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RESUMO 

 

 

No decorrer dos séculos o espaço geográfico sofreu intensas transformações em nível 

mundial, passando a ser visto como mercadoria, portanto, revestido de valor de troca. Diante 

desta premissa, alguns geógrafos ao analisar o consumo do/no espaço têm procurado explicar 

como e por que a economia, a cultura, o simbólico e o material se encontram, demonstrando 

como os complexos significados e expressões do consumo, por sua vez conectados a outros 

espaços e escalas, contribuem criticamente, no entendimento da relação entre a sociedade e o 

espaço. É importante fazermos esta análise, pois, estes aspectos nos ajudam a compreender 

como o consumo penetra no espaço e na vida das pessoas, haja vista que as mais abastadas 

são seus principais agentes, consumindo além de suas necessidades. Nesse sentido, 

percebemos que o modo de produção capitalista é responsável por produzir e reproduzir o 

espaço garantindo a sua acumulação e expansão, transformando as diferentes formas 

espaciais, produzindo a partir dessas, novas espacialidades que envolvem desde a cultura, às 

tradições e os costumes da sociedade, fazendo surgir novos hábitos de consumo e 

entretenimento. Nesta perspectiva, percebemos que o capital e o consumo estão 

intrinsecamente ligados ao processo de massificação da cultura, tendo em vista a 

multiplicidade de objetos criados no espaço, os quais são divulgados por meio da propagação 

da informação e da comunicação. A cultura de massa ou Indústria Cultural, com o advento da 

tecnologia da comunicação e da informação, sobrepõe-se à cultura popular, transformando-a 

em um produto industrial, sendo a mesma elaborada pelos veículos midiáticos, os quais estão 

ligados ao capital industrial e financeiro. Inserimos neste contexto de consumo do/no espaço e 

massificação cultural, as festas de vaquejada, consideradas um fenômeno cultural para o povo 

nordestino brasileiro, que teve início entre os séculos XVII e XVIII nas fazendas de gado 

sertanejas. Observamos que as mesmas têm passado por várias transformações ao longo dos 

séculos, quando modificada pelo capital, tornando-se, sobretudo, uma festa ou espetáculo 

urbano, o qual acontece em várias cidades da região Nordeste. Diante do exposto, buscamos 

compreender neste trabalho as transformações que ocorreram nas festas de vaquejada a partir 

de 1980 a 2012, especialmente, nos eventos que acontecem em Macaíba-RN, atentando-se 

para suas correlações com o processo de (re)produção do capital no espaço. Portanto, 

considerando que as transformações deste evento são evidentes no espaço geográfico, neste 

trabalho, destacamos sua importância para os nordestinos, principalmente, para os sertanejos, 

fazendo um resgate de sua história, observando como este evento, aos poucos, foi ganhando 

novos elementos e valores, perdendo suas características campesinas. Notamos que ao mesmo 

tempo em que a vaquejada produziu um novo público, transformou-se, também, em um 

evento-espetáculo, sobretudo, urbano, influenciando a economia das cidades que organizam 

tais festas e, por conseguinte, no processo de reprodução do capital no espaço. Ademais, o 

evento passou a fazer parte do contexto mercantil-regional e do calendário festivo de várias 

cidades nordestinas. 

 

 

Palavras-chave: Espaço geográfico. Consumo. Capitalismo. Vaquejada. Cultura popular. 

Massificação cultural.  
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ABSTRACT 

 

 

Over the centuries the geographical space has undergone sweeping changes worldwide, 

becoming seen as a commodity, therefore, coated exchange value. Given this premise, some 

geographers to analyze the consumption/space have sought to explain how and why the 

economy, the culture, the symbolic and material are demonstrating how the complex 

meanings and expressions of consumption, in turn connected to other spaces and scales, 

contribute critically, in understanding the relationship between society and space. It is 

important to do this analysis, because these aspects help us to understand how the consumer 

enters the space and people's lives, given that the wealthy are the main agents, consuming 

beyond your needs. Accordingly, we find that the capitalist mode of production is responsible 

for producing and reproducing the space ensuring its accumulation and expansion, 

transforming the different spatial forms, producing from these, new spatialities, which 

involves everything from the culture, traditions and customs society, giving rise to new 

patterns of consumption and entertainment. In this perspective, we find that capital and 

consumption are inextricably linked to the process of mass culture, in view of the multiplicity 

of created objects in space, which are disseminated through the spread of information and 

communication. Mass culture or the culture industry, with the advent of communication 

technology and information, overlaps with popular culture, turning it into an industrial 

product, being developed by the same media vehicles, which are linked to industrial capital 

and financial. Inserted in this context of consumption/mass in space and cultural feasts of 

rodeo, considered a cultural phenomenon for the people of northeastern Brazil, which began 

between the seventeenth and eighteenth centuries on sertaneja´s cattle farms. We noticed that 

they have gone through several transformations over the centuries, when modified by capital, 

becoming mainly a party or urban spectacle, which takes place in several cities in the 

Northeast. Given the above, this work aims to understand the transformations that occurred in 

rodeo parties from 1980 to 2012, especially in the events that happen in Macaíba-RN, paying 

attention to their correlations with the process of (re)production of capital on space. 

Therefore, considering that the transformations of this event is evident in the geographic 

space, in this paper, we highlight its importance to the northeast, primarily for sertanejos, 

making a rescue of its history, noting how this event slowly been gaining new elements and 

values, losing its characteristics peasant. We note that while the rodeo produced a new 

audience, became also an event spectacle-especially urban, influencing the economy of the 

cities that organize these parties and therefore in the process of reproduction of capital space. 

Moreover, the event became part of the context-regional market and festival calendar of 

several northeastern cities. 

 

  

Keywords: Geographic space. Consumption. Capitalism. Rodeo. Popular culture. Cultural 

massification. 
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INTRODUÇÃO - CONHECENDO O OBJETO DE ESTUDO 

 

A pesquisa que nos propomos a realizar refere-se ao estudo da espacialidade da 

vaquejada, especificamente, dos eventos que ocorrem no Parque Otaviano Pessoa, situado em 

Macaíba, município que está localizado na mesorregião Leste Potiguar, a 14 km da capital, 

Natal, no estado do Rio Grande do Norte.  

Para esta análise escolhemos como conceito-chave o espaço geográfico, já que este 

evidencia os efeitos da dinâmica econômica vigente, estando sujeito a várias transformações, 

haja vista a rapidez com que se processam as transformações no cenário econômico, 

sobretudo, no momento atual em que o capital impõe uma nova dinâmica à sociedade e aos 

lugares. Os efeitos dessa dinâmica são perceptíveis nas mais variadas escalas geográficas, isto 

é, local, regional e/ou global. Dentre tais impactos destacamos as novas formas e hábitos de 

vida, fazendo com que as pessoas desenvolvam novos estilos e novas relações espaciais.  

Silva, J. (2001, p. 42-43) considera o espaço geográfico como “produto, processo e 

manifestação da sociedade”, sendo este percebido por meio “das contradições geradas e 

contidas nas relações sociais de produção”. Para o autor “o jogo de oposição do e no espaço” 

nos permite discutir este conceito a partir da Geografia, pois esta ciência possui uma base 

epistemológica sólida, calcada nas ideias e reflexões de grandes filósofos sobre o espaço. 

Desta maneira, podemos dizer que a Geografia percebe o espaço em sua totalidade, em todas 

as escalas, do local ao global, mostrando o caráter dinâmico contido no movimento das 

contradições presentes do e no espaço.  

Diante destas contradições, Lefebvre (2001) deixa evidente em suas reflexões que é 

importante analisarmos o espaço sob a ótica da reprodução continuada do capital. O 

capitalismo é o responsável por produzir e reproduzir o espaço para o seu sustento e 

acumulação, transformando as formas espaciais, produzindo a partir das mesmas, novas 

espacialidades, envolvendo-se na cultura, nas tradições e nos costumes da sociedade, fazendo 

surgir novos hábitos de consumo e entretenimento. 

Neste contexto, para estudarmos a espacialidade da vaquejada, achamos pertinente 

falarmos, neste trabalho, sobre a teoria da produção e reprodução do espaço, pois sua análise 

evidencia as contradições presentes do e no espaço, visto que, segundo Carlos (2001a), as 

novas maneiras de produção e acumulação do capital estão ligadas à (re)produção do espaço 

geográfico, influenciando no modo de viver da sociedade, interagindo no consumo, na 

cultura, no lazer e no entretenimento da mesma. Podemos citar como exemplo desta interação, 

a vaquejada, a qual, hoje, está se tornando um evento voltado para o consumo do/no espaço, 
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tendo em vista que é organizada em grandes parques construídos em cidades da região 

Nordeste, atraindo um número considerável de pessoas. Assim sendo, o capital é o 

responsável por transformar o espaço na sua forma-conteúdo, incluindo a cultura, as 

atividades de lazer e de entretenimento, dando novos sentidos aos lugares, um novo valor e 

um novo uso ao espaço, (re)produzindo-o de acordo com sua lógica mercantil. 

 Seguindo esta reflexão, percebemos, atualmente, que a vaquejada insere-se dentro da 

lógica capitalista de consumo, pois, outrora, a mesma era uma festividade apenas de vaqueiros 

que corriam atrás do gado solto na vasta caatinga nordestina, os quais recebiam dos donos das 

fazendas, prêmios simbólicos. Enquanto que, nos últimos anos, após as grandes modificações 

que sofreu, este evento passou a ter patrocinadores, distribuição de prêmios, desde carros 0 

km, até consideráveis quantias em dinheiro, sendo este o principal atrativo para o vaqueiro 

participar destes eventos, bem como para os frequentadores que vão à vaquejada, não para ver 

a derrubada do boi, inclusive criticada por alguns ecologistas, mas para os shows que os 

donos dos parques oferecem como atrativo de pessoas, estimulando o consumo e, 

consequentemente, o acúmulo de capital.  

Desta forma, os donos dos parques garantem os seus lucros, por meio das inscrições 

dos vaqueiros nas competições, dos patrocinadores, dos comerciantes informais, os quais 

colocam barracas com comidas e bebidas dentro e fora dos parques, no consumo que os 

frequentadores realizam nestas festas, como também na compra de ingressos para os shows 

que acontecem à noite. No Otaviano Pessoa esses shows ocorrem num local especificamente 

criado para tal fim, anexo ao parque, denominado de Terreiro da Vila.  

  Para compreendermos as transformações que a vaquejda sofreu com o passar dos anos, 

assim como a influência do modo de produção capitalista nesta cultura, investigamos a 

atuação dos agentes sociais produtores do espaço, presentes nas festas de vaquejada no Parque 

Otaviano Pessoa, em Macaíba-RN, quais sejam: o administrador do parque, os patrocinadores, 

os comerciantes, os frequentadores e os vaqueiros.  

Os estudos para a realização deste trabalho tiveram início a partir de observações, in 

locu, no parque de vaquejada Otaviano Pessoa em maio de 2011, quando ocorreu a 1ª edição 

do circuito de vaquejada da Associação de Vaqueiros do Rio Grande do Norte 

(ASSOVARN). Durante este evento observamos um grande número de carros estacionados e 

pessoas transitando dentro do parque. Todavia, vimos poucos frequentadores assistindo a 

vaquejada nas arquibancadas durante o dia e um número maior de pessoas chegando à noite 

ao Otaviano Pessoa para o show no Terreiro da Vila. Estranhamos a ausência do público para 

prestigiar a vaquejada nos levando a investigar porque essas pessoas não estão mais assistindo 
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e prestigiando a um evento que faz parte da cultura nordestina, além de procurarmos saber 

qual o público que ainda aprecia esta “festa popular”.  

Nesse sentido, de acordo com o que acima foi consignado levantamos os seguintes 

questionamentos: por que e como a vaquejada vem se tornando um evento urbano? O que 

influenciou tal mudança e quais as transformações? Os agentes sociais contribuíram com as 

transformações ocorridas na vaquejada? O que mudou no espaço citadino de Macaíba com a 

construção do Parque Otaviano Pessoa? As transformações que ocorreram em tal evento 

contribuíram para atrair um número maior de frequentadores? Por que a inserção dos shows 

de forró na vaquejada? A presença do capital neste evento provocou mudanças positivas ou 

negativas para a vaquejada? As pessoas ainda valorizam a cultura da vaquejada? A vaquejada 

genuína se mantém viva na cultura nordestina com a inserção do capital? Esses e outros 

questionamentos serão respondidos no decorrer deste trabalho.  

Desse modo, o que nos impulsionou a realizarmos este estudo foram as 

transformações que a vaquejada sofreu com o passar dos anos e o fato de que essas podem 

estar influenciando na perda do valor desta cultura na região Nordeste, pois, a vaquejada 

simboliza a vida e a memória do povo sertanejo. Nossa justificativa baseia-se, também, pelo 

fato de haver exiguidade de estudos, seguindo o viés geográfico, que abordem a vaquejada, 

não se referindo, apenas, à cultura e à sua história, mas a aspectos importantes, visualizados 

no espaço geográfico, que possam dar alguma contribuição à cidade de Macaíba.  

 Neste contexto, o objetivo geral deste trabalho é compreender as transformações que 

ocorreram nas festas de vaquejada a partir de 1980 a 2012, especialmente, nos eventos que 

acontecem em Macaíba e suas correlações com o processo de (re)produção do espaço naquele 

município. Para respondermos a problemática da pesquisa foram determinados os seguintes 

objetivos específicos:  

 

 Analisar a espacialidade do fenômeno da vaquejada em Macaíba-RN, mais 

precisamente, nos eventos que ocorrem no Parque Otaviano Pessoa; 

 Fazer um histórico sobre o município de Macaíba, bem como sobre o surgimento das 

festas de vaquejada que ocorreram e ocorrem no Nordeste brasileiro e em Macaíba-

RN, dando ênfase à importância desse fenômeno para os nordestinos; 

 Discutir as transformações que ocorreram com a vaquejada que acontece no Parque 

Otaviano Pessoa, a partir de 1980 a 2012, como a mesma é organizada e sua influência 

na (re)produção do espaço macaibense.  
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  Diante do exposto, partimos da premissa de que está ocorrendo um processo de 

mercantilização e, consequentemente, de massificação da cultura da vaquejada, pois, devido 

as mudanças que a mesma sofreu com o passar do tempo, percebemos que a vaquejada que 

ocorre atualmente é diferente da que acontecia no século XIX. 

Para respondermos aos objetivos do presente trabalho, optamos pela pesquisa de base 

qualitativa e exploratória, pois, este tipo de pesquisa nos fornecerá elementos importantes 

para a compreensão das percepções dos agentes sociais envolvidos no fenômeno que nos 

propomos a investigar (GIL, 2002; MINAYO, 2005). Segundo Gil (2002), a pesquisa 

qualitativa proporciona uma maior familiaridade com o problema a ser analisado, tornando-o 

explícito e constituindo questionamentos que podem ser afirmados ou refutados no decorrer 

dos nossos estudos.  

  Para a elaboração deste trabalho fizemos primeiramente o levantamento bibliográfico, 

elegendo um caminho que contempla a uma reflexão teórica junto a autores como: Adorno 

(1971); Azevedo (2007); Bosi (2007); Carlos (1991, 1994, 2001a, 2001b e 2011); Cascudo 

(1956, 1969); Clementino (1995); Corrêa (1995, 2011); Crocco (2009); Debord (2003); 

Fernandes (1998); Gabbardo (2009); Gonçalves, A. (2008); Gonçalves, F. (2005); Gomes, H. 

(1990; 1991); Gomes, P. (1999); Harvey (2005); Laraia (2006); Lefebvre (1958; 2000; 2001; 

2008); Maia (2000, 2003); Morin (1967); Pintaudi (1990); Serra (2008); Silva, J. (2001); 

Silva, T. (2007); Soja (1993), entre outros, os quais nos embasaram cientificamente quanto à 

realidade que estava sendo estudada no município de Macaíba, dialogando com a 

problemática da pesquisa, além de recorrermos a artigos científicos, teses de doutorado, 

dissertações de mestrado, sites de vaquejada e reportagens de jornais que falem sobre a 

temática supracitada.  

Fizemos, também, um levantamento de dados secundários junto ao Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), a fim de buscarmos informações sobre o município de 

Macaíba, referentes à localização geográfica, à fundação, à população urbana e rural e à 

economia do citado município. 

No que concerne a pesquisa de campo esta ocorreu nos dias 31 de agosto a 02 de 

setembro de 2012, no Parque Otaviano Pessoa, durante a 2ª edição do Circuito ASSOVARN 

de vaquejada. Sendo esta pesquisa de caráter qualitativo e exploratório, por esta razão, 

durante a realização da vaquejada em Macaíba, o ouvir e o observar foram muito importantes 

para entendermos o que estava acontecendo naquele espaço. Observamos o parque, vimos sua 

estrutura, assistimos ao evento, ouvimos os agentes sociais presentes neste evento, enfim 

vivenciamos a festa de vaquejada.  
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  Na pesquisa de campo realizamos entrevistas com roteiros semiestruturados, com 

perguntas abertas e fechadas dirigidas aos agentes produtores do espaço, tais como o 

administrador do Parque Otaviano Pessoa, os patrocinadores, os comerciantes, os 

frequentadores e os vaqueiros, privilegiando a análise dos consensos, dos conflitos e das 

contradições (MINAYO, 2005), presentes no espaço geográfico de Macaíba, já que os 

conflitos e as contradições ajudam a revelar as mudanças que ocorreram na vaquejada com a 

presença do capital neste evento.  

 Quanto a amostragem da pesquisa a calculamos em 10% quando nos referimos aos 

comerciantes, aos patrocinadores, aos frequentadores e os vaqueiros. No Parque Otaviano 

Pessoa, verificamos que cerca de 80 comerciantes armam seus quiosques ou barracas; 

visualizamos neste parque de vaquejada a presença de 20 empresários que patrocinam a 

vaquejada; no que tange aos frequentadores esses contabilizam mais de 15.000 pessoas 

durante os três dias de vaquejada, incluindo aquelas que vão aos shows no Terreiro da Vila. 

Salientamos que ao calcularmos a amostragem dos frequentadores, seria inviável 

entrevistarmos 1.500 pessoas, pois, como se trata de uma pesquisa qualitativa e exploratória, 

muitas respostas iriam se repetir, prejudicando a qualidade da pesquisa de campo. No que 

concerne aos vaqueiros constatamos que foram inscritos 300 para a competição. Sendo assim, 

entrevistamos 8 comerciantes, 2 patrocinadores, cerca de 150 frequentadores, 30 vaqueiros e o 

administrador do parque.  

Neste trabalho optamos por não revelar a identidade dos entrevistados e, por esse 

motivo, os mesmos serão citados no corpo do texto da seguinte forma: o administrador do 

parque, como Administrador; os patrocinadores, como Patrocinador 1 e 2; os comerciantes 

como, Comerciante 1, Comerciante 2, etc.; os frequentadores, como Frequentador 1, 

Frequentador 2, Frequentador 3, etc. e os vaqueiros como Vaqueiro 1, Vaqueiro 2, Vaqueiro 

3, Vaqueiro 4 e assim sucessivamente. 

  Além das entrevistas realizadas construímos mapas, utilizando o programa ArcGis 9.3, 

os quais nos permitiram localizar o recorte espacial da presente pesquisa, bem como o Parque 

Otaviano Pessoa e a casa de shows Terreiro da Vila. Fizemos, ainda, um registro fotográfico 

da festa neste parque, evidenciando durante os três dias de vaquejada a rotina do evento, a 

presença dos comerciantes, dos patrocinadores, dos frequentadores, dos vaqueiros, como se 

dava a queda do boi, a distribuição dos quiosques no parque, o interior do Terreiro da Vila e a 

presença das pessoas à noite, pois quando se aproxima o horário dos shows, o Parque 

Otaviano Pessoa tem uma outra dinâmica, ou seja, chegam mais frequentadores, 

intensificando o movimento no interior do parque até começarem os shows. 
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  O registro fotográfico foi de grande relevância para esta pesquisa, visto que, segundo 

Kossoy (2001), as fotografias são consideradas documentos insubstituíveis. O potencial de 

informação transmitido pelas imagens e o conteúdo das mesmas não devem ser entendidos e 

expostos, apenas, como ilustração nos textos, pois, estas são fontes de notícias e descobertas. 

Desse modo, é necessário sistematizar as informações que as imagens fotográficas nos 

passam, estabelecendo “metodologias adequadas de pesquisa e análise para decifrar seus 

conteúdos e, por consequência, a realidade que as originou” (KOSSOY, 2001, p. 32).  

  O autor afirma que há três elementos, os quais são essenciais para a realização de uma 

fotografia, quais sejam: o assunto, que leva o indivíduo a querer cristalizar uma ou várias 

imagens; o fotógrafo, que manuseará a máquina, num determinado espaço/tempo, optando por 

um tema que considera importante e que para seu devido registro, utilizou os recursos 

oferecidos pela tecnologia para realizar tal empreitada. Esses três elementos juntos, o assunto, 

o fotógrafo e a tecnologia, dão origem às fotografias “através de um processo, de um ciclo 

que se completou no momento em que um determinado objeto teve sua imagem cristalizada 

na bidimensão do material sensível, num preciso e definido espaço e tempo” (KOSSOY, 

2001, p. 37).   

  Enfim, captar a imagem de um determinado objeto nos leva a registrar formas que se 

modificaram no espaço e no tempo. Por este motivo, é de suma importância utilizarmos as 

fotografias para analisarmos as transformações que ocorreram na vaquejada, registrando as 

imagens deste evento, pois, conforme afirma Kossoy (2001), os registros fotográficos têm a 

capacidade de mostrar ao leitor o que vimos em campo, embasando a cientificidade da 

presente pesquisa.  

Nesta perspectiva, a fim de respondermos aos objetivos apresentados neste estudo, 

estruturamos o trabalho da seguinte forma: no primeiro capítulo, falaremos sobre o espaço 

geográfico e sua (re)produção, interagindo com o objeto de estudo; o modo de produção 

capitalista e o espaço visto como mercadoria, levando em consideração a presença do capital 

no espaço, como também  conceituaremos o consumo, o fetichismo da mercadoria e a 

alienação, aqui, considerados como elementos presentes nas atuais festas de vaquejada em 

Macaíba, analisando a influência e as consequências causadas pelos mesmos na vida do ser 

humano e, ainda, apresentaremos, a partir de informações obtidas com o administrador do 

parque de vaquejada e das observações realizadas em campo, o Otaviano Pessoa, o qual é 

cenário das festas de vaquejada, sendo o mesmo, aqui, considerado um espaço de consumo, 

dando início a nossa análise empírica sobre as transformações desta “festa popular”. 
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No segundo capítulo faremos um breve levantamento histórico sobre o município de 

Macaíba, descrevendo como este teve início e seus aspectos econômicos e culturais 

responsáveis pela (re)produção do espaço do referido município. Falaremos sobre o consumo 

do/no espaço, correlacionando com o recorte espacial da pesquisa e com a presença da 

vaquejada, explicando como o espaço geográfico poder se tornar um espaço de consumo e um 

espaço a ser consumido. Discutiremos a relação das festas de vaquejada com o contexto da 

cultura popular e cultura de massa, inserindo esses dois conceitos na configuração atual desta 

“festa sertaneja” e, ainda, descreveremos neste capítulo, o surgimento da vaquejada na região 

Nordeste, como teve início o processo de transformação desta cultura, sua importância para a 

região Nordeste e como esta se tornou uma festa-espetáculo nas cidades.  

 Por fim, no terceiro capítulo, apresentaremos os resultados da pesquisa de campo, 

mostrando por meio das entrevistas realizadas, como é organizada a vaquejada no Parque 

Otaviano Pessoa, o perfil dos depoentes, analisando, desta forma, as transformações da 

vaquejada e a importância deste evento para os patrocinadores, os comerciantes, os 

frequentadores e os vaqueiros, os quais deram informações relevantes que ajudaram a 

responder aos questionamentos e aos objetivos apresentados neste estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

O ESPAÇO E A ESPACIALIDADE DAS 

FESTAS DE VAQUEJADA EM 

MACAÍBA-RN 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

CAPÍTULO 1 - O ESPAÇO E A ESPACIALIDADE DAS FESTAS DE VAQUEJADA 

EM MACAÍBA-RN  
 

A análise do espaço geográfico tem levado um grande número de estudiosos a se 

debruçarem sobre a criação de um arcabouço teórico, o qual possa explicar a realidade do 

planeta em toda a sua concretude. Entretanto, ressaltamos que não faremos, neste capítulo, 

excessivas elucubrações teóricas sobre o espaço e sua (re)produção, como também não 

pretendemos esgotar o que muitos pesquisadores já refletiram sobre este conceito. Faremos, 

portanto, breves considerações sobre o espaço e sua (re)produção correlacionando com o 

recorte espacial e aos objetivos da pesquisa.  

Faremos, também, uma digressão teórica sobre o capitalismo e o espaço visto como 

mercadoria, discutindo aspectos importantes sobre a presença deste modo de produção no 

espaço geográfico, o qual norteia a sociedade desde tempos pretéritos, nos reportando às suas 

estratégias e capacidade de se manter vivo e fortalecido no espaço. Exporemos, ainda, 

observações importantes sobre o consumo, o fetichismo da mercadoria e a alienação, pois os 

consideramos elementos capazes de modificar o modo de viver e ser das pessoas, 

independente do lugar que estabelecem seus costumes, suas tradições, sua cultura, sendo a 

sociedade influenciada pelo capital, presente no espaço geográfico, além de apresentarmos o 

espaço de consumo, o Parque Otaviano Pessoa, o qual é cenário do objeto de estudo do 

presente trabalho, a partir de informações obtidas durante a pesquisa de campo, por meio da 

entrevista que fizemos com o administrador deste parque de vaquejada.  

 

1.1 O ESPAÇO GEOGRÁFICO E SUA (RE)PRODUÇÃO: UMA APROXIMAÇÃO 

TEÓRICA E CONCEITUAL  

 

Os debates e as reflexões sobre o conceito de espaço surgiram antes mesmo da Era 

Cristã. Esses derivam e são de responsabilidade de filósofos como Ptolomeu, Estrabão e 

Hipócrates, os quais levaram ao amadurecimento deste conceito (LEFEBVRE, 2000). A esses 

pensadores é creditado o fato de refletirem e definirem o arcabouço teórico de várias ciências, 

assim como a Geografia, a História e à própria Filosofia. Atribuímos aos filósofos iniciarem 

os estudos geográficos, contribuindo, dessa forma, com o processo de maturação da 

Geografia, enquanto saber científico.  
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Neste sentido, iniciamos nossa discussão em torno de como surgiram os debates sobre 

o conceito de espaço, já que o mesmo foi alvo de várias interpretações em diferentes áreas do 

conhecimento.  

 Lefebvre (2000) explica que há séculos o termo espaço era considerado um conceito 

geométrico, que se referia a um meio vazio. Os matemáticos, por exemplo, achavam que a 

Filosofia não era necessária, nem suficiente para definir e interpretar o espaço. Os mesmos 

não consideravam o espaço como um espaço social e muito menos que este poderia ser 

analisado em sua totalidade. Esses estudiosos apoderaram-se do espaço e do tempo, criando 

uma infinidade de espaços, classificando inúmeros tipos, tais como espaços não-euclidianos, 

de curvatura, abstratos, de configuração, entre outros, definindo-os de forma distinta. 

Contudo, ficou claro que havia uma grande lacuna entre os matemáticos e os filósofos, tendo 

em vista que suas interpretações eram extremamente distantes do espaço humanizado.  

Todavia, ressaltamos que todas as controvérsias existentes, à época dos pensamentos 

filosóficos, em séculos passados, contribuíram para o progresso da ciência por meio de 

análises e reflexões que refutaram as várias interpretações que surgiram, inclusive, as 

matemáticas sobre o espaço.   

De acordo com Lefebvre (2000) o espaço é um produto social, o qual contém relações 

bio-fisiológicas entre os sexos, entre as idades, com a organização específica da família, isto 

é, as relações sociais de reprodução da vida, além das relações de produção, como por 

exemplo, a divisão do trabalho e sua organização e as funções sociais hierarquizadas. 

Segundo este autor o conceito de espaço reúne, também, o mental, o cultural, o social e o 

histórico, os quais reconstituem um processo complexo de descoberta, de produção e de 

criação pelo homem. A primeira (descoberta), se refere a busca de espaços novos, 

desconhecidos, como por exemplo, continentes não explorados; a segunda (produção), diz 

respeito a organização socioespacial, ou seja, como cada ser humano se distribui e se organiza 

no espaço e a terceira (criação) remete-se à obras que modificam a paisagem das cidades, num 

processo de produção e reprodução realizado pelo homem.  

Assim sendo, o referido autor explica que o espaço faz parte do homem e o homem do 

espaço, havendo, desse modo, uma interação entre os mesmos, pois, o homem produz e 

reproduz o espaço por meio de suas ações, sendo o espaço do homem analisado e interpretado 

a partir de estudos teóricos e empíricos, tendo em vista que a teoria fundamenta 

cientificamente a empiria, quando pretendemos estudar a realidade de um dado lugar.  

  Segundo Carlos (2011, p. 18) a ciência que nos remete à necessidade de pensarmos o 

espaço em toda à sua complexidade é a Geografia. A esta ciência creditamos a 
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responsabilidade de analisá-lo e defini-lo, delimitando um campo pertinente de reflexões no 

âmbito das ciências sociais, a qual a mesma está inserida. A Geografia, portanto, é “capaz de 

produzir uma compreensão da espacialidade como momento de elucidação da realidade 

social”.  

  Nesta perspectiva, podemos perceber o espaço, enquanto construção intelectual, 

totalidade e realidade concreta, que necessita de explicação, pois é neste que a dimensão 

espacial da realidade, tal e qual como se apresenta em tempos pretéritos e nos dias atuais, é 

visualizada, mostrando os conteúdos sociais como uma das produções humanas que permitem 

a concretização da vida. Desse modo, a prática social é espacializada, sendo a ação do homem 

realizada num espaço-tempo distintos, em diferentes escalas, indissociáveis, reveladas no 

cotidiano da sociedade (CARLOS, 2011).  

O espaço como sendo um produto histórico e social, sofre mudanças de acumulação 

técnica e cultural, apresentando, a cada momento, características distintas, de acordo com a 

sociedade que o produz (CARLOS, 1991). Este não é estático, mas sim, dinâmico, redefine 

suas feições, as quais, hoje, estão sendo, constantemente modificadas, em função da 

articulação de vários agentes, quais sejam: o Estado, o capital e a sociedade, esses atuando em 

várias dimensões do espaço geográfico. Assim, a compreensão do espaço deve privilegiar 

seus arranjos espaciais e a vida que imprime o caráter de mobilidade (GONÇALVES, F., 

2005). As estratégias de atuação desses três agentes são bastante complexas. As mesmas 

resultam da dinâmica de acumulação do sistema capitalista, das necessidades mutáveis de 

reprodução deste modo de produção, como também dos conflitos de classe que deste sistema 

emergem (CORRÊA, 1995).  

Entretanto, para compreendermos o processo de produção espacial não podemos levar 

em consideração, apenas, um desses agentes, mas os três conjuntamente, pois esses 

estabelecem uma relação entre o funcionamento do sistema econômico e o modo de produção, 

no contexto atual (CARLOS, 1994).  

O Estado, sendo regulador e controlador do uso do solo e provedor dos serviços 

públicos, age mediante as políticas públicas em três níveis administrativos: federal, estadual e 

municipal. É de responsabilidade do Estado o planejamento e o ordenamento do espaço, 

garantindo qualidade de vida à população (GONÇALVES, F., 2005). Todavia, quando o 

capital produtivo não faz parte do setor hegemônico da economia, o Estado não viabiliza as 

condições de produção e reprodução do capital e da força de trabalho, ampliando, dessa 

forma, as desigualdades espaciais já existentes em determinados lugares (CLEMENTINO, 

1995).  
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 Contudo, a produção do espaço não acontece, apenas, a partir de uma determinação do 

Estado e do capital, pois mesmo que esta determinação seja dominante, ela não é exclusiva 

(OLIVEIRA, 2001). O processo de produção, também é revestido da dimensão humana, já 

que o homem ao viver do seu trabalho, ao produzir seus bens materiais e ao se reproduzir 

como espécie, está produzindo o espaço geográfico (CARLOS, 1994).  

O espaço geográfico, segundo Carlos (2001a), está articulado em duas dimensões: a 

primeira diz respeito à localização, ou seja, a um ponto visualizado no mapa e, a segunda dá 

conteúdo a esta localização, a qual é determinada pelas relações sociais estabelecidas, 

atribuindo ao espaço a característica de produto social e histórico, qualificando-o e 

singularizando-o.  

 

É no conteúdo do espaço de relações sociais que se engendram os processos, pois, 

nessa formação histórica se estabelecem, se recriam e se transformam as relações 

sociais e espaciais. Mas, esse produto social não se faz sem conflitos, contradições e 

resistências. Justamente, dessas contradições emergem as relações de dominação e 

de poder na produção do espaço, que visa à acumulação capitalista (CORIOLANO, 

2006, p. 370). 

 

 

Essas relações sociais têm uma existência real, enquanto existência espacial concreta, 

na medida em que as mesmas produzem. Assim, a sociedade, efetivamente, produz o espaço 

(CARLOS, 2001a). Logo, cada local, região ou país apresenta uma formação própria, ou seja, 

cultura, valores e costumes distintos. Além disso, para Coriolano (2006), o espaço vai sendo 

produzido de acordo com relações sociais mais amplas, em um processo articulado à 

produção geral da sociedade. 

Carlos (2001a) ainda esclarece que o espaço, além de apresentar a dimensão da 

localização e do conteúdo, revela uma dimensão aparente, a qual mostra-se visível na 

paisagem geográfica, sendo marcada pela heterogeneidade dos lugares, revelando o 

reprodutível, bem como imagens e formas, isto é, aparências que apontam para a tendência à 

homogeneização da sociedade, de acordo com o processo de acumulação do capital.   

Diante do exposto, interpretaremos a espacialidade do fenômeno da vaquejada no 

município de Macaíba, levando em consideração as transformações que a vaquejada sofreu a 

partir de 1980, até os dias atuais, com o advento do capitalismo, dando ênfase às correlações 

existentes com o processo de (re)produção do espaço naquele município, pois, a vaquejada na 

região Nordeste representa as relações sociais de tempos pretéritos e atuais, sendo esta 

considerada uma festividade cultural que faz parte da história de vida do povo sertanejo nesta 

região do país. Percebemos que a vaquejada, com o passar dos anos, ganhou uma nova forma 
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e, consequentemente, uma nova função no espaço, tornando-se, na atualidade, como afirma 

Maia (2003) uma grande festa realizada nas cidades. Esta, com o transcorrer das décadas, 

passou a ganhar novos adeptos, tanto do espaço rural, como do espaço urbano, atraindo 

inúmeros frequentadores nesses eventos.  

Assim sendo, a vaquejada é um fenômeno, o qual mantinha sua forma tradicional no 

espaço, apresentando características rurais que, com o transcorrer dos séculos, sofreu 

transformações a partir do momento que passou a ser realizada próxima ao espaço urbano dos 

municípios. Todavia, observamos que o espaço rural ainda mantém alguma relação com este 

evento, pois em períodos anteriores foi cenário do mesmo, passando, hoje, a partir das 

transformações que sofreu, a manter relações com o espaço urbano, isto é, os parques de 

vaquejada são construídos em locais onde visualizamos um ponto de intersecção entre o rural 

e o urbano, tornando-se, como afirma Lefebvre (2001), um fenômeno rurbano.  

Desse modo, ao refletirmos sobre o nosso objeto de estudo, verificamos que a 

vaquejada, ganhou, processualmente, um novo valor social no espaço, a partir do momento 

em que adquiriu novas funções e, consequentemente, novas maneiras de se organizar no 

espaço com a inserção do capital no referido evento. 

Nesse sentido, percebemos que as modificações que ocorrem no espaço e, 

consequentemente, com o seu conteúdo é de responsabilidade do homem, o qual acaba 

atribuindo valor, tanto ao espaço, quanto ao tempo, transformando-os em produtos que podem 

ser trocados, vendidos ou comprados como coisas e objetos, possuindo valor de uso e valor de 

troca (LEFEBVRE, 2000). De acordo com este autor como o espaço passou a ter valor de uso 

e de troca, o mesmo ganhou características mercadológicas, participando da sua própria 

produção, ou seja, este não é apenas produto, mas também é produtor, pois intervém na 

organização do trabalho produtivo, nos transportes, nos fluxos de matérias-primas e de 

energias, nas redes de repartição de produto, mantém, também, relações com a propriedade, 

com as instituições, com a cultura e o saber. Desse modo, o espaço considerado produto e 

produtor, organizado ou não, entra nas relações de produção e nas forças produtivas. Desta 

maneira, o espaço, não pode ser considerado inerte ou estático, mas sim dinâmico, visto que a 

sociedade o constrói e o reconstrói, dando-lhe movimento, tornando-o humano e habitável.  

Seguindo esta reflexão, percebemos que o espaço macaibense está sendo reapropriado 

para um outro uso, com a construção do Parque Otaviano Pessoa, sendo o espaço deste 

município produzido e reproduzido pelo homem, atribuindo-lhe um novo valor, com a 

influência do capitalismo nas festas de vaquejada, organizadas no referido parque.  
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 O espaço, portanto, é utilizado pelos detentores dos meios de produção para a 

reprodução do capital, os quais fazem uso do mesmo de diferentes formas, tanto no trabalho,  

na cultura e no lazer, pois, o que pode ser vendido ou comprado é de suma importância para a 

sobrevivência do sistema capitalista, ou seja, o que é “mercadológico é preferencial em sua 

compreensão e dinâmica, oferece itens especializados, filigranas na discussão das formas 

diferenciadas de obtenção e extração de lucro em todas as condições locacionais” (SILVA, J., 

2001, p. 43).   

 Diante do exposto, observamos que por seus diferentes usos o espaço mostra-se 

contraditório. Esta contradição advém do conteúdo prático e social e, principalmente, 

capitalista que o espaço adquiriu, ou seja, o mesmo pertence à sociedade capitalista e este só 

se torna racional e útil quando é mercantilizado, comercializado, dividido e ou vendido em 

parcelas, tornado-se, dessa forma, global, pulverizado e recortado (LEFEBVRE, 2008).  

Assim sendo, o espaço produzido marca o entendimento do espaço como produto da 

ação humana, nos guiando para compreendê-lo pelo movimento ininterrupto da sociedade, 

definindo o espaço enquanto condição, meio e produto da reprodução social e sua reprodução 

está ligada à possibilidade da reprodução do geral, pois, o espaço só pode ser reproduzido, 

logicamente, com o que o trabalho humano produziu precedentemente. Todavia, ressaltamos 

que a produção criada pelo homem a partir de suas singularidades, pressupõe a totalidade. 

Esta dá uma visão genérica do espaço, englobando processos de circulação, distribuição, 

troca, consumo e seu movimento de retorno à produção, ou seja, o feed back, de modo 

interligado e ampliado como um processo, o qual é criado e reproduzido (CARLOS, 1994; 

2011).  

Porém, segundo Lefebvre (2000), dentro desta totalidade, há inúmeros membros da 

sociedade que produzem o espaço, como por exemplo, os agricultores, os trabalhadores da 

construção civil, os operários de metalúrgicas, os trabalhadores informais, os desempregados, 

entre outros, que não usufruem do espaço de forma igualitária, pois, este é apropriado pelos 

donos do capital, os quais organizam a produção e reprodução do mesmo em prol dos seus 

interesses.    

