
AVALIAÇÃO TÉCNICA DAS PROVAS DE LAÇO

Considerações Iniciais

Quando se utilizam animais para outras atividades que não aquelas que lhes possibilitam
um comportamento e movimentação naturais à sua espécie e estrutura ósteo- muscular, podemos
ter  a  ocorrência  de  lesões  físicas  nesses  indivíduos,  de  forma  temporária  ou  permanente,
dependendo da intensidade e frequência das ações a que são submetidos os animais..

Tais situações, que o animal vivencia com dor (física) e sofrimento  (mental), podem leva-
lo a quadros de estresse que comprometam severamente sua fisiologia de tal forma que, no limite,
poderão levar o animal a óbito.

É fato  conhecido pelas  leis  da física  que forças  aplicadas  em sentidos  contrários,  em
determinado espaço de tempo e determinada intensidade, em objetos, criam uma resultante de
força e energia,  que dependendo dos materiais  envolvidos levam a sérios danos nos mesmos.
Estes princípios podem ser muito bem empregados, quando buscamos avaliar os potenciais riscos
de lesão e de vida  a que são submetidos os bezerros envolvidos em  Provas de Laço, o que
também é válido para todo tipo de procedimento que subjugue, quer sejam animais de outras
espécies, quer seja o próprio ser humano, a situações de grande solicitação física.

Animais  são  seres  sencientes  ou  seja,  tem capacidade  de  fruir  sensações  de  alegria  /
felicidade e de dor / sofrimento, portanto não são máquinas cartesianas como se supôs durante
muitas décadas no passado (ref. Irvênia) – tem as mesmas estruturas das vias neurais da dor, que
a espécie humana.

A  dor  nos  animais  é  tão  presente  quanto  no  homem.  Vale  ressaltar  que  toda  a
farmacologia utilizada para o homem é testada em animais, bem como são usados animais nas
avaliações em diversas experimentações para avaliação da dor humana.

Buscaremos particularizar alguns pontos e regiões orgânicas, mais sujeitas potencialmente
a lesões, o que poderá ser muito bem exemplificado com as imagens dos vídeos em anexo.

Muitas questões, esperamos sejam aqui aclaradas demonstrando que os animais utilizados
em provas  de  laço,  são sim  submetidos  a  maus  tratos,  sofrimentos  e  abusos,  o que  não  se
restringe aos poucos minutos das provas em que são utilizados, mas também a todo o período de
treinamento a que são submetidos para os condicionamentos necessários á realização das provas.
De fato, para atender critérios e normas regulamentares, os peões se vêem obrigados a cumprir a
prova  dentro  de  um  curto  espaço  de  tempo,  o  que  demanda  repetição  intensiva  dos
procedimentos, nos períodos de treinamento.  Portanto, é fundamental que também se avalie e
analise o processo do ponto de vista mental e físico, não apenas na arena, mas também nas etapas
que contemplam o antes e o depois.

Vale ainda ressaltar que os animais nas provas de laço são animais ainda muito jovens,
lactentes,  com idade em torno de apenas  40 dias  de vida  e  que,  naturalmente,  deveriam ser
mantidos  junto  de  suas  mães  e  das  quais  são  separados  precocemente  com a  finalidade  do
condicionamento necessário.



Esclarecemos  ainda,  que  o  termo  estresse  empregado  nessa  avaliação  técnica
significa: “ conjunto de alterações emocionais, comportamentais e físicas em um individuo
submetido a um estimulo nocivo, seja este estímulo físico e/ou mental”.

Possibilidades de ocorrência de lesões físicas e de vivência de dor/sofrimento
antes, durante e após o evento da prova de laço

A  descrição  das  lesões  e  a  indicação  da  ocorrência  de  dor/sofrimento  buscam
acompanhar as seqüentes etapas da prova, conforme segue.

OBSERVAÇÃO:  A  repetição  das  atividades  descritas,  o  que  acontece  particularmente
durante os treinamentos, potencializa a ocorrência dos danos mencionados.

