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0059 - LEVANTAMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DOS CARROCEIROS DO 
MUNICÍPIO DE DRACENA/SP: ATIVIDADE DO PROJETO CARROCEIROS –
UNESP/DRACENA - Janaina Carolina de Sá (Campus Experimental de Dracena, Unesp, 
Dracena), Kátia de Oliveira (Campus Experimental de Dracena, Unesp, Dracena), Francisca de 
Aquino Lima (Campus Experimental de Dracena, Unesp, Dracena), Amanda Mantovani Pereira 
(Campus Experimental de Dracena, Unesp, Dracena), Gustavo Antunes Trivelin (Campus 
Experimental de Dracena, Unesp, Dracena), Thaís Paixão Suleiman (Campus Experimental de 
Dracena, Unesp, Dracena) - janainadesa@dracena.unesp.br. 

Introdução: Atualmente, no município de Dracena são encontrados muitos cavalos destinados à 
tração. Os carroceiros em atividade na cidade atuam na informalidade, não havendo dados sobre o 
número deles em exercício ou como realizam suas atividades, bem como se ignora suas 
necessidades. Desta forma, muitas cidades têm criado projetos e, até mesmo, leis municipais, 
buscando regulamentar a atividade de carroceiros para melhorar a sua vida e da sociedade em 
geral, promovendo a inclusão social desta classe. Entende-se que, para isto acontecer, o processo 
deva iniciar conhecendo melhor os trabalhadores que atuam como carroceiros, para então procurar 
soluções e planejar ações, em iniciativas conjuntas com a universidade, poder público e 
comunidade local. Objetivos: Contabilizar e caracterizar os profissionais que exercem a atividade 
com cavalos carroceiros no município de Dracena/SP. Métodos: Foi realizado o levantamento 
sócio-econômico, junto aos carroceiros do município de Dracena/SP, por meio de questionário. O 
mesmo foi elaborado a fim de elucidar questões quanto ao nível de escolaridade, 
representatividade da atividade na renda econômica familiar e tipos de serviços realizados pelos 
carroceiros. Estas entrevistas foram feitas nos pontos de cavalo e nas ruas da cidade, durante o 
primeiro semestre de 2011. Após a conclusão deste levantamento cópia de todo material foi 
entregue a prefeitura do município para realização do cadastro dos carroceiros em atividade. 
Resultados: oram contabilizados 22 carroceiros exercendo a atividade em Dracena, que 
responderam ao questionário, denotando-se certa desconfiança por alguns membros da classe, 
que se furtaram em participar da pesquisa. Do grupo participante, 56,25% realizam outros 
trabalhos além do carroceiro e 43,75% exercem apenas esta função sendo, portanto, a única renda 
familiar. Outro dado importante refere-se ao tipo de material transportado, caracterizado por 38,7% 
entulho, 35,5% material reciclável e a coleta de material de poda, perfazendo 25,8%. O nível de 
escolaridade revelou que a metade dos entrevistados terminou o ensino fundamental, 43,75% 
atingiram o nível médio e apenas 6,25% são analfabetos. A partir destes resultados é possível 
identificar que os carroceiros poderiam ser aproveitados como agentes ecológicos, já que são eles 
os responsáveis pelo transporte de materiais aos aterros do município. Percebe-se também a 
necessidade da realização de cursos de capacitação profissional, pois o nível de escolaridade 
insuficiente limita as possibilidades de inserção em outras atividades. Ainda, deve-se ressaltar a 
importância do envolvimento do poder público na continuidade deste projeto, pois quase a metade 
dos carroceiros possui somente esta fonte de renda econômica à família. 
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