Corrêa (2011, p. 43) interpreta a produção e reprodução do espaço afirmando que estes 

são o resultado “dos agentes sociais concretos, históricos, dotados de interesses, estratégias e 

práticas sociais próprias, portadores de contradições e geradores de conflitos entre eles 

mesmos e com outros segmentos da sociedade”. Para o autor estes agentes sociais da 

produção do espaço estão inseridos na espacialidade e na temporalidade de cada formação 

espacial capitalista, porque como afirma Lefebvre (2000) o espaço produz e se reproduz de 
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acordo com o modo de produção de cada época, ou seja, o espaço se transforma com as 

sociedades em tempos distintos. Essa produção e reprodução de um novo espaço está 

intrinsecamente ligada à transformação econômica, à importância das cidades, à ascensão dos 

mais abastados e ao crescimento da produção e das trocas.   

Dessa forma, compreendemos que a produção e a reprodução do espaço são processos 

articulados entre si, pois, o primeiro analisa o momento particular do todo por meio de suas 

articulações com o movimento geral do espaço e o segundo, o percebe pelas conexões que 

tem com o processo de produção do espaço, estando relacionado ao processo de realização e 

acumulação do capital, como também ao desenvolvimento da vida humana (CARLOS, 1994). 

Sendo assim, a produção e reprodução do espaço “é, ao mesmo tempo, condição e 

produto da (re)produção humana - considerado como meio de consumo - e da (re)produção do 

capital, como condição geral de produção sob a forma de capital fixo” (CARLOS, 1994, p. 

98). 

Neste contexto, salientamos que a produção e a acumulação do capital, provocam o 

surgimento de uma racionalidade homogeneizante, inerente ao processo de produção do 

espaço, que não se realiza, apenas, produzindo objetos-mercadorias, mas também provocando 

a divisão e organização do trabalho, modelos de comportamento, que induzem ao consumo, 

revelando-se norteadores da vida cotidiana, pois, o cotidiano apresenta-se invadido por um 

sistema regulador, em todos os níveis, formalizando e fixando as relações sociais, reduzindo-

as à formas abstratas (CARLOS, 2001a).  

Como consequência do processo de produção e reprodução do espaço surgiu, 

atualmente, novas atividades produtivas, como o turismo e o lazer, as quais são responsáveis 

pelas transformações que ocorreram no cotidiano das pessoas, redefinindo o comportamento 

do homem no meio social, estabelecendo, desta maneira, um novo uso ao espaço.  

Este novo setor econômico transforma o espaço em mercadoria, provocando profundas 

mudanças no mesmo, pois “é uma atividade que redefine singularidades espaciais e reorienta 

o uso com novos modos de acesso” (CARLOS, 2001a, p. 65), escolhendo, assim, os agentes 

sociais produtores do espaço melhores aquinhoados que usufruirão da mercadoria que está 

sendo vendida, ou seja, um espaço modificado para reprodução e acumulação do capital.  

Nesta perspectiva, percebemos que o espaço da cidade de Macaíba está sendo 

reapropriado para um outro uso. Os agentes sociais que (re)produzem este espaço (os 

proprietários do parque de vaquejada, os empresários,  os comerciantes, os frequentadores e 

os vaqueiros), estão atribuindo-lhe um novo valor, gerando um novo tipo de consumo do 

espaço, o qual torna programável o cotidiano das pessoas, com a influência do capitalismo, 



32 
 

tendo em vista que duas ou três vezes durante o ano são organizados torneios de vaquejada 

em Macaíba. Observamos que com a construção do Parque Otaviano Pessoa nesta cidade, na 

década de 1980, o espaço da mesma foi (re)produzido para o entretenimento dos diversos 

agentes sociais presentes  no espaço macaibense.  

Atualmente, verificamos em torno do espaço que o processo de comercialização, 

especulação imobiliária, bem como os setores de entretenimento, se acentuam a cada dia. As 

mudanças de forma-conteúdo no espaço, voltada para o reprodutivo e para o repetitivo, 

produz os simulacros no espaço, transformando-o em espaços de turismo e de lazer (no caso 

da vaquejada). O que ocorre na (re)produção espacial é que há uma simulação de um espaço 

novo que, na verdade, “é um espaço fragmentado, reduzido e limitado pelas necessidades da 

acumulação” capitalista de consumo (CARLOS, 2001b, p. 176), ou seja, ocorre uma 

remodelação de um espaço que já existia. 

De acordo com Carlos (2001a), o espaço (re)produzido por meio das relações sociais, 

enquanto mercadoria, entra no circuito da troca, atraindo capitais, os quais migram de um 

setor da economia para outro, viabilizando a sua reprodução. Esta migração de capitais é uma 

forma de banalizar e explorar o espaço, tornando-se sempre crescente as possibilidades de 

ocupá-lo.  

Essa (re)produção espacial está articulada ao plano da reprodução da vida, levando em 

consideração o ponto de vista do habitante, para quem o espaço se reproduz, tornando-se este 

o cenário onde se desenvolve a vida em todas as suas dimensões, incluindo o habitar e tudo 

que este implica e/ou revela. Esta (re)produção do espaço refere-se, também, “àquilo que 

inclui, mas àquilo que foge à racionalidade homogeneizante [...], acentuando o diferente” 

(CARLOS, 2001a, p. 65).  

De acordo com esta autora o processo de (re)produção espacial, portanto, engendra 

novas formas, a partir de conteúdos diferenciados, ligando à ideia do espaço apropriado à 

realização dos desejos, da satisfação pessoal, sendo os lugares, como falamos anteriormente, 

reapropriados para um outro uso, como é o caso da cidade de Macaíba, cenário de uma “festa 

popular”, isto é, da vaquejada, a qual, atualmente, ganhou uma nova roupagem no espaço 

geográfico, atraindo distintos agentes produtores do espaço, os quais estão consumindo o 

espaço da referida cidade, atraindo capital.  

Neste sentido, percebemos que com a difusão do capitalismo este passou a dominar 

todo o processo de (re)produção do espaço, fazendo emergir um novo espaço global, 

contribuindo, dessa forma, com o surgimento de uma cultura burguesa, individualista, cujo 

interesse principal é o lucro, desde tempos históricos precedentes. Para Lefebvre (2000) este 
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novo espaço global surgiu inicialmente a partir da construção de vias aquáticas em canais, 

mares e rios; estradas; vias férreas e aeroportos. Assim sendo, a produção do espaço é 

contínua, isto é, sempre vai haver um espaço novo se constituindo. O modo de produção 

capitalista apropriou-se de um espaço já pré-existente, o qual foi modelado anteriormente por 

outro modo de produção e que, atualmente, está sendo, moldado de acordo com os interesses 

da sociedade capitalista, excluindo as classes menos abastadas. 

 

À escala mundial [...] um novo espaço tende a se formar, integrando e desintegrando 

o nacional, o local. Processo cheio de contradições, ligado ao conflito entre uma 

divisão do trabalho à escala planetária, no modo de produção capitalista, e o esforço 

em direção a uma nova ordem mundial mais racional (LEFEBVRE, 2001, p. 8).  

 

 

Carlos (2011) concorda com a afirmação do citado autor ao argumentar que foi com o 

advento do sistema capitalista, que o espaço geográfico adquiriu formas e conteúdos distintos, 

em tempos históricos anteriores, tendo em vista que com a expansão do mesmo em todos os 

lugares do mundo, este disseminou hábitos e costumes mercadológicos em toda a sociedade, 

incorporando cada vez mais novas atividades no espaço, redefinindo-o, a cada momento, sob 

a lógica do processo de valorização do capital. 

O sistema capitalista é o responsável por essa reprodução do capital, assim como por 

provocar modificações, também, na vaquejada a partir do momento em que os empresários 

perceberam que promover este evento, inserindo novos elementos para atrair um novo 

público, seria um negócio rentável. Ressaltamos que até a década de 1950 a vaquejada ainda 

mantinha suas características campesinas. Todavia, segundo Maia (2003), foi a partir da 

década de 1960 que o capital se inseriu neste evento, dando início ao processo de 

transformação da vaquejada, ganhando alto-falantes, propagandas e cavalos de raça, esta 

passando a ser realizada nas cidades.  

Desse modo, levando em consideração o processo de transformação pelo qual passou a 

vaquejada, Lefebvre (2008, p. 50) ressalta que não é apenas o espaço que se torna mercadoria, 

mas também o tempo, pois este “se vende e se compra: tempo de trabalho, tempo de consumo, 

tempo de lazer [...]”, ou seja, os donos do capital vendem o tempo e a sociedade o compra, 

como por exemplo, o tempo de lazer, pois, as pessoas pagam para ter diversão, como por 

exemplo, compram o seu lazer nas festas de vaquejada por meio dos shows de forró que 

foram inseridos nos eventos para atrair um novo público.  

Nesse sentido, verificamos em Macaíba que o tempo de lazer é vendido pelos donos 

do capital em cada edição da vaquejada. Esses observaram que modificando a vaquejada 
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tradicional, para uma vaquejada moderna, com atrativos para visitantes, apreciadores, 

patrocinadores, comerciantes e vaqueiros, a mesma se tornaria um evento lucrativo, sendo o 

espaço deste município (re)produzido com a construção do Parque Otaviano Pessoa, anexo à 

fazenda Santa Júlia, com o intuito de atrair capital, como também dominado pelas estratégias 

de marketing, as quais são fundamentais para a divulgação da vaquejada em Macaíba.  

Carlos (2001a) explica que cada espaço (re)produzido a partir das estratégias de 

marketing ganha um novo significado. No caso da vaquejada que acontece no Parque 

Otaviano Pessoa, percebemos que esta se utiliza dessas estratégias para divulgar suas edições, 

atraindo diversos patrocinadores que contribuem com a divulgação de suas empresas e da 

referida festa em âmbito local, regional e, até mesmo, nacional, atraindo pessoas de distintos 

lugares da região Nordeste e do país. Essas divulgações ocorrem por meio de outdoors, nos 

veículos de comunicação, como o rádio, as emissoras de televisão, a internet, entre outros.  

Esta nova configuração da vaquejada, a partir do momento em que é percebida pela 

sociedade, vai ganhando um maior número de adeptos a cada dia. Esses vão atribuindo um 

novo significado, isto é, um outro valor à este evento. Muitas pessoas são atraídas pela 

disponibilidade do trabalho informal dentro do parque de vaquejada, pois há um número 

considerável de ambulantes que montam suas barracas para vender seus produtos, bem como 

com os shows que acontecem à noite numa casa de espetáculos anexa ao parque, denominada 

Terreiro da Vila. Assim, essas pessoas passam a enxergar a vaquejada como uma imagem ou 

um signo de bem-estar e felicidade, alguns com a intenção de trabalhar, por meio de seus 

comércios; outros de lucrar, investindo um bom capital, como no caso das companhias de 

vaqueiros e patrocinadores, como também os inúmeros frequentadores em busca de 

divertimento.  

Os espaços de lazer se tornaram, portanto, lugares onde o cotidiano das pessoas fica 

suspenso, sendo este substituído por um outro modo de vida, estandardizados, ou seja, 

padronizados, com gestos repetitivos (CARLOS, 2001a), como a maneira de conversar e de 

vestir, demonstrando um comportamento ditado pela lógica alienante do capitalismo. Logo, 

este modo de produção transformou o espaço numa mercadoria reprodutível, sem levar em 

consideração o modo como vivem as pessoas, sua cultura, seus costumes, sendo esses 

substituídos por um novo cotidiano, produzindo um novo espaço e um novo homem 

(CARLOS, 1994), este último envolvido e voltado, involuntariamente ou voluntariamente, 

para a reprodução do capital no espaço geográfico. Para a autora, tais operações podem 

tornar-se simultâneas diante do tempo do relógio, mas logicamente é a produção da 
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informação e da publicidade que são mais importantes, contribuindo para proliferação do 

consumo e, consequentemente, o enriquecimento dos donos do meio de produção.  

No bojo dessa discussão percebemos que as relações interpessoais estão sendo 

afetadas. As pessoas, atualmente, têm frequentado as festas de vaquejada em Macaíba não, 

apenas, para viverem momentos de confraternização, para reverem os amigos, para 

apreciarem um bom lazer com a família ou mesmo para prestigiarem um evento que faz parte 

da cultura nordestina, mas para consumir ou irem aos shows de forró que acontecem à noite.  

Assim sendo, o espaço do lazer, do divertimento, do lúdico coexistiu e coexiste, ainda, 

com os espaços de trocas e de circulação, com o espaço político e com o espaço cultural, 

seguindo, claro, a lógica mercadológica imposta pelo capitalismo. O espaço lúdico perdeu o 

seu verdadeiro sentido do encontro, do divertimento, do lazer, excluindo sua qualidade diante 

de uma sociedade consumista, competindo com um espaço social quantificado, regulado 

matematicamente, por contagens e pela contabilidade, pois, o que está em jogo são os projetos 

da lucratividade, do que é rentável, baseando-se “numa esquizofrenia que se cobre com os 

véus do rigor, da cientificidade e da racionalidade” (LEFEBVRE, 2001, p. 1), não levando em 

consideração o verdadeiro sentido da festividade, do lúdico, do encontro e do lazer, tendo em 

vista que o consumo provoca uma satisfação maior e alienante nas pessoas. Assim como 

ocorre com o espaço geográfico e tudo que nele está inserido, a cultura, também, tornou-se 

globalizada, pulverizada, recortada, ou melhor, dizendo, transmutada de acordo com os 

preceitos do capital. Segundo Harvey (2005, p. 221) está evidente no espaço que existe uma 

relação entre cultura e capital. Este último a transformou em “algum gênero de mercadoria”, 

não palpável, apropriando-se desta, vendendo-a em forma de lazer para uma grande massa. 

Nesta perspectiva, notamos que as festas de vaquejada parecem não ser mais o lugar 

do encontro, da convergência das comunicações e das informações, da roda de amigos, do 

lúdico e do imprevisível. Para Lefebvre (2001, p. 131) o lugar do consumo e o consumo do 

lugar revelam o dúbio caráter da centralidade capitalista, porque “nesses lugares o consumidor 

também vem consumir o espaço [...]. Torna-se razão e pretexto para a reunião das pessoas: 

elas veem, olham, falam, falam-se”. 

Interpretando as palavras de Lefebvre (2001), percebemos que o encontro das pessoas 

é, apenas, um pretexto para a ação de consumir das mesmas. Parece que os seres humanos 

estão perdendo, aos poucos, o seu referencial. Por outro lado, constatamos em Macaíba que o 

encontro e a confraternização nas festas de vaquejada ainda acontecem, porém, de modo 

diferenciado, pois, na vaquejada do passado, as pessoas se reuniam para a exaltação do seu 

cotidiano. Hoje, verificamos que boa parte dos frequentadores da vaquejda não valorizam as 
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tradições e visualizam, somente, o que consideram que é bom para alimentar o seu ego 

consumista ou o que está em evidência no momento, sendo este fato disseminado em todos os 

lugares, onde impera a lógica capitalista do consumo.  

Diante desta reflexão, notamos que a necessidade de desvendar o espaço analisando 

sua produção e reprodução, em seu sentido mais amplo, nos remete à problemática espacial 

nos séculos vindouros e as novas contradições que se processarão com o intenso 

desenvolvimento do capitalismo, sob novas formas, as quais remodelam o espaço, 

provocando outra (re)produção, levando o espaço a um outro patamar mais complexo e 

quantificado, desconsiderando a qualidade (CARLOS, 2001a), transformando-o numa 

mercadoria rentável que é alicerçada pela perpetuação do modo de produção capitalista no 

espaço geográfico, o qual transforma o cotidiano das pessoas.  

Segundo esta autora, a partir das mudanças das formas espaciais provocadas, também, 

pelo capitalismo, observamos que as relações entre processo de produção e desenvolvimento 

das forças produtivas criaram na modernidade, novas maneiras e possibilidades de acumular o 

capital, o qual, atualmente, está interligado cada vez mais à produção do espaço. Produção 

esta que se apresenta sob uma nova perspectiva, introduzindo novos valores e, como 

consequência disto, ganhando valor de uso.  

Nesse sentido, a realização do processo de (re)produção do espaço, a partir do 

processo de reprodução da sociedade, produz cada vez mais novas contradições, originadas 

pela expansão do capitalismo, colocando os teóricos, a academia e a sociedade diante da 

necessidade de aprofundar o debate em torno das contradições entre espaço público e privado, 

espaço do consumo, consumo do espaço, abundância relativa da produção e de novas 

raridades, fragmentação e globalização do espaço (CARLOS, 2001a).  

Diante do exposto, afirmamos que o espaço macaibense, durante os eventos de 

vaquejada que ocorrem no Parque Otaviano Pessoa, não está, apenas, direcionado ao prazer e 

à diversão, ou seja, este foi (re)produzido em prol dos donos do capital (proprietários dos 

parques e das companhias de vaquejada, além dos patrocinadores deste evento), os quais têm 

um único intuito: auferir lucros. Esta lucratividade só é adquirida quando a sociedade faz uso 

do espaço, beneficiando os donos do meio de produção, como acontece com as festas de 

vaquejada em Macaíba. Sendo assim, este uso, esta reapropriação do espaço, neste município, 

é destinado e preparado para um público consumista, o qual contribuirá com o acúmulo de 

capital para os proprietários do parque de vaquejada.  
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1.1.1 O modo de produção capitalista e o espaço como mercadoria: uma 

contextualização  

 

O sistema capitalista de produção, assim como outros modos de produção que 

existiram no planeta, produziu um espaço em determinado momento da história, que com o 

passar do tempo fez surgir um outro espaço geográfico bem articulado, que alimenta este 

sistema econômico a cada processo de (re)produção do mesmo. Contudo, salientamos que a 

produção do espaço é anterior ao capitalismo, tendo em vista que antes o homem vivia 

primitivamente da caça, da pesca e da coleta de frutos. Em contrapartida, à medida em que o 

mesmo foi dominando e transformando a natureza por meio do seu trabalho, este deixou de 

ser coletor e caçador, passando a utilizar técnicas que o auxiliavam na sua sobrevivência 

(CARLOS, 2011).  

Desse modo, “o espaço como produção emerge da história da relação do homem com 

a natureza, processo no qual o homem se produz enquanto ser genérico numa natureza 

apropriada e condição de nova produção” (CARLOS, 2011, p. 64). Logo, os modos de 

produção surgiram quando o homem deixou de produzir o espaço primitivamente, 

transformando a natureza em prol dos seus interesses.  

Nesse sentido, o único modo de produção que conseguiu se perpetuar no espaço e se 

fortalece a cada dia é o capitalista. Este teve início na Europa, no século XIII, a partir do 

momento em que o modo de produção feudal começou a se desestruturar, modificando o setor 

produtivo e as relações de trabalho.   

De acordo com Gomes, H. (1990, p. 41-42), “a burguesia, enriquecida pelo comércio e 

pelas corporações de ofício, [...] passou a questionar a validade do poder político 

descentralizado nas mãos da hierarquia feudal”. Sendo assim, os senhores feudais, não 

conseguiram manter os servos e os artesãos (trabalhadores reais) sob seus domínios. Os 

mesmos formaram a força motriz revolucionária, a qual quebrou, ao longo dos séculos, a 

resistência dos senhores feudais, dando início, então, a um processo de abandono dos feudos. 

As pessoas começaram a migrar do campo para as cidades, passando, estas últimas, a serem 

denominadas de burgos, fazendo emergir uma nova classe social, os burgueses, estes detendo 

o controle da produção, assumindo o poder econômico das cidades, inaugurando e 

instaurando o modo de produção capitalista (GOMES, H., 1990). 

Jameson (2000, p. 75) explica que com o advento do capitalismo emergiu um novo e 

original espaço global, “extraordinariamente desmoralizante e deprimente, [...]”, contribuindo, 
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dessa forma, com o surgimento de uma cultura burguesa, individualista, cujo interesse 

principal é o lucro, desde tempos históricos precedentes, até os dias atuais.  

Gomes, H. (1990) argumenta que para o capitalismo se firmar como o principal modo 

de produção foram criadas condições que favoreceram o seu surgimento, tais como: a 

propriedade feudal (as terras) entra em processo de desintegração; a burguesia consegue se 

firmar como a classe economicamente dominante; a atividade agrária separa-se da artesanal; 

houve o aperfeiçoamento das técnicas de produção e difusão dos meios de comunicação; 

surgiu o capital comercial, o qual cresceu calcado na produção mercantil simples e o 

trabalhador sofreu uma total alienação, tornando-se livre para vender a sua força de trabalho.  

Nesse contexto, o trabalhador tornou-se separado dos meios de produção que possuía, 

passando a ter como único atributo de valor suas condições para produzir. Assim, surge o 

capitalismo, expandindo-se por meio do processo de produção e reprodução do espaço, 

alicerçado nas desigualdades sociais entre os donos do meio de produção (os proprietários do 

capital) e os trabalhadores (GOMES, H., 1990).  

Para este autor um dos principais problemas deste sistema é a geração de riquezas de 

forma desigual. Percebemos no espaço geográfico que uma parcela mínima da população, em 

todos os países do mundo, não tem acesso às mesmas, pois, é provocando as desigualdades, 

ou seja, difundindo as contradições no espaço geográfico que este modo de produção cresce e 

se fortalece a cada dia.  

Gomes, H. (1990) afirma que à medida que o capitalismo se desenvolve, os meios de 

consumo coletivo, na base da estrutura urbana, são cada vez mais exigidos pela evolução do 

capital, pelos processos de produção e consumo e pelas demandas sociais. É desta maneira 

que a lógica capitalista exige, cada vez mais, a acumulação ampliada do capital, sendo esta a 

principal meta a ser alcançada por todo capitalista. Assim, esta busca exagerada pelo acúmulo 

de capital traz benefícios para poucos e malefícios em escala global, como:  

 

a) Divergências entre trabalho e capital – de um lado estão os trabalhadores que lutam 

contra a exploração dos donos do meio de produção, reivindicando melhores 

condições de trabalho e salários dignos; do outro, os detentores do capital, os quais 

exploram mão de obra barata, com o intuito de adquirir maiores lucros;  

b) Desigualdades sociais – estas se intensificam a cada dia, pois, os donos do capital 

buscam mão de obra barata, além da modernização da produção, que substitui o 

trabalho humano pela máquina, visto que estas não ficam doentes, não precisam de 

salários, eximindo, dessa forma, o empregador a pagar os encargos sociais trabalhistas; 
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c) Perda dos valores humanos – por meio do consumo excessivo, os valores humanos 

estão se dissipando a cada dia, pois, os bens materiais que as pessoas possuem são 

mais importantes do que os valores humanos, ignorando, desta forma, as relações de 

amizade, carinho, solidariedade e companheirismo, deixando imperar o egoísmo e a 

ganância;  

d) Degradação ambiental – ocorre devido a exploração desenfreada da natureza para a 

obtenção de matéria-prima, deixando um saldo de degradação ambiental intenso à 

nível global. 

 

Diante do exposto, percebemos que o capitalismo procura maneiras de permanecer 

intacto no espaço geográfico, disseminando os seus “tentáculos” no planeta, sem levar em 

consideração os valores humanos, a cultura, os costumes e as tradições da sociedade mundial, 

para que, desta maneira, possa cada vez mais se manter forte, como único modo de produção 

que impera no espaço mundial. 

Harvey (2005) ao interpretar Marx explica que a acumulação é a mola propulsora do 

sistema capitalista, pois, sua intensificação contribui para a manutenção deste sistema no 

espaço geográfico. O processo de acumulação, portanto, torna este modo de produção mais 

dinâmico e inevitavelmente expansível. Este cria uma força permanente e revolucionária que 

constantemente (re)produz o espaço, difundindo as desigualdades sociais em todo planeta.  

Neste sistema, o crescimento econômico produz um processo de contradições internas, 

que emergem sob a forma de crises. Dessa forma, o crescimento harmonioso ou equilibrado 

“é segundo Marx, inteiramente acidental, devido a natureza espontânea e caótica da produção 

de mercadorias sob o capitalismo competitivo” (HARVEY, 2005, p. 44). Segundo este autor, 

a análise de Marx sobre este sistema de produção de mercadorias o fez chegar à conclusão de 

que há inúmeras possibilidades de ocorrência de crises, bem como pensou que existem certas 

tendências responsáveis por criar graves tensões no processo de acumulação do capital. Essas 

tensões são facilmente compreendidas, reconhecendo que o progresso da acumulação depende 

de alguns aspectos, podendo esses encontrar algumas barreiras que provocam crises na 

existência do capitalismo. 

De acordo com Harvey (2005, p. 44-45), a acumulação do capital neste sistema 

depende de aspectos como: 

 

1) A existência de um excedente de mão de obra, isto é, um exército de reserva 

industrial, que pode alimentar a expansão da produção. Portanto, devem existir 

mecanismos para o aumento da oferta de força de trabalho, mediante, por exemplo, 

o estímulo ao crescimento populacional, à geração de correntes migratórias, à 
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atração de “elementos latentes” – força de trabalho empregada em situações não-

capitalistas; mulheres, crianças, etc. – para o trabalho ou a criação de desemprego 

pelo uso de inovações que poupam trabalho.  

2) A existência no mercado de quantidades necessárias (ou oportunidades de 

obtenção) de meios de produção – máquinas, matérias-primas, infraestrutura física 

assim por diante -, que possibilitam a expansão da produção conforme o capital seja 

reinvestido. 

3) A existência de mercado para absorver as quantidades crescentes de mercadorias 

produzidas. Se não puderem ser encontradas necessidades para os bens, ou se não  

existir demanda efetiva (a necessidade retraída pela incapacidade de pagamento), 

então desaparecerão as condições para a acumulação capitalista. 

 

Todavia, as diversas manifestações de crise, como por exemplo, o desemprego, a 

existência do trabalho informal, o subemprego, a falta de oportunidades de investimento, as 

taxas decrescentes de lucro, a ausência de mão de obra qualificada no mercado, a 

intensificação das desigualdades sociais, o excedente do capital, etc., fazem com que este 

sistema super-acumule capital (HARVEY, 2005). Assim sendo, o capitalismo se fortalece, 

também, nas crises, pois, a partir destas a sociedade a cada dia vai se tornando desigual.   

O referido autor afirma que, de acordo com as reflexões de Marx, não são, apenas, as 

crises que contribuem com o progresso desta super-acumulação do capitalismo, mas também 

as estratégias de sobrevivência criadas por este sistema, as quais produzem, propositalmente, 

barreiras para seu próprio desenvolvimento que o alimentam, mantendo-o vivo no espaço. 

Parece ser uma lógica contraditória, entretanto, funciona perfeitamente no capitalismo, pois, 

intensificando as desigualdades sociais, faz surgir outras formas para a sua acumulação por 

meio da classe trabalhadora e, também, das pessoas desempregadas. 

Soja (1993) argumenta que a partir da contemporaneidade as condições que 

contribuíram para a sobrevivência do capitalismo se modificaram. No cerne da questão desta 

sobrevivência está a substituição, em alguns casos, da mais-valia absoluta pela mais-valia-

relativa
1
, visto que a redução da jornada de trabalho, a exploração da mão de obra e a luta por 

salários melhores da classe trabalhadora, fizeram com que o capitalismo viesse a procurar um 

outro meio para manter a sua lucratividade excedente, passando a dar uma importância maior 

à mais-valia relativa, mecanizando a produção a partir das mudanças tecnológicas.  

A sobrevivência do capitalismo, portanto, depende das relações dominantes de 

produção em escala global e da ocupação distinta de um espaço fragmentado, homogeneizado 

e hierarquicamente estruturado, obtido, sobretudo, por meio do consumo coletivo, da 

distinção entre os centros e as periferias em escalas múltiplas e diferenciadas, assim como 

pela penetração do poder estatal na vida cotidiana das pessoas (SOJA, 1993).   
                                                           
1A mais-valia absoluta remete-se à duração da jornada de trabalho mantendo o salário constante e a mais-valia relativa está associada à 
ampliação da produtividade do trabalho via mecanização (SOJA, 1993). 
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Diante do exposto, percebemos que espaço passou a ser visto como mercadoria, 

revestido como valor de troca, destinado a capitalizar em benefício dos investidores. Desse 

modo, o espaço geográfico, começa a ser orientado em função do valor do capital investido 

em cada porção espacial, no processo da reprodução do dinheiro, produzindo o consumo do 

espaço (GOMES, H., 1991). 

Assim sendo, a transformação qualitativa do capitalismo, em escala mundial, ligada à 

proeminência dos bens de produção e a concentração de recursos financeiros (nos bancos), 

criaram, por meio de sua própria dinâmica, novos produtos, mais eficientes no processo de 

acumulação, os quais penetraram no rural, no urbano, no comércio e no lazer (GAETA, 

1990).  

Gomes, H. (1991) afirma que apesar da lógica capitalista tentar homogeneizar o 

espaço geográfico, contudo, este visto como mercadoria apresenta singularidades e 

especificidades de acordo com sua inserção no território, seja rural ou urbano, estando o 

mesmo sujeito às determinações das leis do desenvolvimento histórico e social. Esses espaços 

(o rural e o urbano) apresentam distinções ambientais, ocupacionais e sociológicas, criando, 

desse modo, espaços-mercadorias diferenciados em termos de produção, apropriação e 

consumo, isto é, cada espaço tem suas próprias características.  

 

O espaço geográfico, como mercadoria, tem que ser entendido como um produto 

colocado no mercado, dotado de valor de troca para ser consumido. É evidente que 

se trata de uma mercadoria especial, dado que é o resultado do conjunto sistêmico 

das variáveis que compõem o fato geográfico, objeto de análise e não circunscrito à 

mercadoria em si. Assim, cada categoria econômica analítica possui um determinado 

número de variáveis possuidoras de diferentes graus de valoração (GOMES, H., 

1991, p. 115, grifos do autor). 

 

 

Nesta perspectiva, entendemos como espaço-mercadoria, uma determinada ordenação 

espacial que segue as regras do capitalismo, composto por agentes investidores, os quais 

vislumbram lucros a curto, médio e longo prazos, em negociações financeiras, desde pequenas 

até as de grande proeminência no mercado, como também pelo câmbio de moedas e juros, 

além dos trabalhadores que seguem as regras, muitas vezes, perversa de um mercado de 

trabalho explorador e excludente. 

Desse modo, o processo de valoração do espaço-mercadoria não se restringe, apenas, 

ao trabalho produtivo, socialmente necessário, para fabrico de produtos. Segundo Gomes, H. 

(1991) vai além, a partir do momento em que incorporou outros trabalhos produtivos que lhes 

são afins, no âmbito da formação socioeconômica capitalista, como o turismo, as festas 
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religiosas e a vaquejada. Esta última cria oportunidades para o consumo, produzindo, 

consequentemente, novos consumidores onde a mesma é realizada, assim como em Macaíba. 

Para produzir consumidores é necessário que o espaço-mercadoria se imponha no 

cotidiano das pessoas, enquanto valor de troca, o qual submete o modo e o tempo do uso, 

tornando o cotidiano programável. Desta forma, o espaço torna-se o objeto principal do 

consumo, isto é, as atividades e as manifestações do consumo no espaço, cujos aspectos, 

quando destacados, relacionam-se e conectam-se às atividades comerciais, privilegiam o 

consumo no espaço, em detrimento do consumo do espaço (GABBARDO, 2009).  

Diante do exposto, como consequência do consumo do/no espaço percebemos que não 

só o espaço da cidade de Macaíba transformou-se em mercadoria, mas também a vaquejada. 

Segundo Azevedo (2007) esta deixou de ser uma festa tradicional que relembrava o ciclo do 

gado nordestino, apresentando, atualmente, poucos traços de sua originalidade.  

Esta afirmação nos remete a Harvey (2005, p. 221) quando o mesmo afirma que está 

evidente no espaço geográfico que há uma relação entre a cultura e o capital. Segundo este 

autor o capital transformou a cultura em um “gênero de mercadoria”, estando à mesma 

separada das mercadorias nominais, como sapatos, roupas, acessórios, carros, etc. A cultura, 

portanto, tornou-se, na atualidade, um tipo de mercadoria especial que atrai investidores de 

diversos setores da economia. Verificamos este fato, in locu, durante a pesquisa de campo em 

Macaíba, quando entrevistamos empresários que correm nos torneios de vaquejada, 

mostrando que este evento atrai investidores que fazem parte tanto do meio rural, como do 

urbano.  

Percebemos que a vaquejada que acontece na região Nordeste e, especificamente, em 

Macaíba, transformou-se em um produto rentável nas mãos dos donos dos meios de produção. 

Notamos que a lógica mercantil do capital, matematicamente calculada, disseminou-se na 

cultura vaqueirama, trazendo grandes mudanças para a vaquejada da contemporaneidade, 

produzindo novos consumidores, os quais perdem a noção do que é real, sendo estes 

fetichizados e alienados por intermédio do sistema capitalista de produção. Por esse motivo, 

no presente trabalho, achamos pertinente contextualizarmos juntamente com a temática das 

festas de vaquejada sobre o consumo, o fetichismo da mercadoria, a alienação e, juntamente, 

com esta última a reificação, pois os consideramos elementos produzidos pelo capitalismo, 

que acabam influenciando no modo de viver da sociedade atual.  
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1.2 CONTEXTUALIZANDO O CONSUMO, O FETICHISMO DA MERCADORIA E A 

ALIENAÇÃO: UM OLHAR SOBRE ALGUNS ELEMENTOS PRESENTES NAS FESTAS 

DE VAQUEJADA EM MACAÍBA-RN 

 

Na cidade de Macaíba observamos que a sociedade reproduziu o espaço, 

reapropriando-se do mesmo para um outro uso, dando-lhe outro significado, a partir da 

construção do Parque Otaviano Pessoa, local onde são organizadas as festas de vaquejada. O 

referido parque domina uma parte do espaço deste município, como uma empresa, que se 

instala com o objetivo de aumentar os rendimentos dos seus proprietários.  

Nesta reapropriação do espaço macaibense o tempo de lazer e de consumo, como 

afirma Lefebvre (2008), são vendidos para diversão e satisfação pessoal dos indivíduos que 

frequentam tais festas, fazendo com que os mesmos enxerguem a vaquejada como um 

símbolo de bem-estar e consumo, transformando-a num evento gerador de capital por meio do 

consumo, sendo esses (o capital e o consumo) os responsáveis pela lucratividade do evento, 

sendo este controlado e mantido pela contabilidade dos empresários.  

Nesse contexto, afirmamos que a vaquejada parece está perdendo o seu verdadeiro 

sentido da festa de vaqueiros, como também do encontro, do lazer, do divertimento, sendo as 

pessoas instigadas à consumir, já que estas são atraídas por objetos que foram incluídos nesta 

nova fase que a vaquejada apresenta nos dias atuais, sobretudo, em Macaíba. Um desses 

objetos, por exemplo, foi a construção do Terreiro da Vila, uma casa de espetáculos que 

introduziu os shows de forró na vaquejada, sendo o referido parque pioneiro na inserção de 

shows neste evento, disseminando esse novo objeto para outros parques de vaquejada no Rio 

Grande do Norte e em outros parques de vaquejada presentes na região Nordeste.    

Assim sendo, percebemos que as transformações pelas quais a vaquejada sofreu fez 

com que as pessoas passassem a enxergar estes eventos não só como uma opção de lazer e 

divertimento, mas também como uma opção de consumo que leva à satisfação da vaidade 

humana, modificando as relações sociais. 

O consumo, portanto, é um processo social que diz respeito às inúmeras formas de 

provisão de bens e serviços e as diferentes maneiras de acesso aos mesmos, além de ser uma 

estratégia utilizada no cotidiano, por grupos sociais distintos, discernindo diversas situações 

em termos de direito, estilo de vida, identidade e como uma categoria central na definição da 

sociedade contemporânea (BARBOSA et al., 2006). Enfim, o consumo é um processo de 

satisfação das necessidades pessoais. 
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Gabbardo (2009) explica que podemos utilizar conceitos distintos de consumo de 

acordo com a natureza do bem ou serviço que está sendo levado em consideração, tais como: 

serviços imobiliários, moda, música, livros, alimentação, entre outros. Embora, o consumo 

dos mesmos envolva o processo de produção social do gosto. 

Com o desenvolvimento da sociedade capitalista, houve uma maior produção no 

número de objetos, cuja realização dos mesmos transformou a qualidade do consumo. Esses 

objetos não são, apenas, os bens duráveis de consumo, como os serviços de saúde, de 

transporte, de turismo, de lazer, além dos equipamentos coletivos como: as escolas, os 

hospitais, as estradas, as creches, entre outros. Os mesmos são, também, os bens não-duráveis, 

como por exemplo, alimentos, bebidas, roupas e calçados (PINTAUDI, 1990).  

 

[...] O que faz a unidade desta categoria de objetos é o fato de serem produzidos por 

organizações e se interporem nas relações interindividuais. Eles revolucionam as 

relações tradicionais entre os homens, mediatizando-as. Não tanto por suas funções 

utilitárias, mas por suas funções de signo. Todos os objetos, suportes de signos, 

introduzem um novo modo de comunicar entre os homens e transformam suas 

relações sociais (GUILLAUME, 1975, p. 35) 

 

Sendo assim, o consumo se instala por meio desses objetos, quer seja pela presença 

imediata, quer seja pelo sonho, pela promessa ou pela esperança de obtê-los, transformando, 

dessa forma, as relações sociais.  

Na sociedade atual, o consumo é o verdadeiro ópio, cujos templos modernos de 

exaltação são os shoppings centers, os supermercados, as concessionárias de carros, os 

parques de exposições, entre outros, os mesmos construídos à feição das catedrais, ou seja, 

grandiosos, como “santuários”, porém, voltados para o consumo (SANTOS, M., 1993, grifos 

do autor). Neste contexto, observamos que, hoje, os parques de vaquejada também podem ser 

considerados espaços erigidos para o consumo, como verificamos em Macaíba, no Parque 

Otaviano Pessoa durante os torneios de vaquejada.  

 Os principais agentes deste consumo são as pessoas mais abastadas, as quais têm um 

melhor poder aquisitivo. Estas consomem de acordo com as suas necessidades, bem como 

com aquilo que as satisfazem, ou seja, o supérfluo, pois, o consumo é uma ação individual do 

ser humano. O processo de individualização do consumo está, intrinsecamente, ligado ao 

processo de massificação, o que é possível, devido à multiplicidade de objetos criados no 

espaço, os quais são divulgados por meio da informação (PINTAUDI, 1990). 

Nesta perspectiva, a propaganda instiga o consumo, criando novos consumidores. 

Assim, aquilo que é ditado por meio da informação, permite ao indivíduo formar opiniões, 

escolher e optar para o que, a seu ver, perece ser melhor (PINTAUDI, 1990). Atualmente, 
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observamos que as pessoas estão se tornando personalizadas pela mídia, porque esta mostra as 

tendências do momento, os objetos que estão em evidência, ou seja, os que estão na moda e 

que precisam ser consumidos.  

 Pintaudi (1990, p. 27) afirma que “a moda é a magia do parecer”. Esta é considerada 

por Santos, M. (1993, p. 35) como “[...] a manivela do consumo, pela criação de novos 

objetos que se impõem ao indivíduo”. Dessa forma, a moda tem o poder de dominação, de 

imposição, levando as pessoas a padronizarem-se nos gostos, como por exemplo, no modo de 

vestir, de falar, nos cortes de cabelo, isto é, estandardizando suas características. Esta é a 

maneira coercitiva e constrangedora em que o capitalismo, por meio do consumo e, 

consequentemente, da moda, se impõe sobre o indivíduo no espaço, visto que o ato de 

consumir é um regozijo para o ego humano.  

Percebemos esta estandardização nas festas de vaquejada do Parque Otaviano Pessoa, 

pois, alguns frequentadores se vestem da mesma maneira, os homens e as mulheres de jeans e 

botas, estilo “cowboys” e “cowgirls”, têm os mesmos gostos, já que apreciam a música tocada 

durante a vaquejda por meio das bandas de forró que se apresentam no Terreiro da Vila.  

