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Os Galos 

 

Na torre da igreja, num muro qualquer 

Em algum galinheiro, terreiro mulher 

O galo é seresta, ele é um seresteiro 

É relógio é alarme escondido num poleiro 

 

Disputa na arena de vida ou de morte 

A sorte lançada no brilho do esporão 

No centro da rinha ele ganha e explode 

Numa raiva danada ele come uma galinha 

 

Ciscando na areia, comendo sujeira. 

O galo é algo bem marcial 

Garanhão general de penas coloridas 

Numa aposta foi cego já não há mais saída 

É triste ver sua crista caída 

 

Faísca é o nome do galo citado 

Sua fama correu por todo o estado 

O olho que é cego segura a emoção 

O inimigo comendo a poeira no chão 

 

(Cátia de França, no disco “20 Palavras 

Girando ao Redor do Sol” de 1979) 
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RESUMO 

Essa dissertação é uma etnografia acerca da performance de atores sociais que participam 

de brigas de galos no litoral norte do estado da Paraíba, Brasil – uma região caracterizada 

pelo contato interétnico histórico entre índios da etnia Potiguara e a população não 

indígena. Ao realizar o trabalho de campo pude perceber que essas rinhas de galo se 

constituem enquanto uma prática ritual masculina difundida na região: ocorrendo dentro 

e fora da área indígena, com a participação de índios e não índios. Essa pesquisa, portanto, 

é um exercício antropológico de compreensão de uma situação limite, que se encontra 

inserida na clandestinidade e em uma zona de fronteira étnica. Nesse sentido, lanço mão 

da seguinte indagação: como se configura a interação entre índios e não índios num 

evento ritual ilegal marcado pelo enfrentamento simbólico e que tem animais não 

humanos enquanto personagens centrais? Para responder a essa questão, tomo a 

abordagem da “antropologia da performance” como filtro epistêmico e metodológico e 

analiso essas rinhas com o intuito de compreender e descrever quais as rotinas, cenários, 

personagens e conflitos que estão implicados nessa prática. Tendo em vista que os nativos 

encaram a briga de galos como um esporte em que o galo é o atleta e os humanos são 

seus treinadores, apoio-me nesse trinômio (esporte, atleta e treinador) para interpretar 

essa atividade, ou melhor, as performances dos animais humanos e não humanos. Com 

isso, pretendo apresentar um quadro de categorias, símbolos, marcas e signos verbais e 

não-verbais que suscitam um padrão dinâmico de ações pertencentes ao universo da briga 

de galos – que tem seu valor antropológico expresso no fato de ser um jogo ritualizado 

que envolve além do contato interétnico uma gama saberes, experiências, técnicas e 

emoções partilhadas coletivamente. 

Palavras-chave: Briga de Galos, Masculinidade, Ilegalidade, Interação Interétnica, 

Esporte, Antropologia da Performance; Etnicidade. 
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ABSTRACT 

This dissertation is an ethnography about the performance of social actors who participate 

in cockfights on the north coast of the state of Paraiba, Brazil – a region characterized by 

historical interethnic contact between indigenous of the ethnic group Potiguara and the 

non-indigenous population. Along the fieldwork, I realized that the cockfights are a male 

ritual practice widespread in the region: occurring inside and outside indigenous territory, 

with the participation of the indigenous and non-indigenous. Therefore, this research is 

an anthropological exercise of understanding of a limiting situation, which is inserted in 

hiding and in an ethnic border zone. Accordingly, I do the following question: how is the 

interaction between indigenous and non-indigenous in an illegal ritual event characterized 

by the symbolic confrontation and that has non-humans animals like main characters? 

Order to answer this question, I use the “anthropology of performance” as an 

epistemological and methodological filter and I analyze these cockfights in order to 

understand and describe which routines, settings, characters and conflicts are involved in 

this practice. Considering that the native people perceive the cockfight as a sport in which 

the cock is an athlete and the humans are its coaches, I support me in this trinomial (sport, 

athlete and coach) to interpret this activity, or rather, the performances of human and non-

human animals. Thus, I intend to present a framework of categories, symbols, brands and 

verbal and non-verbal signs that create a dynamic pattern of actions belonging to the 

world of cockfighting - which has its anthropological value expressed in fact of being a 

ritualized game that involves interethnic contact and a range of knowledge, experience, 

skills and emotions shared collectively. 