1. Quando o bezerro ainda se encontra no brete:

Estando  ainda  no  brete,  o  animal  pode  ser  contido  e  tracionado  pela  cauda.
Movimentos bruscos que então o peão eventualmente realiza sobre a cauda do animal, para
estimula-lo,  podem causar luxação, sub-luxação e fratura das vértebras coccígeas.  Essas
lesões quando ocorrem mais próximo da região de implantação da cauda no tronco, podem
resultar numa afecção denominada “Síndrome da Cauda Eqüina” que é o comprometimento
das raízes dos últimos nervos lombares,  dos nervos sacrais  e dos nervos coccígeos que
enervam a região caudal do tronco, os membros posteriores, a cauda e os órgãos contidos
na pelve (reto, colo, bexiga urinária e alguns órgãos genitais). Nesse caso, há alteração ou
perda  de  função  das  estruturas  inervadas  por  esses  nervos,  alem da  ocorrência  de  dor
intensa, na região comprometida.

2. Quando o bezerro é liberado na arena:

Nessa etapa da prova o animal, que tem somente cerca de 40 dias e ainda é lactente
– é  bom que se  lembre  -,  encontra-se  assustado  pela  situação inusitada  a  que  se acha
submetido e corre, tentando fugir a seus perseguidores. Está, portanto, indubitavelmente,
em vigência de sofrimento mental ou psíquico.

3. Laçada abrupta do pescoço:

No momento em que é laçado, o bezerro encontra-se correndo em velocidade, na
tentativa de escapar da perseguição a que se acha submetido. Quando o laço é jogado em
seu pescoço e a corda é puxada violentamente, para trás, esse animal estanca abruptamente,
sofrendo  um  grande  impacto  na  região  do  pescoço,  onde  se  concentram  estruturas
anatômicas importantes, do ponto de vista funcional. É o caso da traquéia, de conformação
tubular  e  de  constituição  fibrocartilaginosa,  localizada  na  face  anterior  do  pescoço  e,
portanto,  totalmente sujeita  a  lesões,  nesse momento  em que o bezerro é  laçado.  Essas
lesões vão desde compressão dos anéis traqueais até rompimento dos mesmos. Em qualquer
desses casos, há prejuízo para a função respiratória, podendo-se observar diferentes graus
de insuficiência respiratória e mesmo asfixia, com diminuição da capacidade de oxigenação



dos tecidos orgânicos. Nesses casos a língua do bezerro pode apresentar-se em protrusão, 
ou seja, projetada para fora da boca.

Também  no  pescoço,  em  plano  superficial,  correm  lateralmente  à  traquéia,  as
calibrosas  veias  jugulares,  pelas  quais  se faz a  drenagem do sangue venoso da cabeça.
Quando o laço é apertado no pescoço do bezerro, essas veias são fortemente comprimidas,
sendo impedido  o  escoamento  do  sangue  que  por  elas  deveria  passar.  Isso  resulta  em
congestão venosa na região da cabeça, o que pode refletir-se em congestão dos vasos do
globo ocular, quando os olhos do animal se mostram “esbugalhados”, isto é, parecendo
saltar das órbitas.

A  estrutura  óssea  fundamental  do  pescoço  é  representada  pelas  sete  vértebras
cervicais,  que  se  dispõem  em  seqüência  formando  a  porção  correspondente  do  canal
vertebral,  no  interior  do  qual  se  aloja  a  respectiva  porção  da  medula  espinal.  Com o
impacto  da  laçada,  no  movimento  provocado  de  hiper-flexão  ou  de  hiper-extensão da
região cervical da coluna vertebral, podem acontecer sub-luxações, luxações e fraturas das
vértebras  cervicais,  com  diferentes  possibilidades  de  lesões  graves  da  medula  espinal.
Lesões  da  medula  espinal,  particularmente  da  região  cervical,  podem  resultar  em
tetraparesia  (perda  parcial  da  função  motora)  ou  tetraparalisia  (perda  total  da  função
motora) ou mesmo na ocorrência de “choque espinal” e morte.