Santos, M. (1993) argumenta que o consumo prepara armadilhas para o homem, 

prendendo-o pelos bens de mercado e pelos serviços que este oferece. Assim sendo, é este 

aprisionamento do indivíduo pelas coisas materiais, muitas vezes, supérfluas, que leva ao 

fetichismo da mercadoria e à alienação. Ambos são considerados a fragmentação do 

conhecimento, tendo em vista que distorcem a realidade humana, pois, o homem fetichizado e 

alienado subutiliza o seu intelecto, a sua capacidade de raciocínio e criticidade. 

De acordo com Crocco (2009) o fetichismo da mercadoria foi denominado por Marx 

como um fenômeno social e psicológico, característico da sociedade capitalista, que penetra 

em todas as esferas da vida, influenciando diretamente as relações humanas.  

 

O fetichismo é uma questão específica que surgiu no moderno sistema capitalista, 

pois, mesmo que as relações mercantis já estivessem presentes em etapas primitivas 

da sociedade, somente na modernidade ela tornou-se universal, com a capacidade de 

influenciar todos os âmbitos da vida social. Nas sociedades primitivas, a troca direta 

[...] representa mais o princípio da transformação dos valores de uso em 

mercadorias, do que das mercadorias em dinheiro (LUKÁCS, 1989, p. 98-99). 

 

 

No fetichismo da mercadoria há o predomínio da coisa, do objeto, sobrepondo-se ao 

homem. Crocco (2009, p. 2) afirma que neste fenômeno ocorre “a inversão entre a verdade do 

processo pelo que ele aparenta ser, em sua forma imediata”.  
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No fenômeno da vaquejada em Macaíba o fetichismo pode ser entendido a partir do 

momento em que os frequentadores têm uma relação direta com os objetos e com o que a 

vaquejada oferece para o entretenimento dos mesmos e não com as pessoas ou com a 

externalização de uma cultura genuinamente nordestina que é a vaquejada.  

No que concerne à alienação, esta palavra vem do latim alienus e significa “o que 

pertence a um outro”. Alguns filósofos como Hegel, Feuerbach, Marx, Luckács, Marcuse e 

Sartre, chegaram à conclusão de que “a alienação refere-se, fundamentalmente, a uma espécie 

de atividade, na qual a essência do agente é afirmada como algo externo ou estranho a ele, 

assumindo a forma de uma dominação hostil” (SERRA, 2008, p. 5). Já a alienação na opinião 

de Santos, M. (1993, p. 37, grifos nosso), “é a alteridade imposta ao homem existente, 

concreto, quando o mesmo é privado da consciência de sua decisão autônoma, sendo o 

indivíduo reificado como um cadáver ou um escravo”.  

Nesta perspectiva, durante nossas visitas em Macaíba, observamos que algumas 

pessoas apreciam, ainda, a derrubada do boi. Todavia, esses frequentadores estão se tornando 

cada vez mais escassos, pois, com a presença da lógica mercadológica do consumo as pessoas 

são levadas a consumir, tornando-se alienadas, esquecendo-se do verdadeiro sentido dessa 

festa de vaqueiros e lembrando, apenas, de sua satisfação pessoal. Constatamos, também, que 

muitas pessoas frequentam a vaquejada para exibirem seus carros, suas roupas de grifes, ou 

seja, os bens materiais que possuem, mostrando que têm o capital em suas mãos.  

Neste sentido, ressaltamos que a alienação, provocada pelo consumo, leva as pessoas a 

idolatrarem os bens materiais e, não mais é importante, o ser humano em si, a sua cultura, as 

tradições, o sentimento, a consciência, os pensamentos, as relações interpessoais, mas sim, o 

status e os bens materiais que esses indivíduos possuem.  

Sendo assim, como consequência do fetichismo e da alienação, notamos uma inversão: 

as coisas agem como pessoas e as pessoas como coisas. Este processo é denominado de 

coisificação. De acordo com Ferreira (2011), coisificação significa a transformação de 

conceitos e de ideias em objetos concretos. Dessa forma, a coisificação do homem indica “um 

sinal do trágico destino da humanidade: a banalização da vida, a perda de valores éticos e 

morais, invertendo a prioridade da ‘coisa’ sobre a vida. O crescente hedonismo coisifica o 

homem, pois, este passa a ser um instrumento com uma finalidade única e suprema do prazer” 

(JORNAL DE LONDRINA, 2007, p. 2). 

O processo de coisificação ocorre a partir do momento em que o valor moral das 

pessoas é substituído pelo valor material, ou seja, o indivíduo se transforma em coisa, 

crescendo a necessidade da autoafirmação. Logo, o homem, na sua alienação, dá prioridade ao 



47 
 

hedonismo (ao prazer), procurando satisfazer apenas o seu ego, colocando em segundo plano, 

ou até mesmo, esquecendo-se dos valores morais que norteiam a humanidade. Percebemos, 

portanto, que não foram apenas os objetos no espaço que se transformaram em mercadoria, 

mas também o homem. Desse modo, em Macaíba, a maioria dos frequentadores das festas de 

vaquejada parece dar prioridade, somente, ao divertimento e ao prazer que o consumo 

proporciona, não levando em consideração a cultura da vaquejada no referido município.   

Assim sendo, o processo de coisificação do indivíduo, contribui para que o fetichismo 

da mercadoria e a alienação, produzidos e consumidos pelo homem, apresentem uma vontade 

independente dos seus produtores, ou seja, o mesmo domina o seu produtor. Dessa maneira, 

os conceitos de fetichismo, alienação, coisificação e reificação se aproximam a partir do 

momento em que o homem se deixa dominar pelo objeto.  

Apesar de não se constituir em objeto de nossa análise, Crocco (2009) pondera, 

também, que o estudo da reificação assenta-se na análise do fenômeno do fetichismo da 

mercadoria e da alienação, pois, a reificação é o desenvolvimento lógico e histórico dos 

mesmos, estando presente no trabalho, na consciência do indivíduo e na totalidade da 

sociedade dominada pelo capitalismo. 

A reificação da sociedade faz com que esta produza e reproduza uma relação entre 

coisas e não entre as pessoas, pois, esta apaga o homem, mantendo-o à sombra (COSTA, F., 

2004), deixando prevalecer, apenas, uma consciência mercadológica. 

Diante do exposto, aferimos que o capitalismo e, consequentemente, o consumo 

provocam o fetichismo, a alienação, a coisificação, como também a reificação do homem. Em 

síntese, interpretando as palavras de Crocco (2009), o fetichismo e a coisificação ocorrem 

quando há a inversão entre indivíduo e objeto, isto é, quando o homem mantém uma relação 

direta com os objetos e não com as pessoas; a alienação cega o indivíduo, fazendo com que o 

mesmo não enxergue mais a coerência e a lógica das coisas que o cercam e a reificação faz 

com que este impregne na sua consciência, apenas, a importância da obtenção de coisas 

materiais, importando-se, somente, com o econômico, com o valor de troca, ou seja, o 

indivíduo passa a ver as coisas como mercadoria, fazendo com que as relações entre as 

pessoas se percam num mundo de objetos. Os fenômenos supracitados, portanto, dominam a 

mente humana em todas as esferas sociais, seja qual for o espaço em que o homem está 

inserido e a atividade que o mesmo exerça ou participa.  

Desse modo, a partir de tais entendimentos, podemos dizer que os frequentadores da 

vaquejada, em Macaíba, estão inseridos no fenômeno do fetichismo, da alienação, da 

coisificação, bem como da reificação, pois, in locu, verificamos que as pessoas, parecem não 



48 
 

levar em consideração a vaquejada como um evento que faz parte da cultura nordestina, 

dando importância, apenas, ao consumo e ao prazer momentâneo que este evento proporciona.  

Contudo, não podemos generalizar que esses fenômenos (o fetichismo, a alienação, a 

coisificação e a reificação) predominam em toda a humanidade. Logicamente, há exceções, 

pois existem pessoas que ainda acreditam nos valores humanos e na sua importância. Talvez, 

por esse motivo, a vaquejada se mantém viva, até os dias atuais, na região Nordeste, como 

também em Macaíba. Há pessoas, nesta cidade, incluindo alguns vaqueiros, os quais 

participam da vaquejada, que valorizam o verdadeiro sentido da mesma, apesar da vaquejada, 

atualmente, seguir a lógica mercadológica do consumo.  

Portanto, a partir da inserção desta lógica capitalista do consumo na vaquejada, esta 

passou a ser realizada no espaço urbano das cidades nordestinas em locais construídos, 

especificamente, para a corrida dos vaqueiros e das reses, contrastando com suas raízes no 

meio rural, pois fazia parte do cotidiano das pessoas que viviam no campo e trabalhavam com 

o gado nas grandes fazendas e, atualmente, se tornou um evento urbano, mantendo ainda 

algumas características rurais, atraindo pessoas de distintas cidades e diferentes classes 

sociais. 

Neste sentido, a seguir apresentaremos o local onde são realizadas as festas de 

vaquejada em Macaíba-RN, o Parque Otaviano Pessoa, mostrando como é organizado este 

espaço de consumo para a realização das festas de vaquejada, a partir de informações 

fornecidas pelo administrador deste parque. 

 

1.3 A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DE CONSUMO PARA AS FESTAS DE 

VAQUEJADA: APRESENTANDO O PARQUE OTAVIANO PESSOA EM MACAÍBA–

RN 

 Com o advento da modernidade as festas de vaquejada passaram a ser amplamente 

divulgadas na década de 1960 nas cidades nordestinas. Esses eventos começaram a ser 

frequentados por um maior número de pessoas, passando, dessa maneira, a serem construídos 

próximos às cidades, mais precisamente na década de 1970, novos espaços para a realização 

desta festa, chamados parques de vaquejda (MAIA, 2003).  

As informações que serão descritas a seguir foram obtidas a partir de algumas 

informações do jornalista Santos, S. (2011), o qual escreveu uma matéria sobre as edições de 

vaquejada do Parque Otaviano Pessoa, além de informações deste feitas, in locu, com o 

administrador do parque, durante a pesquisa de campo realizada nos dias 31 de agosto a 02 de 
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setembro de 2012, mostrando um pouco da infraestrutura e da organização da vaquejada que 

ocorre no Otaviano Pessoa, observando e vivenciando a festa. Para tanto, além de 

conversarmos com o administrador do parque, com o transcorrer do trabalho, mostraremos, 

também, as entrevistas realizadas com os outros agentes sociais que compõem a presente 

pesquisa, como por exemplo, os patrocinadores, os comerciantes, os frequentadores e os 

vaqueiros. 

O Parque Otaviano Pessoa, localizado no município de Macaíba-RN, foi construído e 

inaugurado na década de 1980, mais especificamente, no ano de 1981 com a realização da 1ª 

Vaquejada de Macaíba, reunindo vários vaqueiros de diferentes estados do Brasil, já nesta 

edição. Este parque de vaquejada ocupa uma área de 40 hectares, dos 450 hectares da fazenda 

Santa Júlia, pertencente ao agropecuarista Humberto Cunha Lima Pessoa. O Otaviano Pessoa, 

portanto, possui uma grande estrutura, sendo o mesmo considerado o maior parque de 

vaquejada do Rio Grande do Norte, passando a ser conhecido como o “Maracanã da 

Vaquejada Potiguar” (SANTOS, S., 2011). 

Assim sendo, para obtermos informações sobre o Parque Otaviano Pessoa 

entrevistamos o administrador da fazenda Santa Júlia, o qual também administra o parque. O 

mesmo é adestrador de equinos e trabalha há 10 anos para a família Pessoa 

Segundo informações do entrevistado, a ideia de construir este parque de vaquejada 

surgiu por iniciativa do Sr. Humberto Cunha Lima Pessoa, há 32 anos atrás. A família Pessoa 

organiza festas de vaquejada desde 1981 e só possuem este parque de vaquejada aqui no Rio 

Grande do Norte, além de serem proprietários de postos de combustíveis em Natal-RN. 

Para o administrador a vaquejada que acontecia na década de 1980 é diferente da 

vaquejada organizada atualmente, pois, antes não havia tantos patrocínios; o parque Otaviano 

Pessoa não era conhecido a nível nacional e hoje se tornou muito famoso por meio do circuito 

de vaquejada da ABQM (Associação Brasileira de Cavalos Quarto de Milha); há mais 

investimentos no criatório de equinos e bovinos; as regras da vaquejada foram modificadas, 

como por exemplo, o estilo de carreira do boi, pois, antes a faixa de corrida dos vaqueiros era 

de 6 metros e, hoje, é de 10 metros, valendo pontos se o boi cair com as patas para cima; há 

alguns anos atrás tinha menos barracas no interior do parque e o ambiente era bem familiar, 

ou seja, as famílias frequentavam mais o parque do que hoje. De acordo com o entrevistado 

isso ocorreu devido a insegurança de estar naquele ambiente com medo de assaltos. Hoje, a 

maior parte do público que frequenta o Otaviano Pessoa são os jovens entre 17 e 29 anos, 

sendo a maioria solteiros, para se divertirem no Terreiro da Vila, uma casa de shows que foi 

construída dentro do parque de vaquejada.  
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Ao perguntamos ao administrador qual a importância das festas de vaquejada, o 

mesmo respondeu que aprecia muito desde criança, que é proprietário de uma granja, que 

sempre teve uma ligação com o rural e que, também, corre em vaquejadas, representando o 

Parque Otaviano Pessoa. 

Procuramos saber do depoente como se organiza uma vaquejada e o mesmo nos 

informou que os proprietários deste parque investem um montante considerável em dinheiro, 

por esse motivo as festas de vaquejada no Otaviano Pessoa ocorrem em duas etapas: a 

primeira, em março e a segunda em setembro e, às vezes, também se organiza outra vaquejada 

no mês de dezembro, dependendo do circuito.  

Para dar início ao evento os proprietários do parque fazem um esquema comercial, 

elencando todas as atividades comerciais que farão parte da edição, incluindo as negociações 

com os principais patrocinadores da vaquejada. Além deste esquema comercial, também, é 

feito um outro documento discriminando os gastos com o pagamento dos funcionários, com a 

contratação dos shows e de serviços terceirizados, bem como com a manutenção do posto 

médico e policial, os quais são necessários para salvaguardar os frequentadores do parque, 

tanto no momento dos shows, quanto durante as competições, como também é preciso 

preparar toda a infraestrutura do parque, como por exemplo, organizar a pista de corrida dos 

vaqueiros, reservar o espaço para estacionar os trailers das companhias de vaquejada e para a 

instalação dos quiosques dos comerciantes e fazer a manutenção e a higienização dos 

banheiros, tanto para os vaqueiros, como para os visitantes. Todos os gastos com a 

organização da vaquejada são pagos com as inscrições dos vaqueiros, pelos patrocinadores, 

com a venda dos ingressos para os shows no Terreiro da Vila e com a contribuição do 

trabalho dos comerciantes que instalam seus quiosques dentro do parque de vaquejada. 

De acordo com o administrador, apesar dos gastos, há retorno financeiro em cada 

edição das competições de vaquejada organizadas no Otaviano Pessoa, arrecadando em 

média, apenas com a inscrição dos vaqueiros, de R$ 60.000,00 a R$ 80.000,00, sem contar 

com o faturamento dos shows no Terreiro da Vila, a inscrição dos vaqueiros e o faturamento 

junto aos comerciantes. 

Neste contexto, para termos uma ideia da arrecadação em dinheiro na vaquejada do 

Parque Otaviano Pessoa, segundo o administrador do parque, durante o ano de 2011 e 2012 

foram inscritos cerca de 300 a 600 vaqueiros nas edições dos campeonatos de vaquejada, 

sendo cada inscrição no valor de R$ 500,00 por vaqueiro. Quanto aos patrocinadores, os 

mesmos colaboram com uma cota, mas esta não foi informada pelo entrevistado. Esses 

consideram a vaquejada um evento tão rentável que não hesitam em investir. Alguns desses 
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patrocinadores são: a Guabi Nutrição Animal, Pitu Aguardente de Cana, Wizard Idiomas, 

Rádio 98 FM, Nil Móveis, Café Santa Clara, Platinum Automóveis, Autoestilo Veículos, 

Sucos Frisco, Ar Frio Refrigeração, entre outros.  

No que tange ao número de comerciantes que vão trabalhar no Otaviano Pessoa, o 

entrevistado nos informou que são inscritos cerca de 90 pessoas, todavia, nesta vaquejada que 

ocorreu de 31 de agosto a 02 de setembro de 2012, apenas 8 comerciantes armaram seus 

quiosques no interior do parque. Até o ano de 2011 os comerciantes que desejavam trabalhar 

dentro do parque de vaquejada compravam um kit de bebidas
2
, da marca que patrocinava o 

evento.  

Devido o custo deste kit ser muito alto, os comerciantes começaram a reclamar e para 

o parque não perder uma fonte de renda, a administração decidiu que a partir da primeira 

edição da vaquejada de 2012 (março), os comerciantes que desejassem armar seus quiosques 

pagariam o espaço (o solo) que iriam utilizar, isto é, essas pessoas passaram a arrendar o solo 

para poder trabalhar dentro do parque, pagando um valor entre R$ 250,00 a R$ 350,00, 

dependendo do tamanho do quiosque. Esses comerciantes vendem por noite, 

aproximadamente, 200 litros de uísque, 600 litros de rum e 20 mil latas de cerveja, sendo 

intenso o consumo de bebidas alcoólicas durante a noite nos shows. Ressaltamos que os 

preços das bebidas alcoólicas são tabelados pelo parque de vaquejada. 

De acordo com o administrador, o Otaviano Pessoa participa do circuito ASSOVARN 

e Brahma, inscrevendo no primeiro uma média de 300 a 600 vaqueiros, por edição e no 

segundo, 120.000 vaqueiros, com suas respectivas companhias (equipes), sendo a vaquejda do 

circuito Brahma denominada de tradicional, porque participam apenas vaqueiros 

profissionais. Entretanto, em 2012 o Otaviano Pessoa participou apenas do circuito 

ASSOVARN para profissionais e amadores. 

Perguntamos ao depoente se os donos do parque Otaviano Pessoa têm alguma 

companhia de vaquejada, o mesmo respondeu que sim e que ele mesmo é o vaqueiro da 

equipe do parque, saindo para representá-lo, competindo em outros estados da região 

Nordeste, sendo o referido o vaqueiro pago para correr, dividindo os prêmios com a família 

Pessoa, caso este seja o vencedor de alguma vaquejada que competiu. Percebemos que os 

proprietários não perdem a oportunidade de investir em campeonatos fora do Rio Grande do 

Norte, representando o seu parque de vaquejada. O entrevistado afirmou que todos os donos 

de parque de vaquejda possuem equipes para divulgar o referido em outras cidades do país.  

                                                           
2 O administrador do parque Otaviano Pessoa não nos informou o valor deste kit de bebidas. 
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O administrador nos informou, ainda, que o período de inscrição dos vaqueiros ocorre 

meses antes de começar a vaquejada e em média são inscritos cerca de 300 a 600 

competidores. Para competir nesta vaquejada, do circuito ASSOVARN, foram inscritos 300 

vaqueiros, os quais pagaram uma taxa de R$ 300,00 e, dependendo da premiação que é 

oferecida na vaquejada, este valor pode chegar até R$ 1.500,00. Nesta vaquejada da 

ASSOVARN foram oferecidos R$ 80.000,00 em prêmios.  

Para os vaqueiros realizarem essas inscrições há critérios a serem seguidos. Segundo 

nos falou o administrador do parque, no circuito ASSOVARN, por exemplo, podem se 

inscrever tanto o amador, como o profissional, já no circuito Brahma só se inscrevem 

profissionais maiores de 18 anos. Sendo que em circuitos como o da ASSOVARN o vaqueiro 

amador tem que especificar sua categoria, se a mesma é A ou B. O vaqueiro pertencente à 

categoria A é o nível mais elevado, estando prestes a se tornar profissional e o vaqueiro da 

categoria B, é considerado iniciante na derrubada do boi, começando, muitas vezes, como 

esteira, ou seja, aquele vaqueiro que entrega o rabo da rês para ser derrubada na faixa pelo 

puxador (vaqueiro principal).  

Perguntamos ao administrador do parque se qualquer vaqueiro, independente do seu 

pertencimento a alguma companhia de vaquejada, poderia participar do evento, o mesmo nos 

respondeu que sim, que qualquer vaqueiro pode participar de vaquejadas por conta própria, 

pois, não acarreta nenhum prejuízo ao dono da equipe, pelo contrário, pode até divulgá-la, se 

achar pertinente. Isto representa a independência do vaqueiro, pois muitos participam por 

apreciar o esporte vaquejada.  

O entrevistado nos informou que os proprietários do Otaviano Pessoa são criadores de 

equinos e bovinos, sendo alguns desses animais selecionados para correrem nos torneios de 

vaquejada. Há, também, outros criadores que fornecem animais para o evento, como por 

exemplo, nesta vaquejada do circuito ASSOVARN, que presenciamos, as reses foram cedidas 

por um agropecuarista norte-rio-grandense, logo, não foram usados para este circuito os 

animais da fazenda Santa Júlia.  

Para cada edição de vaquejada que acontece neste parque são selecionadas um total 

aproximado de 400 reses. Destes 400 animais, 300 são de 15 arrobas e 100 reses são touros 

que pesam, aproximadamente, 18 arrobas.  Os animais de pequeno porte são utilizados nos 

dois primeiros dias de competição e, no último dia, correm os animais de grande porte para 

aumentar o grau de dificuldade da derrubada do boi.  

Indagamos ao entrevistado se o parque recebe algum tipo de ajuda financeira do 

estado do Rio Grande do Norte ou da Prefeitura de Macaíba, o mesmo respondeu que não, 
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pois é um evento privado, sendo patrocinado, apenas, pelos próprios proprietários e por 

algumas empresas do estado. 

No que concerne a construção do Terreiro da Vila o administrador do parque informou 

que há 30 anos atrás surgiu a ideia de construir uma boate na fazenda Santa Júlia, inicialmente 

chamada de Quarto de Milha, depois mudou o nome para Chapéu de Couro, até os 

proprietários do Otaviano Pessoa construírem, em 1994, uma casa de shows denominada de 

Terreiro da Vila, a qual ocupa, atualmente, uma área de 2 hectares da fazenda Santa Júlia, 

conforme podemos observar na mapa 1 a seguir. 

 

 Mapa 1 – Imagem de satélite localizando o Terreiro da Vila, anexo ao Parque Otaviano Pessoa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

  

 Fonte: IDEMA (2006); IBGE (2009).  
  

 

 

Segundo o entrevistado o Terreiro da Vila foi construído porque o número de pessoas 

que frequentavam a boate Chapéu de Couro crescia a cada dia. Essa ideia foi difundida para 

outros parques de vaquejada da região Nordeste, sendo o Otaviano Pessoa pioneiro na 

introdução de shows de forró nas festas de vaquejada (Figura 1). 
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A figura acima mostra o interior do Terreiro da Vila. Podemos observar nas imagens o 

palco que no final da tarde começa a ser organizado com som e iluminação para receber as 

bandas que irão se apresentar à noite. O Terreiro da Vila foi planejado e decorado no seu 

interior lembrando um pequeno vilarejo nordestino. Ressaltamos que este, também, realiza 

shows quando não há vaquejada no parque, geralmente no mês de dezembro, finalizando, 

dessa forma, o calendário de festas do Otaviano Pessoa. 

O administrador afirmou, também, que com a introdução dos shows de forró na 

vaquejada deste parque, os eventos passaram a atrair mais frequentadores, sendo em média 

recebidos, em cada show promovido pelo Terreiro da Vila, dependendo da banda a ser 

apresentada, cerca de 15.000 a 25.000 pessoas, as quais pagam ingressos no valor de R$ 20,00 

(comprados antecipadamente) e R$ 30,00 (comprados no dia do show). Se caso for uma 

banda reconhecida nacionalmente esse valor chega a aumentar para R$ 60,00 (antecipado), 

até R$ 80,00, se o frequentador comprar o ingresso no momento em que começar o show. 

Figura 1 – Parte interna do Terreiro da Vila. 

   Fonte: Pesquisa de campo (2012). 
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Quanto às bandas de forró contratadas pelo parque, estas cobram em média um cachê de R$ 

60.000,00 por cada apresentação e se for um cantor ou uma banda muito famosa, esse valor 

pode chegar a R$ 100.000,00 ou mais.  

No que se refere ao número de empregados que trabalham no Parque Otaviano Pessoa 

o entrevistado nos informou que há 10 trabalhadores permanentes e 15 temporários, sendo 

que no período do evento esse número aumenta, contratando em média mais 15 funcionários, 

ou seja, quando há campeonatos o parque fica com um total de 40 funcionários. Esses 

desempenham distintas funções, tais como tratador de bois no curral, ou seja, pessoas que são 

responsáveis por alimentar e dar banho nos cavalos e fazerem a limpeza dos currais; há 

também os funcionários que cuidam da higienização dos banheiros; o parque contrata 

temporariamente o locutor, para narrar a vaquejada e veterinários para cuidar da saúde dos 

animais.  

O administrador informou que os donos do Otaviano Pessoa pagam em média para as 

funções mais simples R$ 150,00 os três dias de vaquejada. Já para o locutor e os veterinários 

o depoente não nos informou o valor pago pelo trabalho realizado pelos mesmos durante o 

evento. Segundo este, os proprietários do parque pagam os encargos sociais aos seus 

empregados permanentes, isto é, assinam a carteira, pagando o salário mínimo para esses 

trabalhadores, todavia, aos empregados temporários não pagam o salário mínimo. 

Perguntamos durante nossa entrevista se havia algum problema com relação à mão de obra, de 

acordo com o entrevistado não há, pois, cada trabalhador tem sua função definida dentro da 

fazenda e no parque, com seus salários pagos devidamente.  

Procuramos saber se o empreendimento enfrenta algum tipo de problema ou 

dificuldades no dia-a-dia do negócio, o administrador respondeu que não. Contudo, afirmou 

que o único problema que pode acontecer é algum funcionário ficar doente ou quando 

contratam um trabalhador com pouca experiência, mas que esta eventualidade não acarreta 

prejuízo financeiro aos proprietários do parque, pois procuram substituir o trabalhador 

imediatamente, até que o outro funcionário se recupere. 

Para o entrevistado as edições das vaquejadas que acontecem no Otaviano Pessoa 

dinamiza a economia da cidade de Macaíba, pois, o comércio passa a vender mais produtos, 

sobretudo, roupas e acessórios devido ao movimento intenso das pessoas que chegam à cidade 

para ir à vaquejada. 

De acordo com o entrevistado o sucesso dos torneios de vaquejada do Parque 

Otaviano Pessoa é atribuído à publicidade, pois, este evento é divulgado não só a nível 

regional, mas também nacional, atraindo equipes de vaquejada de várias partes do Brasil, 
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como também grandes investidores. Para o depoente o principal atrativo à participação das 

grandes companhias de vaqueiro da região Nordeste, nesta vaquejada, é o pagamento das 

premiações em dinheiro aos vencedores.  

Segundo Santos, S. (2011) a premiação oferecida em cada edição da vaquejada no 

Parque Otaviano Pessoa, foi de R$ 50.000,00, em 2011e, segundo o administrador do parque, 

foi de R$ 80.000,00, em 2012, sendo este valor dividido entre os 20 primeiros lugares. O 

campeão recebe R$ 8.000,00 e os vaqueiros que tiveram outra classificação recebem a 

premiação de acordo com valor estipulado pelos organizadores do torneio. Os valores ganhos 

em dinheiro são divididos, igualmente, com o contratante do vaqueiro, ou seja, o dono da 

companhia ou equipe de vaquejada. O vaqueiro que bate-esteira, isto é, o responsável por 

alinhar o boi na pista, recebe 10% do valor que é pago ao puxador (vaqueiro principal que 

derruba o boi). De acordo com informações que obtivemos durante a pesquisa de campo, em 

2012 o valor das premiações ficaram entre R$ 50.000,00 a R$ 180.000,00, incluindo carros e 

motos para as melhores classificações.  

Percebemos que nos cartazes de divulgação desta edição da vaquejada no Otaviano 

Pessoa não foi divulgada a festa de vaquejada, bem como não foram expostos os valores das 

premiações dos vaqueiros, mas sim deixaram à mostra as bandas que iam tocar nos dias 31 de 

agosto e 01 de setembro de 2012, deixando claro que o objetivo deste parque é atrair o 

público para os shows à noite e não para apreciar a vaquejada, conforme podemos visualizar 

nas figuras 2 e 3 abaixo. 

 

Figura 2 - Cartaz anunciando as apresentações do     Figura 3 – Cartaz anunciando as apresentações       

Terreiro da Vila do dia 31 de agosto.                            do Terreiro da Vila do dia 01 de setembro de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TERREIRO DA VILA... (2012).                         Fonte: TERREIRO DA VILA... (2012). 
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Notamos que nos dois cartazes há informações em destaque anunciando uma área vip 

para convidados, sendo que na figura 1 está em evidência um “Caminhão Vip” e na figura 2 

está em destaque uma “Área Vip”. Constatamos a presença de uma área vip no interior do 

Terreiro da Vila, conforme podemos observar na figura 4. Entretanto, o “Caminhão Vip” que 

foi anunciado em um dos cartazes, não vimos dentro, como também não o visualizamos fora 

do Terreiro da Vila.  

 

        Figura 4  – “Área Vip” no interior do Terreiro da Vila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta “Área Vip” se encontra do lado direito do palco. É uma tenda gigantesca armada 

com pufs dispostos em baixo deste local, ou seja, é um espaço reservado para os empresários 

das bandas e para pessoas da alta sociedade de Natal, Macaíba e adjacências. Enquanto que o 

público, ou seja, “o povão” fica bem afastado deste local, sendo os mesmos separados por 

grades de, aproximadamente, 1,5 metro de altura, conforme podemos visualizar na figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 
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Assim sendo, verificamos durante a pesquisa de campo que no interior do Terreiro da 

Vila há segregação, dividindo o espaço da casa de shows em duas áreas: uma primeira para 

pessoas privilegiadas, isto é, que têm um poder aquisitivo mais alto e uma segunda, um pouco 

mais afastada do palco, para o chamado “povão” que vem assistir aos shows. O administrador 

do parque não nos informou se as pessoas que ficam na “Área Vip” pagam suas entradas no 

Terreiro da Vila, como o restante do público.  

Como falamos anteriormente, hoje, a vaquejada se tornou um empreendimento de 

grande rentabilidade econômica e as competições que ocorrem no Otaviano Pessoa são as 

mais importantes que acontecem no estado do Rio Grande do Norte. O administrador não nos 

informou quanto o parque de vaquejada arrecada durante um ano inteiro, contudo, obtivemos 

esta informação por meio de Santos, S. (2011), o qual afirma que no ano de 2011, os eventos 

organizados no Otaviano Pessoa movimentaram meio milhão de reais, atraindo vaqueiros de 

várias regiões do país. Assim sendo, deduzimos que em 2012 não foi diferente. 

Esta informação pode ser comprovada a partir das informações que obtivemos em 

campo com o administrador do parque Otaviano Pessoa, o qual não informou quanto o parque 

arrecada por ano com as edições de vaquejada, o mesmo apenas afirmou que a vaquejada 

movimenta uma grande quantidade em dinheiro. Assim sendo, constatamos que há um 

excelente retorno financeiro por parte dos proprietários do parque, visto que esses cedem o 

espaço da fazenda Santa Júlia para organizar as edições de vaquejada, cobrando taxas de 

inscrições dos vaqueiros, arrendando, também, pequenos espaços, ou seja, o solo para os 

 Figura 5 – Área reservada para o “povão” no Terreiro da Vila. 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 
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comerciantes que desejam trabalhar durante as festas vendendo lanches e bebidas, além de 

arrecadarem um bom dinheiro com o valor dos ingressos cobrados no Terreiro da Vila. 

Logicamente, que há gastos como em todo investimento, contudo, o retorno financeiro 

sobrepõe ao investimento realizado durante cada edição da vaquejada organizada no Otaviano 

Pessoa. Hoje, a vaquejada se tornou um evento capitalizado, pois, quem comanda e controla 

esta festa “popular”, são os donos do capital, os quais tiram proveito de um evento cultural 

para lucrarem e investirem ainda mais em seus negócios.  

 Portanto, neste espaço bem estruturado percebemos as pessoas que valorizam a 

vaquejada e aquelas que se importam, apenas, com o rendimento financeiro que terão, como 

os donos do parque, os patrocinadores, as equipes de vaquejada, os comerciantes e alguns 

vaqueiros. No que tange aos frequentadores ficou evidente o desinteresse pelas festas de 

vaquejada para a maioria dos frequentadores. Aprofundaremos esta discussão a partir do 3º 

capítulo deste trabalho, mostrando o olhar de cada agente social presente na festa de 

vaquejada do Parque Otaviano Pessoa. 
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CAPÍTULO 2 – MACAÍBA E O CONSUMO DO/NO ESPAÇO: UM OLHAR SOBRE 

AS FESTAS DE VAQUEJADA (1980-2012) 

 

Neste capítulo faremos um breve histórico sobre o recorte espacial da presente 

pesquisa, o município de Macaíba-RN, descrevendo sua origem, aspectos econômicos e 

culturais mais relevantes; falaremos sobre o consumo do/no espaço, explicando como o 

espaço geográfico é consumido com a influência do sistema capitalista de produção; 

discutiremos sobre a relação das festas de vaquejada com o contexto da cultura popular e da 

cultura de massa, inserindo esses dois conceitos na configuração da vaquejada 

contemporânea, como também descreveremos o surgimento da vaquejada na região Nordeste 

e a sua espetacularizaçao nos dias atuais, assim como a sua importância para a cultura desta 

região. 

 

2.1 MACAÍBA-RN E SUA HISTÓRIA 

 

O município de Macaíba localiza-se no estado do Rio Grande do Norte, na 

mesorregião Leste Potiguar, distando a 14 km da capital, Natal. Este possui uma população 

total de, aproximadamente, 69.467 habitantes, sendo que 42.631 se encontram no núcleo 

urbano e 28.836 habitantes na zona rural, distribuídos em uma área territorial de 512 km² 

(IBGE CIDADES, 2012), fazendo fronteira com 9 municípios: à Leste, com Natal e 

Parnamirim; ao Norte, com São Gonçalo do Amarante e Ielmo Marinho; à Oeste, com  São 

Pedro e Bom Jesus; e, ao Sul, com Boa Saúde, São José de Mipibu e Vera Cruz, conforme 

podemos visualizar no mapa 2 a seguir.  
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Mapa 2- Localização do Município de Macaíba-RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: IDEMA (2006); IBGE (2009).  
 

 

 

 

O município de Macaíba teve sua origem a partir de uma pequena vila, denominada de 

Coité
3
, às margens do rio Jundiaí, no século XVII, mais precisamente em 1614, quando o 

Capitão Francisco Rodrigues Coelho, recebeu alguns hectares de terra, dessas originando o 

Engenho Potengi
4
, que anos depois passou a ser chamado de Engenho Ferreiro Torto. Este era 

o segundo engenho da Capitania do Rio Grande, como era conhecido o Rio Grande do Norte à 

época, indo à falência alguns anos depois, pois, não teve como se manter devido à 

infertilidade de suas terras para a produção da cana de açúcar (DANTAS, 2008; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA..., 2012; SILVA, E., s/d).  

 

 

 

 

                                                           
3 Coité é uma árvore de grande fruto não comestível, arredondado, de casca rígida, que é utilizado para fazer vasilhas para uso doméstico ou 

instrumentos musicais, como o agüê (PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA..., 2012).  
4 O primeiro engenho do Rio Grande do Norte se encontra no município de Canguaretama, chamado Engenho Cunhaú.  
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O Engenho Ferreiro Torto foi cenário de um dos mais violentos massacres a colonos 

ocorridos na história do Rio Grande do Norte, que ocorreu após a ocupação holandesa em 

1630. Foi com a contribuição dos índios da tribo Janduís
5
 que os holandeses, atacaram o 

engenho, vitimando o Capitão Francisco Rodrigues Coelho e toda sua família, além de 60 

pessoas que nele haviam se refugiado, praticando ali todos os atos de selvageria e 

perversidade. As terras do Ferreiro Torto ficaram desabitadas durante muitos anos quando em 

1847 foram herdadas pelo Coronel da Guarda Nacional, Estevão José Barbosa de Moura, que 

em seu lugar construiu um casarão, o qual batizou de Solar do Ferreiro Torto. Este casarão 

tem um grande significado para Macaíba, pois, é considerado o marco inicial da formação 

sócio-territorial deste município, o qual resgata toda a história e simbolismo dos tempos 

áureos da sociedade macaibense do século XIX. Por este motivo, atualmente, o Solar Ferreiro 

Torto foi tombado pela Fundação José Augusto (AUGUSTO 2012; SILVA, E., s/d), fazendo 

parte do patrimônio histórico e cultural do estado do Rio Grande do Norte (Figura 6).  

 

         

   Figura 6 – Solar Ferreiro Torto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

                                                           
5 Os índios da tribo Janduís habitavam no Médio Oeste Potiguar e eram conhecidos e temidos por serem violentos e cruéis.  

Fonte: AUGUSTO (2012). 
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No que concerne ao desenvolvimento da Vila, a atividade econômica de Coité, à 

época, era basicamente a produção do açúcar e do algodão. Este povoado por situar-se às 

margens do rio Jundiaí contribuiu para a sua própria mobilidade comercial, negociando e 

exportando algodão para o exterior (Inglaterra), pois, com a Guerra de Secessão (1861-1865) 

os Estados Unidos deixaram de exportar algodão para a Inglaterra, passando este último a 

importar o algodão do Egito e do Brasil, sendo o Rio Grande do Norte um dos principais 

exportadores no século XIX.  

Neste período os transportes eram precários havendo dificuldades para trazer o 

algodão e o açúcar que vinham do interior do Rio Grande do Norte para o porto de Natal. 

Diante desta dificuldade e de problemas na chamada Boca da Barra ou Pedra da Bicuda, 

localizada no estuário do rio Potengi, um obstáculo natural para a passagem de navios no 

porto de Natal-RN, Coité se tornou um entreposto comercial muito importante para a 

atividade econômica do Rio Grande do Norte, como também da Vila. Esta, portanto, foi 

passagem para o transporte do algodão e do açúcar produzidos no interior do Rio Grande do 

Norte para serem exportados para o exterior por um ancoradouro improvisado no rio Jundiaí 

denominado de Guarapes, de propriedade de um comerciante de grande prestígio na região, o 

Senhor Fabrício Gomes Pedroza (DANTAS, 2008).  

Segundo a autora, Fabrício Gomes Pedroza nasceu na cidade de Nazaré, município de 

Pernambuco
6
. Este residia em Natal desde 1847, sendo casado com Ana de Vasconcelos. 

Anos depois após a morte de sua primeira esposa casou-se com Damiana, uma das filhas do 

capitão Francisco Pedro Bandeira, um dos moradores mais ricos do povoado de Coité, dono 

da maior parte das terras da região. Sendo o sítio do Sr. Francisco propício para o comércio, 

por estar localizado à margem esquerda do rio Jundiaí, o Sr. Fabrício construiu em Coité um 

armazém, não só para recolher o açúcar que era produzido em seu engenho, o Jundiaí, como 

também para os produtos que comercializasse nos engenhos dos vales de São José e Ceará- 

Mirim. 

