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Introdução

Se a verdadeira história do Brasil foi escrita com 
sangue, suor e lágrimas, sua saga também deve ser 
ilustrada por chibatas, bridões, cabrestos e cangalhas. 
Durante quase quatro séculos o gado ajudou a povoar o 
sertão, levando o criador e o vaqueiro a se fixarem no 
interior, ao passo em que os cavalos tornaram-se meios 
de transporte, época em que não se fazia distinção entre 
escravos (peças) e animais (semoventes). O 
desenvolvimento das vilas e das cidades, portanto, 
muito deve ao trabalho dos bovinos, dos muares, dos 
eqüinos e dos asininos, embora esses animais nunca 
tivessem o justo reconhecimento por parte daqueles que 
lhes exploraram [6] (LEVAI, 2009)

Embora se tenha esse tipo de registro, constata-se 
que em pleno século XXI, à medida que as cidades 
ficam maiores e que os homens passam a viver em 
sociedade, eles também mudam seus hábitos de rurais 
para urbanos, conseguem trazer para a vida urbana os 
hábitos rurais, os quais chegam a ser quase 
incompatíveis com a nova realidade, e em parte esses 
hábitos, em relação ao uso animal, são repletos de 
exploração tal qual no passado. Mas não se pode 
esquecer que são heranças culturais, refletindo-se na 
paisagem de grandes e importantes cidades, seja ela 
Rio de Janeiro ou outra qualquer como Garanhuns no 
Agreste pernambucano. Esse fato fica visível no 
momento em que essas pessoas procuram ganhar a vida 
utilizando o animal de tração, por exemplo.

Mas, independente de ser urbano, rural ou cultural, 
até aqui o que chamou a atenção foi a falta de 
educação, apoio e fiscalização no uso, monitoramento e 
trato desses animais, em sua maioria equídeos. Esse 
fato é constatado, inclusive, pela internet ao se 
pesquisar sobre o assunto e verificar-se que em cidades 
grandes e importantes como Rio de Janeiro, São Paulo 
e Porto Alegre, entre as principais, os descasos e 
abusos são uma constante.

É, também, fundamental entender que o ambiente 
não pode ser visto e vivenciado de forma 
compartimentada, estanque e apresentando dissociação 
entre seus elementos, assim sendo, a questão ecológica 

está ligada ao social e ao econômico e nesse contexto 
apresenta-se preocupação pertinente com relação aos 
animais de tração usados, comumente por pessoas 
consideradas da camada mais pobre da sociedade. Por 
outro lado, observa-se que a necessidade dessas pessoas em 
obterem seu sustento leva-os a exacerbarem o uso do 
animal à sua disposição no intuito de auferirem ganhos 
mais rápidos e mais volumosos esquecendo-se, ou não 
sabendo mesmo, que a distribuição desse ganho poderia ser 
melhor administrada ao longo de um tempo maior com 
alguns cuidados com seu animal, incluindo neste ponto a 
adequação correta da carroça.

Porém, a bibliografia consultada também indica que 
havia carinho e valorização do animal, principalmente o 
cavalo nos tempos antigos. Em referência ao Brasil, tem-se 
a relevância dos animais de tração para a economia 
brasileira e nordestina em particular. Os muares, por 
exemplo, foram objetos de criação na época da colonização 
do Sudeste, tanto no período aurífero quanto no cafeeiro e 
teve, então, seu papel significativo no transporte da riqueza 
da época [8] (PRADO JÚNIOR, 1998).

No Nordeste do Brasil, por sua vez, o funcionamento dos 
engenhos de açúcar tiveram o braço do escravo, mas os 
animais de tração e carga foram considerados por um 
grande escritor e sociólogo, Gilberto Freyre, como de 
grande importância visto que esses animais, em especial o 
cavalo, dividiam a cena do desenvolvimento com outros 
atores, como os escravos por exemplo. Chega, inclusive, a 
citar a relação entre a aristocracia do senhor de engenho e 
seu cavalo [4] (FREYRE, 1989).

Por sua vez, [1, 2, 3] ANDRADE (1998; 1987; 1994), 
referenda em suas obras a importância dada a esses 
animais, seja nas atividades dos engenhos, no transporte de 
mercadorias ou de pessoas, nas guerras travadas na época 
dos primeiros séculos de colonização brasileira.

Na mesma linha de raciocínio, aponta-se [5] FURTADO
(1959), teórico do desenvolvimento brasileiro que, 
especificamente na obra intitulada “Formação Econômica 
do Brasil”, também ressalta o valor dos animais de trabalho 
na constituição da economia de várias regiões brasileiras.

Tendo-se como parâmetro esse referencial e tendo-se 
consciência da velocidade das inovações tecnológicas e sua 



incorporação em todos os setores da vida, muitas 
dessas utilizações dos animais citadas até o momento, 
foram postas de lado para dar lugar as ferrovias, 
rodovias e outros meios de transporte. Assim, os 
animais gradativamente foram perdendo seu status na 
economia como um todo e ficando relegados a uma 
condição menos nobre. Acredita-se que, as pessoas 
menos afortunadas passaram a recorrer a essas criaturas 
como uma forma de sobrevivência, principalmente nas 
cidades, ou seja, no urbano.