Keywords: Cockfight, Masculinity, Illegality, Interethnic Interaction, Sport, 

Anthropology of Performance, Ethnicity. 
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INTRODUÇÃO 

Esse trabalho tem como objetivo compreender o universo da briga de galos no 

litoral norte paraibano: a relação entre humanos e animais e as dinâmicas de interação 

entre índios e não índios – tendo em vista que esta é uma região caracterizada pelo contato 

interétnico entre indígenas da etnia Potiguara e a população não indígena. Com isso, 

pretendo trazer à tona representações intersubjetivas compartilhadas pelos frequentadores 

destas rinhas1, no intuito de descortinar um quadro de categorias, símbolos, marcas e 

signos verbais e não-verbais que ajudem a traçar um padrão dinâmico de ações 

performativas pertencentes a esse universo. 

A briga entre galos há muito tem sido um fenômeno que desperta o interesse 

humano. Registros dessa prática enquanto uma atividade de lazer e divertimento datam 

de tempos remotos. De acordo com o historiador Misael Costa Corrêa (2014, p.200), 

“estudos apontam o Sul e Sudoeste da Ásia como prováveis locais de existência e 

domesticação, o que pode ter ocorrido há mais de 5.000 anos”. Ainda segundo este autor, 

tal domesticação aconteceu primeiramente devido à agressividade natural que os 

galináceos (principalmente os machos) apresentam entre si, ou seja, antes de figurarem 

enquanto elemento do nosso cardápio alimentar estes animais foram domesticados para 

rinha. 

Atualmente no Brasil, apesar de não existir uma legislação específica sobre rinhas 

de galos, tal prática é constantemente enquadrada no Artigo 50 da Lei de Contravenções 

Penais2 e no Artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais3 – sob a acusação de que é um jogo 

                                                           
1 De acordo com o dicionário online Michaelis, esta é uma palavra derivada do termo castelhano “riña”, 

que significa briga. No Brasil, este termo serve para designar brigas entre animais promovidas por humanos, 

o que faz com que este termo sirva também para se referir ao local físico onde estas brigas são realizadas. 

2 Art. 50 da Lei das Contravenções Penais (Decreto de Lei N° 3.688/4): Estabelecer ou explorar jogo de 

azar em lugar público ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele: Pena - prisão 

simples, de três meses a um ano, e multa, estendendo-se os efeitos da condenação à perda dos moveis e 

objetos de decoração do local. § 1º A pena é aumentada de um terço, se existe entre os empregados ou 

participa do jogo pessoa menor de dezoito anos. § 2º Incorre na pena de multa, de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), quem é encontrado a participar do jogo, ainda que pela internet 

ou por qualquer outro meio de comunicação, como ponteiro ou apostador. § 3º Consideram-se, jogos de 

azar: a) o jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da sorte; b) as apostas 

sobre corrida de cavalos fora de hipódromo ou de local onde sejam autorizadas; c) as apostas sobre qualquer 

outra competição esportiva. § 4º Equiparam-se, para os efeitos penais, a lugar acessível ao público: a) a 

casa particular em que se realizam jogos de azar, quando deles habitualmente participam pessoas que não 

sejam da família de quem a ocupa; b) o hotel ou casa de habitação coletiva, a cujos hóspedes e moradores 

se proporciona jogo de azar; c) a sede ou dependência de sociedade ou associação, em que se realiza jogo 

de azar; d) o estabelecimento destinado à exploração de jogo de azar, ainda que se dissimule esse destino. 

3
 Art. 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei Nº 9.605/98): Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar 

animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: Pena - detenção, de três meses a um 
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de azar (por evolver apostas) que submete animais a maus tratos. Em contraposição a isto, 

muitos dos atores sociais envolvidos nesta prática se defendem de tais acusações 

afirmando que o galismo4 consiste num esporte milenar e que os galos de briga, por serem 

atletas, são bem melhor tratados que outros galináceos, inclusive os da indústria 

alimentícia.  

Para além dessas querelas judiciais e morais, o fato é que a briga de galos é um 

evento de enorme valor heurístico para inúmeras áreas do conhecimento. Nas Ciências 

Sociais, de maneira geral, e na Antropologia, em particular, este valor foi demonstrado 

por Clifford Geertz em seu texto intitulado “Um Jogo Absorvente: notas sobre a briga de 

galos balinesa”, escrito no ano de 1973. Por se tratar de um dos escritos mais notáveis e 

discutidos deste autor fica fácil imaginar o significado, o status e a indiscutível 

importância científica que este “objeto” assume para pensar essa área do conhecimento. 