Em 1855, este comerciante que, também, era morador do povoado, mudou o nome da 

Vila de Coité, para Macaíba, uma palmeira com frutos pequenos, apreciada pelos moradores 

do povoado. No final do século XIX, através da Lei nº 801, mais precisamente no dia 27 de 

outubro de 1877, a Vila de Coité foi elevada à categoria de município, ganhando autonomia 

político-administrativa, desmembrando-se do município de São Gonçalo do Amarante e tendo 

como primeiro administrador o Senhor Vicente de Andrade Lima, a partir de 1882. Macaíba, 

em pleno século XIX, tinha uma intensa atividade comercial, bem como era cenário de festas 
                                                           
6 Outros historiadores afirmam que Fabrício Gomes Pedrosa era paraibano, natural da cidade de Areia. 
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populares e eventos culturais, organizados pelo Senhor Fabrício Gomes Pedroza (DANTAS, 

2008).  

Com o advento das novas tecnologias, a chegada de cartões de crédito, telefonia, 

internet, entre outros objetos técnicos, Macaíba avançou no seu desenvolvimento. Este trouxe 

grandes melhorias para o município, como por exemplo, o comércio da cidade cresceu, há um 

maior número de lojas, pousadas, hotéis e restaurantes, foi construído um parque de 

vaquejada na década de 1980 e o Terreiro da Vila, aumentando, dessa forma, o número de 

empregos, além da feira livre da cidade que acontece aos sábados. 

A feira de Macaíba é considerada, segundo Ruy (2012), uma das mais antigas e 

maiores do Rio Grande do Norte. Esta também dinamiza a economia deste município. Não 

encontramos dados concretos de quando surgiu a feira em Macaíba, entretanto, muitos autores 

acreditam que a mesma teve início no final do século XVIII, tornando-se um ponto de 

referência comercial por muitos anos, acontecendo sempre aos sábados, até os dias atuais. A 

feira é montada no centro de Macaíba, abrangendo a Rua Nossa Senhora da Conceição e ruas 

adjacentes.   

Desde o início de sua fundação, a economia de Macaíba esteve direcionada à produção 

primária, com destaque para as atividades agropastoris. Todavia, atualmente, o funcionalismo 

público, o comércio, a atividade turística no Solar do Ferreiro Torto, o qual recebe visitantes 

de várias localidades do Brasil, a realização das festas populares (TAVARES, 2010), além das 

grandes indústrias presentes em Macaíba, formando o Distrito Industrial
7
 e o Parque de 

vaquejada Otaviano Pessoa, são os responsáveis pelo desenvolvimento econômico deste 

município (PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA..., 2012). 

No entanto, apesar da acentuada redução da produção agrícola, nas últimas décadas 

em Macaíba, os produtos gerados no campo e a vida rural, ainda, exercem forte influência no 

perfil deste município. Uma dessas influências corresponde à realização das festas religiosas, 

como por exemplo: a Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição e o São João da Gente 

(TAVARES, 2010).  

Estas festas religiosas e os eventos culturais como o Coral Canto da Terra e o Cinema 

na Praça são divulgados e financiados com recursos da Prefeitura Municipal de Macaíba 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA..., 2012). Todavia, entre estas festas populares, 

não vimos nenhuma alusão à vaquejada e não encontramos nenhum documento ou dados em 

portais seguros na internet que resgatassem a origem da vaquejada neste município. Em 

                                                           
7 Em Macaíba há cerca, aproximadamente, de 18 indústrias de grande, médio e pequeno porte, como por exemplo, a Coteminas, a SAMS, a 

Multi-Dia, Indústrias de Massas Weston, Toli, RC Cola, Sorvetes Ster-Bom, entre outras (IBGE, 2012). 
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conversas com alguns frequentadores no Parque Otaviano Pessoa, esses afirmaram que há 

tempos atrás alguns poucos dos grandes fazendeiros do referido município faziam as pegas de 

boi, mas não era como a vaquejada da atualidade.  

Estranhamos não haver incentivo à cultura da vaquejada por parte da Prefeitura 

Municipal de Macaíba, visto que a vaquejada é uma festividade que faz parte do calendário 

cultural e religioso de outros municípios do Rio Grande do Norte, como em Santo Antônio e 

Caicó, contudo, em Macaíba verificamos que isto não ocorre. Percebemos que a vaquejada 

neste município acontece por incentivo e investimento dos empresários e dos patrocinadores, 

promovendo a cidade de Macaíba em todo o Rio Grande do Norte e em toda a região 

Nordeste com os torneios de vaquejada organizados no Parque Otaviano Pessoa.  

Macaíba é considerada umas das principais cidades do Rio Grande do Norte, onde 

nasceram grandes personalidades da história potiguar, como por exemplo, o jornalista e 

aeronauta Augusto Severo, sendo popularmente conhecida como a cidade que organiza uma 

das maiores vaquejadas da região Nordeste.  

Portanto, é um município que guarda uma grande história, o qual teve seu espaço 

(re)produzido a partir da chegada dos seus primeiros habitantes, com o seu desenvolvimento 

calcado na produção agropastoril e, com o passar dos anos, na atividade comercial e no 

funcionalismo público.  

 

2.2 O CONSUMO DO/NO ESPAÇO A PARTIR DAS FESTAS DE VAQUEJADA EM 

MACAÍBA-RN 

 

  O espaço para alguns autores da Geografia e áreas afins pode ser considerado como 

produto e processo, como também uma manifestação da sociedade, revelando contradições, as 

quais são criadas e contidas nas relações sociais de produção. Nesse sentido, o espaço também 

precisa ser percebido e observado por meio dos seus diferentes usos, levando em consideração 

o mercadológico, pois este prevalece no espaço e é essencial para a compreensão das 

contradições que se apresentam no mesmo (SILVA, J., 2001, p. 42). 

  Pintaudi (2008) corrobora com a reflexão de Silva (2001) afirmando que é preciso 

considerarmos o espaço sob a perspectiva do consumo do espaço, isto é, como uma 

mercadoria que envolve outra, que a valoriza e impõe algumas diferenças aos agentes sociais 

produtores do espaço que o frequentam, consumindo-o. 

Para esta autora as pessoas não se distinguem mais da massa e o consumo as atrai, 

oferecendo inúmeras alternativas, muitas vezes, efêmeras, as quais aceleram a acumulação e a 
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concentração do capital. Dessa forma, a necessidade de consumir da sociedade está 

intrinsecamente ligada ao sistema capitalista de produção, o qual necessita se reproduzir para 

manter-se ativo, operante e lucrativo no espaço geográfico. Esta super-acumulação do capital 

provoca transformações no espaço geográfico, pois, o capitalismo o consome, modificando as 

formas-conteúdo, assim como instiga as pessoas, de certa forma, também, a consumir o 

espaço de diferentes maneiras, em distintas atividades, como o comércio, o turismo, o lazer e 

por meio da cultura. O surgimento dos parques de vaquejada é um exemplo claro de um 

espaço de consumo e de um espaço que está sendo consumido, contribuindo com a perda da 

originalidade da vaquejada. 

Pintaudi (2008) explica que quando há o consumo do/no espaço a troca de valores de 

uso passa a ser a troca de valor de símbolo e de signo. Sendo assim, o espaço, considerado 

como mercadoria, será consumido enquanto signo, como acontece em Macaíba. A vaquejada, 

considerada ainda uma festa sertaneja, tornou-se um signo, um símbolo de consumo e não de 

uma representação cultural, mas sim mercadológica para a sociedade atual. 

Segundo a referida autora, 

 

hoje o lugar da compra, tal como a mercadoria a ser comprada, deve ser 

diferenciado, deve ter uma marca de distinção de outros que contém mercadorias 

que não seriam distinguidas e valorizadas se assim não fosse. O lugar como signo se 

torna abstrato, é consumido como tal, um espaço de consumo que se repete pelas 

formas que já emergiram com esse sentido, de responder às necessidades atuais de 

acumulação, ou de formas antigas que foram cooptadas, mesmo porque os motores 

desta busca estão no diferente – o que é arcaico pode ser diferente num primeiro 

momento, mas na repetição torna-se indistinto (PINTAUDI, 2008, p. 126). 

 

 

 Na citação acima, quando a autora fala de “formas cooptadas”, esta expressão nos 

remete à vaquejada, pois a consideramos uma forma cultural que foi cooptada pelo 

capitalismo, o qual é o responsável por provocar intensas transformações neste evento, 

atraindo inúmeros investidores, levando a um processo de mercatilização e, 

consequentemente, de massificação desta cultura sertaneja.  

Segundo Carlos (2001a) isto acontece porque vivemos numa sociedade fundada sobre 

a troca, que apropria-se do espaço, pois, este mostra-se ligado, cada vez mais, à forma de 

mercadoria, já que o espaço produzido serve às necessidades de acumulação, não 

considerando a cultura e os costumes.  

Assim sendo, observamos que os espaços públicos, em Macaíba, estão voltados para 

uma pluralidade de usos, ou seja, o espaço da cidade propicia, também, por meio da 

vaquejada, o encontro de pessoas, direta ou indiretamente, porém, para consumir o espaço. 



68 
 

Percebemos que os espaços de lazer, como os parques de vaquejada, são produzidos a partir 

das estratégias de reprodução do espaço, em um determinado momento da história do 

capitalismo, criando novos setores de atividades, como por exemplo, os torneios de vaquejada 

que, aos poucos, foi perdendo algumas de suas características sertanejas, tornando-se um 

negócio rentável para os empresários, dando lugar ao consumo, visando o lucro.  

Partimos da premissa de que o espaço geográfico, entendido como objeto de 

exploração pelos empresários da vaquejada, converte-se em mercadoria e apropria-se do 

capital, transformando-se, concomitantemente, em um espaço de consumo e um espaço a ser 

consumido. O que está ocorrendo em Macaíba é uma (re)utilização do espaço, para que este 

se transforme em um espaço de consumo, com atratibilidades e amenidades, contribuindo 

para o entretenimento e a intensificação do consumismo dos frequentadores da vaquejada. 

 

[...] o consumismo é um tipo de arranjo social resultante da reciclagem de vontades, 

desejos e anseios humanos rotineiros, permanentes e, por assim dizer, “neutros 

quanto ao regime”, transformando-os na principal força propulsora e operativa da 

sociedade [...] (BAUMAN, 2008, p. 41-43, grifos do autor). 

 

 

Neste sentido, consumo e consumismo são dois termos distintos. O primeiro é uma 

característica e uma ocupação dos seres humanos como indivíduos, que os leva a satisfazerem 

suas necessidades básicas, como alimentação e vestimenta, já o segundo, incentivados pelas 

propagandas, é um atributo da sociedade (BAUMAN, 2008), uma ação realizada pelo homem, 

proveniente de planos, sonhos e vontades, as quais, muitas vezes, são supérfluas.  

Desse modo, o ato consumista dos indivíduos se dá, por meio do uso do tempo livre, 

convertendo-se no consumo dos espaços de comércio, de serviço e de lazer. Gabbardo (2009) 

afirma que isto acontece em um contexto pós-moderno de vida urbana, em que as pessoas se 

desencontram cada vez mais, jogando, simultaneamente, com o tempo e com a vontade das 

mesmas de se divertirem. Seguindo esta reflexão, percebemos em campo nos frequentadores 

da vaquejada, em Macaíba, o desejo de diversão e de alegria, entretanto, para beberem, 

comerem e assistirem as apresentações das bandas de forró na casa de shows Terreiro da Vila 

e não a vaquejada, o que faz desses frequentadores meros equipamentos de uso consumista. 

Nesta perspectiva, diante do consumo exacerbado da sociedade em geral, observamos 

que as contradições, também, estão presentes em Macaíba, pois é uma cidade com poucos 

recursos econômicos que, ainda, está em crescimento, cuja economia, como falamos 

anteriormente, baseia-se no funcionalismo público, nas atividades agrícolas, no comércio e na 

vaquejada, visto que esta última dinamiza o comércio da cidade com a venda de produtos 
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relacionados à vaquejada, atraindo, também, comerciantes de vários municípios do Rio 

Grande do Norte para instalarem seus quiosques dentro do Parque Otaviano Pessoa.  

Sobre este assunto Harvey (2005, p. 99) pondera que as “contradições se desenvolvem 

dentro da sociedade civil sob condições associadas à busca do lucro e à troca no livre 

mercado”, isto é, o interesse e a ambição social perpetuam no espaço. Dessa forma, 

verificamos, in locu, que o espaço macaibense torna-se contraditório a partir do momento em 

que o mesmo incentiva a entrada de capitais, por meio da vaquejada em prol do consumo, sem 

levar em consideração o valor cultural que a mesma tem para a referida cidade, sendo a 

vaquejada um evento de tradição secular.  

Em Macaíba, durante conversas com alguns frequentadores, percebemos um certo 

desinteresse pela vaquejada, pois, algumas pessoas afirmaram que a mesma não é mais 

apreciada pela população, como ocorria há anos atrás e que houve uma redução significativa 

do número de pessoas que assistiam a derrubada do boi, no entanto, essas frequentam os 

shows de forró que acontecem no Terreiro da Vila.  

Diante de todas as considerações descritas neste trabalho, constatamos que uma festa 

secular, originária do sertão nordestino, como a vaquejada, tornou-se um signo 

mercadológico, voltado para o consumo, ou seja, transformou-se numa festa urbana e 

capitalista.  

Neste contexto, observamos que é contraditória, como tudo que envolve o capital no 

espaço geográfico, esta transformação, ou melhor dizendo, esta violação da cultura da 

vaquejada em um signo mercadológico, visto que, segundo Maia (2003), a tradição das festas 

tinha um significado ímpar para o homem, pois, as mesmas sempre fizeram parte da história 

da humanidade. A autora afirma que desde os tempos mais remotos, o homem fazia e 

participava ativamente das festas que organizava, sendo religiosas ou não. 

De acordo, ainda, com a autora, o homem realizava as festas em comemoração a sua 

harmonia com a natureza, quando ainda não estava separado da mesma, demonstrando os 

sentimentos de veneração, amor, terror e/ou gratidão. Lefebvre (1958), também, afirma que as 

festas antes, para o homem, eram uma cooperação com a ordem da natureza e, não apenas, 

prazeres e comunhão. 

Desse modo,  

 

apesar da vasta dimensão que a terminologia atinge, bem como a grande diversidade 

desse tipo de manifestação, a literatura indica que a festa acompanha o homem em 

todos os tempos e civilizações. De uma maneira geral, a festa é tratada como um 

fenômeno social que possui regra, leis e uma lógica própria que é identificada à 

cerimônia, ao lúdico e ao extraordinário (MAIA, 2003, p. 161).  
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Assim sendo, “as festas representam, momentos de ‘explosão’, de alegrias de total 

prazer na vida cotidiana” (MAIA, 2003, p. 161). Este momento de explosão, como afirma a 

referida autora, está intrínseco no cotidiano das pessoas, ou seja, nos seus costumes e 

tradições. Por esse motivo aceitamos a reflexão de Maia (2003, p. 254, grifos do autor) 

quando afirma que 

 

muito embora concordemos com a ideia de que na festa exista a ideia de ruptura, de 

explosão da vida cotidiana, não aceitamos a sua concepção enquanto acontecimento 

fora da vida cotidiana, pois entendemos que, a despeito de o mundo moderno ter 

fragmentado a vida, em vida do trabalho, do descanso e do lazer, a festa, no sentido 

mais puro do termo, representa algo da vida humana em que o trabalho, o lazer, o 

lúdico, o riso, o sagrado, o doméstico constituíam um todo. 

 

 

Guarinello (2001, p. 972) explica que a  

 

 

festa é, portanto, sempre uma produção do cotidiano, uma ação coletiva, que se dá 

num tempo e em um lugar definidos e especiais, implicando a concentração de 

afetos e emoções em torno de um objeto que é celebrado e comemorado e, cujo 

produto principal, é a simbolização da unidade dos participantes na esfera de uma 

determinada identidade. Festa é um ponto de confluência das ações sociais, cujo fim 

é a própria reunião ativa de seus participantes.  

 

 

O mesmo autor ainda esclarece que a festa, produz identidade, unindo as pessoas, 

possuindo suas próprias regras. Esta faz parte de um jogo. É um espaço aberto no viver social 

para a reiteração, produção e negociação das identidades sociais. A festa é o local onde as 

pessoas se encontram, se divertem e se confraternizam. É um lapso aberto no espaço e no 

tempo sociais, pelo qual circulam bens materiais, influência e poder. Esta unifica, bem como 

diferencia, tanto interna, quanto externamente, apagando as diferenças, unindo os diferentes, 

criando, dessa forma, uma identidade diferenciada. Em suma, toda festa é uma estrutura de 

poder, que se inscreve na memória coletiva e individual dos participantes (GUARINELLO, 

2001). 

Conforme Gonçalves, A. (2008) mesmo com a tendência à homogeneização do 

espaço, por meio da globalização, a festa continua sendo um fenômeno gerador de imagens 

multiformes da vida coletiva, gerando e/ou indicando vínculos sociais a serem resgatados e/ou 

mantidos. Desse modo, toda sociedade precisa de algo para celebrar, pois, toda festa faz parte 

da tradição de um povo em um determinado tempo-espaço consagrado. 
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Logo, a festa é a reunião de um grupo de pessoas para confraternizarem-se entre si em 

um momento de exaltação do seu dia-a-dia. 

Porém, ocorre, atualmente, uma ruptura entre o homem e a ação de festejar o seu 

cotidiano devido a influência do capital. Para Lefebvre (1958) na contraditória sociedade 

capitalista, dominada pelas relações de produção e de propriedade, há uma separação de tudo 

que compõe a vida humana, como por exemplo: a natureza, o homem social, o ser, o 

pensamento, os trabalhos, as atividades, as idades, os sexos, as ideias, os sentimentos, as 

funções e as formas, atingindo, assim, todos os níveis de vida. 

Para Maia (2003) as festas, aos poucos, foram perdendo o seu verdadeiro significado, 

deixaram de ser uma forma de expressão de alegria, de explosão do cotidiano, sendo estas 

consumidas enquanto espetáculo, como acontece com a vaquejada, que tornou-se uma festa 

urbana, exibida nas cidades. 

 Percebemos este acontecimento em Macaíba, pois nesta cidade está havendo um 

conflito entre a tradição da vaquejada e o consumo do/no espaço, o qual este último parece 

está ganhando força e estabelecendo-se no espaço, visto que observamos que a reprodução do 

capital durante os eventos de vaquejada se fortalece, como também cada vez mais a ambição, 

a vaidade e o narcisismo da sociedade, não valoriza uma festa sertaneja, como a vaquejada, 

que faz parte da cultura do povo nordestino. 

Contudo, não podemos afirmar que Macaíba sofre uma mudança sócio-espacial 

intensa quando é realizada a vaquejada, mas sim, que ocorrem algumas modificações na 

dinâmica do espaço desta cidade, com a realização da vaquejada. 

Durante a pesquisa de campo observamos, na cidade em questão, a presença de um 

número expressivo de pessoas e de carros de vários municípios do Rio Grande do Norte, da 

região Nordeste, bem como de outras regiões do país, transitando em Macaíba, quais sejam: 

Campina Grande (PB), Goiânia (GO), Marabá (PA), Recife (PE), São Paulo (SP), Olinda 

(PE), Extremoz (RN), João Câmara (RN), Natal (RN), Parnamirim (RN), Várzea (RN) e 

Pureza (RN), entre outras cidades. Consequentemente, há uma maior movimentação nos 

restaurantes, nas pousadas, no comércio em geral, gerando, dessa forma, uma circulação 

maior de capital na cidade, durante a realização da vaquejada. Assim, observamos, in locu, 

que a cidade de Macaíba apresenta um maior dinamismo com a realização das festas de 

vaquejada, sendo as mesmas importantes para a economia da cidade. 

Assim sendo, as atividades de entretenimento e lazer, no caso da vaquejada que ocorre 

nos estados da região Nordeste, assim como em Macaíba, trazem novos sentidos aos lugares, 

um novo valor e um novo uso ao espaço. Consideramos importante que o espaço obtenha 
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valor e um novo uso, entretanto, sem transformações bruscas na sua forma e no seu conteúdo. 

Todavia, para que isto não ocorra seria necessário um trabalho de conscientização das 

pessoas, principalmente, dos macaibenses, para que uma tradição cultural secular, como a da 

vaquejada, não perca a sua verdadeira essência e desapareça com o tempo, que esta não seja 

visualizada, apenas, como um evento sem importância, mas sim como uma festa que conta a 

história do povo nordestino. 

 

2.3 A RELAÇÃO DAS FESTAS DE VAQUEJADA NOS CONTEXTOS DA CULTURA 

POPULAR E DA CULTURA DE MASSA  

  

 Ao pesquisarmos sobre a vaquejada, um fenômeno que está arraigado na cultura 

nordestina, percebemos que a mesma está sendo reutilizada pelo capital, transformando-se 

numa festa-espetáculo no espaço urbano das cidades, gerando muito dinheiro, passando a ser 

considerado um negócio lucrativo para os empresários que investem no evento vaquejada. 

Como falamos no primeiro capítulo deste trabalho, ao apresentarmos o parque de vaquejada 

Otaviano Pessoa, para se organizar uma vaquejada é necessário um investimento muito alto 

para ter um bom retorno financeiro. Nesse contexto, percebemos que a vaquejada a partir do 

momento em que deixa suas raízes campesinas, quando o capital começa a transformá-la 

numa festa lucrativa, esta deixa de fazer parte da cultura popular, se inserindo no contexto da 

cultura de massa. Seguindo esta reflexão, achamos interessante discutirmos a relação das 

festas de vaquejada nos contextos da cultura popular e cultura de massa, levando em 

consideração o seu valor cultural para o povo nordestino. 

Iniciamos nosssa discussao falando sobre a etmologia da palavra cultura, a qual é de 

origem romana e provém do verbo latino colere, que sinifica habitar, ocupar a terra. Derivam, 

também, do radical desta palavra, diferentes cognatos como colono, colonização, ícola, 

agrícola, esses mantendo em comum a ligação com a terra. A expressão cultus, para os 

romanos, sinificava o campo plantado, o atributo de uma terra que era objeto do trabalho na 

lavoura e a adoroção aos deuses, aos acentrais, às cerimônias religosas ou fúnebres (GOMES, 

P., 1999). 

O antropólogo inglês Edward Burnett Tylor, na segunda metade do século XIX, define 

a cultura como um conjunto de práticas e ações, as quais compreendem “os conhecimentos, as 

crenças, a arte, a moral, as leis, os costumes e outras capacidades e usos adquiridos pelo 

homem, enquanto membro de uma sociedade” (FERNANDES, 1988, p. 125).    
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A cultura, também, pode ser definida, segundo Laraia (2006), como práticas e ações 

sociais que seguem um determinado padrão no espaço, distinguindo e identificando grupos 

sociais. Esta “dá sentido ao mundo e à história, à natureza e ao homem, ao trabalho e ao lazer, 

às limitações e às aspirações de liberdade, à satisfação e à esperança, à vida e à morte, ao 

presente e ao futuro” (FERNANDES 1988, p. 126). A cultura, portanto, dá sentido à vida do 

homem, tendo em vista que a mesma não considera indivíduos isolados ou algumas 

características pessoais que estes possuam, mas comunidades como um todo que ocupam 

determinados espaços, amplos e contínuos. Desse modo, a cultura é a chave para 

compreendermos as diferenças e semelhanças entre os homens (WAGNER; MIKESELL, 

2007). 

Nesta perspectiva, Laraia (2006) afirma que a cultura é dinâmica e por esse motivo, 

sofre mudanças com o passar do tempo. O referido autor explica que as diferentes camadas da 

sociedade perdem e ganham novos traços culturais, com velocidades distintas. Essas 

mudanças ocorrem por meio da invenção ou introdução de novos conceitos e pela difusão 

desses por meio de outras culturas. A descoberta de algo novo e desconhecido, também, é 

responsável por influenciar a cultura de determinado grupo social ou comunidade, podendo 

ser aceito ou não. 

Assim sendo, para este autor, o ambiente é o responsável pelas mudanças culturais, 

bem como o homem, pois, esse com a evolução dos tempos, muda a maneira de enfrentar o 

mundo, tanto por contingências ambientais, quanto por transformações de consciência social. 

Essa interação do homem com o meio em que vive fez com que surjissem as crenças, 

os usos e costumes, as artes, as linguagens, as ideias, os hábitos, as tradições, o artesanato, o 

folclore, entre outros. Enfim, surgiram novas áreas do conhecimento, que contribuíram para o 

homem enxergar o mundo de maneira diferente. Desse modo, essa interação cotínua entre o 

homem e o meio, em distintos espaços, denominamos de cultura popular, ou seja, cultura do 

povo (SILVA, T., 2007).  

Na cultura popular o conjunto de práticas e tradições podem ser expressos por meio 

das festas, dos mitos, das lendas, das crendices, das danças, das superstições, da religião e de 

outras formas de manifestações artísticas do povo, como por exemplo, a comida, a literatura, a 

língua e a vestimenta. A cultura popular é a expressão legítima e espontânea de um povo, 

pois, esta, ao mesmo tempo, em que carrega em si elementos fundadores de uma cultura, 

resulta de um constante processo de transformação, assimilação e mistura de costumes e 

tradições, os quais são transmitidos de geração em geração (SILVA, T., 2007).  
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Sendo assim, o novo e o arcaico se entrelaçam na cultura popular, ou seja, os 

elementos mais abstratos da cultura popular persistem ao longo dos tempos e muito além da 

situação em que se formaram. Dessa maneira, nas cidades, a forma de pensar e sentir a 

referida cultura organiza sistemas de referências e quadros de percepção do mundo (BOSI, 

2007).   

No entanto, com o advento da tecnologia da comunicação surge a cultura de massa. 

Esta cresceu sobrepondo-se à cultura popular, transformando-se em um produto industrial, 

sendo a mesma elaborada pelos veículos midiáticos, os quais estão intrinsecamente ligados ao 

capital industrial e financeiro. Dessa forma, a massificação cultural surgiu em prol do capital, 

ofuscando as demais culturas (BOSI, 2007), podendo levá-las a um processo de 

desvalorização e, até mesmo, ao desaparecimento dos costumes e das tradições presentes em 

cada uma delas. 

Surge, então, 

 
[...] uma nova era [...], claramente, não folclórica; abertamente organizada por 

empresários da indústria do lazer; fortemente estruturada em função de um certo 

público-massa e, necessariamente, distinta das experiências da “alta cultura”. [...] O 

crescimento demográfico transformou um público reduzido em massa. [...] Os meios 

de atingir essas novas levas de consumidores não mais se restringem ao jornal, ao 

folhetim, à revista popular. Estes têm sofrido a concorrência sucessiva, em geral, 

vitoriosa, do cinema, do rádio e da televisão (BOSI, 2007, p. 90-93, grifos do autor). 

 

Neste sentido, os veículos midiáticos como o jornal, a televisão, o cinema, o rádio, a 

internet, entre outros, são os responsáveis por difundir a cultura de massa no espaço 

geográfico. Esta difusão tem o objetivo de homogeneizar o espaço, atraindo um grande 

contingente de pessoas em prol do capital. Todavia, isso não é possível, visto que há ainda 

resistências culturais em espaços distintos, onde a cultura tem bases sólidas e não se permite a 

violação dos costumes e das tradições. 

Morin (1967) afirma que as potências industriais, após um século de colonização 

política e geográfica, começaram a colonizar, como consumidores, uma grande reserva: a 

alma humana, pois, as pessoas estão se tornando prisioneiras do consumo. De acordo, ainda, 

com este autor, os novos domínios desta colonização de consumidores seriam a inteligência, a 

vontade, o sentimento e a imaginação de centenas de milhares de pessoas em todo o planeta 

que veem cinema, televisão, leem jornais e revistas, ouvem rádio, como também as que têm 

acesso à internet, ou seja, essas pessoas são fetichizadas, alienadas e reificadas por meio dos 

veículos midiáticos, os quais têm o poder de suprimir a criticidade dos seres humanos.  
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Assim sendo, o supracitado autor pondera que a técnica, como indústria, permitiu a 

consolidação de grandes complexos produtores e fornecedores de imagens, de palavras, de 

mensagens e de ritmos, estes funcionando como um sistema mercantil e cultural. Dessa 

forma, por meio desse hibridismo, surgiu uma nova realidade social, como nenhuma outra no 

mundo contemporâneo: a cultura de massa.  

Os sociólogos, membros da Escola de Franckfurt, Theodor Adorno e Max 

Horkheimer, denominaram a cultura de massa de Indústria Cultural. Esta expressão surgiu 

pela primeira vez no ano de 1947, nos fragmentos filosóficos reunidos na “Dialética do 

Esclarecimento”. Esta viria substituir o conceito de cultura de massa, por tratar de um 

fenômeno distinto quanto à sua natureza. A preferência pelo termo Indústria Cultural, pelos 

supracitados sociólogos, se dá porque este pode evitar eventuais confusões a alguma arte que 

surja, espontaneamente, em ambiente popular (COSTA, J., 2012). Assim, foi por meio da 

expressão Indústria Cultural que Adorno e Horkheimer analisaram a produção e a funcão da 

cultura no capialismo, definindo a conversão da cultura em mercadoria.  

Contudo, Bosi (2007) explica que o termo Indústria Cultural não se remete, apenas, 

aos veículos midiáticos como a televisão, o rádio, os jornais, as revistas e a internet, mas 

também ao uso das tecnologias nas mãos da classe dominante, visto que a produção cultural e 

intelectual passou a ser utilizada como uma alternativa de consumo mercadológico. A 

Indústria Cultural, portanto, tem o poder de domesticar os indivíduos, tornando os mesmos 

apáticos e inertes, diante dos problemas enfrentados pela sociedade, tranformado-os, dessa 

forma, em um mero objeto de consumo.   

Na cidade de Macaíba, a vaquejada é divulgada pela mídia para atrair frequentadores 

das demais regiões do Rio Grande do Norte e do país. Essas divulgações acontecem por meio 

dos carros de som na cidade, em outdoors espalhados em outros municípios do estado, 

inclusive na capital, além de propagandas nas emissoras de televisão, nas rádios locais e, 

principalmente, na internet, em sites que falam sobre os torneios de vaquejada que ocorrem na 

região Nordeste, mostrando a agenda dos principais eventos. 

Desse modo, a Indústria Cultural parece ter chegado à vaquejada nordestina, como 

também aos eventos que acontecem na cidade de Macaíba, disseminando a prática do 

consumo nos frequentadores, atraindo-os com os shows de forró à noite.  

Diante do exposto, Adorno (1971, p. 287) esclarece que “a Indústria Cultural é a 

integração deliberada, a partir do alto, de seus consumidores. Ela força a união dos domínios, 

separados há milênios, da arte inferior e da arte superior, com prejuízo para ambos”. Sendo 

assim, a massa, para a Indústria Cultural é, apenas, mais um “elemento de cálculo”, um 
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acessório da maquinaria. O consumidor, portanto, é incentivado e estimulado a seguir os 

padrões impostos pela Indústria Cultural e, consequentemente, passa a ser usado 

inconscientemente pela mesma em prol do capitalismo. 

Para Bosi (2007) a Indústria Cultural estandardiza, isto é, padroniza a cultura, 

impondo modelos, para os quais cada público passa a ter um produto especializado. Como 

falamos anteriormente, nas vaquejadas as roupas, os calçados, os cortes de cabelo e as 

músicas que são tocadas em tais festas, são padronizados. Assim, como consequência do 

processo de estandardização, a Indústria Cultural obtém seus lucros, usando uma linguagem 

acessível, que oferece entretenimento à população, atraindo um maior número de pessoas. A 

estandardização tende, também, a homogeneizar a cultura, sendo esta responsável por 

produzir estilos a serem consumidos pela massa, como observamos em Macaíba durante a 

pesquisa de campo. 

Dessa forma, segundo informações obtidas, in locu, na cidade de Macaíba, bem como 

nas literaturas consultadas para compor o presente trabalho, verificamos que na região 

Nordeste as festas de vaquejada são padronizadas, ou seja, sao organizadas em rede. As 

mesmas acontecem em grandes parques; há toda uma uma infraestrutura para receber as 

companhias de vaqueiros que irão participar das vaquejadas, como também os comerciantes e 

os frequentadores; reservam, ainda, um espaço para a realização dos shows; além de fazerem 

parte de circuitos que os donos dos parques são obrigados a participarem.  

Os circuitos são uma espécie de associação em que os seus associados têm que seguir 

regras básicas, obedecendo um regulamento rígido, com penalidades para quem não cumprir 

as normas estabelecidas pelo circuito em que os parques se inscrevem. É a lei da troca 

existente nos circuitos de vaquejada: o proprietário de determinado parque tem que participar 

da vaquejada que está ocorrendo em uma determinada cidade, de um determinado dono de 

parque, o qual está inscrito no mesmo circuito (PORTAL DOS CIRCUITOS DAS 

VAQUEJADAS..., 2011). Dessa forma, se caso algum proprietário de parque de vaquejada 

não participar de alguma vaquejada programada dentro do circuito, o mesmo não terá a 

participação dos outros donos de parques e companhias de vaqueiros na sua vaquejada, além 

de sua festa não ser muito divulgada, correndo o risco de não participar definitivamente das 

competições que fazem parte do circuito, ou seja, causa um grande prejuízo financeiro aos 

donos dos parques.  

Ainda segundo informações obtidas no Portal dos Circuitos das Vaquejadas (2011), o 

lema dos referidos circuitos é: “unir para fortalecer”, isto é, é por meio desta união entre os 
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donos de parques que a vaquejada é estandardizada, passando a mesma a ser um produto 

especializado para o grande público.  

Neste contexto, verificamos que a vaquejada, de uma maneira geral, está passando por 

um processo de massificação cultural, pois, com a difusão e o fortalecimento do capitalismo 

no espaço geográfico os proprietários dos parques, encontraram uma maneira para aumentar 

os seus rendimentos, participando dos circuitos, com propagandas divulgadas pela mídia, 

assim como com os shows promovidos, atraindo um novo público, isto é, novos 

consumidores. 

Bosi (2007) argumenta que a Indústria Cultural compartilha com as empresas a 

tendência ao máximo de consumo, ou seja, quanto mais consumidores atrair por meio da 

mídia, melhor será para manter forte a Indústria Cultural. Esta é a mola econômica que, em 

última instância, alavanca as companhias cinematográficas, as emissoras de rádio, os canais 

de televisão, as editoras de jornais, livros, revistas e, também, como constatamos em Macaíba, 

a vaquejada. Nesta perspectiva, o único objetivo é o lucro, que compensa o investimento, 

pois, apenas por meio do consumo este pode ser realizado. 

 Assim sendo, a cultura popular se distingue da cultura de massa pelo fato da mesma 

está ligada às tradições, aos costumes e ao comportamento dos indivíduos. Esta diz respeito 

ao conhecimento do povo, ao senso comum e não tem fins lucrativos. Enquanto que a 

segunda, veiculada pelos meios de comunicação, é um processo de manifestação cultural 

capitalista padronizado que atinge as camadas populares da sociedade, fetichizando-as e 

alienando-as, visando o lucro.  

A vaquejada dos dias atuais, portanto, se insere neste processo de massificação 

cultural, pois, a mesma se tornou um espetáculo urbano, atraindo uma grande massa em busca 

de divertimento e consumo e cada vez mais novos frequentadores para valorizarem o 

consumismo e não a tradição desta cultura.  

 

2.4 A URBANO-ESPETACULARIAZAÇÃO DE UMA FESTA SERTANEJA NAS 

CIDADES: UM OLHAR SOBRE AS FESTAS DE VAQUEJADA NA 

CONTEMPORANEIDADE 

 

No Brasil, as festas, principalmente, as periódicas, estão relacionadas ao calendário 

religioso do país, mantendo, assim, estreita ligação com o campo. Dessa forma, podemos 

destacar a região Nordeste, por esta dar ênfase às festas que fazem parte do ciclo junino. 

Entretanto, lembramos que a vaquejada, a qual surgiu entre os séculos XVII e XVIII, nas 
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fazendas de gado sertanejas, como a festa da apartação, faz parte não, somente, do calendário 

festivo de cidades nordestinas, mas também de muitas cidades brasileiras (MAIA, 2003). 

A gênese da vaquejada no sertão nordestino tem sua origem nos rituais da apartação, 

sendo que, inicialmente, talvez a vaquejada não fosse uma festa lúdica, como se tornou com o 

passar dos anos, a partir do trabalho do vaqueiro nas grandes fazendas (MAIA, 2000; 

AZEVEDO, 2007).    

De acordo com Cascudo (1956) alguns eventos semelhantes à vaquejada foram 

encontrados na Península Ibérica (Portugal e Espanha), com a ação de pegar o animal pela 

calda e torcer até que o mesmo fosse ao chão. Atividades semelhantes, também, foram vistas 

na Argentina, na Colômbia, no Paraguai, no Peru, no Uruguai e na Venezuela, mas não se 

tratava de um evento lúdico, como acontece aqui no Brasil, em solo nordestino. 

Em inúmeras cidades nordestinas a vaquejada, sobretudo, no estado do Rio Grande do 

Norte, está ligada à atividade pecuarista. Para Felipe et al. (2006) as primeiras fazendas de 

gado, no referido estado, foram implantadas no Sertão da região Nordeste, aproximadamente, 

no início do século XVIII, sendo as mesmas localizadas em áreas que tivessem água em 

abundância para o criatório de bovinos como rios, riachos, açudes naturais, lagoas e poços, os 

quais se formavam nos meandros dos rios intermitentes do semiárido do Rio Grande do 

Norte. 

No território norte-riograndense muitas cidades tiveram sua origem ligada à atividade 

pecuarista. O gado era abatido ou comercializado para ser utilizado como força motriz nos 

engenhos localizados no litoral. Sendo assim, os animais percorriam um longo caminho do 

Sertão do estado para o Litoral, necessitando de paradas constantes para descanso e 

alimentação, garantindo, dessa forma, a sobrevivência das reses. Cidades como Currais Novos 

e Pau dos Ferros surgiram a partir dos caminhos do gado, como também Macaíba, Açu, 

Mossoró e Caicó, que criaram as oficinas de carne seca, onde a carne era salgada e o couro 

era curtido (FELIPE et al., 2006). Dessa maneira, com a atividade pecuarista, surgem as 

fazendas de gado, bem como a figura do vaqueiro. Este tinha que ser um homem com grande 

habilidade e destreza para trabalhar na lida com o gado.  

Azevedo (2007) explica que a vaquejada, na sua forma tradicional nas cidades 

nordestinas, principalmente, no Rio Grande do Norte, surgiu a partir do ciclo do gado, sendo 

o clima e a vegetação do sertão nordestino testemunhas desta atividade que surgiu com uma 

simples pega de boi, com o vaqueiro correndo atrás das reses até derrubá-la pela calda, 

prendê-la e entregá-la ao seu proprietário. 
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  De acordo com Cascudo (1956) nos meses de junho e julho, durante o inverno na 

região Nordeste, o vaqueiro tinha a função de sair em busca das reses com o objetivo de 

selecioná-las para comercialização. Esses animais eram criados soltos na mata, pois, não 

havia cercas entre as antigas fazendas de gado. Nesse período, de acordo com Maia (2003), os 

fazendeiros reuniam dezenas de vaqueiros, que vestidos com seus gibões de couro e montados 

em seus cavalos, passavam semanas capturando o gado, cortando as espécies espinhentas da 

caatinga, selecionando os melhores animais, como podemos visualizar na figura 7 a seguir. 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             

                    

 

 

 

  Os filhotes dos bois, denominados de maruás, eram selvagens, muito ariscos, sendo os 

mais difíceis de serem capturados e ao resistirem ao chamado dos vaqueiros, eram 

perseguidos e derrubados pela calda, sendo em seguida, entregues aos fazendeiros. Esta era a 

apartação a qual “consistia na identificação do gado de cada patrão dos vaqueiros presentes 

[...]. O animal era reconhecido e entregue ao dono” (CASCUDO, 1956, p. 29).  