A musculatura e os tecidos cutâneos e subcutâneos do pescoço também podem ser
lesados com contusões, formação de hematomas, estiramentos e ruptura de suas estruturas
musculares e tendíneas.

Em resumo, a laçada abrupta do bezerro, pelo pescoço, pode acarretar no animal, as
lesões que se seguem, relativamente ao(s):

- sistema respiratório - compressão tanto da laringe quanto da traquéia e ruptura das
cartilagens da laringe e dos anéis traqueais, o que pode determinar no animal, diferentes
graus  de  insuficiência  respiratória  e  mesmo  asfixia,  com  grave  diminuição  da
capacidade de oxigenação dos tecidos orgânicos;

- sistema circulatório  -  bloqueio,  em diferentes  níveis  de  intensidade,  da  drenagem
venosa da cabeça., determinando congestão venosa nesse território, o que implica em
aumento da pressão venosa e arterial da cabeça;

- segmento cervical da coluna vertebral e da medula espinal - sub-luxação, luxação e
fratura de vértebras cervicais, com comprometimento da medula espinal, o que pode
determinar  tetraparesia,  tetraparalisia,  ocorrência  de  “choque  espinal”  e  morte  do
animal;

- tecidos  cutâneos  e  musculatura  –  contusões  e  hematomas,  alem de  estiramento  e
ruptura de estruturas musculares e tendíneas.

3. Queda do animal:

No momento  em  que  o  bezerro  é  laçado  pelo  pescoço  e  a  corda  é  tracionada
violentamente para trás, ele é estancado abruptamente e cai ao chão, sendo sua coluna



vertebral,  submetida  a  movimento  exagerado  de  hiper-flexão,  de  hiper-extensão  ou  de
lateralidade.  O bezerro,  nessa  tenra  idade,  ao  redor  de  40  dias,  como  todo animal  em
crescimento, tem uma grande elasticidade nas estruturas de tecido conjuntivo (ligamentos)
que conferem apôio e sustentação às vértebras, o que permite, durante a realização desses
movimentos exagerados de hiper-extensão, de hiper-flexão ou de lateralidade do pescoço, a
ocorrência  de  sub-  luxação  e  de  luxação  de  vértebras.  Trações  mais  violentas  podem
determinar também fratura de vértebras e estiramento ou ruptura de ligamentos.

Mesmo animais que são mantidos durante a fase de crescimento em treinamento
excessivo,  poderão  apresentar  afecções  graves  na  região  cervical  da  coluna  vertebral,
caracterizando  o  que,  na  literatura  correspondente  é  conhecido  como  Síndrome  de
Wobbller. Nesse caso instala-se um quadro de ocorrência de dor intensa na porção final do
segmento cervical da coluna vertebral e ainda nos membros torácicos, o que faz com que o
animal assuma uma postura anti-álgica (acomoda-se como dói menos) e tenha dificuldade
de  locomoção.  Ele  tem  sido  associado  à  realização  de  exercícios  com  movimentos
exagerados, principalmente de hiper-extensão ou de lateralidade da coluna vertebral, que
podem levar a luxação ou sub-luxação de vértebras cervicais,  particularmente na região
mais  caudal  do  segmento  cervical  (C4,  C5,  C6  e  C7),  implicado  na  inserção  ou
continuidade do segmento cervical com toda a estrutura óssea e ligamentar do tórax.  A
ocorrência  de sub-luxação,  luxação e até de fratura de vértebras cervicais,  em qualquer
destes casos, pode acarretar ainda lesões da medula espinal, comprometendo não apenas a
própria medula como também as raízes dos nervos espinhais (raízes sensitivas e motoras
dos nervos espinhais) , levando os animais a perda temporária ou definitiva da sensibilidade
regional e a paresia ou a paralisia.

No episódio  de  queda  do  animal,  repete-se  o  risco  de  ocorrência  das  lesões  já
mencionadas, na laringe, traquéia e vasos venosos do pescoço.