Segundo Geertz,  

Se se toma a briga de galos, ou qualquer outra estrutura simbólica 

coletivamente organizada, como meio de “dizer alguma coisa sobre algo” (para 

invocar um famoso rótulo aristoteliano), enfrenta-se, então, um problema não 

de mecânica social, mas de semântica social. Para o antropólogo, cuja 

preocupação é com a formulação de princípios sociológicos, não com a 

promoção ou a apreciação de briga de galos, a questão é: que é que se aprende 

sobre tais princípios examinando a cultura como uma reunião de textos? 

(GEERTZ, 1978, p. 316).  

 Para me reportar ao contexto estudado, posso afirmar que a briga de galos é um 

dos “textos” importantes do litoral norte paraibano, se configurando enquanto um dos 

principais eventos de lazer do universo masculino local, ao lado do futebol. Além disso, 

como já mencionado, essa região é marcada pelo contato interétnico entre a população 

indígena da etnia Potiguara e povos não indígenas - o que do ponto de vista antropológico 

incrementa ainda mais a problemática desse “objeto”. 

Por se tratar de uma prática ilegal, para não reforçar estigmas, é importante frisar 

que as rinhas e as criações que frequentei se constituem enquanto atividades que 

ultrapassam as fronteiras étnicas locais: elas existem dentro e fora das aldeias indígenas 

e são realizadas por índios e não índios5. Estudar a briga de galos nesta região é, portanto, 

                                                           
ano, e multa. § 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, 

ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. § 2º A pena é aumentada 

de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal. 

4 Termo êmico usado para se referir a prática da briga de galos. 

5 A grande maioria das brigas de galos que frequentei, dentro e fora da área indígena, eram áreas mais 

afastadas do adensamento urbano. Isto porque os realizadores destes eventos acreditam que assim estão 

melhor protegidos da fiscalização, que é mais ostensiva nas cidades, nas áreas de maior densidade urbana. 



 

5 
 

analisar um evento interétnico, envolto na ilegalidade, com uma prática de ação cotidiana. 

É importante salientar que meu intuito com esta dissertação não é julgar tal atividade ou 

dar subsídios para isto, mas sim fazer um exercício antropológico de tentar compreender 

uma situação limite que tem sua prática inserida na clandestinidade e que envolve o 

encontro interétnico. 

Meu interesse pela briga de galos surgiu em campo, em meados de 2013. Ao 

realizar uma pesquisa sobre o consumo de bebidas alcoólicas em uma determina aldeia 

Potiguara no litoral norte paraibano6, soube que um dos meus interlocutores frequentava 

brigas de galo na região. Convidado por este, assisti, por mera curiosidade, a minha 

primeira rinha. Vi homens reunidos, galos brigando, gritos, apostas, sangue, bebidas 

alcoólicas, risadas, hostilidades, brincadeiras.... Saí pasmo do local, pois percebi que não 

havia compreendido quase nada do que se passara diante dos meus olhos! Vi um 

amontoado de ações humanas e não humanas que nunca vira antes! Ouvi um bocado de 

palavras desconhecidas! Com isso, passei a me questionar de diversos modos. Quais os 

significados dessas práticas num contexto de relações e interações interétnicas7? Como 

se organizavam estas rinhas? Quais as especificidades destas reuniões masculinas em que 

animais não humanos são o centro das atenções? Por que homens (índios e não índios) se 

reuniam para colocar estes animais em combate, torcer e apostar mesmo sabendo que é 

uma prática ilegal? Como se dá a relação entre homens e galos? As fronteiras interétnicas 

são borradas e/ou acentuadas nestes espaços de embate simbólico? Existem outras 

práticas para além da briga? Como se faz um galo de briga? 

Só para ilustrar meu tamanho desconhecimento em relação às coisas que se 

passavam diante dos meus olhos, descrevo um breve caso. Lembro que, dentre um 

turbilhão de coisas proferidas nesta minha primeira rinha, um homem gritou em alto e 

bom som num tom de desafio: “Vou vinte pra dez que o preto ganha! ”. Outro logo 

respondeu: “Caí! Quer ir trinta duro não?! Eu sou o roxo, quer ir não?!”. Neste momento 

                                                           
A maioria das criações que frequentei (que não se configuram como crime) se localizavam nos centros 

urbanos, apesar de saber e ter frequentado algumas localizadas nas aldeias. 

6 MATOS, Rafael Leal. Bebendo no Cajueiro: um ensaio etnográfico sobre o consumo de bebidas alcoólicas 

na aldeia Potiguara do Forte. Monografia de Conclusão de Curso de Ciências Sociais. UFCG, 2013. 