O mesmo autor, ainda, afirma que o momento da apartação para os vaqueiros era 

festejado com muito bom humor e divertimento. Cada derrubada era comemorada com cantos 

e fogos, sendo considerada prova legítima de habilidade e força. A apartação do gado, 

portanto, ocorria para agilizar a venda do animal para o fazendeiro e só acontecia com o 

trabalho do vaqueiro.  

Figura 7 - Vaqueiro capturando uma rês. 

Fonte: SOARES... (2011). 
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Segundo Cascudo (1969, p. 18, grifos do autor) 

 

A festa da apartação [...] constituía-se em uma reunião de vaqueiros que, no final do 

dia, geralmente, em frente à casa da fazenda, festejavam as perseguições e as 

derrubadas. Nesse período, a casa da fazenda animava-se, enchendo-se de gente, 

quando, então, o fazendeiro, que já não mais residia ali, vinha com sua família 

passar temporada. Esse agrupamento de vaqueiros podia demorar semanas reunindo 

o gado com “episódios empolgantes de correrias vertiginosas”. 

 

 Segundo Maia (2003) o objetivo da apartação era selecionar o gado: as reses mais 

velhas eram separadas por idade e vendidas nas feiras e mercados das cidades e as magras, 

ficavam para a engorda. Todavia, essa seleção era realizada pelos vaqueiros com muito bom 

humor e divertimento. Ainda de acordo com a referida autora, nessa época a perseguição ao 

gado era realizada por dois vaqueiros, cada qual montado em seu cavalo: um do lado direito e 

outro do lado esquerdo do boi, sendo que um tinha a função de esteira, ou seja, mantinha a rês 

na mesma direção e o outro derrubava o animal. Logo, para considerar uma boa derrubada, o 

gado teria que cair com as quatro patas para o alto. 

 Dessa forma, a apartação do gado ocorria para agilizar a venda do animal para o 

fazendeiro e só acontecia com o trabalho do vaqueiro. Por outro lado, era na corrida pelo gado 

que os vaqueiros se realizavam, se divertiam, cantavam e dançavam, originando, então, a 

partir de uma simples perseguição de bois, a festa dos vaqueiros, sem público e sem prêmios, 

apenas, para divertimento.  

Assim sendo, em sua essência, a vaquejada “guarda o sentido da festa na sua 

concepção mais nata” (MAIA, 2003, p. 166), isto é, da derrubada do boi, como trabalho e 

divertimento dos vaqueiros. Para Maia (2000) e Azevedo (2007) a vaquejada tradicional, 

iniciada com a apartação do gado, acontecia de forma lúdica, sem prêmios, cavalos de raça 

(Manga Larga e/ou Quarto de Milha), parques e, muito menos equipamentos modernos, como 

existe nos dias atuais, com arquibancadas, churrascaria, lanchonetes, casas de shows, como há 

no Parque Otaviano Pessoa.   

Maia (2003) afirma que a partir da década de 1940 as vaquejadas eram denominadas 

de Corrida de Mourão. Foi com a Corrida de Mourão que os vaqueiros começaram a divulgar 

suas habilidades, passando a ser esta uma atividade popular na região Nordeste. Desse modo, 

os coronéis e os senhores de engenho começaram a organizar torneios de vaquejada e os 

principais participantes eram os seus empregados, ou seja, os seus melhores vaqueiros, os 

mais hábeis na lida com o gado. Os fazendeiros faziam apostas entre si, entretanto, não havia 

premiações para os campeões. Ofereciam aos participantes que venciam a Corrida de Mourão, 

apenas, uma simbólica recompensa por sua demonstração de destreza com as reses ariscas. 
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Paulatinamente, esta festa foi se tornando um divertimento não só para os vaqueiros, mas 

também para os patrões, suas mulheres e seus filhos. 

 A vaquejada manteve sua originalidade até a década de 1950, mesmo após o 

cercamento das fazendas, separando as propriedades e o gado de cada fazendeiro, pois, ainda 

aconteciam as perseguições, já que o gado era criado solto nas propriedades, necessitando, 

dessa forma, que os animais mais arredios fossem capturados por pessoas ágeis e habilidosas, 

ou seja, pelos vaqueiros (MAIA, 2003).  

Gradativamente, a vaquejada foi evoluindo e ganhando novas formas. Pequenos 

fazendeiros, de diferentes áreas do Nordeste, começaram a promover um novo tipo de 

vaquejada. Nesta, os vaqueiros pagavam uma quantia em dinheiro, isto é, uma espécie de 

inscrição, para participarem da disputa. O dinheiro era usado para a organização do evento e 

para comprar os prêmios para os vencedores. Com o passar dos anos os cavalos nativos, que 

eram utilizados pelos vaqueiros, foram substituídos por animais de raça e o local onde os 

vaqueiros estavam acostumados a correr atrás das reses, era de terra batida e cascalho. Este foi 

substituído por uma superfície de areia, com limites definidos e regulamento. Assim, surgiram 

os bolões, isto é, as pequenas vaquejadas. Nos bolões, a disputa pelos prêmios era realizada 

em dupla. Cada dupla tinha direito a correr três bois. O primeiro boi valia 8 pontos; o 

segundo, 9 e o terceiro boi, correspondia a 10 pontos. No final do bolão, a dupla que obtivesse 

mais pontos era campeã, recebendo o prêmio em dinheiro (REGRAS..., 2012).  

A vaquejada passou a ter lugar nas cidades a partir do momento em que começou a 

centralizar a vida econômica e social das mesmas e a cidade de Macaíba, no estado do Rio 

Grande do Norte, está inserida neste contexto, tendo em vista que, como citamos 

anteriormente, a atividade comercial se torna bastante intensa, dentro e fora do Parque 

Otaviano Pessoa, quando ocorre a vaquejada, ou seja, os lojistas passam a vender produtos 

ligados à vaquejada, tais como roupas, acessórios, rações para animais, entre outros produtos, 

as pousadas recebem um número maior de hospedes, cresce o número de pessoas nos 

restaurantes da cidade e o fluxo de veículos é intenso.  

Segundo Maia (2003), inicialmente, a vaquejada mantém sua tradição campesina. No 

entanto, após alguns anos, essas festas foram ganhando mais adeptos, passando a fazer parte 

da programação oficial dos eventos regionais das cidades, como por exemplo, em Macaíba, 

que ocorre duas ou três vezes por ano, em março, setembro e/ou dezembro. 

De acordo com Cascudo (1956) há registros de que em 1906, na cidade de Ceará-

Mirim, no estado do Rio Grande do Norte, o presidente Afonso Pena assistiu a uma 
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vaquejada, bem como o presidente Getúlio Vargas, no ano de 1953, no distrito de Baixa 

Verde, atual município de João Câmara-RN. 

 Diante do exposto, Maia (2003) argumenta que a partir deste momento a vaquejada  

começou a ser realizada nas cidades pequenas do interior do Nordeste. Cidades estas, as quais 

são extensão das grandes propriedades e o prefeito era fazendeiro nas redondezas.  

  
Esses eventos eram realizados nas cercanias das cidades interioranas, onde se 

instalava um curral para colocar o gado, um grande cercado onde corria o par de 

vaqueiros, cada um com seu cavalo e a rês, onde se dava a derrubada do boi e para 

onde convergiam as pessoas das fazendas e das cidades vizinhas. Era uma real 

transposição do que ocorria na fazenda para a cidade (MAIA, 2003, p. 168). 

 

  Paulatinamente, a vaquejada foi se tornando um evento de exibição das cidades, 

perdendo o seu sentido de festa de vaqueiros a partir do momento em que essas deixam as 

fazendas, passando para as cidades próximas que tinham criação de gado. Maia (2003) afirma 

que foi a partir da década de 1960 que esses eventos, aos poucos, ganharam alto-falantes, para 

anunciar a festa ao público citadino; propagandas; delimitações de percursos; prêmios; 

cavalos de raça e regras, como também passaram a cobrar taxas de inscrição, 

progressivamente, mais caras. É neste período que ocorre a transição da vaquejada genuína 

para a vaquejada dos dias atuais. 

Cascudo (1969, p. 18) afirma que na década de 1960 a vaquejada passou a ser “uma 

competição de agilidade esportiva, exaltação de euforismo lúdico, independente dos processos 

normais da pecuária contemporânea. [...] hoje é festa pública nas cidades, com publicidade e 

alto-falantes, fotografias e aplausos citadinos”. Desse modo, a divulgação se torna necessária 

para atrair um maior número de expectadores para as vaquejadas que ocorrem nas cidades.  

Nesta perspectiva, Maia (2003) argumenta que foi neste momento que ocorreu a 

extinção da festa de vaqueiros e o nascimento de um espetáculo para um novo público que 

não são, verdadeiramente, vaqueiros. A vaquejada, portanto, passou a ser elitizada, ganhando 

novos frequentadores, tais como: médicos, engenheiros, advogados, agrônomos, empresários, 

entre outros, deixando a vaquejada de pertencer, apenas, aos vaqueiros e aos fazendeiros, 

transformando-se no esporte de pessoas que vivem no meio rural e nos núcleos urbanos 

(CASCUDO, 1969; MAIA, 2003).  

Logo,  

 

O sentimento de “pertencer” ao acontecimento, como também o sentido de 

“explosão” do cotidiano, dão lugar à exibição e à constituição de um evento 

econômico e cultural, organizado nas cidades pelos administradores públicos e por 

proprietários de terras. Se antes os prêmios eram objetos simbólicos, com a fixação 
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de valores, cada vez mais crescentes das inscrições, passam a ser objetos valorizados 

(MAIA, 2003, p. 170, grifos nosso). 

 

Constatamos que a vaquejada se tornou um espetáculo para um grupo restrito, 

deixando de ser a festa do vaqueiro, sendo organizada por grandes latifundiários ou 

empresários que enxergam a vaquejada como uma atividade rentável, que serve para gerar 

lucro.  

Esta espetacularização, ou seja, esta massificação cultural, compreendida em sua 

totalidade, é o resultado simultâneo e o projeto do modo de produção capitalista. Neste 

contexto, o espetáculo constitui, sob todas as suas formas particulares de informação, 

propaganda, publicidade ou consumo direto do entretenimento, o modelo presente da vida 

socialmente dominante e dominada pelo capitalismo. O espetáculo passa a ser, dessa forma, a 

afirmação factual e sempre presente da escolha realizada na produção e de uma realidade já 

estabelecida na sociedade contemporânea com o advento do modo de produção capitalista, 

qual seja: o consumo (DEBORD, 2003). 

Diante de toda esta espetacularização a vaquejada passou a ser realizada em parques 

construídos, especificamente, para os espetáculos, sendo estes programados, segundo o 

calendário oficial de eventos das cidades, pois, essas festas com o decorrer do tempo foram 

incorporadas à programação oficial de eventos públicos, exigindo, dessa forma, um espaço 

próprio (MAIA, 2003).  

Segundo a referida autora, a partir da década de 1970 foram criados os parques de 

vaquejada nos arredores das cidades em que a atividade pecuarista já era consolidada e, como 

citamos anteriormente, o Rio Grande do Norte foi um dos estados em que a atividade 

pecuarista se destacou como uma das economias que fizeram parte da fundação deste estado.  

 

Os parques de vaquejadas são espaços construídos nas cidades, geralmente, em 

propriedades rurais particulares que, no processo, de expansão da cidade, atribuem à 

terra um uso possível, muitas vezes, combinado com a transformação em terra 

urbana, por meio dos loteamentos, permitindo uma maior extração de renda 

fundiária (MAIA, 2003, p. 171).     

 

Em Macaíba foi construído, na década de 1980, o Parque Otaviano Pessoa, local onde 

são organizados os torneios de vaquejada, estando este muito próximo ao núcleo urbano deste 

município, como podemos visualizar no mapa 3. 
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 Mapa 3 – Localização do Parque Otaviano Pessoa, em Macaíba-RN. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No mapa acima observamos que o parque de vaquejada está localizado próximo ao 

núcleo urbano do município de Macaíba, o que corrobora com as palavras de Maia (2003), 

quando a autora afirma, que os parques de vaquejada foram construídos no entorno das 

cidades que tinham como atividade econômica a pecuária e muito próximos dos núcleos 

urbanos dos municípios.  

No mapa 4 a seguir podemos observar com clareza a intersecção que há entre o rural e 

o urbano no município de Macaíba. Intersecção esta denominada por Lefebvre (2001) como 

um fenômeno rurbano. Este acontece quando o núcleo urbano das cidades de expandem e 

chegam até a zona rural dos municípios. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IDEMA (2006); IBGE (2009). 
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Fonte: IDEMA (2006); IBGE (2009). 

 

 

Na imagem acima observamos a aproximação do parque Otaviano Pessoa com o 

núcleo urbano da cidade de Macaíba. A Rua Major Antônio Delmiro é uma reta que chega até 

o centro de Macaíba em poucos minutos. Verificamos que esta expansão das cidades foi um 

pretexto para que os grandes fazendeiros construíssem seus parques de vaquejada próximos às 

cidades para atrair mais frequentadores e competidores às competições de vaquejada. 

No que concerne à infraestrutura dos parques de vaquejada estes apresentam espaços 

murados, compostos por uma pista onde acontecem a corrida e a derrubada do boi. O 

comprimento médio das pistas de vaquejada é de 160 metros, sendo 100 metros destinados à 

corrida e toda a sua superfície é de areia. Na pista há três faixas: a faixa de tolerância com, 

aproximadamente, 5 metros, local destinado para acertar a corrida do boi, ou como dizem os 

vaqueiros, “para aprumar a corrida do boi” e as outras duas faixas, que delimitam a área onde 

as reses devem ser derrubadas, com 10 metros, como mostra a figura 8. A largura da primeira 

faixa, na entrada da pista, fica entre 15 e 20 metros e na saída, de 25 a 45 metros e são 

demarcadas com cal (MAIA, 2003).  

 

Mapa 4 – Imagem de satélite localizando o parque Otaviano Pessoa. 
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Figura 8 – Faixas de tolerância (5 metros) e a faixa onde as reses são derrubadas (10 metros). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos parques de vaquejada há dois currais, um para os bois que entrarão na pista e 

outro, para os que já correram, como podemos observar na figura 9. 

 

 

Figura 9 – Curral das reses no Parque Otaviano Pessoa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

 

 

   Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

   Fonte: Pesquisa de campo (2012). 
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Há, também, um corredor estreito por onde saem as reses denominado de jiqui ou 

brete; arquibancadas e camarotes nas laterais da pista; barracas, barzinhos; áreas para 

estacionamento dos caminhões e trailers, bem como para os carros dos participantes e 

frequentadores; local reservado para o aquecimento dos vaqueiros e seus cavalos, além da 

bilheteria e um espaço interno para os shows (o Terreiro da Vila), como evidenciamos nas 

figuras 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 

 

  Figura 10 – Jiqui ou brete (Parque Otaviano Pessoa). 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Pesquisa de campo (2012). 
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Figura 11 – Churrascaria e arquibancadas em frente à pista de corrida das reses no Parque Otaviano 

Pessoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 12 – Área onde os comerciantes instalam os quiosques ou 

barracas no Otaviano Pessoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

 Fonte: Pesquisa de campo (2012). 
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Figura 14 – Local reservado para aquecimento dos vaqueiros e seus 

cavalos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 13 – Local de estacionamento dos caminhões e trailers das equipes 

   de vaquejada no Otaviano Pessoa.                          

      Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

 Fonte: Pesquisa de campo (2012). 
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             A figura 14 mostra o local onde os vaqueiros, com seus respectivos cavalos, ficam se 

aquecendo antes de entrarem para competir. Esta área fica próxima a entrada da pista. A 

figura 15 mostra a bilheteria e a parte interna do Terreiro da Vila. 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além desses equipamentos visualizados nas imagens anteriores o Parque Otaviano 

Pessoa também possui posto policial e médico, entretanto, ambos estavam fechados e sem 

funcionar durante os três dias da pesquisa de campo, como podemos perceber na figura 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Bilheteria e espaço interno da casa de shows Terreiro da Vila, no interior do Otaviano 

Pessoa. 

 Fonte: Pesquisa de campo (2012). 
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Nos parques há, ainda, um sistema de sonorização próprio para os shows e, também, 

para a narração dos torneios de vaquejada pelos locutores, encarregados de descreverem a 

derrubada do boi, como podemos visualizar na figura 17, bem como câmeras de vídeo para 

filmar todas as disputas, denominadas de tira-teima (MAIA, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 16 – Posto policial e médico do Parque Otaviano Pessoa. 

 Fonte: Pesquisa de campo (2012). 
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Como observamos por meio das imagens feitas, in locu, as mesmas evidenciam como 

está estruturado, atualmente, o Parque Otaviano Pessoa. Como afirma Maia (2003), de uma 

maneira geral, os parques de vaquejada apresentam esta infraestrutura, todavia, podemos 

encontrar alguns com menor ou maior estrutura, como este parque de vaquejada, o qual é 

considerado o maior do Rio Grande do Norte, sendo referência no estado para as competições 

de vaquejada. Como falamos anteriormente, O Otaviano Pessoa é considerado o “Maracanã 

dos parques de vaquejada”. 

Diante do exposto, aferimos que com o passar dos anos, a vaquejada se transformou 

em um evento de grande importância na região Nordeste, mudando suas regras, ganhando 

espaços maiores para a sua realização, regras, participantes de vários lugares do Brasil e com 

uma excelente infraestrutura, a qual é construída, de acordo com as necessidades que o 

referido evento exige.  

Assim sendo, devido ao crescimento e às mudanças sofridas na vaquejada do Norte e 

Nordeste, os vaqueiros foram reconhecidos e elevados à categoria de desportistas pela Lei nº 

9.615, de 1998, a Lei Pelé (BRASIL, 1998a). Contudo, apenas, em 2001, no governo do então 

presidente Fernando Henrique Cardoso, o vaqueiro e o peão de boiadeiro foram reconhecidos 

como atletas profissionais por meio da Lei nº 10.220, de 11 de abril, deste mesmo ano. 

 

Figura 17 – Local de narração da vaquejada no Otaviano Pessoa. 

  Fonte: Pesquisa de campo (2012). 
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A referida Lei afirma: 

 

Art. 1º Considera-se atleta profissional o peão de rodeio cuja atividade 

consiste na participação, mediante remuneração pactuada em contrato 

próprio, em provas de destreza no dorso de animais equinos ou bovinos, em 

torneios patrocinados por entidades públicas ou privadas. 

Parágrafo único. Entendem-se como provas de rodeios as montarias em 

bovinos e equinos, as vaquejadas e provas de laço, promovidas por entidades 

públicas ou privadas, além de outras atividades profissionais da modalidade, 

organizadas pelos atletas e entidades dessa prática esportiva (BRASIL, 

2001). 

 

 Desta forma, como podemos verificar o fragmento da lei explicitado acima, tanto o 

peão de boiadeiro, como o vaqueiro são reconhecidos como verdadeiros atletas trabalhando 

em empresas públicas ou privadas.  

À guisa de conhecimento, convém esclarecermos, a diferença entre a vaquejada e a 

festa de peão de boiadeiro, isto é, os rodeios. Ambas têm em comum um cavaleiro que, por 

meio da força física, deseja exercer domínio e controle sobre os animais, com o intuito de 

domesticá-los, além de terem o cavalo como instrumento importante para o seu trabalho 

(RODEIOS..., 2009).  

Porém, as festas de rodeio apresentam características distintas da vaquejada. O que 

diferencia um evento do outro é o sistema de doma de cavalos ariscos e selvagens e a 

montaria em touros, no estilo norte-americano. Nos rodeios não há vaqueiros e, sim, peão de 

boiadeiro ou “cowboys”. Esses usam uma vestimenta diferente do tradicional vaqueiro, 

denominada country: camisas xadrez, jaquetas de couro, cintos largos, chapéus, botas de 

couro com esporas, etc. Conforme visualizamos na figura 18, os rodeios são realizados em 

arenas construídas, exclusivamente, para este evento, com arquibancadas e um palco 

gigantesco para a realização dos shows (RODEIOS..., 2009).  
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Quanto às músicas tocadas nos rodeios, essas são no estilo sertanejo e não forró, como 

na vaquejada nordestina. Esses recebem um público bem maior e distribuem prêmios 

milionários aos peões de boiadeiros e são divulgadas a nível nacional e internacional. 

Podemos citar o exemplo da festa de rodeio da cidade de Barretos, em São Paulo, conhecida 

mundialmente (RODEIOS..., 2009).       

Nesta perspectiva, a vaquejada, como afirmamos anteriormente, é uma festa que faz 

parte da cultura nordestina que se transformou gradativamente em um espetáculo realizado 

nas cidades. Para Debord (2003) este espetáculo não é, apenas, um complemento ao mundo 

real, um adereço decorativo, mas também é o coração da irrealidade da sociedade real, ou 

seja, com a intensificação de atividades capitalistas as pessoas valorizam as imagens, o que 

realmente enxergam ou o que querem enxergar, isto é, o irreal. Isto ocorre devido ao processo 

de fetichização e alienação, provocados pelo modo de produção capitalista. O que realmente é 

real, verdadeiro, não é visualizado pela sociedade, como os valores humanos e uma cultura 

secular, totalmente massificada como a vaquejada.  

Portanto, o que observamos nas cidades que promovem a vaquejada, principalmente, 

em Macaíba, é uma (re)utilização do espaço, para que este se transforme em um espaço de 

consumo, com atrativos e amenidades, contribuindo para o entretenimento e a intensificação 

do consumismo dos frequentadores da vaquejada, evento esse marcado por racionalidades e 

temporalidades que variam espaço-temporalmente. 

Figura 18 - Arena da festa de peão de boiadeiro na cidade de Barretos - SP. 

Fonte: FESTA DO PEÃO... (2008).    
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2.4.1 Os circuitos e as regras das festas de vaquejada  

 

   Como descrevemos anteriormente, a vaquejada foi ganhando, gradativamente, espaços 

específicos, como parques de vaquejada para a organização das competições, além de regras, 

premiações e novos frequentadores, os quais contribuíram para transformá-la num espetáculo 

urbano, devido a proximidade dos parques de vaquejada com o espaço urbano das cidades. 

A vaquejada, hoje, apresenta um calendário com as datas de todos os eventos, 

ocorrendo sempre em parques específicos, não só na região Nordeste, mas em todo o Brasil. 

Este calendário é dividido em circuitos. Os circuitos são um tipo de associação entre os donos 

de parques, os quais seguem regulamentos rígidos, sofrendo penalidades aqueles que não os 

cumprirem à risca.  

Maia (2003) afirma que os referidos circuitos apresentam um conjunto de cinco ou 

seis vaquejadas, estas ocorrendo em parques próximos, geralmente, duas em uma mesma 

cidade e as demais em cidades próximas. A título de exemplo citamos o Circuito de 

Vaquejada Rio Grande/Paraíba que surgiu por meio da iniciativa dos vaqueiros e donos de 

parques de vaquejada dos dois estados, com o intuito de fortalecer e unir os competidores das 

vaquejadas, que é tão forte nessa região.  

Quanto às regras da vaquejada essas variam de região para região ou de cidade para 

cidade. Como citamos anteriormente os vaqueiros têm que derrubar o boi nas faixas marcadas 

com cal numa pista de, aproximadamente, 160 metros de comprimento. A pista, a corrida e a 

contagem de pontos têm que estar de acordo com o regulamento. A pontuação só é válida 

dentro do limite das faixas, quando o boi cair e não “queimar” o cal, ou seja, o animal não 

pode ser derrubado em cima da faixa, mas sim, entre as faixas. O boi é puxado, então, para 

dentro da faixa, mostrando as quatro patas antes de levantar, ainda, dentro das faixas de 

classificação. Todavia, o que ficar de pé sobre a faixa, terá nota zero. O boi é avaliado de pé e, 

se caso a rês não tiver condições de levantar, esta será avaliada deitada. A competição sempre 

ocorre em dupla. No entanto, apenas, um vaqueiro pode derrubar o boi. O vaqueiro que 

derruba o animal é denominado de puxador e o outro é o bate-esteira, este último pega o boi 

na saída do brete, entregando o rabo da rês ao puxador. O bate-esteira segue sempre do lado 

do puxador, com a função de alinhar e ajustar o boi até a faixa, local onde o animal será 

derrubado (REGRAS..., 2009).  

Toda a corrida é observada por um juiz que fica numa cabine, localizada na lateral da 

faixa de pontuação, avaliando se o animal foi derrubado ou não entre as faixas. Se o boi foi 

derrubado, isto é, se o boi valeu, o vaqueiro recebe pontuação, se não, recebe nota zero.  
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 Atualmente, existem duas modalidades de vaquejada: a de 4 bois e a de 6 bois. A 

primeira ocorre em um ou dois dias (os bolões) e a segunda, em três ou quatro dias, como 

acontece em Macaíba, iniciando na sexta-feira, finalizando no domingo ou na segunda-feira. 

Na vaquejada os bois têm suas pontuações. Na de 4 bois, os mesmos valem de 7 a 10 pontos. 

Nesta, o vaqueiro para ser classificado para a final, tem que obter 34 pontos.  

Na modalidade de 6 bois, os animais valem de 8 a 13 pontos. Os vaqueiros, nesta 

competição, para serem classificados para a final, têm que fazer 63 pontos, ou seja, os 

mesmos têm que fazer valer todos os bois. Esses vaqueiros têm os seus pontos zerados, 

iniciando, apenas, com um boi para cada vaqueiro. O competidor que perder o boi será 

eliminado. Ressaltamos que o valor dos pontos e a maneira como esses eventos são 

conduzidos, tem variações de região para região. Entretanto, mesmo com algumas diferenças, 

a vaquejada tem o mesmo objetivo: derrubar o boi na faixa (REGRAS..., 2009).  
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CAPÍTULO 3 

AS TRANFORMAÇÕES DAS FESTAS DE 

VAQUEJADA EM MACAÍBA-RN: 

DISCUTINDO RESULTADOS 
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CAPÍTULO 3 - AS TRANFORMAÇÕES DAS FESTAS DE VAQUEJADA EM 

MACAÍBA-RN: DISCUTINDO RESULTADOS 

 

Sabemos que a partir da modernidade o espaço geográfico foi (re)produzido, isto é, os 

objetos nele presentes, assim como as formas de lazer e cultura foram se modificando, pois 

passaram por grandes transformações com o passar dos anos.  

Estas transformações ocorreram, também, na vaquejada, visto que a consideramos 

como uma forma antiga, uma rugosidade. Como mencionamos anteriormente, a vaquejada é 

um evento de origem secular que surgiu nas grandes fazendas de gado nordestinas com as 

festas da apartação que, de acordo com cada período histórico vivido, passou por grandes 

mudanças, a partir da inserção do capital neste evento.  

De acordo com Cascudo (1956) e Maia (2003) a vaquejada tem sua origem com a 

festa da apartação que acontecia no sertão nordestino, nas grandes fazendas, as quais ainda 

não eram cercadas e o gado era criado solto, sendo a função dos vaqueiros capturarem as 

reses, por meio de grandes corridas, separando-as para a comercialização. Isto ocorria todos 

os anos durante o inverno, nos meses de junho a julho, quando os fazendeiros reunião os seus 

melhores vaqueiros, vestidos com seus gibões de couro, esses passando semanas para 

capturarem os animais soltos dentro da extensa caatinga nordestina. 

Segundo Maia (2003) a vaquejada manteve a sua forma original, como uma festa 

campesina, até a década de 1950. A partir da década de 1960 a mesma começou a ganhar uma 

nova forma, passando a ser uma festa urbana, mas ainda mantendo algumas características 

rurais, sendo esta realizada nas cidades, onde os grandes fazendeiros eram prefeitos e 

influentes, também, nas cidades vizinhas.  

Na década de 1970, as festas de vaquejada passaram a ganhar um espaço próprio, 

sendo construídos os grandes parques de vaquejada, atraindo um público citadino e não mais 

rural, a serem amplamente divulgadas em outras cidades da região Nordeste por meio de 

propagandas, regras e os vaqueiros não eram mais, os sertanejos que domavam a reses ariscas, 

mas grandes empresários e profissionais, como advogados, médicos, engenheiros, entre outros 

(MAIA, 2003).  

Na década de 1980 os parques de vaquejada construíram casas de shows, inserindo 

exibições de grandes bandas de forró nas festas de vaquejada, atraindo, dessa maneira, um 

maior número de pessoas às festas, sendo o Parque Otaviano Pessoa pioneiro, pois, como 

falamos anteriormente, foi o primeiro parque de vaquejada a construir sua casa de shows, o 

Terreiro da Vila, disseminando a ideia para outros parques nordestinos.  
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Diante do exposto, neste capítulo exporemos as informações da pesquisa de campo 

obtidas, in locu, realizada nos dias 31 de agosto a 02 de setembro de 2012, mostrando um 

pouco da organização da vaquejada que ocorre no Otaviano Pessoa, observando e vivenciando 

a festa. Além do administrador do Parque Otaviano Pessoa, o qual expomos sua entrevista no 

primeiro capítulo deste trabalho, conversamos, também, com alguns patrocinadores, com os 

comerciantes que instalam seus quiosques no interior do parque de vaquejada, com os 

frequentadores que vão assistir ao evento e outros que vão, apenas, para assistirem aos shows 

no Terreiro da Vila e os vaqueiros, os quais nos deram preciosas informações que nos 

respaldaram a responder aos objetivos do presente trabalho. 

 

3.1 OS PATROCINADORES DA VAQUEJADA DO PARQUE OTAVIANO PESSOA DE 

MACAÍBA-RN 

 

Durante a pesquisa de campo percebemos a presença de alguns empresários que 

patrocinam a vaquejada. Entrevistamos dois, dos vinte empresários que estavam assistindo o 

evento, os quais os identificaremos no presente trabalho como Patrocinador 1 e Patrocinador 

2.  

O primeiro patrocinador que nos concedeu entrevista, é proprietário de uma empresa 

que atua na área de pré-moldados, localizada no município São José de Mipibu-RN, tem 26 

anos e é natural desta cidade. A empresa é composta por 11 funcionários e está há 4 anos 

fazendo locações de estrutura para eventos, montando arquibancadas e palcos para shows, no 

Rio Grande do Norte e em outros estados da região Nordeste, como por exemplo, na Paraíba e 

em Pernambuco.  

O Patrocinador 2 é proprietário de uma fazenda, localizada no município de Monte 

Alegre e trabalha, exclusivamente, com o criatório de equinos e bovinos, há mais de 10 anos, 

preparando-os para vender no mercado potiguar e em outros estados do país. O mesmo tem 29 

anos e é natural de Natal-RN. De acordo com o Patrocinador 2 em sua propriedade há 15 

funcionários que trabalham diretamente na lida com o gado e com a terra. O mesmo afirmou 

que aprecia trabalhar no meio rural, tendo em vista que tem contato com a terra desde criança, 

pois a fazenda é herança de família.  

Ao perguntamos para aos entrevistados se suas empresas têm participação em outros 

setores da economia do Rio Grande do Norte, o Patrocinador 1 respondeu que sim, que tem 

investido na área de entretenimento e cultura do Rio Grande do Norte, pois, é proprietário de 

uma banda de forró, a qual não quis identificá-la, e realiza shows pelo estado e outras cidades 
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da região Nordeste. O Patrocinador 2 também participa, pois, distribui matéria-prima para as 

empresas de laticínios do Rio Grande do Norte.  

Perguntamos aos entrevistados qual a relação dos mesmos com o meio rural, o 

Patrocinador 1 nos informou que sua relação com o meio rural é que o mesmo investe em 

cabeças de gado e em torneios de vaquejada, pois aprecia a festa e, também, com feiras de 

exposição, tais como a Festa do Boi, em Parnamirim, para comprar gado. O mesmo declarou 

que sua empresa é requisitada por alguns políticos do Rio Grande do Norte para montar 

palanques para comícios, principalmente, com os políticos de Natal e Macaíba, município em 

que tem bastante conhecimento com pessoas que se candidatam a cargos políticos. 

O Patrocinador 2 afirmou que mantém uma estreita relação com a terra, com o gado e 

com cavalos e por ter este vínculo com o rural, organiza torneios de vaquejada em sua fazenda 

há mais de 10 anos. Para este patrocinador é um investimento seguro e por ter um bom lucro 

gosta de patrocinar os campeonatos que ocorrem no Otaviano Pessoa, bem como em outras 

organizadas em diferentes parques de vaquejada em cidades do interior do Rio Grande do 

Norte, Pernambuco e, também, as vaquejadas que acontecem em outras cidades do Brasil, 

organizadas pela Associação Nacional de Cavalos Quarto de Milha (ANQM).  

O Patrocinador 1 afirmou que além de patrocinar a vaquejada do Parque Otaviano 

Pessoa há 4 anos também investe nas vaquejadas que acontecem em um parque na Paraíba, o 

qual não quis revelar o nome. Tanto o Patrocinador 1, como o Patrocinador 2, nos informaram 

que não assinam nenhum tipo de contrato para patrocinar os torneios de vaquejada no 

Otaviano Pessoa. A negociação é fechada verbalmente com os donos deste parque ou com o 

administrador, fazendo o pagamento à vista, informando, apenas, como suas empresas serão 

anunciadas durante o evento. Segundo os dois patrocinadores entrevistados, este anúncio é 

feito por meio de camiseta, boné e com o locutor ao anunciar o vaqueiro e a equipe no 

momento da corrida. Os dois entrevistados não quiseram informar quanto pagam por 

patrocinar a vaquejada do Otaviano Pessoa, entretanto, falaram que há um considerável 

retorno financeiro ao patrocinar vaquejadas, tendo em vista que anunciam suas empresas 

durante os eventos.  

De acordo com o Patrocinador 2 por patrocinar e organizar, também, vaquejadas em 

sua fazenda, este é obrigado a participar dos torneios organizados por outros empresários. O 

depoente afirmou que:  
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Se caso eu não pudesse participar da vaquejada do Otaviano Pessoa, o dono deste 

parque não participaria da minha vaquejada e vice-versa (Informação verbal)
8
.  

 

 

Como falamos no capítulo 2 deste trabalho, há uma espécie de acordo de fidelidade 

entre os empresários e os vaqueiros que participam dos circuitos de vaquejada, obrigando, de 

certa forma, que esses participem sempre dos mesmos circuitos, visto que é uma maneira de 

manter financeiramente os circuitos e, consequentemente, as competições.  

Os dois patrocinadores entrevistados nos informaram que são proprietários de equipes 

de vaquejada. Estas têm o mesmo nome de suas empresas. O Patrocinador 1 afirmou que 

apenas três funcionários trabalham, exclusivamente, com a vaquejada, sendo um com a 

função de tratador de cavalos e os outros dois são vaqueiros que também fazem a função de 

tratadores dos cavalos que correm nos eventos.  

O Patrocinador 2 nos informou que em sua fazenda contratou dois vaqueiros que 

correm em vaquejadas de cidades, tanto do Rio Grande do Norte, como de Pernambuco e da 

Paraíba. Esses vaqueiros, segundo este entrevistado, fazem a função de tratadores dos cavalos 

e, por esse motivo, paga aos mesmos o salário mínimo, como também divide os prêmios meio 

a meio, quando ganham alguma competição.  

Ao perguntamos ao Patrocinador 1 se o mesmo paga um salário fixo aos funcionários 

que trabalham na sua equipe de vaquejada, o entrevistado fez a seguinte afirmação:  

 

Não pago um salário fixo para eles. Pago apenas R$ 100,00 por semana para o 

tratador de cavalos e R$ 150,00 para o vaqueiro. Quando o vaqueiro ganha alguma 

vaquejada divido os prêmios meio a meio, 50% para cada, tirando as despesas com a 

inscrição (Informação verbal)
9
.  

 

 

 

O Patrocinador 1, portanto, não tem interesse em pagar um salário fixo aos 

funcionários de sua equipe, eximindo-se de pagar os direitos trabalhistas dos mesmos, 

deixando-os trabalhar na informalidade. 

Diante do exposto, constatamos que há um grande investimento destes empresários 

nos eventos de vaquejada que participam. Percebemos nestes patrocinadores que 

entrevistamos que ambos apreciam a vaquejada. Todavia, notamos que o interesse maior dos 

mesmos não é a vaquejada em si, mas sim o investimento e, consequentemente, o dinheiro 

                                                           
8 Informação cedida Patrocinador 2, empresário, 29 anos, natural de Natal-RN, durante a pesquisa de campo realizada nos meses de agosto e 

setembro de 2012. 
9 Informação cedida Patrocinador 1, empresário, 26 anos, natural de São José de Mipibu-RN, durante a pesquisa de campo realizada nos 
meses de agosto e setembro de 2012. 
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que será multiplicado durante os eventos que participam. Salientamos, também, que durante a 

pesquisa de campo, observamos o comportamento desses empresários durante os três dias de 

vaquejada e notamos que estes, além do dinheiro que investem, vão à vaquejada para se 

divertirem ingerindo muito álcool e com mulheres. Constatamos que a grande maioria dos 

empresários que patrocinam a vaquejada, não valorizam o evento em sua forma cultural, ou 

seja, em sua essência genuinamente sertaneja.  

 

3.2  A PRESENÇA DOS COMERCIANTES NO PARQUE DE VAQUEJADA OTAVIANO 

PESSOA DE MACAÍBA–RN  

 

A presença dos comerciantes no Otaviano Pessoa vem se intensificando em cada 

edição das festas de vaquejada neste parque. Os comerciantes que montam seus quiosques ou 

barzinhos dividem a área do parque em frente à casa de shows Terreiro da Vila, em volta da 

arena. Esses nos informaram que não perdem a oportunidade de trabalhar em cada edição dos 

torneios de vaquejada que ocorrem neste parque e em outros organizados em diferentes 

cidades do estado do Rio Grande do Norte, pois, não têm emprego fixo, garantindo, dessa 

forma, o sustento de suas famílias.  

 Durante a pesquisa de campo observamos a presença de 8 comerciantes distribuídos 

no interior  do parque Otaviano Pessoa, todos na faixa etária dos 27 aos 70 anos, com ensino 

fundamental e médio incompletos.   

   Iniciamos as entrevistas perguntando aos comerciantes se os mesmos já foram 

trabalhadores rurais. Obtivemos os seguintes resultados: 75% dos depoentes trabalharam 

quando crianças na agricultura e 25% nunca trabalharam no meio rural. Percebemos nas falas 

dos comerciantes que tiveram contato com o campo, que os mesmos conhecem e apreciam a 

vaquejada. Por outro lado, os 25% que nunca trabalharam no campo não têm nenhuma ligação 

com a vaquejada, porém, afirmaram gostar do evento, pois, o trabalho se torna um 

divertimento. Podemos comprovar estas afirmações nos seguintes depoimentos:  

 

Trabalhei dos 8 até os 13 anos na agricultura e adoro vaquejada por ter trabalhado no 

campo (Informação verbal)
10

.  

 

Nunca trabalhei no campo, mas herdei do meu pai gostar de vaquejada. Ele sempre 

me trazia quando tinha dinheiro para alguma vaquejada, para ver o boi correr e cair 

na faixa (Informação verbal)
11

.  

                                                           
10 Informação cedida pelo Comerciante 4, natural de Pedra Grande-RN, 46 anos, comerciante, durante a pesquisa de campo realizada nos 

meses de agosto e setembro de 2012. 
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 Indagamos aos entrevistados há quanto tempo instalam seus quiosques no Parque 

Otaviano Pessoa: o Comerciante 7, autônomo, 51 anos, natural de Ielmo Marinho, afirmou 

que instala esporadicamente durante o ano e a Comerciante 1, 41 anos, natural de Tabuleiro 

do Norte-CE, instala há 2 anos. Ao conversarmos com a Comerciante 3 a mesma ponderou:  

 

Monto minha barraca desde que iniciou o parque aqui em Macaíba. É como sustento 

minha família, criei meus filhos e vou ficar aqui trabalhando sempre que puder e 

tiver saúde (Informação verbal)
12

.  