Ao cair o animal no solo e sendo arrastado, mesmo que por instantes, a pele da
cabeça, do pescoço, da parede lateral do tronco e dos membros pode sofrer lesões diversas
como equimoses, hematomas, queimaduras (por atrito), solução de continuidade e perda de
tecido.

Pode ainda acontecer fratura de costelas e de segmentos ósseos dos membros. No
caso de fratura de costelas, pode haver contusão pulmonar, hemorragia e pneumotórax com
colabamento dos pulmões e conseqüente perda da capacidade respiratória.

No episódio da queda, se o animal bater com a face lateral da cabeça, contra o solo,
pode haver lesão do nervo facial, que inerva a musculatura da face, do que resulta paresia
ou paralisia temporária ou definitiva dessa musculatura.

Também  o  choque  violento  do  animal,  na  queda  em  decúbito  lateral  pode
determinar ocorrência de avulsão do plexo braquial e/ou paralisia do nervo radial, ou seja,
esgarçamento dos nervos que emergem da medula espinhal para enervar os membros com
consequente paresia e paralisia, particularmente da musculatura extensora da extremidade
dos membros. Essa paralisia, resultante de avulsão, de modo geral é definitiva.

Em suma, a queda abrupta e violenta do bezerro, no solo, pode acarretar no animal,
as lesões que se seguem, relativamente a(o):

- Pele e Tecido Celular Subcutâneo - equimoses, hematomas, queimaduras (por atrito), 
solução de continuidade e perda de tecido.



- Coluna  Vertebral  –  Sub-luxação,  luxação  e  fratura  de  vértebras,  com  lesões
conseqüentes, da medula espinal e de raízes dos nervos espinais. Síndrome de Wobbller

- Tórax -  Fratura  de  costelas,  contusão  pulmonar,  ruptura  da  parede  do  tórax  com
ocorrência  de  pneumo-tórax,  colabamento  dos  pulmões  e  conseqüente  perda  da
capacidade respiratória;

- Musculatura do tronco e membros - Miopatia de captura (processo inflamatório dos
músculos pelo estresse da captura), que pode ocorrer até 14 dias depois do episódio.
Ruptura de ligamentos e de estruturas musculares.

- Inervação da cabeça e dos membros - Paralisia do nervo facial.  Avulsão do plexo
braquial e/ou paralisia do nervo radial.

- Membros  -  Sub-  luxação  e  Luxação  de  peças  articulares.  Fraturas  de  segmentos
ósseos. Paresia ou paralisia resultante da avulsão do plexo braquial e/ ou de lesão do
nervo radial

4. Suspensão do animal e nova queda ao solo:

Após a imobilização do bezerro, conseqüente à laçada de seu pescoço, ele tem que
ser levantado do solo na altura da cintura do peão, para ser posicionado no solo, de maneira
conveniente para a próxima etapa, que é a de amarrar seus membros. Para isso o animal é
suspenso pela pele do tronco, podendo aí  ocorrer descolamento do tecido subcutâneo e
derrame sanguíneo subcutâneo, pela ruptura de vasos, com formação de hematomas. Em
seguida o animal é atirado novamente ao solo. podendo ocorrer nesse episódio, todas as
lesões já citadas. Pode ocorrer ainda, ruptura de órgãos internos (fígado, baço e rim) com
consequente  hemorragia  interna  Estas  lesões  podem passar  despercebidas  no  momento,
uma vez que tudo é feito muito rapidamente pois o sucesso da prova depende do seu tempo
de  realização.  A  médio  e  longo  prazo  podem  surgir  processos  inflamatórios  como
conseqüência  de  derrames  sanguíneos.  O  próprio  sangue  age  como  agente  irritativo
causando focos de processo inflamatório.

Em resumo,  o erguimento  abrupto do bezerro  e  sua nova queda ao solo podem
acarretar  no animal,  todas  as  lesões  que já  foram indicadas  e ainda as que se seguem,
relativamente a:

- pele - descolamento do tecido subcutâneo e derrame sanguíneo subcutâneo, pela ruptura
de vasos, com formação de hematomas. Na queda ao solo, lesão de pele em todas as áreas
de contato direto com o chão no momento do decúbito (derrames, equimoses, hematomas).