7 Nas pesquisas que tratam sobre o contato entre índios e não índios é comum a utilização da expressão 

“relação interétnica”. Optei por utilizar também a expressão “interação interétnica” para dar ênfase aos 

encontros face a face entre índios e não índios. Isso porque algumas situações de contato são melhores 

expressas pelo conceito “interação social” (GOFFMAN, 1985) do que pelo de “relação social”. Sendo 

assim, quando eu utilizar o termo “interação interétnica” estarei me referindo ao contato face a face entre 

indivíduos. Já quando utilizar o termo “relações interétnicas” estarei falando sobre outras facetas desse 

contato, que por ventura também incluem o contato face a face. 
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percebi que isto se tratava de uma aposta e que as cores citadas se referiam aos galos que 

estavam em combate, porém, não compreendi a lógica da aposta e, pior ainda, não 

consegui ver distinção de tonalidade entre os galos – para mim ambos eram pretos! 

Ajudado por um dos espectadores consegui perceber que um dos galos tinha uma leve 

coloração roxa, que era melhor vista quando este estava mais exposto à luz! 

Ainda neste período cheguei a frequentar mais duas rinhas, mas não tratei sobre o 

assunto no meu trabalho de conclusão da graduação, já que meu foco era o uso de bebidas 

alcoólicas e eu não sabia como trazer para o meu texto um universo tão complexo e ainda 

bastante desconhecido para mim. Porém, não parava de pensar na briga de galos como 

uma possibilidade de pesquisa de mestrado. Hoje em dia explico isto afirmando que um 

dos fatores que contribuíram para que a rinha me chamasse tanto a atenção e não saísse 

da minha cabeça a ponto de se tornar um “objeto” de pesquisa científica se deve ao fato 

dela ser um evento que guarda certas semelhanças com algumas modalidades esportivas 

que sempre aguçaram minha curiosidade: futebol e mais recentemente o MMA8. Digo 

isto porque o primeiro pensamento que tive quando vi esta reunião de homens e galos foi 

a de que aquilo que estava diante dos meus olhos parecia um espetáculo esportivo. Tive 

a impressão de estar numa arquibancada. De fato, todas essas atividades (briga de galos, 

futebol e MMA) podem ser caracterizadas enquanto performances marcadamente 

masculinas em que performers (no caso das rinhas animais não humanos) são o centro da 

atenção de um show que envolve exibição de virilidade, jocosidade, hostilidade, emoções, 

disputas, sapiência e um certo grau de periculosidade.  

Especificamente para mim, a relação entre briga de galos e futebol tem um peso 

subjetivo bastante significativo. Desde criança gosto bastante de futebol. Por influência 

do meu pai (que inclusive já atuou enquanto árbitro na Federação Paraibana de Futebol) 

e dos meus irmãos, meu time de coração é o Treze Futebol Clube, sediado na cidade de 

Campina Grande. Com a maior torcida do estado da Paraíba, o Treze é o primeiro clube 

do Brasil a adotar o galo enquanto mascote, no ano de 1925 já em sua fundação, segundo 

histórias que ouvira desde a infância e conforme atesta o site do próprio clube. Enquanto 

criança e adolescente frequentei estádios incontáveis vezes. Cheguei a acompanhar 

temporadas completas, sem perder nenhum jogo realizado em Campina Grande, além de 

frequentar alguns jogos mais decisivos em outras cidades da região. Ou seja, eu era um 

aficionado por futebol, um torcedor bastante efusivo e participativo. Com isso, fica fácil 

                                                           
8 Mixed martial arts. Em português: Artes Marciais Mistas. 
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imaginar que uma das coisas que mais fiz em minha vida foi gritar “GALO!”, com o 

intuito de apoiar meu clube de coração. 

 

 

Neste sentido, a briga de galos me chamou atenção por ser ao mesmo tempo 

estranha e familiar. Estranha, pois, desde o primeiro momento que adentrei este universo 

percebi se tratar de um ritual peculiar com ações concretas, símbolos e signos verbais e 

não verbais próprios e que eu não compreendia. Familiar por ser uma atividade com uma 

forma geral bastante semelhante a outros ritos predominantemente masculinos, como é o 

caso do futebol e do MMA. Além disso, o arquétipo do “galo de briga” já me era bastante 

próximo, já que meu clube sempre foi representado enquanto um “galo de briga”, 

“vencedor”, “brabo”, “duro”, “valente”, “que honra os seus torcedores”, “que dá 

orgulho”, etc. 