 

O Comerciante 2, 46 anos, natural de Natal-RN e o Comerciante 8, 70 anos, natural de 

São Paulo do Potengi, ambos nos informaram que instalam seus quiosques há 30 e 22 anos, 

respectivamente. Já os Comerciantes 4, 5 e 6 afirmaram trabalhar no Otaviano Pessoa há 8, 9 

e 10 anos, respectivamente. O depoente 6 fez a seguinte declaração:  

 

há 9 anos instalo minha barraquinha de lanche nesse parque e me rende um bom 

dinheirinho. Sempre venho, nunca faltei nenhuma festa de vaquejada e quando tem 

show no Terreiro da Vila também venho trabalhar aqui na minha barraca 

(Informação verbal)
13

. 

   

   Todos os depoentes afirmaram que também trabalham em outras vaquejadas realizadas 

no interior do Rio Grande do Norte, como em Baixa Verde, Brejinho, Ceará-Mirim, Cerro 

Corá, Currais Novos, Florânia, Goianinha, Monte Alegre, Mossoró, Parnamirim, Passa e Fica, 

Riachuelo, Santo Antonio, São José do Mipibu, São Paulo do Potengi, São Pedro, Santana do 

Mato e Tangará, além de trabalharem em parques de vaquejada em estados vizinhos ao Rio 

Grande do Norte, como na Paraíba e Pernambuco. Perguntamos aos entrevistados se era 

viável viajarem para esses estados instalando seus quiosques e os mesmos responderam que 

sim, pois têm um bom retorno financeiro.   

 Quando inquirirmos os comerciantes com que regularidade instalam os quiosques em 

outros parques de vaquejada todos responderam que acompanham a programação dos 

circuitos, como por exemplo, o Comerciante 2 que afirmou instalar seu quiosque todos os 

finais de semana, acompanhando o calendário dos circuitos que os parques de vaquejada 

participam.  

                                                                                                                                                                                     
11 Informação cedida pelo Comerciante 5, natural de João Pessoa-PB, 27 anos, comerciante, durante a pesquisa de campo realizada nos 

meses de agosto e setembro de 2012. 
12 Informação cedida pela Comerciante 3, natural de Macaíba-RN, 56 anos, dona de casa e comerciante, durante a pesquisa de campo 

realizada nos meses de agosto e setembro de 2012. 
13 Informação cedida pelo Comerciante 6, natural de Juarez Távora – PB, 31 anos, durante a pesquisa de campo realizada nos meses de 

agosto e setembro de 2012. 
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Na presente pesquisa procuramos saber qual foi o motivo que levou essas pessoas a 

serem comerciantes no Otaviano Pessoa e em outros parques de vaquejda. Os mesmos 

responderam que o desemprego foi um dos principais motivos, mas também o retorno 

financeiro que as festas de vaquejada e os shows de forró dentro dos parques deixam. Um dos 

depoentes, o Comerciante 8, nos informou que um dos motivos que o levou a ser comerciante 

nos parques de vaquejada foi por não querer mais trabalhar no campo como agricultor, pois 

ganhava muito pouco e não supria as necessidades da família com este ofício.  

Ao perguntarmos aos entrevistados do parque se os mesmos exercem alguma atividade 

empregatícia complementar verificamos que 97% dos comerciantes entrevistados têm outra 

atividade empregatícia para complementar a renda familiar e, apenas, 3% não têm. 

Constatamos que os Comerciantes 1, 3, 4 e 6 responderam que têm comércio em suas 

residências. Já o Comerciante 2 afirmou ser funcionário da Prefeitura Municipal de Natal-RN; 

o Comerciante 5 informou que faz fretes de móveis e de ferro, em João Pessoa, onde reside; o 

Comerciante 7 é pedreiro e, apenas, o Comerciante 8 não tem outra atividade empregatícia, 

pois é aposentado por invalidez. Observamos, portanto, que todos os entrevistados optaram 

por trabalhar como comerciantes nos parques de vaquejada para complementar o orçamento 

familiar no final de cada mês. 

Indagamos aos entrevistados se os mesmos contratam funcionários, temporários ou 

fixos, para trabalhar em seus quiosques durante as festas de vaquejada e 75% preferem não 

contratar e 25% responderam que sim. Para os Comerciantes 4 e 7 é viável contratar parentes 

para trabalhar como funcionários temporários em seus comércios durante as vaquejadas. Já os 

outros comerciantes disseram que preferem trabalhar sozinhos, com a ajuda apenas da esposa 

ou marido, pois, segundo os mesmos algumas pessoas não são assíduas no trabalho ou 

reclamam que ganham pouco durante um final de semana que são contratados. Entre os 

comerciantes que contratam funcionários para trabalhar durante as festas de vaquejada apenas 

os que são contratados pelo Comerciante 7 vêm da zona rural do município de Bom Jesus-

RN. Entretanto, todos conhecem a vaquejada, até mesmo aqueles que nunca tiveram contato 

com a terra e avisam aos comerciantes quando têm conhecimento de uma vaquejada em 

cidades diferentes.  

   Procuramos saber dos depoentes se é realizado algum tipo de inscrição ou cadastro 

para os que desejam trabalhar durante a vaquejada no Otaviano Pessoa e se pagam por esta 

inscrição. Todos os comerciantes responderam que arrendam o local onde irão armar os 

quiosques, isto é, alugam um pedaço de terra dentro do parque. Em seu depoimento a 

Comerciante 2 informou:  
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Antes no Otaviano Pessoa se comprava um kit de bebidas que custava R$ 312,00 e 

hoje a gente paga o chão que custa em torno de R$ 250,00 a R$ 350,00. O preço que 

a gente paga depende do tamanho do chão que a gente vai ocupar (Informação 

verbal)
14

.  

 

   As palavras da comerciante corroboram com as informações que obtivemos do 

administrador do Otaviano Pessoa sobre o arrendamento do solo. Antes os comerciantes 

compravam um kit, que segundo esta depoente, custava R$ 312,00. A partir da primeira 

edição da vaquejada de 2012, todos os comerciantes começaram a alugar uma porção do solo 

para armarem seus quiosques. Esses informaram que acham melhor alugar o espaço para 

instalar os comércios do que comprar o kit de bebidas. No entanto, ainda acham caro pagar 

cerca de R$ 250,00 a R$ 350,00 para garantir os lugares de suas barracas durante a vaquejada.  

   Os entrevistados ainda nos esclareceram que não é feito nenhum tipo de cadastro. A 

negociação é feita verbalmente com o administrador do parque que manda um de seus 

funcionários medirem o local onde os comerciantes irão armar seus quiosques. Ressaltamos 

que os entrevistados não souberam informar a metragem permitida para cada comerciante, 

contudo, observamos em campo que havia alguns quiosques maiores, que necessitavam de 

mais espaço e outros menores, como podemos observar na figura 19 a seguir. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
14 Informação cedida pela Comerciante 2, natural de Macaíba-RN, 56 anos, dona de casa e comerciante, durante a pesquisa de campo 

realizada nos meses de agosto e setembro de 2012. 

 

Figura 19 – Tamanho de alguns quiosques que estavam sendo montados no Otaviano Pessoa. 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 
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Uma outra informação importante é que os comerciantes ambulantes que quiserem 

vender seus  produtos no Parque Otaviano Pessoa não pagam nada, bem como não fazem 

nenhum tipo de inscrição. A negociação para os ambulantes, também, é feita verbalmente 

com o administrador do parque. Isso gera insatisfação por parte de alguns comerciantes, por 

pagarem o local onde instalam os quiosques. De acordo com os entrevistados a justificativa 

dada pelo administrador é que esses ambulantes não têm local fixo dentro do parque, isto é, 

não precisam de um espaço físico, os mesmos ficam andando pelo parque durante a 

vaquejada. Todavia, os comerciantes que entrevistamos acham justo que esses ambulantes 

paguem, pelo menos, alguma quantia em dinheiro para vender os seus produtos no interior do 

parque.  

Essas pessoas que arrendam o solo para ter um lugar garantido para instalar os seus 

quiosques dentro do Parque Otaviano Pessoa, se não pagarem o terreno, não trabalham. Isto 

justifica porque os produtos que vendem dentro do parque de vaquejada são caros. Os 

mesmos nos informaram que têm que aumentar o preço dos produtos para poder pagar o local 

arrendado e para tirar algum lucro de suas vendas, pois, segundo os entrevistados, estão 

trabalhando dignamente, investem alto e não seria justo ter prejuízo financeiro. Quanto aos 

preços dos produtos o Comerciante 7 afirmou:  

 

Não sou de acordo em vender meu produto a preço de mercado, tabelo mais caro 

porque o gasto é muito alto e não dá para pagar a despesa, por isso aumento o preço 

do produto que vendo aqui (Informação verbal)
15

.  

 

A Comerciante 1 concorda com o Comerciante 7, afirmando que, também, não está de 

acordo em baixar o preço de seus produtos e vender a preço de mercado. A depoente nos 

transmitiu uma importante informação:  

 

Nem eu e nem os outros colegas somos de acordo em tabelar o que a gente vende 

com o preço de mercado. Aqui no Otaviano Pessoa tem que ser mais caro porque os 

preços das bebidas são tabelados pelo parque e os preços dos alimentos é combinado 

entre os outros comerciantes que estão aqui trabalhando (Informação verbal)
16

. 

 

Neste depoimento percebemos que os comerciantes do parque são obrigados a 

tabelarem os preços das bebidas (cervejas) e, segundo informações dos entrevistados, os 

mesmos têm que vender a marca que patrocina o parque, ou seja, os comerciantes compram a 

                                                           
15 Informação cedida pela Comerciante 7, natural de Ielmo Marinho-RN, 51 anos, pedreiro e comerciante, durante a pesquisa de campo 

realizada nos meses de agosto e setembro de 2012 
16 Informação cedida pela Comerciante 1, natural de Tabuleiro do Norte-CE, 41 anos, dona de casa e comerciante, durante a pesquisa de 

campo realizada nos meses de agosto e setembro de 2012. 
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cerveja da marca Brahma, que é patrocinadora oficial do Parque Otaviano Pessoa e do circuito 

ASSOVARN de vaquejada.  

Esses comerciantes vendem desde água mineral à refrigerantes, bebidas alcoólicas e 

lanches, como alguns tipos de sanduíches e churrasquinhos. A Comerciante 1 informou que 

os produtos são comprados de acordo com a demanda para não estragarem. Os comerciantes 

trazem os produtos por meio de frete que em média custa R$ 200,00, dependendo da 

distância, outros têm carro próprio e só gastam com o combustível. A mesma depoente falou, 

ainda, que de Natal para Macaíba custa, aproximadamente, R$ 200,00 ou R$ 300,00 o frete. 

Logo, é um investimento muito alto que esses comerciantes fazem para trabalhar nas festas de 

vaquejada, por isso os preços dos produtos que vendem são tão caros e pudemos comprovar 

isto durante a pesquisa de campo. 

Para fazermos uma analogia ao preço de mercado e ao preço dos produtos vendidos 

dentro do parque Otaviano Pessoa, consumimos alguns produtos durante a pesquisa de campo 

e constatamos que o valor de uma garrafa de 510 ml de água mineral, custa nos quiosques do 

parque R$ 4,00 e no mercado podemos comprar por apenas R$ 1,00 ou R$ 1,50. A cerveja a 

preço de mercado custa entre R$ 1,50 a R$ 3,00 e no parque o seu valor é tabelado, custando 

R$ 5,50. Os refrigerantes em lata vendidos no Otaviano Pessoa custam R$ 5,00 ou até R$ 

6,00 em alguns quiosques e a preço de mercado encontramos esse produto por R$ 2,50 ou R$ 

3,50, dependendo do estabelecimento. Um churrasquinho que custa R$ 2,00 em lanchonetes 

de Natal, dentro do Otaviano Pessoa compramos por R$ 6,00. Notamos, portanto, que há uma 

diferença alarmante no que se refere aos preços dos produtos. Em conversas com os 

comerciantes observamos que existe um acordo entre os mesmos, pois esses combinam os 

preços dos lanches, como sanduíches, churrasquinhos e refrigerantes, ou seja, os alimentos 

são tabelados para não haver concorrência desleal e não terem prejuízo financeiro.  

Perguntamos aos entrevistados se em outros parques de vaquejada os mesmos 

trabalham com esses mesmos valores dos produtos que vendem no Otaviano Pessoa e todos 

responderam que sim. Ressaltamos que os comerciantes preferem atribuir o valor aos 

produtos que vendem, principalmente, as bebidas. Porém, segundo os entrevistados em todos 

os parques de vaquejada do Rio Grande do Norte, que os mesmos frequentam, trabalham da 

mesma maneira, tabelando o preço das bebidas e arrendando o solo em que vão instalar os 

quiosques. 

 Diante do investimento que os comerciantes realizam para trabalhar em festas de 

vaquejada indagamos aos mesmos quanto lucram por dia nas festas de vaquejada que 

acontecem no Otaviano Pessoa. O Comerciante 2 informou que tem uma margem de lucro R$ 
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150,00 por dia; o Comerciante 8, R$ 200,00; a Comerciante 3, R$ 600,00; o Comerciante 4, 

R$ 800,00; a Comerciante 1 nos informou que fatura R$ 1.000,00 por dia; o Comerciante 5, o 

6 e o 7 preferiram não responder. Os entrevistados nos falaram, ainda, que dependendo dos 

shows que acontecem no Terreiro da Vila, à noite, os mesmos chegam a faturar um pouco 

mais. Entre os comerciantes que entrevistamos, apenas os Comerciantes 1, 2 e 8 afirmaram 

que têm maior lucratividade no Parque Otaviano Pessoa, por ser o parque de vaquejada mais 

próximo à Natal-RN. Já os Comerciantes 3, 4, 5, 6 e 7 citaram outros parques de vaquejada 

onde arrecadam um bom dinheiro com seus quiosques, como o Cowboy, em Mossoró; o 

Riachuelo, em Brejinho e o parque de vaquejada de Poço Branco, todos em cidades do Rio 

Grande do Norte.  

 Percebemos nestas entrevistas que os comerciantes tiveram contato com o meio rural, 

alguns já trabalharam na agricultura e outros não, porém, afirmaram que conhecem e gostam 

da vaquejada. Trabalham como comerciantes porque sendo autônomos aumentam a renda 

mensal da família, por esse motivo optaram trabalhar por conta própria. Notamos, também, 

que esses comerciantes não assinam nenhum tipo de contrato ao arrendarem o solo para 

instalar os quiosques, os contratos são feitos verbalmente, ou seja, tudo dentro deste parque 

acontece na informalidade e para terem um bom lucro do seu trabalho esses comerciantes 

acabam vendendo produtos muito caros em seus comércios no interior do Parque Otaviano 

Pessoa. Isto gera insatisfação ente os comerciantes, mas, ao mesmo tempo, esses não têm 

opção e precisam trabalhar mesmo estando de acordo ou não com a organização deste parque.  

 

3.3 CONHECENDO OS FREQUENTADORES DO PARQUE DE VAQUEJADA 

OTAVIANO PESSOA EM MACAÍBA –RN. 

 

O parque de vaquejada Otaviano Pessoa por estar localizado no município de 

Macaíba, sendo este próximo da capital Natal-RN, atrai um número expressivo de 

frequentadores que apreciam a vaquejada e, também, aqueles que vão ao parque só para 

entretenimento e assistirem aos shows no Terreiro da Vila.  

 Durante a pesquisa de campo entrevistamos cerca de 150 frequentadores nos três dias 

em que ocorreu o evento. Conversamos com as pessoas durante as apresentações dos 

vaqueiros na derrubada do boi e aquelas que foram à noite para o show no Terreiro da Vila. 

Contudo, ressaltamos que exporemos aqui, apenas, os depoimentos mais relevantes da 

pesquisa, ou seja, aqueles que nos darão respaldo para respondermos aos objetivos do 

presente trabalho.  
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Ao conversarmos com os frequentadores deste parque de vaquejada percebemos que o 

mesmo é visitado por pessoas de diversos segmentos sociais, na faixa etária dos 20 aos 60 

anos, com grau de escolaridade que vai do ensino fundamental incompleto até o superior 

completo.  

    Ao perguntarmos aos entrevistados há quanto tempo frequentam as vaquejadas no 

Otaviano Pessoa e como chegam até o parque a maioria respondeu que frequenta há mais de 

10 anos. Apenas os mais jovens na faixa etária dos 20 anos, afirmaram frequentar há 2 ou 4 

anos e todos chegam a este parque de vaquejada de carro.  

    Quando inquirimos aos entrevistados se os mesmos conheciam a vaquejada antes de se 

constituir como espetáculo urbano os mesmos responderam que sim. Apenas os 

Frequentadores 1 e 4, afirmaram que não tinham conhecimento, como podemos observar nos 

depoimentos dos mesmos a seguir.  

 

Não conhecia a vaquejada de antes, mas sei que era uma festa que acontecia na zona 

rural. Quando comecei a frequentar as vaquejadas ela já acontecia muito próxima as 

cidades (Informação verbal)
17

.  

 

Não conhecia a vaquejada, frequento há dois anos apenas (Informação verbal)
18

.  

 

    Percebemos nas falas acima que o Frequentador 1 observou que a vaquejada não está 

mais no meio rural e sim nas cidades, corroborando com as palavras de Maia (2003) quando 

esta autora afirma que a vaquejada aos poucos passou a ser organizada nas cidades. Já o 

Frequentador 4 conheceu a pouco tempo a nova forma da vaquejada e não tinha conhecimento 

de como este fenômeno cultural era em tempos pretéritos. De acordo com alguns 

entrevistados, os mesmos tiveram conhecimento sobre a vaquejada quando ainda eram 

crianças, como podemos verificar nas falas a seguir:  

 

Sim, conheci em São Pedro do Potengi, há 48 anos atrás, quando tinha 10 anos de 

idade (Informação verbal)
19

. 

 

Conheci a vaquejada em 1988, na Bahia, na cidade que nasci, Feira de Santana 

(Informação verbal)
20

. 

 

 

                                                           
17 Informação cedida pela Frequentadora 1, 38 anos, superior completo, professora, natural de Natal-RN, durante a pesquisa de campo 

realizada nos meses de agosto e setembro de 2012. 
18 Informação cedida pela Frequentadora 4, 20 anos, superior incompleto, estudante, natural de Natal-RN, durante a pesquisa de campo 

realizada nos meses de agosto e setembro de 2012. 
19 Informação cedida pelo Frequentador 9, 58 anos, superior completo, agropecuarista/funcionário público, natural de São Pedro do Potengi-
RN, durante a pesquisa de campo realizada nos meses de agosto e setembro de 2012. 
20 Informação cedida pelo Frequentador 2, 44 anos, ensino fundamental incompleto, motorista, natural de Feira de Santana-BA, durante a 

pesquisa de campo realizada nos meses de agosto e setembro de 2012. 
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Já conhecia. Meu pai era fazendeiro e foi ele que me apresentou a vaquejada, em 

1970, na cidade de Assú, aqui no estado (Informação verbal)
21

.  

 

Sim, conheci no interior do Rio Grande do Norte, há 20 anos atrás (Informação 

verbal)
22

. 

 

Tive conhecimento sobre a vaquejada na minha adolescência, na década de 1990, no 

interior do Ceará (Informação verbal)
23

 . 

 

Tenho conhecimento sobre a vaquejada desde a década de 1990, no município de 

Alto do Rodrigues, aqui no Rio Grande do Norte (Informação verbal)
24

    

 

Sei o que é uma vaquejada há 14 anos. Aos 10 anos de idade frequentei a primeira, 

em Santa Cruz-RN, nos bolões que davam uma quantia simbólica aos vencedores 

(Informação verbal)
25

. 

 

Conheço a vaquejada desde criança e vi pela primeira vez na zona rural da cidade de 

Nova Cruz-RN, quando tinha uns 8 anos de idade, na década de 1990 (Informação 

verbal)
26

. 

 

 

De acordo com Cascudo (1969) a partir de 1960 a vaquejada passou a ser uma festa 

pública nas cidades, com propagandas, alto-falantes, regras e fotografias. As palavras deste 

autor são comprovadas em nossa pesquisa de campo quando perguntamos aos frequentadores 

como era a vaquejada que conheceram e todos responderam que antes a vaquejada era mais 

simples, era organizada no meio rural, não tinha tantos aparatos tecnológicos como 

atualmente, premiações e tantas regras. Constatamos esta afirmação nos seguintes 

depoimentos:  

 

A vaquejada que conheci era muito diferente desta. Hoje tem mais regras, mais 

prêmios, é mais organizada, entretanto, os vaqueiros pagam uma inscrição muito 

cara, que antes era gratuita (Informação verbal)
27

. 

 

Antes a vaquejada não tinha tantas regras, nem premiações como hoje. Os prêmios 

eram uma TV ou um aparelho de som, além do troféu de campeão e não tinha faixa, 

podia passar com o boi direto na pista e depois derrubá-lo (Informação verbal)
28

. 

 

 

                                                           
21 Informação cedida por Frequentador 10, 42 anos, ensino médio completo, técnica de laboratório, natural de Natal-RN, durante a pesquisa 
de campo realizada nos meses de agosto e setembro de 2012.  
22 Informação cedida pelo Frequentador 7, 41 anos, superior completo, empresário, natural de Natal-RN, durante a pesquisa de campo 

realizada nos meses de agosto e setembro de 2012. 
23 Informação cedida pela Frequentadora 3, 35 anos, superior completo, professora, natural de Fortaleza-CE, durante a pesquisa de campo 

realizada nos meses de agosto e setembro de 2012. 
24 Informação cedida pela Frequentadora 12, 30 anos, universitária, fiscal de obras, natural de Brasília-DF, durante a pesquisa de campo 
realizada nos meses de agosto e setembro de 2012. 
25 Informação cedida pela Frequentadora 6, 24 anos, universitária, natural de Currais Novos, durante a pesquisa de campo realizada nos 

meses de agosto e setembro de 2012. 
26 Informação cedida pelo Frequentador 15, 21 anos, universitário, natural de Nova Cruz, durante a pesquisa de campo realizada nos meses 

de agosto e setembro de 2012. 
27 Informação cedida pelo Frequentador 8, 33 anos, superior incompleto, escriturário, natural de Natal-RN, durante a pesquisa de campo 
realizada nos meses de agosto e setembro de 2012. 
28 Informação cedida por pela Frequentadora 10, 42 anos, ensino médio completo, técnica de laboratório, natural de Natal-RN, durante a 

pesquisa de campo realizada nos meses de agosto e setembro de 2012. 
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A vaquejada antes era mais campesina, mais rural e hoje está mais organizada nas 

cidades (Informação verbal)
29

. 

 

  Percebemos que fica claro nos depoimentos as transformações que a vaquejada sofreu 

com o passar dos anos. Sendo assim, indagamos aos frequentadores como os mesmos 

interpretavam e apreciavam a vaquejada que conheceram. Os frequentadores 15 e 17 nos 

deram a seguinte informação:  

 
Interpretava como um evento rural, exclusivo para as pessoas dessa região. Hoje a 

vaquejada é feita na cidade. Vou assistir sempre em cidades perto de Nova Cruz e 

gosto muito (Informação verbal)
30

. 

 

Era mais tradicional. Seguia o ritual da pega do gado do sertão nordestino, com 

prêmios simbólicos. Era mais rural. Hoje alguns vaqueiros correm nas vaquejadas 

pelo interesse nas premiações. A tradicional vaquejada nordestina não existe mais. 

Parece que está desaparecendo (Informação verbal)
31

. 

 

 

    Notamos na fala dos entrevistados que os mesmos a interpretam como um evento 

rural, o qual faz parte de uma tradição campesina, seguindo o ritual da pega do boi. Todavia, 

observamos durante as entrevistas que estes perceberam mudanças na vaquejada. Verificamos 

isto na fala do Frequentador 17 quando este afirma que a vaquejada de anos atrás distribuía 

prêmios simbólicos para os vaqueiros e acontecia no meio rural. O Frequentador 17, também, 

afirma que “era uma festa bonita, bem interiorana, hoje está mais profissionalizada”, assim 

como o Frequentador 8, o qual comentou que na vaquejada que conheceu os vaqueiros 

participavam mais por diversão e hoje está mais profissional. Maia (2003) afirma que as 

mudanças sofridas pela vaquejada a transformou, aos poucos, em um esporte, ou seja, em um 

evento para profissionais e não para o vaqueiro que mora no meio rural. 

 A partir dessas mudanças que perceberam na vaquejada perguntamos aos entrevistados 

qual a relação com a vaquejada que conheceram para a vaquejada contemporânea. Os 

Frequentadores 1, 8 e 20 responderam que gira muito dinheiro na vaquejda atual. Já os 

Frequentadores 10 e 18 deram as seguintes declarações: 

 
Não tem muito a ver a vaquejada de hoje com as antigas, pelas mudanças nas regras, 

o crescimento da estrutura dos parques e as premiações (Informação verbal)
32

.  

 

                                                           
29 Informação cedida pelo Frequentador 7, 41 anos, autônomo, natural de Natal-RN, durante a pesquisa de campo realizada nos meses de 

agosto e setembro de 2012. 
30 Informação cedida pelo Frequentador 15, 21 anos, universitário, natural de Nova Cruz-RN, durante a pesquisa de campo realizada nos 

meses de agosto e setembro de 2012. 
31 Informação cedida pelo Frequentador 17, 21 anos, universitário, natural de Santo Antônio-RN, durante a pesquisa de campo realizada nos 
meses de agosto e setembro de 2012. 
32 Informação cedida pela Frequentadora 10, 42 anos, ensino médio completo, técnica de laboratório, Natal-RN, durante a pesquisa de campo 

realizada nos meses de agosto e setembro de 2012. 
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Nos dias atuais a vaquejada é mais divulgada pelas emissoras de rádio, pela internet, 

criaram os circuitos, com novas regras a seguir, há mais acessórios de segurança 

para os vaqueiros, o criatório do gado se diversificou. Tudo isso com o avanço da 

tecnologia (Informação verbal)
33

. 

 

 

Verificamos nas falas dos entrevistados que os mesmos não veem nenhuma relação da 

vaquejada de tempos pretéritos com a vaquejada contemporânea, tendo em vista que na 

atualidade o capital está presente neste evento, tem influência da tecnologia, o que corrobora 

com as mudanças que esta cultura vem sofrendo com o transcorrer dos anos. Em contrapartida 

a Frequentadora 3 afirmou que a essência da vaquejada é a mesma, mudando, apenas, a 

derrubada do boi e as premiações dos vaqueiros. Percebemos que alguns apreciadores da 

vaquejada ainda enxergam neste fenômeno a sua importância para a cultura nordestina.  

 Procuramos saber dos entrevistados se os mesmos acham que a vaquejada mudou 

para a melhor ou para desagrado e por quê. Os mesmos responderam que as mudanças foram 

positivas, que as transformações que a vaquejada sofreu foram para melhorar a qualidade do 

evento. Podemos constatar esta afirmação nas declarações a seguir.  

 

A vaquejada mudou para melhor, porque alguns parques fornecem mais espaço e 

comodidade em termos de alimentação e bebidas (Informação verbal)
34

. 

 

Hoje a vaquejada está mais organizada. Mudou para melhor. A boiada melhorou a 

qualidade e os parques ampliaram sua estrutura (Informação verbal)
35

. 

 
A vaquejada mudou para melhor, pois tomou maiores proporções e acaba por gerar 

empregos informais dentro do parque, além de ter se tornado um esporte valorizado 

no Nordeste, revelando grandes vaqueiros e equipes, usando cavalos de raça, como 

os Quarto de Milha (Informação verbal)
36

.  

 

 

    Entretanto, há frequentadores que não aceitam estas mudanças e que as mesmas 

vieram para o desagrado do público que frequenta a vaquejada. Podemos constatar esta 

afirmação nas falas do Frequentador 38 e do Frequentador 40.  

 
Foram ruins as mudanças da vaquejada. Hoje gira muito dinheiro. Virou uma 

empresa. É um lugar de negócios, onde a gente ver muitos empresários assistindo e 

se divertindo porque estão ganhando dinheiro (Informação verbal)
37

. 

 

                                                           
33 Informação cedida pela Frequentadora 18, 25 anos, universitária, natural de Natal-RN, durante a pesquisa de campo realizada nos meses de 
agosto e setembro de 2012. 
34 Informação cedida pela Frequentadora 19, 50 anos, professora universitária, natural de Natal-RN, durante a pesquisa de campo realizada 

nos meses de agosto e setembro de 2012. 
35 Informação cedida pelo Frequentador 25, 45 anos, funcionário público, natural de Natal-RN, durante a pesquisa de campo realizada nos 

meses de agosto e setembro de 2012. 
36 Informação cedida pelo Frequentador 27, 38 anos, autônomo, natural de João Pessoa-PB, durante a pesquisa de campo realizada nos meses 
de agosto e setembro de 2012. 
37 Informação cedida pelo Frequentador 38, 55 anos, professor, natural de São Pedro do Potengi-RN, durante a pesquisa de campo realizada 

nos meses de agosto e setembro de 2012. 
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Não gostei das mudanças da vaquejada. Para mim a vaquejada mudou para a pior. 

Está perdendo seu valor cultural. Sem contar que é desagradável ver a judiação com 

os animais, muitos quebrando as patas (Informação verbal)
38

 

 

 

    Percebemos nas palavras do Frequentador 38 que e o mesmo percebeu a presença do 

capital na vaquejada e que é notória a diferença da vaquejada atual para as de décadas 

anteriores. Realmente, verificamos, in locu, que este evento se tornou uma festa para a elite, 

isto é, para os aristocratas do meio rural e urbano, como afirmam Cascudo (1969), Maia 

(2003) e Azevedo (2007) quando estes explicam que a vaquejada ganhou um novo público, 

tanto para apreciar, como para competir, como médicos, advogados, engenheiros, entre outros 

profissionais de grande status. Durante a pesquisa de campo percebemos a presença de muitos 

empresários competindo e, também, assistindo a derrubada do boi durante os três dias de 

vaquejada, assim como verificamos a presença de pessoas de diversos segmentos sociais de 

Natal-RN e Macaíba-RN, no Otaviano Pessoa.  

    No depoimento da Frequentadora de número 40 percebemos a preocupação da mesma 

com o crime ambiental sofrido pelos animais que são selecionados para correr nos torneios de 

vaquejada. Ressaltamos que não faz parte dos objetivos do presente trabalho nos 

aprofundarmos sobre a temática ambiental. Entretanto, queremos deixar claro que realmente 

acontece crime ambiental não só durante as competições de vaquejada, mas também em 

rodeios organizados em outras cidades brasileiras.  

    Atualmente, está incluso nas regras de todos os eventos de vaquejada a punição do 

competidor que maltratar o animal propositalmente ou de forma involuntária durante a 

corrida. Logicamente, que muitos vaqueiros não levam em consideração esta punição e 

derrubam o boi na faixa de qualquer maneira, pois no auge da adrenalina, no momento da 

corrida, esses não irão se preocupar com as consequências da queda do animal.   

    Diversos estudiosos da área de Direito Ambiental no Brasil questionam a legalidade 

dos rodeios, das vaquejadas e de outras festas populares que utilizam animais. Esses 

profissionais baseiam-se na Lei Nº 9.605, artigo 32, de 13 de fevereiro de 1998, a qual dispõe 

sobre sanções penais e administrativas provindas de más condutas e atividades nocivas ao 

meio ambiente. O supracitado artigo afirma que o indivíduo que “praticar ato de abuso, maus-

tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos” 

(BRASIL, 1998b), será penalizado com detenção de três meses a um ano e pagamento de 

multa. 

                                                           
38 Informação cedida pela Frequentadora 40, 47 anos, pedagoga, natural de Natal-RN, durante a pesquisa de campo realizada nos meses de 

agosto e setembro de 2012. 
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    Presenciamos, durante a pesquisa de campo, alguns vaqueiros quebrarem as patas e até 

a cauda dos animais quando são derrubados na faixa, ou seja, realmente ocorre um crime 

ambiental nesses eventos, conforme podemos visualizar na figura 20 a seguir.  

  

                          
 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fonte: Pesquisa de campo (2012).  

  

 

    A rês que mostramos na figura acima teve a pata quebrada após cair na faixa. O 

vaqueiro que a derrubou não teve o mínimo de cuidado, pois se tratava de um animal de 

grande porte. Os tratadores nos informaram que para evitar maus tratos dos animais é feito um 

rodízio das reses que correm na vaquejada, todavia, parece que este rodízio não resolve o 

problema, visto que os acidentes com os animais são inevitáveis e em todas as competições de 

vaquejada sempre ocorrem. Perguntamos, ainda, aos tratadores se esses animais são 

socorridos ao serem machucados, os mesmos nos responderam que as reses machucadas são 

sacrificadas. Os proprietários não acham interessante gastar dinheiro em um animal que não 

tem mais serventia, ou seja, para esses empresários é prejuízo tratar um animal machucado. 

Sendo assim, os animais são destinados ao abate.  

    Sabemos que ainda não há uma lei específica para maus-tratos de animais em 

campeonatos de vaquejada e rodeios, contudo, há pessoas preocupadas com a integridade 

física desses animais, as quais vêm lutando pela proibição do uso dos mesmos para diversão, 

tendo em vista que a Lei Nº 9.605 não é levada em consideração, mas sim ignorada, isto é, 

parece que a mesma não existe. Como afirmamos anteriormente, constatamos, in locu, um 

crime ambiental nesta vaquejada e as autoridades não punem os proprietários do parque, os 

  Figura 20 – Animal caído com pata quebrada após ser derrubado na faixa. 
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pecuaristas que cedem o gado para a vaquejada e, muito menos, os vaqueiros por este ato 

criminoso. Percebemos que a ambição em lucrar durante o evento é bem maior, do que o bem 

estar das reses que estão correndo na vaquejada.  

    À guisa de informação ressaltamos que durante a pesquisa de campo fizemos 

entrevistas com os frequentadores nos períodos diurno e noturno. Sendo assim, observamos 

que o número de pessoas que assistem a vaquejada durante o dia é menor que o público que a 

frequenta à noite. Nas entrevistas notamos que ao indagarmos os frequentadores sobre o que 

os motiva a participar das festas de vaquejada tivemos respostas distintas, pois percebemos 

que as mesmas pessoas com quem conversamos pela manhã e à tarde apreciam a vaquejada e 

os que entrevistamos à noite foram ao parque pelo show que ia acontecer no Terreiro da Vila. 

Todos os frequentadores que estavam assistindo a vaquejada durante o dia responderam que 

gostam muito desta festa popular, que a mesma faz parte da cultura nordestina. Esses 

consideram este evento como o lugar de encontrar os amigos, de trazer a família, de ter 

divertimento, enfim a vaquejada para esses frequentadores é o lugar do encontro, da 

confraternização, do gosto pela corrida de bois e cavalos, além de ser um evento que os faz 

apreciar a exibição de força e coragem dos vaqueiros.  

    Verificamos durante as entrevistas a empolgação desses frequentadores e a admiração 

estampada em muitos rostos, enquanto assistiam a derrubada do boi. Muitos torcendo por 

equipes e aplaudindo. Porém, como falamos anteriormente, percebemos que a vaquejada se 

tornou um evento para um público restrito. Algumas pessoas que entrevistamos deixaram 

evidente a admiração pela vaquejada e fizeram os seguintes comentários:  

 
Minhas raízes estão no rural, meus filhos e meu marido gostam da vaquejada e eu 

também. Não tem como não gostar da vaquejada, apesar de suas mudanças 

(Informação verbal)
39

.  

 

O que me motiva a participar das vaquejadas é a tradição nordestina e a 

confraternização com os amigos (Informação verbal)
40

. 

 

Me motiva a competição, a paixão pelo esporte e pelos animais (Informação 

verbal)
41

. 

 
A minha vida foi toda ligada ao campo, ao gado e aos cavalos. Amo mexer com o 

gado e amo vaquejada (Informação verbal)
42

.  

 

                                                           
39 Informação cedida pela Frequentadora 10, 42 anos, ensino médio completo, técnica de laboratório, natural de Natal-RN, durante a pesquisa 

de campo realizada nos meses de agosto e setembro de 2012. 
40 Informação cedida pelo Frequentador 22, 55 anos, empresário, natural de Recife-PE, durante a pesquisa de campo realizada nos meses de 

agosto e setembro de 2012. 
41 Informação cedida pelo Frequentador 26, 35 anos, veterinário, natural de Natal-RN, durante a pesquisa de campo realizada nos meses de 
agosto e setembro de 2012.  
42 Informação cedida pelo Frequentador 30, 40 anos, fazendeiro, natural de Macaíba-RN, durante a pesquisa de campo realizada nos meses 

de agosto e setembro de 2012. 
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    Diante do exposto, fica explícita a admiração e o gosto dessas pessoas pela vaquejda, 

entretanto, verificamos em campo que há um número muito restrito de pessoas que apreciam 

este evento, pois visualizamos poucos frequentadores assistindo a vaquejada, como podemos 

observar na figura 21. 

 

Figura 21 – Frequentadores assistindo a vaquejada no Parque Otaviano 

Pessoa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Por outro lado, os frequentadores que entrevistamos à noite não demonstraram 

nenhuma empolgação e admiração por este evento, mas sim pelos shows que acontecem à 

noite no Terreiro da Vila. Esses não enxergam a vaquejada como uma festa cultural e, por 

esse motivo, muitos desses frequentadores não têm conhecimento como era a vaquejada de 

séculos anteriores e como a mesma surgiu. Durante a noite visualizamos muitas famílias 

sentadas nas mesas dos quiosques, presenciamos muitas pessoas esperando começar o show 

no Terreiro da Vila e outras que vão, apenas, para passear dentro do parque. Fizemos a mesma 

pergunta para esses frequentadores, ou seja, o que os motiva a participar das festas de 

vaquejada e esses responderam que são os shows no Terreiro da Vila que os faz irem ao 

parque, trazem as crianças para andar no parquinho que instalam dentro do Otaviano Pessoa, 

encontram os amigos para se divertir nos quiosques consumindo bebidas e alimentos, como 

podemos constatar nos seguintes depoimentos:  

 

   Fonte: Pesquisa de campo (2012). 
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O que me motiva vir ao parque são os shows no Terreiro da Vila e a movimentação 

das pessoas (Informação verbal)
43

. 

 

Venho pelos shows. Gosto das bandas de forró. Vem muitas bandas legais para cá 

(Informação verbal)
44

. 

 

Gosto do lazer que proporciona, da música, das barracas e das comidas e bebidas 

(Informação verbal)
45

. 

 

 

  Perguntamos aos frequentadores como esses tomam conhecimento dos eventos de 

vaquejada e todos responderam que ficam sabendo por meio de cartazes nas ruas, outdoors, 

internet, panfletos, rádio, TV, redes sociais, pelos amigos ou em outras vaquejadas que 

frequentam, pois em todos os parques, durante a vaquejada, já anunciam onde será o próximo 

torneio e as bandas que irão tocar. 