- órgãos internos - ruptura (fígado, baço e rim) com consequente hemorragia interna

4. Quando os membros são amarrados:



Ao ser o bezerro atirado novamente ao solo, o peão faz com que os membros do
animal  fiquem em uma condição favorável  para que três  deles sejam amarrados,  sendo
assim concluída a prova.. Nesta etapa também podem ocorrer as lesões já apontadas, alem
de  ferimentos  de  pele,  sub-luxução  e  luxação  de  segmentos  ósseos,  sendo  possível  o
comprometimento de tendões e de ligamentos. Em todos os episódios em que o animal cai
abruptamente no solo, ele pode bater a cabeça no chão havendo então a possibilidade de
lesão do olho e do nervo facial (com paresia ou paralisia da musculatura facial).

Resumindo, ao amarrar os membros do animal que acabou de cair novamente ao
solo,  o peão pode acarretar  no animal,  todas as lesões que já foram indicadas  e  ainda,
particularmente, lesões de pele, sub-luxação, luxação e fratura de segmentos ósseos, alem
de comprometimento de tendões e ligamentos.

Avaliação de ações envolvidas na realização das provas:

Considerando as condições a que os animais são submetidos antes, durante e após a
prova, esclarecemos que essas condições introduzem, de maneira abrupta e violenta,  no
repertório  comportamental  do animal,  estímulos  muito  agressivos  que  geram alterações
orgânicas, conforme comentários a seguir:

- Há um aumento significativo de liberação de hormônios relacionados com o catabolismo
(aumento  da  produção de energia).  Esses  hormônios  causam consumo de  nutrientes  de
forma  anômala  levando  a  conseqüências  tais  como  deficiência  imunológica,  distúrbios
reprodutivos e digestivos.

- Outra possibilidade é a ocorrência de “Miopatia de Captura”, afecção que pode acometer
mamíferos e aves submetidos a um exercício intenso, uma atividade de extrema solicitação,
desencadeando  uma  resposta  inflamatória  e  edema  muscular  com  a  possibilidade  de
insuficiência  renal  aguda  que  pode  surgir  tardiamente  em  ate  14  dias  após  o  evento,
podendo levar o animal à morte. Tal fato também ocorre em seres humanos.

- O curto  período de  jejum a que  são  submetidos  os  animais,  não  é  suficiente  para  o
esvaziamento de seu trato digestivo podendo levar ao timpanismo (acúmulo de gases) com
aumento  da  pressão  intra-abdominal  e  conseqüente  compressão  no  tórax,  causando
dificuldade  respiratória,  cólicas  de intensidades  variáveis  e  até  ruptura dos  órgãos se o
animal não for tratado rapidamente, levando ao desfecho com óbito do animal.

- É inegável a ocorrência de sofrimento mental ou psíquico nos animais que são submetidos
a treinamentos e provas de laçada de bezerro,  pois são submetidos a situações que não
fazem parte do repertório comportamental de um bezerro lactente: é incitado a correr para
fugir de seus perseguidores, é exposto na arena a perseguição e barulho, é submetido a
traumas, amarrado, contido.....

Devemos  considerar  que  a  ocorrência  de  dor/sofrimento  é  provavelmente  a
conseqüência mais importante que pode levar o animal ao adoecimento que por vezes só
ocorrerá algumas horas ou dias após o término do evento (prova). Também a vivência de



dor/sofrimento  pode  persistir  por  mais  tempo  que  os  sinais  clínicos,  alternado
comportamentos , criando vícios ou neuroses nos animais que podem persistir por toda a
vida do animal.  Assim,  a observação do comportamento dos animais  é  fundamental  na
avaliação de seu bem- estar, pois dá indicações de como eles se sentem.