Apesar de todas essas coisas povoarem minha cabeça, o verdadeiro estopim para 

que eu decidisse de fato pesquisar a briga de galos foi a leitura do já citado texto de 

Clifford Geertz (1978) “Um Jogo Absorvente: notas sobre a briga de galos balinesa”. 

Apesar de saber da existência deste escrito, presenciei em campo as brigas citadas 

anteriormente sem ainda tê-lo lido. Só ao voltar da minha pesquisa de campo de 

graduação é que o li. Foi dessa forma que conheci o que julgo hoje ser um dos textos mais 

incríveis da antropologia. Com ele pude compreender um pouco mais do universo que 

acabara de conhecer. Através desse escrito ficou claro ser viável uma pesquisa sobre 

Imagem 1. Primeiro escudo, escudo atual e mascote do Treze Futebol Clube. Imagem retirada do site 

http://novosescudos.blogspot.com.br/2014/06/treze-fc.html. 
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rinhas, pois na minha cabeça de graduando não era tão fácil decidir pesquisar uma 

atividade controversa e principalmente ilegal. 

Após todo esse processo, já no mestrado, dei início às atividades de campo que 

deram origem a esta dissertação.  Ao todo estive em campo por quarenta e um dias, que 

foram distribuídos em três etapas. A primeira delas de apenas três dias (entre 17 e 19 de 

outubro de 2014), quando reestabeleci alguns contatos e, mesmo sem ter frequentado 

nenhuma rinha, conversei com alguns galistas sobre o meu interesse de pesquisa. Já na 

segunda etapa permaneci em campo por vinte e seis dias consecutivos (de 15 de Janeiro 

à 09 de Fevereiro de 2015). Nesse período conheci novas pessoas, frequentei brigas, 

criações, vi treinamentos, etc. Ou seja, foi nesta passagem que adentrei de fato no circuito 

composto pela briga de galos e obtive a maioria dos dados da pesquisa. Por fim, voltei 

em um terceiro momento que compreendeu em uma estadia de doze dias (entre 11 e 22 

de março de 2015). 

Nesse período em campo, conheci quatro criações e frequentei nove brigas de 

galos em cinco rinhas distintas, sempre aos fins de semana: seis delas aos sábados e outras 

três aos domingos. 

Antes de dar seguimento, gostaria de dizer que a grande maioria das brigas de 

galos que frequentei podem ser tidas como verdadeiras “peladas”9, se tomarmos de 

empréstimo uma imagem do universo futebolístico. Participei de rinhas que somavam um 

total entre quinze e cem indivíduos. Alguns desses encontros se configuravam no formato 

de um torneio, com cobrança de entrada e premiação10 para o galista vencedor, sem falar 

nas apostas que são sempre presentes; outros eram encontros mais informais, sem 

cobrança de entrada, sem premiações, apenas com apostas. Segundo meus interlocutores, 

existem rinhas muito maiores11, que são realizadas nas grandes cidades (e nas suas regiões 

metropolitanas), como: João Pessoa, Campina Grande, Recife e Natal, para citar apenas 

rinhas de cidades já frequentadas por alguns sujeitos desta pesquisa.   

                                                           
9 Expressão usada para designar jogos de futebol amadores, não profissionais. Quando um jogo profissional 

não se apresenta num nível satisfatório para os expectadores geralmente estes usam este termo para denegrir 

o jogo em questão, como por exemplo: “esta partida tá parecendo uma pelada”. 

10 Estas premiações variavam entre uma saca de milho ou de ração para os galináceos, até uma pequena 

premiação em dinheiro. 

11 Tais rinhas são de altíssimo nível em vários sentidos. Segundo os sujeitos dessa pesquisa, elas têm uma 

infraestrutura muito melhor e mobilizam um número bem maior de pessoas e de dinheiro. Estas rinhas 

podem ser tidas enquanto verdadeiros centros, que servem de modelos para brigas de galos mais periféricas, 

como é o caso das que frequentei nessa pesquisa. Poucos são os galistas desta pesquisa que já frequentaram 

ou que frequentam estes centros. Só os galistas mais renomados se atrevem a isso. 
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Apesar de existirem rinha maiores, como as citadas acima, este fato não tira a 

importância antropológica dos eventos descritos e analisados aqui. Mesmo que sejam 

menores, essas brigas de galos acontecem com uma periodicidade semanal e movimentam 

um número expressivo de indivíduos. 

 

A Briga de Galos Como um Tema que Inspira Artistas e Cientistas 

 A briga de galos tem sido mencionada, representada e/ou trabalhada em diversas 

formas de arte. Numa pesquisa rápida na internet podemos encontrar alguns exemplos 

disso12. Dentre todos encontrados, gostaria de destacar primeiramente uma obra de Carlos 

Páez Vilaró, um importante artista plástico (pintor, escultor e ceramista) uruguaio. 