    Procuramos saber dos frequentadores se os mesmos são assíduos em todas as festas de 

vaquejada que há no Rio Grande do Norte ou se esses escolhem as melhores e por qual 

motivo. Obtivemos respostas diversificadas, como por exemplo, os Frequentadores 1, 2, 7, 6, 

20, 21, 23, 24, 28, 30, 33 e 37, os quais afirmaram virem apenas para o Otaviano Pessoa 

porque consideram a vaquejada e os shows deste parque mais organizados. Já o Frequentador 

3 prefere frequentar as vaquejadas de Santo Antônio-RN, no parque Arapuá; a do parque São 

José, em Macaíba e a do Otaviano Pessoa. Os Frequentadores 22 e 56 informaram que 

participam das vaquejadas que têm o maior público, como os eventos de Santo Antônio, no 

parque Arapuá; Parnamirim, no parque Cidade dos Cavaleiros; Macaíba, no Otaviano Pessoa 

e no parque São José e em Ceará-Mirim, pois os parques têm uma boa infraestrutura, os 

shows são mais organizados e as bandas contratadas são conhecidas nacionalmente. Outros 

depoentes como os Frequentadores 26, 30, 45, 48, 59, 64, 70, 83, 94, 95, 100, 108 e 129 

afirmaram preferir as vaquejadas de outros estados do Nordeste, como a Paraíba, Pernambuco 

e Ceará. Todos os entrevistados informaram que já frequentaram vaquejadas fora do Rio 

Grande do Norte. Os estados mais citados foram Alagoas, Sergipe, Paraíba (Campina 

Grande), Bahia (Feira de Santana) e Ceará.  

    Perguntamos aos entrevistados há quanto tempo frequentam as festas de vaquejada 

organizadas no parque Otaviano Pessoa. Os Frequentadores 2, 5, 11 e 35 nos responderam 

que frequentam este parque há 10 anos; o Frequentador 8, há 15 anos; o Frequentador 7, há 20 

                                                           
43 Informação verbal cedida pela Frequentadora 55, 30 anos, ensino médio completo, dona de casa, natural de Macaíba-RN, durante a 
pesquisa de campo realizada nos meses de agosto e setembro de 2012. 
44 Informação cedida pela Frequentadora 56, 24 anos, ensino médio completo, natural de São Gonçalo do Amarante, durante a pesquisa de 

campo realizada nos meses de agosto e setembro de 2012. 
45 Informação cedida pelo Frequentador 60, 29 anos, ensino médio completo, natural de São Gonçalo do Amarante, durante a pesquisa de 

campo realizada nos meses de agosto e setembro de 2012. 
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anos; o Frequentador 9, há 25 anos; o Frequentador 10, há 30 anos; os Frequentadores 8 e 22, 

há 40 anos. Os entrevistados mais jovens, na faixa etária dos 20 anos, frequentam de 1 há 5 

anos, como os Frequentadores 6, 11, 14, 18, 21, 33, 47, 82, 90, 134, e 147. Os Frequentadores 

15, 17, 56, 71, 139, 142 e 150 disseram que foi a primeira vez que vieram a uma vaquejada no 

Otaviano Pessoa.  

   Quanto a assiduidade na vaquejada do Otaviano Pessoa verificamos que os 

Frequentadores 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 27, entre outros frequentadores que entrevistamos 

durante o dia, afirmaram que vêm à vaquejada no Parque Otaviano Pessoa para assistir, 

exclusivamente, a derrubada do boi. Todavia, para os Frequentadores 1, 2, 3, 11, 55, 56, 60, 

73, 79, 85, 87, 91, 94,135 e 150 o maior atrativo das festas de vaquejada em si, são as grandes 

bandas de forró que o Parque Otaviano Pessoa contrata para se apresentarem no Terreiro da 

Vila.  

Ao inquirirmos os frequentadores do Otaviano Pessoa sobre a importância das festas 

de vaquejada organizadas no referido parque esses afirmaram que é uma festividade de 

extrema relevância para a cidade de Macaíba. Todos os entrevistados disseram que quando 

acontece a vaquejada nesta cidade, esta fica mais movimentada, surgem mais pessoas e carros 

transitando pelo centro da cidade. Os depoentes declararam, também, que este evento 

dinamiza a economia da cidade, como por exemplo, o comércio de roupas e acessórios; as 

lojas de produtos para equinos (a chamadas selarias), as pousadas e os restaurantes da cidade, 

faturam mais no período que antecede e durante a vaquejada. Para os frequentadores do 

parque este é o maior benefício que a vaquejada traz para Macaíba, melhora a economia, além 

da mesma se tornar conhecida como a cidade que promove uma das melhores vaquejadas do 

Rio Grande do Norte e, até mesmo, do Nordeste, tendo em vista que é um dos maiores 

parques em infraestrutura desta região.  

Nesta perspectiva, a partir das informações dos entrevistados e das observações, in 

locu, notamos que o espaço de Macaíba apresenta uma outra configuração devido a esta nova 

forma da vaquejada influenciar a economia deste município, pois, como afirma Maia (2003) a 

partir do momento que a vaquejada passou a ser organizada nas cidades, esta começou a fazer 

parte da economia de vários municípios, passando a fazer parte do calendário festivo das 

mesmas. Percebemos em campo que o entorno do Otaviano Pessoa foi modificado, como por 

exemplo a Rua Major Delmiro, que dá acesso ao parque foi pavimentada, facilitando o fluxo 

de pessoas e veículos, ligando o parque ao núcleo urbano de Macaíba. Verificamos, também, 

que houve expansão das redes de água, eletricidade e internet, além de visualizarmos a 
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presença de algumas selarias instaladas próximas a este parque de vaquejada, como 

verificamos nas figuras 22 e 23. 

 

  Figura 22- Rua Major Antônio Delmiro pavimentada, dando acesso ao  

  Parque Otaviano Pessoa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 Figura 23 – A presença de alguns comércios ligados à vaquejada representando a (re)produção do espaço. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Indagamos aos frequentadores se a Prefeitura de Macaíba investe na organização da 

vaquejada do Otaviano Pessoa. Todos os entrevistados responderam que não, que este é um 

evento privado, por esse motivo a prefeitura não patrocina.  

Parque Otaviano Pessoa 

  Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 
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   Pedimos aos entrevistados para exporem suas opiniões sobre as transformações que a 

vaquejada sofreu com o passar dos anos, todos afirmaram que este evento passou por muitas 

mudanças, como a criação das regras, o crescimento do número de parques de vaquejada no 

estado do Rio Grande do Norte, aumento do número de prêmios, o qual pode ser repassado 

aos vencedores em dinheiro e, não apenas, em objetos, como carros e motos, além da 

infraestrutura destes que foi ampliada para melhor servir aos frequentadores e competidores 

da vaquejada.  

   Podemos constatar estas afirmações nos depoimentos do Frequentador 1, que afirmou 

que “ocorreram mudanças na estrutura da festa e as premiações são maiores que antes e em 

dinheiro vivo”; o Frequentador 3 disse que “ocorreram muitas mudanças. A infraestrutura do 

parque melhorou no que se refere a área da derrubada do boi e ao local dos shows”; o 

Frequentador 5 ponderou que: “ocorreram mudanças nas regras, se por exemplo um 

competidor machucar um animal a pontuação dele é zerada na competição” e o Frequentador 

8 afirmou, também, que além das regras mudarem, atualmente “os vaqueiros amadores podem 

competir nos circuitos. Antes apenas corria o vaqueiro profissional”.   

   Ao perguntarmos sobre o grau de satisfação dos frequentadores sobre essas mudanças, 

esses nos deram respostas entre ótimas, boas, regulares ou ruins, como podemos visualizar no 

gráfico 1 a seguir.  

 

 

Gráfico 1 – Grau de satisfação dos frequentadores quanto às  

mudanças na vaquejada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

    

 

 

  

   Fonte: Pesquisa de campo (2012). 
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   Como observamos no gráfico 1, de um universo de 150 frequentadores entrevistados, 

53% responderam que as mudanças na vaquejada foram boas; 20%, ótimas; 10%, regulares e 

17%, ruins. Assim sendo, as mudanças foram bem aceitas pela maioria dos frequentadores 

que entrevistamos.  

        Ao perguntarmos aos entrevistados se os mesmos frequentam os shows que acontecem 

no Terreiro da Vila, 63% das pessoas responderam que sim e 37% responderam que não. 

Percebemos que os 37% dos frequentadores que responderam não ir aos shows no Terreiro da 

Vila são os que apreciam a vaquejada e permanecem no parque durante o dia.  

   Podemos verificar este mesmo percentual quando perguntamos aos frequentadores se 

os mesmos viriam à vaquejada se não houvesse os shows no Terreiro da Vila. Obtivemos os 

seguintes percentuais: 63% dos depoentes responderam que não viriam ao parque porque não 

gostam de ver a derrubada do boi, pois, os mesmos consideram que os shows de forró é o 

melhor atrativo da vaquejada. Por outro lado, 37% das pessoas responderam que viriam ao 

Otaviano Pessoa, porque para esses depoentes o que mais importa nesta festa popular é a 

derrubada do boi, ou seja, a vaquejada. Notamos, portanto, que o interesse maior das pessoas 

que frequentam o referido parque não é a vaquejada em si, mas sim, os shows que o parque 

Otaviano Pessoa, juntamente, com o Terreiro da Vila promovem.  

   A partir destes dados notamos que a cultura da vaquejada está perdendo, 

gradativamente, a sua importância. Para Debord (2003) as ações da sociedade contemporânea, 

nega a cultura, a transformando em mercadoria. Segundo este autor isto significa que a cultura 

em si passou por um processo de inovação por meio do movimento histórico da sociedade, 

levando a supressão de suas raízes, ou seja, a sociedade a cada dia torna-se “parcialmente 

histórica”, pois, no momento que não valoriza suas raízes e sua história, acaba se 

transformando numa sociedade sem memória (DEBORD, 2003, p. 117). Aí está a importância 

da cultura, a mesma revela e, ao mesmo tempo, guarda a memória de acontecimentos 

importantes que marcaram a história da sociedade. 

   Ao perguntarmos aos frequentadores quanto os mesmos gastam em dinheiro para 

assistirem aos shows à noite no Otaviano Pessoa esses responderam que gastam em média de 

R$150,00 a R$ 300,00, não gastam menos que esse valor. De acordo com os dados obtidos 

em campo, 60% dos entrevistados acham muito caros os preços dos alimentos e bebidas nos 

quiosques, 25% caro e 15% afirmaram que o preço é acessível, conforme podemos visualizar 

no gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Opinião dos frequentadores quanto aos preços dos 

produtos vendidos nos quiosques do Parque Otaviano Pessoa. 

   

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

 

 

   Como podemos verificar no gráfico 2 um grande percentual dos entrevistados (60%)  

acharam os preços muito caros, comprovando o que observamos em campo, pois os preços 

dos produtos vendidos nos quiosques não são comercializados a preço de mercado, como 

verificamos durante as entrevistas com os comerciantes. 

   Perguntamos, também, aos depoentes se esses frequentam sempre os mesmos 

quiosques e barzinhos durante as festas de vaquejada no Otaviano Pessoa e cerca de 90% dos 

frequentadores responderam que não. Essas pessoas afirmaram que preferem diversificar os 

locais onde lancham, por isso nunca ficam nas mesmas barracas. Apenas 10% dos depoentes 

preferem frequentar os mesmos lugares para lanchar e beber dentro do parque, por gostarem 

de manter uma boa relação de amizade com os comerciantes. 

   Quando perguntamos aos entrevistados se em outros parques de vaquejada esses 

frequentam os mesmos quiosques ou barzinhos obtivemos o mesmo percentual: 90% das 

pessoas responderam que não, porque preferem também diversificar o lugar onde comem e 

bebem em outros parques de vaquejada e 10% dos entrevistados responderam que gostam de 

frequentar os mesmos quiosques, pelo mesmo motivo citado anteriormente. 

Salientamos que nos formulários de entrevistas não fizemos perguntas sobre a 

higienização do Parque Otaviano Pessoa. Entretanto, por presenciarmos a falta de higiene, 

achamos pertinente evidenciarmos no presente trabalho a falta de zelo e cuidado dos 

organizadores da vaquejada no que diz respeito à limpeza do Parque Otaviano Pessoa.  
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Observamos durante os três dias de pesquisa de campo, neste parque, o acúmulo de 

lixo deixado pelos frequentadores, os quais, como vimos anteriormente, consomem alimentos 

e bebidas durante a vaquejada, como também nos shows à noite. Verificamos que no interior 

do Otaviano Pessoa não se encontra nenhum tipo de reservatório de lixo, fazendo com que as 

pessoas que consomem nos quiosques ou na própria churrascaria do parque joguem o lixo em 

qualquer lugar. Vimos um parque muito sujo já no segundo dia de vaquejada, principalmente, 

na churrascaria, situada em frente à pista de corrida dos vaqueiros. Presenciamos os garçons 

deste comércio, jogarem ao chão, garrafas pets, latas de cerveja e refrigerantes, pratos e copos 

descartáveis usados por pessoas que lá estavam consumindo e não vimos, em momento 

algum, esses funcionários limparem a sujeira que estavam acumulando no interior da 

churrascaria, entre as mesas onde se encontravam as pessoas que estavam assistindo a 

vaquejada. Esta sujeira se acumulou até o domingo, último dia de vaquejada. Dessa forma, 

ficou explícita a falta de higiene e organização dentro do parque, como podemos perceber na 

figura 24. 

 

 

  Figura 24 – Sujeira deixada pelos frequentadores acumulada durante os três dias vaquejada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    
 Fonte: Pesquisa de campo (2012). 
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   Em síntese, observamos durante as entrevistas com os frequentadores que alguns 

aprovaram as transformações que ocorreu na vaquejada, já outros viram essas mudanças de 

forma negativa, outros não acharam interessante responder as perguntas que se referiam 

especificamente à vaquejada. Muitos desses frequentadores são assíduos em outros parques de 

vaquejada, porém, preferem ir aos parques com melhor infraestrutura e os que contratam 

bandas conhecidas a nível nacional, como o Otaviano Pessoa. Quanto aos produtos vendidos 

nos quiosques deste parque uma grande maioria especificou como muito caros, fazendo com 

que os mesmos gastem uma boa quantia em dinheiro durante este evento, como vivenciamos 

em campo durante os três dias de vaquejada. 

   Percebemos, in locu, que os frequentadores deste parque de vaquejada são de classes 

sociais distintas. Durante o dia ficou evidente a presença de pessoas que apreciam a vaquejada 

com curso superior completo, muitos eram empresários, advogados, médicos veterinários, 

fazendeiros, engenheiros, amigos, esposas e mães de vaqueiros, ou seja, apreciadores da 

vaquejada com um bom poder aquisitivo, ao contrário dos que frequentam este parque à noite, 

pois são pessoas com menos escolaridade, alguns com ensino médio completo, menos 

aquinhoados financeiramente, os quais deixaram explícito em suas declarações que não 

apreciam a vaquejda e que frequentam o Parque Otaviano Pessoa para se divertirem nas 

apresentações das bandas de forró que vêm para a casa de shows Terreiro da Vila. 

Verificamos que os apreciadores desta festa cultural são os mais abastados, ou seja, os 

“famosos” aristocratas, como afirma Cascudo (1956).  

   Portanto, constatamos em campo que a vaquejada se tornou uma festa restrita para 

pessoas bem aquinhoadas financeiramente, isto é, frequentadores de poder aquisitivo alto. O 

que era um evento meramente campesino tomou proporções mercadológicas, tornando-se, 

realmente, um esporte de pessoas com um bom poder aquisitivo, isto é, de pessoas que têm 

condições de comprar cavalos de raça para competir, que possam arcar com os custos para 

manter esses animais, como também transportá-los para esses eventos e pagar inscrições 

caríssimas.  

   Diante do exposto, percebemos que a vaquejada está deixando de ser lembrada como 

uma festividade sertaneja, transformando-se num espetáculo mercantilizado para pessoas da 

alta sociedade.  
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3.4 A PRESENÇA DOS VAQUEIROS NO PARQUE DE VAQUEJADA OTAVIANO 

PESSOA DE MACAÍBA-RN 

 

 Neste subcapítulo interpretaremos as entrevistas que realizamos com os vaqueiros que 

estavam competindo na terceira e última edição do ano de 2012, do circuito ASSOVARN de 

vaquejada no Parque Otaviano Pessoa. Nesta vaquejada foram inscritos um total de 300 

vaqueiros. Desses inscritos entrevistamos 30, perfazendo um percentual de 10% dos 

competidores. Durante as entrevistas procuramos saber qual a relação do vaqueiro com o 

meio rural, com a cultura da vaquejada, bem como o que os leva a competir neste esporte, 

entre outros questionamentos, os quais discutiremos no transcorrer desta seção. 

Ao iniciarmos as entrevistas nos chamou atenção o grau de escolaridade dos 

entrevistados. Encontramos vaqueiros com o ensino fundamental menor completo e 

incompleto, ensino médio completo e incompleto, até aqueles com o ensino superior 

completo, com diferentes profissões. Nos deparamos com vaqueiros advogado, engenheiro 

civil, contador, economista, empresários
46

 e comerciantes
47

, auxiliar de produção, mecânico, 

vendedor, caminhoneiro, maitre (apenas com ensino médio completo), entre outros e pessoas 

que têm “o ser vaqueiro” como profissão. Todos na faixa etária dos 17 aos 40 anos de idade, 

nascidos em Natal-RN, como também em outras cidades do interior do Rio Grande do Norte, 

como Acari, Ceará Mirim, Currais Novos, Elói de Souza, João Câmara, Monte Alegre, 

Parelhas, São Gonçalo do Amarante, São José do Campestre, São José do Mipibu, entre 

outras cidades, além de vaqueiros de cidades de outros estados como Campina Grande-PB e 

Recife-PE. 

Iniciamos as entrevistas perguntando aos vaqueiros se os mesmos já trabalharam no 

campo, obtivemos os seguintes percentuais: 60% dos entrevistados responderam que não, 

27%, sim e 13%, não quiseram informar, como podemos observar no gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Salientamos que os empresários que entrevistamos são aqueles que possuem latifúndios e empresas de grande porte em Natal-RN, bem 
como filiais em cidades do interior do Rio Grande do Norte.  
47 Os comerciantes que frequentam esta vaquejada são aqueles que têm pequenos comércios sediados em suas cidades de origem, como por 

exemplo, selarias, casas de ração, padarias, entre outros. 
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 Gráfico 3 – Vaqueiros que trabalharam no campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Percebemos que apenas 27% dos vaqueiros afirmaram trabalhar no campo, ter contato 

com a terra. Isto denota que a grande maioria dos vaqueiros tiveram contato com atividades 

de características rurais a partir do momento que começaram a competir em torneios de 

vaquejada. Logo, constatamos que nem todo vaqueiro vem, realmente, do meio rural, como 

no passado, pois, como afirma Cascudo (1956) e Maia (2003) os vaqueiros há séculos atrás se 

reunião nas fazendas de seus patrões para juntar o gado para a venda, correndo atrás dos 

maruás, isto é, dos animais mais ariscos para domá-los e entregá-los aos proprietários, por 

meio de corridas dentro da espinhenta caatinga nordestina. Esta era a festa da apartação. De 

acordo com Cascudo (1969) o ritual da apartação era festejado entre os vaqueiros. Sendo este 

um momento de união, de euforia e diversão dos mesmos. Os vaqueiros da atualidade são 

provindos das cidades e, geralmente, têm algum parente que aprecia e corre em vaquejadas, 

estimulando-os a correr ainda criança e grande parte desses vaqueiros são da alta sociedade.  

  Como afirma Azevedo (2007) a vaquejada tem sua origem a partir dos rituais da 

apartação e por esse motivo, esta festa ainda é relembrada em algumas cidades nordestinas. 

Perguntamos aos vaqueiros se os mesmos já participaram das antigas festas da apartação e se 

têm conhecimento de que, atualmente, há premiações nesta festa. Os entrevistados 

responderam que nunca participaram da apartação por preferirem a vaquejada e que há sim, 

nos dias de hoje, premiações na apartação, como a que acontece em São José do Mipibu, 

 Fonte: Pesquisa de campo (2012). 
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município do Rio Grande do Norte, a qual distribui prêmios simbólicos, como por exemplo, 

uma rês ou um valor irrisório em dinheiro.    

  Durante as entrevistas procuramos saber dos depoentes quando os mesmos começaram 

a ter apreço pela vaquejada e a maioria dos entrevistados responderam que começaram a 

gostar da vaquejada ainda criança, na faixa etária dos 4 aos 15 anos de idade, exceto o 

Vaqueiro 1 (29 anos),  6 (40 anos) e 20 (34 anos), os quais começaram a gostar de vaquejada 

aos 25 anos, aos 36 anos e aos 21 anos, respectivamente. Alguns depoentes afirmaram:  

 

 
Comecei a gostar de vaquejada com 4 anos de idade. Meu pai me lavava para assistir 

as vaquejadas, ele também gosta muito. Eu comecei a correr na categoria mirim na 

minha cidade com 7 anos e não parei mais e pretendo continuar sendo vaqueiro. 

Amo o que faço. É minha profissão (Informação verbal)
48

. 

 

Tenho apreço pela vaquejada desde os 8 anos de idade. O meu pai tinha um pequeno 

sítio e a gente sempre participava de vaquejada, mesmo sendo bolões. Sempre foi 

uma diversão. Gosto muito e nunca vou deixar de correr em vaquejada (Informação 

verbal)
49

. 

 
Gosto de vaquejada desde os 10 anos de idade por influência de um tio que também 

é vaqueiro. Essa é a minha profissão. Escolhi ser vaqueiro. Não gosto de estudar, 

não quero ser doutor. Gosto muito do que faço que é trabalhar na lida com o gado e 

com a terra e vai ser assim para a minha vida toda (Informação verbal)
50

. 

 

Comecei a gostar de vaquejada aos 13 anos por incentivo da minha família que 

sempre trabalhou no campo. Meus pais e tios incentivaram o meu irmão e a mim a 

gostar de vaquejada (Informação verbal)
51

. 

 

 

 

  Observamos nesses depoimentos que esses vaqueiros iniciaram ainda crianças nos 

torneios de vaquejada e por incentivo de familiares acabaram gostando e se envolvendo com 

este esporte. Nas falas dos entrevistados percebemos que os mesmos valorizam a vaquejada 

como profissão, pois verificamos que esses depoentes não têm o ensino médio completo. 

  Como a maioria dos depoentes correm desde crianças em torneios de vaquejada 

indagamos aos vaqueiros há quanto tempo correm em campeonatos de vaquejada e os 

mesmos nos informaram que correm há mais de 10 anos, exceto os Vaqueiros 1 e 6, que 

participam a apenas 4 anos.  

 

                                                           
48 Informação cedida pelo Vaqueiro 19, natural de São José do Campestre –RN, 21 anos, ensino médio incompleto, durante a pesquisa de 

campo realizada nos meses de agosto e setembro de 2012. 
49 Informação cedida pelo Vaqueiro 3, natural de Elói de Souza-RN, 24 anos, ensino fundamental completo, auxiliar de produção, durante a 
pesquisa de campo realizada nos meses de agosto e setembro de 2012. 
50 Informação cedida pelo Vaqueiro 26, natural de Currais Novos-RN, 20 anos, ensino fundamental incompleto, durante a pesquisa de campo 

realizada nos meses de agosto e setembro de 2012. 
51 Informação cedida pelo Vaqueiro 10, natural de João Câmara-RN, 31 anos, ensino médio completo, comerciante, durante a pesquisa de 

campo realizada nos meses de agosto e setembro de 2012. 
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  Inquirimos aos vaqueiros se participam como amador ou profissional ou as duas 

categorias nas vaquejadas que disputam. Obtivemos o seguinte resultado, conforme podemos 

visualizar no gráfico 4. 

 

    Gráfico 4 - Vaqueiros que correm como amador ou profissional. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Percebemos que 60% dos vaqueiros participam dos campeonatos de vaquejada como 

amador; 23%, como profissional e 17%, como amador e profissional. Segundo os 

entrevistados a diferença de um vaqueiro amador para o profissional está no porte das reses 

que disputam os campeonatos. Os animais de maior porte são utilizados nas vaquejadas que 

participam apenas profissionais, pois requer um pouco mais de habilidade do vaqueiro. Os 

vaqueiros amadores só estão aptos a se profissionalizarem quando esses competidores ganham 

seguidas vezes os circuitos de vaquejada que são realizados apenas para amadores, como o 

torneio da ASSOVARN. Entretanto, as regras mudaram e profissionais também podem 

participar. Como afirmou anteriormente o administrador do Otaviano Pessoa, os vaqueiros 

que pertencem à categoria amador são classificados em nível A e B. Quando o vaqueiro do 

nível B chegar ao A, está preparado para disputar como profissional nos torneios de 

vaquejada. É dessa forma que os vaqueiros amadores tornam-se profissionais, por isso os 

depoentes valorizam tanto os campeonatos de amadores, pois almejam profissionalizarem-se 

no “esporte vaquejada”.  

  Quando perguntamos aos entrevistados se esses gostam de ser vaqueiro, 100% dos 

depoentes responderam que sim, que apreciam e amam a profissão que escolheram. 

 Fonte: Pesquisa de campo (2012). 
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  Os vaqueiros informaram durante as entrevistas que o que os atrai à vaquejada é a 

disputa pelos prêmios, a emoção e a adrenalina que sentem ao correr atrás da rês, além da 

confraternização com os amigos, já que é uma oportunidade de reencontrá-los, como podemos 

observar nos seguintes depoimentos.  

 

O que me atrai na vaquejada é o divertimento, o encontro com os amigos, a corrida 

atrás do boi e os prêmios. Participo de várias vaquejadas, sem a vaquejada eu não 

vivo. Gosto do cheiro da terra, dos cavalos, gosto de ver a poeira subindo quando 

corro atrás do boi. Tudo isso me atrai (Informação verbal)
52

. 

 

Me sinto atraído pela adrenalina que sinto ao correr, gosto da disputa, da 

concorrência, dos prêmios e hoje com as mudanças que aconteceram na vaquejada 

ficou muito melhor competir, principalmente, aqui no Otaviano Pessoa (Informação 

verbal)
53

. 

 

O que me atrai nas vaquejadas é a adrenalina, o esporte em si e os amigos que 

reencontro durante as competições. Tenho a vaquejada como um hobby. É o esporte 

que pratico, onde gasto minhas energias. Não tenho como profissão, porque já tenho 

a minha, mas gosto muito de correr e ganhar os prêmios, claro (Informação 

verbal)
54

. 

 

O que mais me atrai na vaquejada é a premiação, principalmente, a deste parque que 

é muito boa, a estrutura dos parques, a organização, a competição, os animais. Agora 

para competir é bom ter um cavalo que tenha velocidade, que seja de raça 

(Informação verbal)
55

.  
  

 Notamos nas falas acima que alguns vaqueiros têm a vaquejada como profissão e 

outros a têm como hobby, como um esporte, ficando evidente o prazer que esses entrevistados 

têm de correr e estarem presentes nas competições.  

  Ao perguntarmos aos entrevistados em quantas companhias ou equipes de vaquejada 

correram os mesmos responderam que já trabalharam em duas ou três equipes, em momentos 

distintos e que permaneciam na equipe que pagava melhor. Ressaltamos que os mesmos, 

durante a entrevista, informaram em quais equipes de vaquejada trabalharam e trabalham 

atualmente, porém, para não expormos as equipes e os vaqueiros preferimos não citar os 

nomes das mesmas na presente pesquisa.  

                                                           
52 Informação cedida pelo Vaqueiro 3, natural de Elói de Souza-RN, 24 anos, ensino fundamental completo, auxiliar de produção, durante a 

pesquisa de campo realizada nos meses de agosto e setembro de 2012. 
53 Informação cedida pelo Vaqueiro 16, natural de Natal-RN, 20 anos, estudante universitário, comerciante, durante a pesquisa de campo 

realizada nos meses de agosto e setembro de 2012. 
54 Informação cedida pelo Vaqueiro 22, natural de Natal-RN, 29 anos, economista, comerciante, durante a pesquisa de campo realizada nos 
meses de agosto e setembro de 2012. 
55 Informação cedida pelo Vaqueiro 23, natural de Natal-RN, 27 anos, superior incompleto, comerciante, durante a pesquisa de campo 

realizada nos meses de agosto e setembro de 2012. 
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 Procuramos saber se os vaqueiros podem trabalhar em mais de uma equipe de 

vaquejada concomitantemente e 67% dos entrevistados afirmaram que sim, 23% disseram que 

não podem e, apenas, 10% não informaram, conforme visualizamos no gráfico 5. 

 

Gráfico 5 – Vaqueiros que trabalham em mais de uma 

equipe de vaquejada. 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os 67% dos vaqueiros que afirmaram que podem representar mais de uma equipe de 

vaquejada preferem trabalhar em apenas uma e se caso representar mais uma companhia tem 

que competir em circuitos diferentes e não no mesmo, ou seja, um só vaqueiro não pode 

representar duas ou mais equipes em um mesmo circuito. Os vaqueiros que afirmaram não 

poder correr em mais de uma equipe (23%) justificaram que por uma questão de lealdade 

preferem não trabalhar em mais de uma companhia ao mesmo tempo. 

 Os entrevistados nos informaram que competem nos circuitos ASSOVARN 

(Associação dos Vaqueiros do Rio Grande do Norte), no Rio Grande do Norte; ANQM 

(Associação Nacional dos Criadores de Cavalos Quarto de Milha), nacional; CAMPEV 

(Campeonato Pernambucano de Vaquejada), em Pernambuco; FEVAP (Federação dos 

Vaqueiros Amadores da Paraíba), na Paraíba e o circuito Brahma de Vaquejada, pois alguns 

dos entrevistados competem, também, como profissionais. 

Indagamos aos vaqueiros se os mesmos são obrigados a competir sempre no mesmo 

circuito. De acordo com o gráfico 6 obtivemos os seguintes resultados:  

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 
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De acordo com o gráfico 6 acima, 70% dos entrevistados responderam que não, que 

todos os vaqueiros têm liberdade de escolher quais os circuitos que querem participar e 

podem concorrer em quantos circuitos quiserem. Todavia, os competidores têm que se 

comprometer com suas equipes de que irão se responsabilizar e estarem presentes em todas as 

etapas dos circuitos que se inscreverem. Já 27% dos vaqueiros afirmaram que sim, que são 

obrigados a participar sempre do mesmo circuito por terem assumido o compromisso de 

cumprir todas as etapas concernentes ao circuito de vaquejada que se inscreveram e, apenas, 

3%, não informou.  

Percebemos, portanto, que não há uma regra específica proibindo a participação dos 

vaqueiros em mais de um circuito, salvo se algum circuito de vaquejada criar alguma cláusula 

que proíba a participação dos vaqueiros em outros circuitos de vaquejada. Assim sendo, 

segundo os dados que obtivemos em campo fica a critério dos vaqueiros participarem de mais 

de um circuito. Portanto, como afirma Maia (2003) as regras e os circuitos foram criados nas 

festas de vaquejada, tornando este evento um esporte e não mais uma festa cultural. 

 Inquirimos os entrevistados se esses competem em vaquejadas de outros estados. 

Conforme podemos visualizar no gráfico 7, 73% dos vaqueiros responderam que sim, que 

competem, sobretudo, em campeonatos organizados na região Nordeste, mais precisamente 

nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe; 13% informaram 

que não, que apenas competem no Rio Grande do Norte, como também 13% não quiseram 

informar. 

 

Gráfico 6 – Se os vaqueiros são obrigados a competir no  

mesmo circuito de vaquejada. 

   Fonte: Pesquisa de campo (2012). 
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   Segundo os entrevistados há dois campeonatos de vaquejada no Rio Grande do Norte 

que oferecem mais prêmios, são os organizados no Parque Porcino, em Mossoró e o do 

Parque Teodorico Bezerra, em Tangará.  Os depoentes informaram que este último parque 

chega a oferecer R$ 240.000,00 em prêmios.  

   Perguntamos, ainda, aos vaqueiros se os mesmos participam dos campeonatos de 

vaquejada em cavalo próprio ou se este pertence à companhia que trabalham: 70% dos 

vaqueiros responderam que competem nas vaquejadas com cavalo próprio e 30% com o 

cavalo da equipe. Notamos que a maioria dos vaqueiros inscritos neste campeonato 

organizado no Parque Otaviano Pessoa tem um bom poder aquisitivo por participarem das 

vaquejadas nos seus próprios animais, pois mantê-los tem um custo muito alto. 

Indagamos aos entrevistados se esses têm outra profissão, além de ser vaqueiro, visto 

que percebemos durante a pesquisa de campo que grande parte dos depoentes que estavam 

competindo, também, tem outro ofício, os quais podemos visualizar no quadro 1 a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 - Vaqueiros que competem em vaquejadas de 

outros estados. 

     Fonte: Pesquisa de campo (2012). 
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Quadro 1 – Profissões dos vaqueiros. 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

 
Legenda: 

Auxiliar de produção* 
Técnico em comunicação** 

Estudante de medicina veterinária*** 

 
 

 

 

 Como observamos no quadro 1, apenas, os Vaqueiros 14, 17, 19, 24, 26, 27 e 30 não 

têm outra profissão, tendo como ofício ser vaqueiro. Ao conversarmos com esses depoentes 

os mesmos disseram que são vaqueiros por gostarem desta atividade e não interessam ter 

outra profissão. Esses, segundo Maia (2000), são considerados os vaqueiros genuínos, aqueles 

que apreciam a vaquejada e, consequentemente, têm uma estreita relação com o meio rural. 

Durante as entrevistas nos chamou atenção o depoimento do Vaqueiro 24, o qual afirmou que 

além de ser vaqueiro também trabalha como motorista na fazenda da equipe que representa,  

no estado do Ceará. Este dirige o caminhão da equipe que trabalha quando tem vaquejada nos 

estados vizinhos.  

Os vaqueiros 20, 21 e 22, esses são engenheiro civil, advogado e economista, 

respectivamente. São sócios de uma mesma empresa e representam o haras da família. 

Afirmaram durante a entrevista que correm nas vaquejadas por serem desportistas, gostam 

apenas do esporte, no entanto, competem como profissionais nos campeonatos de vaquejada 

que acontecem na região Nordeste.  

Os vaqueiros que são comerciantes afirmaram que competem pelo esporte e para 

promover os seus comércios. O estudante de medicina veterinária (Vaqueiro 18), afirmou que 

compete nas vaquejadas por conta própria, por também gostar do esporte. Está sempre 

presente nos torneios de vaquejada do Otaviano Pessoa. O técnico em comunicação (Vaqueiro 

4), o vendedor  (Vaqueiro 28) e o mecânico (Vaqueiro 29) disseram que investem na 

vaquejada com seus próprios recursos e que não representam nenhuma equipe. Os mesmos 

ENTREVISTADOS PROFISSÃO ENTREVISTADOS PROFISSÃO ENTREVISTADOS PROFISSÃO 

Vaqueiro 1 Empresário Vaqueiro 11 Contador  Vaqueiro 21 Advogado 

Vaqueiro 2 Empresário Vaqueiro 12 Empresário Vaqueiro 22 Economista 

Vaqueiro 3* Aux. de prod. Vaqueiro 13 Empresário Vaqueiro 23 Comerciante 

Vaqueiro 4** Téc. em com. Vaqueiro 14 Vaqueiro Vaqueiro 24 Vaqueiro 

Vaqueiro 5 Comerciante Vaqueiro 15 Comerciante Vaqueiro 25  Empresário 

Vaqueiro 6 Maitre Vaqueiro 16 Empresário Vaqueiro 26 Vaqueiro 

Vaqueiro 7 Caminhoneiro Vaqueiro 17 Vaqueiro Vaqueiro 27 Vaqueiro 

Vaqueiro 8 Empresário Vaqueiro 18*** Est. med. vet. Vaqueiro 28 Vendedor 

Vaqueiro 9 Comerciante Vaqueiro 19 Vaqueiro Vaqueiro 29 Mecânico 

Vaqueiro 10 Comerciante Vaqueiro 20 Eng. Civil Vaqueiro 30 Vaqueiro 
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declararam que correm por gostar do esporte, apesar de investirem uma boa quantia em 

dinheiro e não terem retorno financeiro. Já o Vaqueiro 6 representa um famoso restaurante em 

Natal-RN, localizado no bairro de Ponta Negra, trabalhando como maitre, há mais de 10 anos. 

O mesmo afirma que compete por apreciar o “esporte vaquejada” e, ao mesmo tempo, para 

divulgar o restaurante e que não ganha nenhum adicional em seu salário para representar este 

comércio.  

Diante do exposto, percebemos nesses depoimentos que todos apreciam ser vaqueiro, 

que gostam do esporte. Todavia, notamos que, apesar da vaquejda ainda ser considerada uma 

festa popular, a mesma atrai pessoas com excelentes condições financeiras, que vão competir 

nos campeonatos de vaquejada, ou seja, uma festa que teve início nas fazendas de gado do 

sertão nordestino, atualmente, se transformou num evento para ricos, pois ficou evidente, em 

campo, a presença de vaqueiros e frequentadores empresários, durante a vaquejada no Parque 

Otaviano Pessoa, corroborando com as afirmações de Cascudo (1969), Maia (2003) e 

Azevedo (2007), os quais explicam que a vaquejada se tornou com o passar dos anos um 

“esporte elitizado”. Observamos durante as entrevistas que os melhores cavalos são dos 

competidores mais abastados, porém, é o talento e a força física dos vaqueiros que faz com 

que vençam uma vaquejada e não, apenas, por ter o melhor animal para correr.   

 Alguns dos vaqueiros que entrevistamos afirmaram que durante os campeonatos de 

vaquejada se identificam com o próprio nome (63%) e outros preferem usar nome artístico 

(37%). Os entrevistados que usam codinomes disseram que acham melhor, pois, ao serem 

anunciados pelo locutor durante o evento fica fácil para os juízes e a torcida identificá-los e, 

também, para serem reconhecidos em outros eventos de vaquejada que participam pelo 

Nordeste. 

Inquirimos aos vaqueiros se os mesmos já ganharam alguns campeonatos de 

vaquejada: cerca de 83% dos entrevistados afirmaram que sim e 17%, responderam que não. 

O Vaqueiro 18 falou que já ganhou cinco campeonatos de vaquejada e o Vaqueiro 19 afirmou 

que ganhou três etapas seguidas do circuito ASSOVARN, outros não souberam quantificar e 

alguns ainda não ganharam nenhum campeonato.                      

 Procuramos saber dos entrevistados se dá para viver sendo vaqueiro e obtivemos os 

seguintes percentuais: 63% responderam que não e 37% afirmaram que sim. Os 63% dos 

entrevistados que responderam que não dá para viver sendo vaqueiro informaram que é uma 

profissão que requer muito investimento, precisa ter um bom cavalo, dinheiro para manter 

este animal e para pagar a inscrição dos torneios, ter um bom lugar para treinar, pagar a 

locomoção para ir aos parques de vaquejada, portanto, segundo os entrevistados é uma 



135 
 

profissão para ricos, pois, não há retorno financeiro. Os entrevistados informaram que a 

vaquejada é um evento muito competitivo e só participa dos campeonatos o vaqueiro que tiver 

algum patrocínio ou os que têm condições financeiras. No que tange aos 37% dos depoentes 

que responderam que dá para viver sendo vaqueiro, esses têm patrocínio e se dedicam, 

apenas, à profissão de ser vaqueiro ou são empresários que têm recursos financeiros para se 

manter nos torneios.  

Diante do exposto, tendo em vista que os vaqueiros que entrevistamos apreciam a 

profissão e participam de muitas vaquejadas, perguntamos aos mesmos quais os benefícios 

que conquistaram sendo vaqueiro profissional. Todos, em unanimidade, responderam que já 

ganharam carros, motos e prêmios em dinheiro no valor de R$ 10.000,00 a 20.000,00, para os 

primeiros lugares.  

Como em todo esporte há riscos, procuramos saber, também, dos depoentes quais as 

dificuldades que já passaram competindo em vaquejadas e todos responderam que já sofreram 

pequenos acidentes ao derrubar o boi, como por exemplo, cair do cavalo e fraturar perna, 

braço ou as costelas. O Vaqueiro 6 afirmou que já fez três cirurgias de hérnia de disco devido 

ao esforço físico que faz ao derrubar as reses. Entretanto, o mesmo explicou que apesar da 

hérnia, continua a correr por gostar do esporte.  