Considerações Finais:

O “por que “ da existência dessa prova:

A primeira coisa que nos vem à mente, ao tratar deste assunto, é o seguinte: Que
razões levam um ser humano a exibir-se em uma arena, para outros seres humanos, em
busca de aplausos, nas condições dessa prova? Ele dispõe, para isso, arbitrariamente, de
animais ainda lactentes, portanto, bebês, os quais subjuga completamente num espetáculo
de violência, de crueldade e de insensibilidade.

Essa postura de que os animais estão à nossa disposição, “para o que der e vier”,
representa  resquício  de  um  paradigma antropocêntrico  (do  grego  antropos  = homem),
emergente do século IV a.C., que visa apenas o bem-estar do homem, recomendando-se,
mesmo, seus defensores, que a natureza seja explorada em seu benefício.

Acrescenta-se à expressão “paradigma antropocêntrico”, a partir do século XVII, o
adjetivo “mecanicista”, uma vez que Descartes trouxe ao mundo a concepção mecanicista
do  universo  e  dos  seres  vivos,  o  que  representou,  sem  dúvida,  obra  de  genialidade.
Entretanto,  ainda  sob  a  influência  religiosa  desse  paradigma,  Descartes  injustiçou  os
animais  ao  fazer  a  seguinte  consideração:  “como a sensibilidade  é  atributo  da alma e
somente os homens tem alma, os animais devem ser vistos como máquinas insensíveis”.
Dizem mesmo que interpretava os uivos, lamentos e gemidos dos cães, quando submetidos
à  chibata,  por  meros  automatismos  da  “máquina”,  similares  aos  chiados  das  rodas de
carroça, quando submetidas a movimentação.

Mesmo que o ser humano se julgue “superior” aos animais, qual a validade do
direito que ele se atribui sobre a vida e a capacidade de sofrimento dos outros seres?

Thomas Jefferson, responsável pela redação do princípio da igualdade dos homens
na Declaração da Independência Americana, em carta a Henry Gregoire, em 25 de fevereiro
de 1809, escreveu:

“O fato de Isaac Newton ter sido superior a outros indivíduos,
em termos de inteligência, não o tornou

senhor das propriedades, nem das pessoas deles”

Os animais não são máquinas cartesianas. São seres sencientes

Especialmente nas últimas décadas, muitos são os trabalhos em neurociência, em
etologia,  em fisiologia  e  em outros  ramos  do conhecimento,  demonstrativos  de  que os
animais  não  são  máquinas  insensíveis  mas,  são  seres  sencientes  (Jeremy  Bentham,
Introdution to the Principies of Moral and Legislation, 1780, cap.17), ou seja, que tem a



capacidade de “sentir”, de ter sensações, tanto de alegria, prazer, bem-estar, conforto e 
felicidade, quanto de dor, sofrimento, medo, ansiedade e pânico.

Richard  Serjeant,  em  The Spectrum of  Pain (O Espectro da Dor),  Londres:Hart
Davis, 1969, p.72, comenta:

“Cada mínima evidência dos fatos apóia o argumento de que
os mamíferos, vertebrados superiores, têm sensações de dor

pelo menos tão intensas quanto as nossas... seu sistema
nervoso é praticamente igual ao nosso e suas reações à dor,

extraordinariamente semelhantes...”

Na  Grã  Bretanha,  três  diferentes  comitês  governamentais  de  especialistas  em
assuntos relacionados a animais -  Committee on Cruelty to Wild Animals  (Comand Paper
8266, 1951, ´parágrafos 36-42), do committee on experiments on Animals (Comand Paper
2641, 1965, parágrafos 179-182) e do  Tecnicical Committee to Inquire into the Welfare
Animals Kept under Intensive Livestock Husbandry Systems  (Comand Paper 2836, 1965,
parágrafos 26-28) - aceitaram essa conclusão de que os animais sentem dor.

Após observarem claras evidências comportamentais apoiando esse ponto de vista,
os membros do Committee on Cruelty to Wild Animals afirmaram:

...Acreditamos que as provas fisiológicas e, mais
especificamente, as anatômicas justificam plenamente e reforçam

a crença, baseada no senso comum, de que os animais sentem
dor”.