 

 

 No cinema temos o filme “Cockfighter” (1974). Baseado no romance de Charles 

Willeford e roteirizado pelo mesmo, esse longa-metragem estadunidense foi dirigido por 

Monte Hellman, um importante diretor independente dos EUA na década de 70 que 

buscava representar uma américa pouco explorada pelo cinema em seu país.  Grosso 

modo, esse filme conta a história de Frank (Warren Oates), um galista durão e 

marginalizado que perdeu muito dinheiro e que ficou conhecido entre seus pares por falar 

demais nas rinhas. Por conta disso, Frank decide viver calado até o dia em que conseguir 

                                                           
12 Como esse não é o foco dessa dissertação, citarei nessa sessão apenas alguns artistas e obras de arte que 

mais me chamaram atenção. 

Imagem 2. Briga de Galos. Autoria: Carlos Páez Vilaró (1974). Técnica: 

Óleo sobre Tela. Fonte: http://www.catalogodasartes.com.br/ 

Lista_Obras_Biografia_Artista.asp?idArtista=5642. 

http://www.catalogodasartes.com.br/
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ganhar um importante torneiro de briga de galos do seu maior rival. Paralelo a trama 

central esse longa-metragem traz também o dilema vivido por Frank de ter que escolher 

entre o amor de Mary (Patricia Pearcy) e sua paixão pelas rinhas.  

 Esse é um filme bastante polêmico por mostrar galos de brigas em situações de 

rinhas reais e por trazer cenas de galos mortos e/ou bastante machucados. Porém, é uma 

película bastante realista que apresenta a briga de galos estadunidense como nenhum 

outro filme. Ele retrata as rinhas, os treinamentos, a criação, as apostas, as negociações e 

as trapaças desse universo de tal modo que demostra um envolvimento intenso entre os 

realizadores do filme e o mundo da briga de galos. 

 Outro filme que merece ser citado é “Cidade Baixa” (2005), um longa-metragem 

brasileiro que fala sobre dois amigos de infância Deco (Lázaro Ramos) e Naldinho 

(Wagner Moura), que trabalhavam juntos fazendo fretes marítimos a bordo do “Dany 

Boy”, um barco a vapor de propriedade de ambos, e que se envolvem num triangulo 

amoroso com a stripper Karina (Alice Braga). Esse filme, dirigido por Sérgio Machado 

e produzido por Maurício Andrade Ramos e Walter Sales, mostra o submundo de 

salvador, mais especificamente da região histórica conhecida como Cidade Baixa. Apesar 

de não ter a briga de galos permeando toda a obra, tal filme tem uma de suas cenas mais 

importantes rodadas numa rinha de galos real, onde os personagens Deco e Naldinho vão 

se divertir e fazem uma aposta com outro personagem presente na rinha, interpretado por 

José Dumont, que finda numa briga em que Deco é esfaqueado. Tal cena retrata a briga 

de galos, a aposta, a virilidade e a jocosidade presente nas rinhas, além de situá-la no 

contexto geral do filme, que é de submundo, pobreza, ilegalidade, prostituição, etc. 

  Na literatura temos o exemplo de Gabriel Garcia Marquez um escritor, jornalista 

e político colombiano, mais reconhecido pelas suas obras literárias que o consagraram na 

literatura internacional com seu estilo, conhecido como “realismo mágico” ou “realismo 

fantástico”. Alguns de seus escritos tem influência do universo da briga de galos, 

especialmente o conto “Ninguém Escreve ao Coronel” (1961). Tal escrito conta a história 

de um coronel e sua mulher que tiveram seu filho (galista) assassinado numa rinha por 

fazer propaganda clandestina. Este por sua vez deixou para os pais um valioso galo 

combatente de herança, que se tornou uma fonte de despesas e possível fonte de renda 

para o coronel e sua mulher, que vivem na pobreza dividindo comida com o galo e 

aguardando ansiosamente, há mais de quinze anos, por todas as sextas-feiras, a chegada 

de uma carta que trará consigo uma pensão prometida por um governo falido. 
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 Outros romances mais conhecidos de Gabriel Garcia Marquez também são 

permeados pela prática do galismo, como “Cem Anos de Solidão” (1967) e “O Amor nos 

Tempos do Cólera” (1985), suas obras principais. Apesar de a briga de galos não ter um 

papel central como no conto descrito no parágrafo anterior, ela aparece nesses dois 

romances. Em “O Amor nos Tempos do Cólera” as referências a briga de galos aparecem 

muito rapidamente, apenas em algumas descrições de localidades, ou seja, não há uma 

imersão nesse universo, apenas citações sobre o mesmo. Já em “Cem Anos de Solidão” 

um dos personagens centrais, José Arcadio Buendía, é dono de galos de briga. Desse 

modo, há nesse último romance, mesmo que timidamente, algumas cenas em rinhas e 

certas confusões e conflitos vividos por alguns personagens centrais no universo da briga 

de galos. 

