharem que 

têm que recuperar o investimento logo, o preço que se paga será queimar cavalo 

jovem. O valor e o investimento na equinocultura têm que ser na preservação da boa 

genética, na melhor equitação, na valorização da cultura equestre como um todo.  

Ser capaz de fazer isto é uma honra, uma distinção. O argumento de “exijo ganhar 

dinheiro fazendo aquilo que gosto” ressabe a um certo narcisismo, principalmente 

quando acontece à custa da qualidade de vida, e até da vida, de cavalos jovens. E nossa 



coerência quanto ao nosso autoproclamado “amor pelos cavalos” nos será cada vez 

mais cobrada, pela sociedade e pela legislação, nos anos vindouros. 

 

O cavalo em primeiro lugar 

Lembro-me de que esta conversa toda começou com a solicitação de referências 

técnicas ou científicas que justificassem a afirmação de que “é errado competir com 

cavalos de três anos de idade”. O que tentei explicar acima é que esta prática se originou 

na indústria da corrida de cavalos, onde existe todo um contexto diverso das outras 

raças e modalidades. Ainda assim, hoje em dia práticas e ocorrências no mundo das 

corridas são cada vez mais questionadas, e possivelmente no futuro chegue-se à 

conclusão de que, até mesmo para PSIs e QMs de corrida, o preço a pagar pela utilização 

precoce é incompatível com as demandas atuais de bem-estar animal.  

Mas independentemente disso, na minha opinião cavalo de sela competindo com 3 

anos, em qualquer raça, é errado, e para afirmar isso não preciso de nenhuma 

fundamentação científica. Sequer são necessários 40 anos estudando cavalos, como é o 

meu caso.  Abrir a boca do cavalo e ver os dentes dele é o que basta. (Lembrete: não 

existe mamífero fisiologicamente maduro que ainda tenha dentes de leite na boca.) 

Só afirmar gostar de cavalo não basta. Tem que saber olhar cavalo, enxergar cavalo - o 

que está pronto, o que não está pronto, quem está imaturo, quem está com medo, 

aquele que precisa de mais tempo. Precisamos de verdadeiras pessoas do cavalo em 

todos os segmentos da atividade equestre. Pedir evidência científica para coisas tão 

óbvias não me parece coisa de quem gosta da criatura, e sim de quem quer justificar 

atitudes que talvez já desconfie serem erradas. 

 

.-.-.-.-.-.-.-. 

 