Os animais sofrem dores físicas e sofrem mentalmente

Os animais  não  sofrem apenas  dores  físicas,  resultantes  de  lesões  em tecidos  e
órgãos de seu corpo. Sofrem também mentalmente, psiquicamente, mediante a vivência de
sensações de medo, solidão, ansiedade, perseguição, pânico e outras.

Os próprios membros do  Committee on Cruelty to Wild Animals  (Comand Paper
8266, 1951, ´parágrafos 36-42), do Committee on Experiments on Animals (Comand Paper
2641, 1965, parágrafos 179-182) e do  Tecnicical Committee to Inquire into the Welfare
Animals Kept under Intensive Livestock Husbandry Systems  (Comand Paper 2836, 1965,
parágrafos 26-28) passaram também à consideração de outras formas de sofrimento dos
animais, alem da mera dor física, e terminaram acrescentando que estavam “convencidos
de que os animais sofrem, de fato, medo intenso e terror” .

Nas últimas décadas, a publicação de estudos científicos com títulos como “Animal
Thought  (Pensamento  Animal,  Stephen  Walker,  Londres:  Routledge  and  Kegan  Paul,
1983),  Animal  Thinking  (O  Pensar  dos  Animais,  Donald  Griffin,  Cambridge:Harvard
University Press, 1984) e Animal Suffering: The Science of Animal Welfare (Sofrimento
Animal: A Ciência do Bem-Estar Animal, Marian Stamp Dawkins, Londres: Chapman and
Hall, 1980)  tornaram claro que a consciência dos animais não-humanos é agora levada a
sério, sendo aceita como tema para investigação.



Irvênia  L.S.Prada,  médica  veterinária,  docente  na  Faculdade  de  Medicina
Veterinária  da  Universidade  de  São Paulo,  assim se  expressa  a  respeito  da  mente  dos
animais, no livro “A Alma dos Animais”, Ed. Mantiqueira, 1997:

“Os transdutores cerebrais no homem e nos animais (Sistema Límbico e Área Pré-
Frontal)...o sistema límbico atua como transdutor, comprometido com a manifestação das
chamadas  emoções  primárias  ou  ´instintivas´,  enquanto  outras  áreas  cerebrais  de
aquisição evolutiva mais recente,  como a área pré-frontal,  mostram-se implicadas com
funções  mentais  de  outra  natureza,  tais  sejam  o  livre  arbítrio,  a  capacidade  de
aprendizado, a elaboração de estratégias, a iniciativa, etc. ...a área pré-frontal encontra-
se presente não apenas no homem, mas também em outros mamíferos... se para o homem,
está bem caracterizado o papel da área pré-frontal como mediadora de funções mentais e,
por outro lado,  se essa área também existe  no cérebro de animais,  embora em menor
representação, isso é sugestivo de que esses animais tem igualmente funções mentais...
Aliás, é bem conhecida, clinicamente, a repercussão neurológica de lesões da área pré-
frontal  em  cães,  gatos,  cavalos,  macacos,  etc.  Quando  ocorrem  lesões  com  essa
localização,  os  animais  mostram,  como  sintomas,  as  chamadas  alterações  de
comportamento e de personalidade. Assim, tornam-se dementes, alheios aos estímulos do
meio, não reconhecem mais as pessoas, perdem-se em lugares distantes, batem a cabeça
contra  obstáculos  e,  por  vezes,  põem-se  a  andar  compulsivamente,  até  a  exaustão.
Sintomas  semelhantes  podem  ser  evidenciados  em  animais  estressados,  sejam
abandonados, maltratados, amedrontados, acuados ou aprisionados.”