 Por fim, para não me alongar muito nessas citações artísticas sobre a briga de 

galos, gostaria de falar de um exemplo musical – além da já citada música composta pela 

compositora paraibana Cátia de França – que é o disco de João Bosco, músico e 

compositor mineiro, intitulado “Galos de Briga” (1976), com uma música homônima e 

com uma capa bastante forte, com uma pata de galo armada com uma espora artificial 

bem ao centro, uma imagem de São Jorge ao lado e ao fundo uma cor “vermelha sangue” 

com um olho na parte superior, bastante intrigante. 
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 Assim como nas artes, nas ciências também existem trabalhos relativos ao 

universo da briga de galos. Como já afirmei, essa atividade é um tema conhecido nas 

Ciências Sociais, em geral, e na Antropologia, em particular, desde a publicação do texto 

Clifford Geertz já citado anteriormente. A grosso modo, nesse clássico, Geertz analisa 

esse evento ritual a partir de uma ótica interpretativa da cultura, como uma estrutura 

coletivamente organizada que expressa grande parte da cultura balinesa, ou seja, como 

um “microcosmo” que expressa um “macrocosmo”. A partir de uma “descrição densa” 

de como os eventos são organizados e de como se dão as apostas, o autor interpreta as 

rinhas e traça relações entre estas e a estrutura social e de status de Bali, fazendo 

associações metafóricas (simbólicas) e concretas entre homens e galos. 

Imagem 3. Capa do álbum “Galos de Briga” (1976), de João Bosco.   
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Devido a magnitude do texto acima citado, o tema “briga de galos” se tornou caro 

à Antropologia. Mesmo assim a produção bibliográfica a cerca desse tema na nossa área 

ainda é bastante restrita. Contudo, existem alguns trabalhos que foram encontrados e que 

merecem ser citados e apresentados brevemente. Todos eles fazem referência ao trabalho 

de Clifford Geertz. Porém, cada um deles apresenta um contexto etnográfico e/ou 

histórico específico e, além disso, trabalham certos temas ou trazem algumas 

contribuições metodológicas que merecem ser citadas e incorporadas no meu trabalho. 

Há um importante trabalho de Marie Cegarra (1987) intitulado “Le Cercle, La 

Plume, Le Sang: etude anthropologique des combats de coqs dans le nord de la France”. 

Nesse texto a autora toca em temas importantes nas rinhas de galos, que também foram 

vistos no meu contexto etnográfico, apesar de ser bastante distinto do contexto vivenciado 

por ela. Ao descrever com uma riqueza de detalhes e imagens as brigas do norte da França, 

Cegarra (1987) fala sobre o amor que os homens têm para com seus animais e descreve a 

criação (dietas e farmacologia) envolvidas nas rinhas. Dentre outros temas, a autora fala 

sobre a dinâmica dos grupos e comunidades de criadores, da reciprocidade, do código 

moral, da oralidade e do segredo envolvidos nessa atividade. 

Outro texto importante que merece menção é o de David Hicks (2007): “Blood, 

Violence, and Gender Alingment: cockfighting and kickfighting in East Timor”. Como o 

título indica, Hicks faz uma comparação entre a briga de galos e uma modalidade de luta 

(o kickfighting), ambas no Timor Leste, mais especificamente em Tetum. O autor coloca 

essas práticas marcadamente masculinas enquanto duas expressões rituais que 

compartilham um complexo de ideias e de conceitos (como sangue, violência, fertilidade, 

vida, morte, etc.) e que se constituem enquanto atividades que fornecem perspectivas 

alternativas para reconstruir e pensar identidades de gênero. O enfoque na questão de 

gênero e a análise comparativa trazida por esse autor merecem destaque. Isso porque em 

minhas discussões sobre a briga de galos praticada no litoral norte paraibano trago uma 

comparação entre essa atividade e outros esportes modernos (futebol e MMA) além de 

discutir, mesmo que de maneira incipiente, a performance de gênero existente nos espaços 

das rinhas. 