O problema que se vislumbra, entre tantos outros, é 
que a maioria dessas pessoas não entende que seu 
animal não é uma máquina e sim, um ser vivo, o qual 
merece antes de tudo, respeito em seu sentido amplo.

Logo, o reflexo desse fenômeno está presente na 
paisagem, cujo conceito também é amplo, e às vezes 
ambíguo. Assim toma-se como referência um dos 
conceitos constantes na maioria das obras que 
introduzem a ciência geográfica, qual seja a paisagem é 
tudo aquilo que a vista alcança.

“As paisagens distinguem-se uma das outras por 
terem desenvolvimento desigual, resultante das 
diferentes combinações dos fatores que interagem e se 
equilibram formando paisagens geográficas 
diferenciadas” [9] (SILVA, 1998 apud SEABRA, 
1999). (...) Para [10] SANTOS (1994), a paisagem é 
um conjunto heterogêneo de formas naturais e 
artificiais; é formada por frações de ambas, seja quanto 
ao tamanho, volume, cor, movimento, utilidade, ou 
qualquer outro aspecto do real. À distância ou em 
pequenas escalas a paisagem pode apresentar-se 
fisionomicamente homogêneas; porém, quando as 
distâncias são encurtadas ou as escalas ampliadas, as 
paisagens perdem homogeneidade e passam a 
apresentar as diversidades internas [9] (SILVA, 1994 
apud SEABRA, 1999).

Porém, extrai-se de [7] PASSOS (2007), um 
provérbio chinês que diz: “a paisagem está ao mesmo 
tempo na frente dos olhos e atrás dos olhos”, indicando 
que as referências e valores individuais de quem 
observam influencia decisivamente a captação, 
percepção daquilo que considera importante bem como 
na interpretação dos fatos. Ser geógrafo, mais do que 
qualquer outro profissional, certamente será levado a 
utilizar um método adequado e uma teoria de base para
dar lastro a suas conclusões.

Material e métodos

As atividades de trabalho são desenvolvidas com 
reuniões periódicas, nas quais o grupo de estudos em 
defesa dos animais de tração na cidade de 
Garanhuns/PE realiza discussões e decide por ações 
junto aos órgãos municipais e estaduais.

Realizam-se leituras que envolvam informações úteis 
para serem trabalhadas em aulas e/ou palestras nas 
escolas municipais visando melhorar a vida do animal 
em relação a seu trabalho e seu dono.

Todos os componentes do grupo estão responsabilizados 
por registrarem, fotograficamente, cenas que desabonem 
esses animais procurando-se ângulos que não identifique o 
carroceiro, e assim obtêm-se direções de pesquisa e 
orientação de futuras atividades de abordagem no contexto 
da educação ambiental.

Resultados e discussão

No município de Garanhuns - PE, palco da presente 
pesquisa, observa-se que os donos colocam peso demais 
para o bicho carregar e sustentar, que a utilização de 
carroças são inadequadas ao uso animal, que a alimentação 
é quase nenhuma, ou totalmente insuficiente e, quando o 
animal fica velho ou doente geralmente jogam ele nas ruas 
da cidade para que morram de qualquer forma. 

Outro fato que chama a atenção da população é o ato de 
ignorância de alguns donos de animais de tração que dizem 
que ‘’o animal só aprende apanhando’’. Entre outras 
observações, identificou-se a falta de respeito para com o 
animal ao subir ou descer ladeira, uma vez que a cidade de 
Garanhuns possui relevo com aclives e declives 
acentuados. Em geral, os animais, por carregarem peso 
excessivo sentem dificuldade nesses movimentos, mas são 
açoitados para continuarem em movimento ou serem mais 
rápidos. Também se percebe que o problema se torna 
agravado pela falta de habilidade de muitos carroceiros ao 
conduzirem essas carroças em meio ao trânsito da cidade. 
Há, ainda, uma prática constante de carregamento d’água 
para abastecimento, principalmente, das residências e nesse 
processo é patente o excesso de peso colocado nas carroças
(Figura ), além de ser um dos pontos mais marcantes na 
paisagem urbana da cidade.

Considera-se produtivo o esforço de se tentar fazer algo 
pelo bem-estar desses animais de tração. Espera-se que, 
embora os mesmos continuem fazendo parte da paisagem 
urbana de Garanhuns, possam ser vistos com outros olhos 
tanto pelos pesquisadores envolvidos no trabalho, quanto 
pela sociedade em geral e, principalmente pelos carroceiros 
que os utilizam.
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A – Equídeo parado em declive com peso na carroça e sem “calço” no pneu. B – Cena freqüente: animal alimentando-
se de alguma gramínea presente na área da calçada.  C – Carroça sem placa e com pneus carecas; D – Pequeno animal 
e sua carga excessiva.