Jeremy Bentham , em Introdution to the Principies of Moral and Legislation, 1780,
cap.17, escreveu:

“Talvez chegue o dia em que o restante da criação animal venha a adquirir os
direitos que jamais poderiam ter-lhe sido negados,  a não ser pela mão da tirania.  Os
franceses já descobriram que o escuro da pele não é razão para que um ser humano seja
irremediavelmente abandonado aos caprichos de um torturador  (Bentham referia-se ao
fato de escravos negros terem sido libertados pelos franceses).  É possível que um dia se
reconheça que o número de pernas, a vilosidade da pele ou a terminação do osso sacro
são razões igualmente insuficientes para abandonar um ser senciente ao mesmo destino. O
que  mais  deveria  traçar  a  linha  intransponível?  A  faculdade  da  razão  ou,  talvez,  a
capacidade da linguagem? Mas um cavalo ou um cão adultos são incomparavelmente mais
racionais e comunicativos do que um bebê de um dia, de uma semana ou até mesmo de um
mês. Supondo, porém, que as coisas não fossem assim, que importância teria tal fato? A
questão não é `Eles são capazes de  raciocinar?´,  nem ´São capazes de  falar?´,  mas, sim:
´Eles são capazes de sofrer?´”.

Conclusões Finais:

Do que foi exposto, concluimos que os bezerros utilizados nas provas de laço tem
estrutura física, organização neuro-sensorial e dimensão psíquica (mental) compatíveis com



a vivência de dor/sofrimento ao serem submetidos às condições em que essas provas são 
realizadas e, ainda, às condições em que os repetitivos treinamentos acontecem.

Segundo depoimento do penta-campeão das Provas de Laço de Bezerro, Luiz Carlos de 
Oliveira, à revista Rodeo Life, de maio/junho de 1997, no início de sua carreira:

“treinava das 5 da tarde até as 10 da noite, sem trégua.
...esquecia-se da hora. Sempre passava da meia
noite e não amarrava menos de cem bezerros”.

(Há que se perguntar se ele tinha cem bezerros disponíveis, por dia, ou quantas vezes
um mesmo bezerro era reutilizado. Há que se notar, também, que o repertório

comportamental desses bezerros, e mesmo dos cavalos de montaria,
não contempla a possibilidade de, em condições normais,

se manterem acordados até a meia noite,
e ainda mais sendo submetidos a esses tipos de procedimentos)

Na mesma entrevista, ainda lemos: Para conquistar bons resultados, Luiz Carlos obedece a 
um programa rígido de treinamento:

“Levanta às 7 da manhã, sela o cavalo, fecha o bezerro no curral e depois começa os
treinos. Corre dez bezerros com um cavalo, troca de montaria, corre mais dez e repete o

mesmo esquema com outro animal. Enquanto os animais (cavalos) descansam, o
laçador aproveita para treinar no chão, fazendo uma seqüência de 60 laçadas.

Depois de colocar uma corda, amarra o bezerro numa cerca de
madeira, enquanto uma pessoa segura o animal pelo rabo”

(Há que se perguntar, ainda, em quantos bezerros ele repete por 60 vezes a laçada no chão)

Assim, concluímos também que todos os procedimentos que os peões impõem aos
bezerros, nas Provas de Laço, são abusivas tanto em relação à integridade e à saúde do
corpo físico desses animais,  quanto em relação à sua estrutura mental ou psíquica,  pois
trata-se de lactentes que, ao invés de estarem ao lado de suas mães, são expostos, na arena,
à perseguição e maus tratos extremos.

Se, de uma parte, nesse espetáculo deprimente, vemos animais mal saídos do ventre
materno,  sendo  subjugados  e  submetidos  ao  arbítrio  de  insensíveis,  por  outro  lado
desejamos e confiamos que os seres humanos hoje responsáveis por esses acontecimentos
despertem seus sentimentos para a realidade de que a missão dos “superiores” – se assim
nos consideramos – é a de proteger e auxiliar esses seres que não estão à nossa disposição,
mas que merecem ser respeitados em sua capacidade de fruírem dor/sofrimento e em seu
direito natural à integridade física/mental e em seu direito natural à própria vida..

Essa é a forma de dignidade que, segundo nosso desejo, um dia a humanidade irá
conquistar e, portanto, merecer.



ESTE É O NOSSO PARECER.

São Paulo, 18 de junho de 2018 
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