Como os torneios de vaquejada são amplamente divulgados por meio da mídia, 

principalmente, pela internet, muitas equipes e seus vaqueiros ficam conhecidos pelo público 

apreciador da vaquejada, nacionalmente. Dessa forma, indagamos aos vaqueiros e as 

companhias que representam se os mesmos são reconhecidos a nível nacional, regional ou 

local. Obtivemos os seguintes resultados (Gráfico 8). 
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Gráfico 8 - Vaqueiros e companhias que são reconhecidos 

nacional, regional ou localmente. 

       
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De acordo com o gráfico 8, 43% dos vaqueiros são reconhecidos a nível regional, 

33%, a nível local e 23%, a nível nacional. Dessa forma percebemos que a maioria dos 

vaqueiros frequentam as vaquejadas que acontecem na região Nordeste.  

Perguntamos aos depoentes se os mesmos e a equipe que representam têm algum tipo 

de patrocínio e se têm quais as empresas que investem no “esportista vaqueiro”. De acordo 

com o gráfico 9, 53% dos entrevistados se auto-patrocinam, isto é, têm patrocínio próprio; 

30%, são patrocinados por empresas e 17%, não informaram.  

 

                              

 Gráfico 9 - Vaqueiros e companhias que têm patrocínio. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                        

   Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

   Fonte: Pesquisa de campo (2012). 
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Percebemos no gráfico 9 que 53% dos vaqueiros se auto-patrocinam. É um número 

bem elevado, pois comprovamos em campo que esses vaqueiros são pessoas que têm um alto 

poder aquisitivo e por, esse motivo, patrocinam a si próprios nas competições de vaquejada. 

Verificamos, in locu, que esses competidores que se auto-patrocinam possuem trailers e 

caminhões para se transportarem aos eventos, pagam funcionários para tratar dos cavalos, 

assim como motorista para dirigir os caminhões e cozinheiro para fazer as refeições dos 

mesmos durante os três dias de torneio. Os 30% dos vaqueiros que declararam ter patrocínio 

afirmaram que não têm condições financeiras de investir na vaquejada, pois o gasto é muito 

elevado.  

As empresas que financiam algumas equipes são empresas de refrigerantes, 

fabricantes de PVC, imobiliárias, lojas de móveis, restaurantes, lanchonetes, casas de ração, 

selarias, haras, como também alguns parques de vaquejada têm vaqueiros e os patrocinam 

para representá-los em outros campeonatos. 

   Seguindo esta discussão, tendo em vista que alguns vaqueiros têm patrocínio ou se 

auto-patrocinam, perguntamos aos entrevistados se esses fazem propaganda do patrocinador 

durante os torneios de vaquejada que participam e como é realizada essa divulgação e cerca 

de 97% dos vaqueiros afirmaram fazer propaganda de seus patrocinadores e, apenas, 3% dos 

entrevistados preferiu não informar.  

   Logo, os vaqueiros que se auto-patrocinam têm a oportunidade de divulgarem suas 

empresas e os que são patrocinados fazem a propaganda de suas respectivas equipes. Essas 

divulgações são realizadas por meio de bonés ou camisetas durante os eventos de vaquejada, 

além de serem anunciados pelo locutor durante o torneio, pois este último identifica os 

vaqueiros, também, pelas equipes que representam.  

 Procuramos saber dos vaqueiros se os mesmos trabalham com carteira assinada ou 

não. De acordo com o gráfico 10, apenas 10% dos entrevistados, os donos das equipes 

assinam a carteira; 37%, não têm carteira assinada e 53%, não informou.   
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 Gráfico 10 – Vaqueiros que trabalham com carteira assinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

Notamos que é mínimo o número de vaqueiros que têm seus encargos sociais pagos 

por suas equipes. Isto chega a ser contraditório, pois, o vaqueiro tem sua profissão 

reconhecida e regularizada por meio da Lei nº 10.220, de 11 de abril de 2001, como vimos no 

capítulo anterior.  

Neste contexto, como 37% dos vaqueiros não têm carteira assinada, logicamente que 

esse mesmo percentual de profissionais não terão direito a aposentadoria futuramente por 

serem vaqueiros; apenas 10% têm seus direitos asseverados pelas leis trabalhistas e 53% não 

informou, conforme podemos observar no gráfico 11.  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

Gráfico 11 – Vaqueiros com direito a aposentadoria. 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 
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Os vaqueiros que não têm a carteira assinada (37%) informaram que não se importam 

e que não vêm isto como um problema, pois, o que importa para os mesmos é competir nos 

torneios de vaquejada e com os prêmios que ganharem planejam comprar um sítio para morar 

com a família e ter uma pequena criação de gado. Percebemos no depoimento desses 

vaqueiros um certo conformismo e comodismo por não lutarem pelos seus direitos e, 

simplesmente, aceitarem a condição de trabalhadores informais dos empresários da 

vaquejada. 

Diante do exposto, como verificamos que alguns vaqueiros trabalham na 

informalidade, procuramos saber dos entrevistados se os donos das equipes de vaquejada 

fazem algum tipo de contrato para oficializar o trabalho dos mesmos, visto que esses 

representam as equipes durante os torneios. De acordo com o gráfico 12, apenas 10% dos 

depoentes afirmaram que além de terem suas carteiras de trabalho assinadas pelos 

contratantes, também assinam um contrato com os donos das equipes discriminando suas 

atividades e o salário que será pago; já 37% dos entrevistados, além de estarem na 

informalidade, esses, também, não assinam nenhum tipo de contrato com as equipes. Estes 

vaqueiros revelaram que os proprietários das equipes de vaquejada os contratam verbalmente,  

fixando um valor em dinheiro que os vaqueiros irão receber ao final dos torneios de vaquejada 

e 53% não informou. 

 

 
Gráfico 12 – Vaqueiros que assinam algum tipo de 

contrato com os donos das equipes de vaquejada. 

                   
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
                  

 

 

      Fonte: Pesquisa de campo (2012). 
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   Alguns entrevistados além de trabalhar para as equipes de vaqueiros também prestam 

algum outro tipo de serviço para as mesmas. O Vaqueiro 6 afirmou que trabalha como maitre 

na empresa que representa nos torneios; o Vaqueiro 17 é administrador da fazenda do 

proprietário da equipe e o Vaqueiro 24 é, além de ser vaqueiro, o motorista da equipe. Os 

outros entrevistados informaram que não exercem outra função para os donos das equipes, 

afirmaram que são apenas vaqueiros, exceto os empresários e os comerciantes, os quais 

responderam que correm nas vaquejadas por esporte.   

Procuramos saber dos entrevistados se os mesmos ganham um salário fixo para 

competir nas vaquejadas pelas equipes que representam. Podemos perceber no gráfico 13 que, 

apenas, 10% dos vaqueiros ganham um salário fixo, 37%, não ganham e 53% não informou. 

Fica evidente que apenas uma minoria (10%) ganha um salário fixo para defender suas 

equipes ao compararmos com os 37% que não têm carteira assinada. Ressaltamos que o 

percentual de 53% encontrados nos gráficos 10, 11, 12 e 13 é atribuído aos empresários, aos 

comerciantes e, também, aos vaqueiros que têm curso superior, ou seja, aos entrevistados que 

se auto-patrocinam nas competições de vaquejada, por esse motivo os mesmos não 

responderam essas perguntas.  

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os vaqueiros que se auto-patrocinam informaram que quando não podem competir nas 

vaquejadas os mesmos pagam cerca de R$ 1.500,00 a R$ 1.800,00 a um vaqueiro, dividem os 

prêmios meio a meio (50% para o vaqueiro contratado e para a equipe), porém, descontam as 

despesas com a inscrição na vaquejada. 

Gráfico 13 - Vaqueiros que ganham um salário fixo para 

competirem nas vaquejadas pelas equipes que representam. 

  Fonte: Pesquisa de campo (2012). 
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 Quando perguntamos aos depoentes se os donos das equipes dividem os prêmios com 

os vaqueiros que ganham algum torneio de vaquejada, 80% responderam que sim, 10%  

afirmaram que os proprietários das equipes não dividem os prêmios, com também 10%, não 

informaram, conforme podemos verificar no gráfico 14. 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            

 

 

 

 Ao conversarmos com os entrevistados constatamos que os vaqueiros que se auto-

patrocinam pagam apenas 10% ao bate-esteira e gorjeta ao tratador de cavalos. Verificamos 

que os Vaqueiros 12 (empresário), 15 e 23 (comerciantes), afirmaram não dividir os prêmios, 

pois não acham justo, já que toda a força física dispensada durante a corrida é a do puxador e 

não do bate-esteira, que tem a função de alinhar o boi na pista. Os Vaqueiros 26, 27 e 30, os 

quais são vaqueiros profissionais, informaram que os donos das equipes que trabalham apenas 

dividem em 10% os prêmios, se caso ganharem uma vaquejada. Perguntamos para esses 

vaqueiros se era vantajoso competir dessa forma, os mesmos responderam que sim, por gostar 

do esporte e que dá para arrecadar algum dinheiro, pois competem em várias vaquejadas 

durante o ano. 

   Indagamos, também, aos depoentes se caso não tivesse patrocínio e premiações nos 

eventos de vaquejada, se os mesmos participariam das competições. De acordo com o gráfico 

15 a seguir, 60% dos entrevistados afirmaram que participariam por apreciarem os 

campeonatos e a corrida do boi; 37% disseram que não seria viável participar das vaquejadas 

se não houvesse as premiações e os patrocínios, pois afirmaram que o investimento é alto. 

Gráfico 14 – Divisão de prêmios pelas equipes de vaquejada aos 

vaqueiros que ganham torneios. 

  Fonte: Pesquisa de campo (2012). 
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Para esses vaqueiros tem que haver algum retorno financeiro e não prejuízo e 3% dos 

entrevistados não quiseram dar informações.   

 

                                      

Gráfico 15 - Vaqueiros que participariam das vaquejadas sem 

patrocínio e premiações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                 

 

 

   Diante do exposto, o Vaqueiro 15 declarou que:  

 

Se não tivesse premiações nas vaquejadas eu não participaria porque o investimento 

é muito alto. Pago um tratador para cuidar dos animais e o motorista do caminhão 

para transportá-los, fora a inscrição. E quanto maior for a premiação de um torneio, 

maior é o valor da inscrição que se paga (Informação verbal)
56

.  

 

   Assim sendo, ficou evidente nas falas dos entrevistados durante a pesquisa de campo 

que os mesmos gostam de correr nos campeonatos de vaquejada. Percebemos que todos 

citaram as premiações como atrativo para participar deste evento, deixando transparecer que o 

interesse não é só pelo esporte. Contudo, verificamos que a grande maioria dos vaqueiros 

entrevistados (60%) afirmou participar sem premiações e patrocínio, com ou sem a carteira de 

trabalho assinada, com cavalo próprio ou não, demonstrando que não é o interesse financeiro 

que prevalece, mas sim o gosto e o prazer pelo “esporte vaquejada”.  

   Por outro lado, os vaqueiros que são pagos por equipes (37%) foram bem claros ao 

afirmar que não valeria a pena competir numa vaquejada sem premiações. Esses vaqueiros, 

apesar de apreciarem a vaquejada não querem ter prejuízo financeiro, pois os mesmos não têm 

                                                           
56 Informação cedida pelo Vaqueiro 15, natural de São Gonçalo do Amarante, 30 anos, ensino médio completo, empresário, durante a 

pesquisa de campo realizada nos meses de agosto e setembro de 2012.  

 

 Fonte: Pesquisa de campo (2012). 
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carteira assinada e não ganham salário fixo. Portanto, mesmo sem premiações não 

participariam dos torneios. 

Em síntese, observamos que no transcorrer da pesquisa de campo poucas pessoas 

estavam assistindo a vaquejada e os maiores espectadores deste evento eram os empresários, 

que investem nesses torneios.  

Entretanto, a presença de frequentadores nos shows de forró é bem maior, 

demonstrando que a cultura da vaquejada é indiferente ao povo, que a mesma parece não ser 

relevante. O responsável por este acontecimento é o capital por meio dos seus agentes 

(re)produtores, quais sejam: os proprietários de parques de vaquejada, os vaqueiros, os 

empresários, incluindo os donos das equipes e os patrocinadores. Esses agentes provocaram 

mudanças em uma cultura secular, pois, para os mesmos não era suficiente lucrar, apenas, 

com as inscrições dos vaqueiros e com os patrocínios, mas sim com o arrendamento do 

espaço interno do Parque Otaviano Pessoa para os comerciantes instalarem seus quiosques, 

com a venda de ingressos para as pessoas assistirem aos shows de forró no Terreiro da Vila, 

como vimos anteriormente.  

Assim sendo, notamos que o público apreciador da vaquejada não é mais o sertanejo, o 

homem que vive no meio rural, mas as pessoas que detêm o poder do capital em suas mãos. A 

vaquejada se tornou, com o passar dos anos, um esporte regularizado por lei, no entanto, 

prestigiado e apreciado pelas elites citadinas e agrárias.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como vimos, no presente trabalho, a vaquejada na cidade de Macaíba tornou-se um 

evento voltado para o consumo e não para a apreciação desta festa secular. Constatamos que 

as atividades produzidas no espaço desta cidade, no que concerne às atividades de lazer, 

mostram a contradição existente entre o espaço do consumo e o consumo do espaço. 

Observamos pelas entrevistas realizadas com o administrador do Parque Otaviano Pessoa, os 

patrocinadores, os comerciantes, os frequentadores e os vaqueiros que os mesmos estão 

usando o espaço da referida cidade para fins lucrativos, sem levar em consideração o valor 

cultural da vaquejada, seguindo a lógica capitalista de consumo.  

Nesta perspectiva, Carlos (2001a) e Gomes, H. (1991) afirmam que a sociedade atual 

produz um espaço voltado para o consumo. Espaço este que se impõe no cotidiano das 

pessoas, que ganha valor de uso e de troca, ou seja, o espaço em sua forma-conteúdo tornou-

se mercantilizado pelo capital. Assim sendo, o espaço macaibense, utilizado pela vaquejada, 

está ligado ao plano do consumo do/no espaço, este visto enquanto lugar de acumulação, 

articulado às necessidades de reprodução da sociedade desta cidade que, também, está 

consumindo o espaço da mesma com a ajuda do sistema capitalista. 

O objetivo maior deste sistema econômico é auferir lucros, tendo como resultado a 

extinção dos valores humanos, pois, as pessoas a cada dia tornam-se individualistas, buscando 

sempre a satisfação pessoal por meio do consumo. Como resultado desse individualismo, os 

valores humanos são perdidos ou deixados de lado, visto que o que as pessoas possuem 

tornam-se mais importantes do que o cidadão, o ser humano.  

Constatamos neste estudo que o capital está conseguindo massificar todas as formas de 

cultura no espaço geográfico, inclusive a vaquejada, uma festa de origem campesina, 

tornando-a, atualmente, como afirma Maia (2003), espetacularizada a partir do momento que 

passou a ser organizada nas cidades e fazer parte da economia das mesmas.  

Neste trabalho discutimos sobre alguns elementos que são heranças deixadas pelo 

sistema capitalista de produção à sociedade e que estão presentes nos frequentadores desta 

nova configuração da vaquejada na contemporaneidade, os quais são o consumo, o fetichismo 

da mercadoria, a alienação e, juntamente, com esta última a reificação.  

Debord (2003) em sua obra “A Sociedade do Espetáculo” explica que é pelo princípio 

do fetichismo da mercadoria que a sociedade se torna dominada pelos objetos e coisas, é onde 

o espetáculo se concretiza. Segundo este autor, o mundo real é substituído por uma irrealidade 

refletida numa seleção de imagens, as quais estão acima de sua existência. O espetáculo 



146 
 

apresenta ao espaço geográfico, o mundo da mercadoria, o qual vai dominando tudo à sua 

volta, tudo que é vivido, afastando totalmente o homem de sua realidade tal e qual ela se 

apresenta. Seguindo esta reflexão, podemos dizer que a partir do momento que a vaquejada 

ganhou outra forma, com o advento do capitalismo e da modernidade, esta se transformou 

numa mercadoria rentável nas mãos dos empresários e, sucessivamente, transmutando-se num 

espetáculo. Espetáculo este agora exibido nas cidades em grandes parques construídos, 

especificamente, para atrair e produzir novos consumidores. 

Esta espetacularização da cultura da vaquejada provoca a sua negação, ou seja, a sua 

massificação. Debord (2003, p. 117) define esta massificação como “uma luta entre a tradição 

e a inovação, que é o princípio do desenvolvimento interno da cultura das sociedades 

históricas”, o qual não tem prosseguimento se não for por meio da vitória permanente da 

inovação, isto é, o novo se sobressai ao velho, é o conflito entre o novo e o arcaico no espaço 

geográfico. Esta inovação na cultura chega a partir do movimento histórico total, ou seja, a 

mesma é trazida de acordo com as mudanças da técnica de cada época. Neste sentido, o 

capitalismo é o principal responsável por este duelo entre tradição e inovação, pois a 

tecnologia está espacializada e adentra em todos os setores econômicos, assim como nas 

atividades culturais e de lazer.  

Verificamos, in locu, que o cenário da Fazenda Santa Julia, local onde foi construído o 

Parque Otaviano Pessoa e o Terreiro da Vila, não representa um espaço lúdico sertanejo. 

Observamos neste espaço um conflito entre o novo e o arcaico. O parque de vaquejada exibe 

o que há de moderno, como a casa de shows Terreiro da Vila e, ao mesmo tempo, traços 

rurais, como a presença dos cavalos, dos bois, do cheiro de estrume e de terra batida. 

Identificamos este lugar como um espaço festivo, porém, totalmente, contraditório. Não 

vimos exaltação do cotidiano, não vimos uma festa sertaneja, embora ainda mantenha 

algumas características, mas sim um evento rurbano e industrializado que produz e reproduz o 

espaço da cidade de Macaíba. 

Percebemos este fato durante os depoimentos dos entrevistados. A vaquejada se tornou 

um espetáculo, isto é, uma mercadoria, que, ao mesmo tempo, imprime outras mercadorias, 

(re)produzindo o espaço geográfico, fazendo surgir comércios dentro do parque de vaquejada, 

lojas na cidade que vendem acessórios para os vaqueiros, além de outras que vendem roupas 

femininas e masculinas com caracteres rurais, como botas com esporas, chapéus de vaqueiro, 

cintos com fivelas largas, entre outros produtos. É a moda vaqueirama produzindo o espaço 

geográfico, atraindo novos consumidores. 
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   Durante nossas conversas com os depoentes os mesmos deixaram evidente o caráter 

mercadológico que a vaquejada se transformou. O jornalista Santos, S. (2011), em sua matéria 

sobre o Parque Otaviano Pessoa, afirmou que a vaquejada é um evento que chega a faturar 

meio milhão de reais por ano; na pesquisa de campo notamos que os patrocinadores são 

atraídos por terem suas empresas divulgadas nos parques de vaquejada, como também 

contratam vaqueiros para disputarem os torneios; os comerciantes encontram no espaço de 

lazer do parque uma oportunidade de trabalhar e ganhar dinheiro com seus quiosques; os 

frequentadores estão presentes no parque para consumir bebidas e alimentos e irem aos shows 

no Terreiro da Vila e os vaqueiros participam da vaquejada não só por apreciarem o evento, 

mas para disputarem os prêmios que alguns parques de vaquejda chegam a oferecer, como o 

Parque Teodorico Bezerra, em Tangará-RN, o qual distribui R$ 240.000,00 em premiações.  

Em alguns momentos no decorrer deste trabalho nos referimos à vaquejada como um 

torneio e é, realmente, o que este evento cultural se tornou com a sua forma mercantilizada. 

De uma festa sertaneja, genuinamente, rural, transformou-se num espetáculo, em um torneio 

de competições para pessoas mais abastadas. Comprovamos este fato durante a pesquisa de 

campo. Ao vivenciarmos a vaquejada, esta não parecia ser uma festa cultural, mas sim uma 

arena, um cenário para competições. Vimos neste evento, competidores e não vaqueiros, 

vimos espectadores assistindo um esporte, empresários e comerciantes negociando e não 

apreciadores de uma cultura. Verificamos em campo que a vaquejda foi transformada num 

produto mercadológico e o lugar onde a mesma é organizada é denominado de espaço de 

consumo, o qual provoca o consumo do espaço. 

Neste contexto, aferimos que a cultura popular da vaquejada está cedendo lugar à 

cultura de massa, ou seja, à Indústria Cultural. Foi pela expressão Indústria Cultural que 

Adorno e Horkheimer também analizaram a produção e a função da cultura no capialismo, 

definindo a conversão da cultura em mercadoria, ou seja, a mesma sendo utilizada para fins 

lucrativos, a exemplo da vaquejada. 

Observamos, portanto, que está havendo em Macaíba um processo de massificação 

deste evento popular, pois, a lógica capitalista está presente na organização da vaquejada 

nesta cidade. Constatamos nos depoimentos dos entrevistados que a vaquejada não é mais 

frequentada como outrora e que, atualmente, as pessoas vão a estes eventos, apenas, para irem 

aos shows e para consumirem comidas e bebidas. Desse modo, percebemos que os 

frequentadores estão sendo atraídos, não pela presença dos vaqueiros, pela derrubada do boi e, 

muito menos, pela vaquejada em si, mas pela Indústria Capitalista em que este evento está se 

transformando.  
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Desse modo, para que o processo de massificação da cultura da vaquejada não 

provoque o desaparecimento do verdadeiro sentido da festa de vaqueiros, é necessário um 

trabalho minucioso de sensibilização junto à população local, aos vaqueiros, aos empresários, 

aos patrocinadores, aos comerciantes que trabalham nos parques e aos frequentadores. É 

importante que as pessoas compreendam que a vaquejada é um evento cultural de grande 

relevância, que conta a história, os costumes e as tradições do povo nordestino e, não apenas, 

serve para auferir lucros aos empresários, patrocinadores, comerciantes e vaqueiros. Nesse 

sentido, percebemos que o capitalismo rejeita qualquer passado e quaisquer culturas, 

incorporando o novo, neste caso a Indústria Cultural. 

Segundo Abreu (1998, p. 4) “o projeto modernizador [...] fundamentou-se na 

esperança de um futuro melhor e na rejeição do passado, na abolição dos vestígios, na sua 

superação”. Um espaço sem passado, sem raízes, isto é, sem memória, leva a sociedade a 

desvalorizar as suas origens e a sua história. Este é um dos objetivos do capitalismo, para se 

fortalecer no espaço: difunde a cultura do consumo para que a verdadeira cultura, advinda de 

um passado longínquo, como a vaquejada na região Nordeste, seja colocada em segundo 

plano, deixando de lado o verdadeiro sentido da festa de vaqueiros.  

Sendo assim, a Indústria Cultural alcança o seu intuito, atraindo as pessoas por meio 

das divulgações na mídia. Essa tem o poder de fetichizá-las e aliená-las, fazendo com que as 

mesmas criem no seu imaginário uma outra imagem do que, realmente, a cultura popular 

representa para a sociedade. Percebemos, também, em Macaíba, que o consumo do/no espaço 

é evidente no interior do Parque Otaviano Pessoa, juntamente, com o processo de 

massificação da cultura popular que, aos poucos, está se industrializando, modificando o seu 

verdadeiro sentido, sem levar em consideração suas raízes, em prol do lucro.  

Portanto, refletirmos sobre o uso do espaço e como este é consumido por meio de uma 

festa cultural foi de grande relevância para este estudo, pois verificamos, in locu, que as festas 

de vaquejada passaram por muitas transformações com o passar dos anos e compreendermos 

as mudanças sofridas, as contradições presentes, a sua influência no espaço geográfico e o 

verdadeiro significado desta festa de vaqueiros, abriu um leque de novos conhecimentos à 

ciência geográfica e outras áreas afins.  
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APÊNDICE 1 

 

 

FORMULÁRIO DE ENTREVISTA 

ADMINISTRADOR DO PARQUE DE VAQUEJADA OTAVIANO PESSOA 

 

I - DADOS DO ENTREVISTADO 

Nome:_____________________________________________________________ 

Idade:_______                 Sexo: M (  )  F (  ) 

Escolaridade:_______________Profissão:______________________ 

Cidade de origem:________________________________________ 

Nome da empresa:________________________________________ 

 

II – ENTREVISTA 

 

1) Como e quando surgiu a ideia de construir o parque de vaquejada Otaviano Pessoa? 

 

2) Há quanto tempo a família Pessoa organiza vaquejadas? 

 

3) Os senhores têm outros parques de vaquejada aqui no RN ou em outro estado da região 

Nordeste? 

 

4) A vaquejada que ocorria no Otaviano Pessoa na década de 1980 é diferente da vaquejada 

organizada atualmente? Sim (   )   Não (   ). Em caso afirmativo, o que mudou? 

 

5) Para o senhor(a) qual a importância das festas de vaquejada? 
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6) Como se organiza uma festa de vaquejada?  

 

7) Quantos eventos são organizados durante o ano no Otaviano Pessoa? 

 

8) Quantos comerciantes em média montam quiosques dentro do Parque Otaviano Pessoa? 

Eles precisam fazer algum tipo de cadastro? Como é feito? 

 

9) O Otaviano Pessoa participa de algum circuito de vaquejada? Qual ou quais? 

 

10) Quantas companhias de vaqueiros participam das vaquejadas neste parque e quais as 

companhias que são assíduas neste evento?  

 

11) O senhor(a) é proprietário de companhias de vaquejada? Qual ou quais? Essa(s) também 

competem em vaquejadas no próprio Otaviano Pessoa ou outros estados do país?  

 

12) Em que período é feita a inscrição dos vaqueiros para competir na derrubada do boi?  

 

13) Existem critérios para a inscrição dos vaqueiros? (  ) Sim (  ) Não. Em caso afirmativo, 

quais? 

 

14) Qualquer vaqueiro, independente do seu pertencimento a alguma companhia de 

vaquejada, pode participar do evento? (  ) Sim (   ) Não. O que isso representa? 

 

15) Em média quantos vaqueiros participam das festas de vaquejada no Otaviano Pessoa? 

 

16) Vocês são criadores de gado? Esses animais são criados especificamente para correr nas 

vaquejadas organizadas no Otaviano Pessoa? 

 

17) Outros criadores fornecem animais para o evento? (   ) Sim (   ) Não. Por que e como isso 

ocorre? 

 

18) Durante as festa de vaquejada é feito rodízio das reses?  
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19) Vocês recebem algum tipo de ajuda financeira do estado ou da própria Prefeitura de 

Macaíba para organizar as festas de vaquejada? 

 

20) Quais os patrocinadores das festas de vaquejada do Otaviano Pessoa? É assinado algum 

tipo de contrato com esses patrocinadores? 

 

21) Vocês são pioneiros na introdução dos shows de forró em eventos de vaquejada. De quem 

surgiu essa ideia e em que ano foi? 

 

22)  A introdução dos shows de forró nas vaquejadas do Otaviano Pessoa atraiu mais 

frequentadores para as festas de vaquejada? Em média quantas pessoas frequentam o parque 

em cada show? 

 

23) Qual o valor dos ingressos a serem vendidos aos frequentadores dos shows? 

 

24) O dinheiro investido nesta festa tem retorno financeiro? Em média quanto arrecadam em 

cada edição das vaquejadas?  

 

25) O senhor(a) acha que a vaquejada organizada no parque Otaviano Pessoa dinamiza a 

economia da cidade de Macaíba?  Sim (   )    Não (   ) 

De que forma? 

 

26) Quantos empregados permanentes e quantos empregados temporários o empreendimento 

dispõe? Temporários (   )   Permanentes (   ). No período do evento esse número 

varia?_______________ Qual a proporção?_________________________ 

27) Qual a remuneração paga aos empregados em suas distintas funções? 

 

28) O empreendimento oferece algum benefício social aos empregados? Em caso afirmativo, 

quais? 

 

28) Existe algum problema com relação à mão de obra? Em caso afirmativo, quais? 

 

30) O empreendimento enfrenta algum problema ou dificuldade no dia-a-dia do negócio? Em 

caso afirmativo, quais? 



162 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA (PPGeo) 

MESTRANDA: GILNARA KARLA 

ORIENTADOR: PROF. DR. FRANCISCO FRANSUALDO DE AZEVEDO 

 

 

APÊNDICE 2 

 

 

FORMULÁRIO DE ENTREVISTA 

PATROCINADORES DA VAQUEJADA  

 

I - DADOS DO ENTREVISTADO 

Nome:_____________________________________________________________ 

Idade:_______                 Sexo: M (  )  F (  ) 

Escolaridade:_______________Profissão:______________________ 

Cidade de origem:________________________________________ 

Nome da empresa:________________________________________ 

 

II – ENTREVISTA 

 

1) Qual ramo de atividade empresarial o senhor(a) se dedica?  

 

2) Como teve início sua empresa? Há quanto tempo está no mercado? 

 

3) Quantas pessoas trabalham em sua empresa? 

 

4) A sua empresa tem participação em outros setores da economia do RN e/ou de outros 

estados? 

 

5) O senhor(a) tem uma filial de sua empresa em Macaíba? 

 

6) Qual a relação que sua empresa mantém com o rural e a com a economia urbana do RN?  
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7) Qual a relação de sua empresa com a cidade de Macaíba?  

 

8) Há quanto tempo a sua empresa patrocina as festas de vaquejada que acontecem no parque 

Otaviano Pessoa? 

 

9) O senhor(a) tem funcionários que trabalham exclusivamente com a vaquejada?  Sim (   ) 

Não (  ). Quantos?__________________. 

 

10) Além do Otaviano Pessoa, sua empresa patrocina outras festas de vaquejada no RN ou 

em outros estados da região Nordeste? Quais? 

 

11) Para o senhor(a) anunciar sua empresa durante as festas de vaquejada no Otaviano Pessoa  

é necessário fazer algum tipo de contrato com os organizadores do evento? 

 

12) Como se dá este patrocínio? A negociação é fechada com os donos do parque ou com os 

responsáveis pelo circuito de vaquejadas? 

 

13) Em média quanto a sua empresa paga para anunciar dentro do parque Otaviano Pessoa? 

 

14) Há retorno financeiro ao patrocinar as festas de vaquejada? 

 

15) Sua empresa tem alguma companhia de vaquejada? Qual? 

 

16) Quantos vaqueiros trabalham na sua companhia? 

 

17) O senhor(a) paga aos vaqueiros um salário fixo ou só quando os mesmos competem nas 

vaquejadas? 
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APÊNDICE 3 

 

 

FORMULÁRIO DE ENTREVISTA 

COMERCIANTES DO PARQUE OTAVIANO PESSOA 

 

I - DADOS DO ENTREVISTADO 

Nome:_____________________________________________________________ 

Idade:_______                 Sexo: M (  )  F (  ) 

Escolaridade:_______________Profissão:_____________________ 

Cidade de origem:________________________________________ 

 

II – ENTREVISTA 

 

1) O senhor já foi trabalhador rural? Sim (  ) Não (  ) 

 

2) Qual a relação do senhor(a) com a vaquejada? Aprecia esta festa? 

  

3) Há quanto tempo o senhor(a) instala seu quiosque na vaquejada do Otaviano Pessoa? 

 

4) O senhor(a) instala seu quiosque em outros parques de vaquejada?  

    Sim (  ) Não (  )    

Quais?______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5) Com qual regularidade o senhor(a) instala seu quiosque em outros parques de vaquejada? 
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6) Qual motivo levou o senhor(a) a trabalhar como comerciante dentro do parque Otaviano 

Pessoa e/ou em outros parques de vaquejada? 

 

7) O senhor(a) exerce alguma atividade complementar? Sim (  )  Não (   ). Qual? Onde? 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8) O senhor(a) contrata pessoas de sua família para trabalhar no seu comércio durante as 

vaquejadas? Sim (  ) Não (  ) 

 

9) O senhor(a) conta com a ajuda de outros empregados? São temporários ou fixos? 

 

10) Seus empregados vêm do campo ou da cidade? Qual cidade? 

 

11) Alguns de seus empregados já trabalharam no campo? 

 

12) Seus empregados conhecem a vaquejada? 

 

13) É realizado algum tipo de inscrição ou cadastro para o comerciante que deseja trabalhar 

durante a vaquejada no Otaviano Pessoa? Como é feito? 

 

14) O senhor(a) paga algum tipo de aluguel para montar seu quiosque no Otaviano Pessoa? 

Qual o valor? 

 

15) Quais os produtos que o senhor(a) vende? 

 

16) Os preços dos produtos que o senhor(a) vende dentro do parque Otaviano Pessoa são 

vendidos de acordo com o preço do mercado?  

Sim (   )   Não (   )  

Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

17) Em outros parques de vaquejada que o senhor(a) trabalha ou trabalhou os preços dos 

produtos que vende são tabelados? 
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18) O senhor(a) prefere que os preços dos produtos vendidos em seu quiosque sejam 

tabelados pelos proprietários do parque ou o senhor(a) prefere atribuir o valor aos produtos 

que vende a preço de mercado? 

 

19) Quanto o senhor(a) fatura de lucro por dia quando acontecem as vaquejadas no Otaviano 

Pessoa?  

 

20) Em qual ou quais parque(s) de vaquejada o senhor(a) tem um maior lucro? 
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APÊNDICE 4 

 

 

FORMULÁRIO DE ENTREVISTA 

FREQUENTADORES DA VAQUEJADA  

 

I - DADOS DO ENTREVISTADO 

Nome:_____________________________________________________________ 

Idade:_______                 Sexo: M (  )  F (  ) 

Escolaridade:_______________Profissão:_____________________ 

Cidade de origem:________________________________________ 

 

II – ENTREVISTA 

 

1) Há quanto tempo você frequenta as festas de vaquejada? 

 

2) Como você chega à vaquejada? 

 

3) Você conhecia a vaquejada antes de se constituir como espetáculo urbano?    

      Sim (   ) Não (   ). Quando e onde?_______________________________.  

 

4) Como era a vaquejada que conheceu? 

 

5) Como você interpretava e apreciava esta vaquejada que conheceu? 

 

6) Qual a relação da vaquejada que conheceu, com a vaquejada contemporânea (moderna) 

dos dias atuais?  
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7) Você acha que a vaquejada mudou para a melhor ou para desagrado? Por quê? 

 

8) O que motiva você à participar das festas de vaquejada? 

 

9) Como você toma conhecimento destes eventos? 

 

10) Você é assíduo(a) em todas as festas de vaquejada que há no RN ou escolhe as melhores? 

Por quê? Quais? 

 

11) Você já frequentou outras vaquejadas fora do RN?  Sim (  )  Não (  ). Em caso afirmativo, 

onde e que achou destes eventos? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

12) Há quanto tempo frequenta as festas de vaquejada organizadas no parque Otaviano 

Pessoa? 

 

13) Você só frequenta a vaquejada do Otaviano Pessoa? Sim (   )  Não (  ). Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

14) Você vem exclusivamente para ver a derrubada do boi?  

 

15) O que mais atrai você às festas de vaquejada e por quê?  

     

16) Em sua opinião qual a importância da vaquejada para Macaíba? 

 

17) Você percebe alguma mudança na cidade de Macaíba quando está acontecendo a 

vaquejada no Otaviano Pessoa? 

 

18) Você acha que as festas organizadas no Otaviano Pessoa traz algum benefício para 

Macaíba? 

 

19) Você tem conhecimento se a Prefeitura de Macaíba investe na cultura vaqueirama? 
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20) Na sua opinião ocorreu mudanças nas vaquejadas? Quais? 

 

21) Para você essas mudanças na vaquejada foram: 

(   ) Ótimas    (   ) Boas   (   ) Ruins  (   ) Regulares    

22) Você frequenta os shows que acontecem no Terreiro da Vila?  

       Sim (   )   Não (   ) 

23) Você viria ao parque de vaquejada se não tivessem os shows no Terreiro da Vila? 

       Sim (   )   Não (   ) 

Por quê? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

24) Em média você gasta quanto em dinheiro para vir aos shows à noite no Otaviano Pessoa? 

 

25) O que acha dos preços dos produtos que consomem nos quiosques dentro do Otaviano 

Pessoa? 

(   ) Preço acessível  (   ) Caro  (   ) Muito caro 

26) Você frequenta sempre o mesmo quiosque ou barzinho quando vem ao Otaviano Pessoa?  

      Sim (   )  Não (   ). Por quê?  

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

27) Nos outros parques de vaquejada você também frequenta os mesmo quiosques ou 

barzinhos? 

Sim (   )  Não (   ). Por quê?  

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 5 

 

 

FORMULÁRIO DE ENTREVISTA 

VAQUEIROS 

 

I - DADOS DO ENTREVISTADO 

Nome:_____________________________________________________________ 

Idade:_______                 Sexo: M (  )  F (  ) 

Escolaridade:_______________Profissão:_____________________ 

Companhia:_____________________________________________ 

Cidade de origem:________________________________________ 

 

II – ENTREVISTA 

 

1) Você já trabalhou no campo? Sim (   ) Não (   ). Em caso afirmativo, que modalidade de 

trabalho e qual o município? 

 

2) Com que idade e como começou o seu apreço pela vaquejada? 

 

3) Você já participou das antigas festas de apartação? Sim (  )  Não (  ) 

 

4) Atualmente na festa da apartação há premiações? 

 

5) Há quanto tempo corre em vaquejadas? 

 

6) Você participa como amador ou profissional? 
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7) Você gosta de ser vaqueiro. Aprecia a sua profissão? Sim (  )  Não (  ). Por quê? 

 

8) O que lhe atrai na vaquejada? 

 

9) Quais as companhias que já trabalhou? 

 

10) Qual a sua companhia atual? 

 

11) Você pode trabalhar em mais de uma companhia de vaquejada? 

 

12) Quais os circuitos que você compete? 

 

13) Os vaqueiros são obrigados a competirem sempre no mesmo circuito? 

 

14) Você compete em vaquejadas de outros estados? Sim (  )  Não (  ). Quais? 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

15) No RN qual a vaquejada que oferece mais prêmios? 

 

16) Você participa das vaquejadas no seu próprio cavalo ou no cavalo da companhia para a 

qual você trabalha? 

 

17) Você tem outra profissão, além de ser vaqueiro? 

 

18) Você adota algum codinome (nome artístico)? Qual? 

 

19) Você já ganhou algumas vaquejadas? Sim (  )  Não (  ). Quantas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

20) Na sua opinião tem condições de uma pessoa viver bem sendo vaqueiro? 

 

21) Quais os benefícios que já conquistou sendo vaqueiro profissional? 

22) Quais as dificuldades que já passou com sua profissão (vaqueiro)? 
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23) Você e sua companhia são reconhecidos nacionalmente ou só a nível regional ou local? 

 

24) Você e sua companhia têm algum tipo de patrocínio? Sim (  )  Não (  ). Quais as empresas 

que investem no esportista vaqueiro? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

25) Você faz propaganda do patrocinador nas vaquejadas que compete? Sim (  )  Não (  ). 

Como é feita essa divulgação do seu patrocinador? 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

26) Você trabalha com carteira assinada? 

       Sim (  )  Não (  ) 

27) Você tem direito a aposentadoria como vaqueiro, já que é uma profissão reconhecida?      

       Sim (  )  Não (  ).  

28) Você presta algum outro tipo de serviço para o dono de sua companhia ou só compete nas 

vaquejadas? 

 

29) Você ganha um salário fixo para correr nas vaquejadas por essa companhia? 

 

30) Você e o dono da companhia que trabalha assinam algum tipo de contrato? 

 

31) Quando você ganha alguma vaquejada os prêmios são divididos para os componentes da 

companhia? 

 

32) Se não tivesse patrocínio e premiações nas festas de vaquejada, você participaria? 

      Sim (  )  Não (  ). Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 