Outro interessante trabalho sobre esse tema é o de David Gómez Manrique (2009), 

intitulado “Entre Gallos y Galleras: Elementos de la cultura festiva de Bogotá”. Neste 

trabalho o autor traz a rinha de galos de Bogotá, Colômbia, aliando descrição e ensaio 

fotográfico. No texto Manrique coloca as rinhas enquanto um importante espaço de 

socialização onde estão em jogo o “horror”, o “prestígio” e o “status”, elementos 
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colocados em jogo a partir de uma encenação coletiva. Com isso, Manrique (2009) situa 

a briga de galos de Bogotá enquanto um evento importante no que tange a cultura festiva 

e popular local.  Esse trabalho se destaca entre os outros que trago aqui por incluir um 

belo ensaio fotográfico. Com imagens e poucas palavras o autor nos apresenta a briga de 

galos a partir de uma preocupação estética. Nesse sentido, esse artigo se torna uma 

referência para o meu trabalho, que também apresenta um número expressivo de 

fotografias do contexto etnográfico a que se refere, o que não é comum nos trabalhos 

sobre esse tema. 

No Brasil são poucos os trabalhos acadêmicos sobre brigas de galos. Dentre os 

trabalhos encontrados, destaco o de Renato de Carvalho Santos Silva (2011) fez uma 

dissertação importante sobre esses eventos. Este escrito tem servido de base para minha 

pesquisa, principalmente bibliográfica. No texto o autor fala sobre a briga de galos na 

região central do Rio Grande do Sul. Mesmo que ele não tenha trabalhado com a questão 

da performance nestes eventos, o texto fornece elementos importantes que devem ser 

levados em conta, pois Silva demonstra como se constitui a identidade (masculina) do 

grupo de galistas que ele analisa, a forma com que estes se relacionam entre si e entre 

outras pessoas do seu círculo social, além de enfatizar a questão da antropologia das 

emoções nos eventos por eles realizados. 

Um autor que merece destaque quando o tema é briga de galos é o historiador 

brasileiro Misael Costa Corrêa. Ele fez monografia e dissertação sobre esse tema, além 

de produzir alguns artigos importantes. Dentre esses trabalhos eu destaco sua dissertação, 

que trata sobre a briga de galos na Região Metropolitana de Florianópolis entre os anos 

de 1980 e 2011. A partir de uma abordagem histórica onde a principal fonte é a oralidade, 

este autor discorre sobre as mudanças de discursos, percepções e significados por que 

passaram essa prática ao longo do tempo. Tendo como plano de fundo a urbanização 

aliada a uma integração de “certo cosmopolitismo” da região em questão, o autor 

demonstra como no processo histórico a briga de galos foi sendo considerada uma prática 

de sociabilidade “inadequada” para um espaço em crescente modernização (CORRÊA, 

2012). 

Seguindo essa linha, mas incorporando uma discussão sobre esporte, o autor 

lançou um artigo intitulado “Esportes da Cidade e do Campo: o caso da briga de galos” 

(CORRÊA, 2013) e mais outros dois escritos que considero literatura obrigatória em 

língua portuguesa para tratar desse assunto: o primeiro é um artigo que discute o tema a 

partir da ótica do gênero, tratando essa prática como um esporte do gênero masculino e 
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outro escrito que traz importantes dados historiográficos sobre a espécie gallus gallus, 

sobre como esse animal se espalhou pelo mundo e alguns aspectos de sua relação com o 

ser humano (CORRÊA 2013, 2014).  

 

Pesquisador na Plateia: a Antropologia da Performance enquanto filtro epistêmico 

e metodológico de um espectador participante 

 Como já citado, meu primeiro pensamento ao participar da primeira briga de galos 

enquanto espectador foi: “isto parece com um espetáculo esportivo e eu estou na plateia!”. 

Ao ler o texto de Clifford Geertz (1978) logo percebi que esta minha intuição guardava 

certa semelhança com a interpretação desse autor e com a percepção que os interlocutores 

dessa pesquisa têm do que estão fazendo. Geertz olhou e descreveu a rinha balinesa 

enquanto um espetáculo teatral. No meu caso procurei observar e descrever a briga de 

galos como um evento esportivo, pois para os interlocutores desse trabalho a ideia de 

esporte tem uma centralidade bastante significativa. 

 A expressão da briga de galos como esporte surgiu para mim como uma categoria 

nativa generalizada. Além disso (ou por isso), as práticas encontradas nesse universo são, 

em sua grande maioria, semelhantes às do universo esportivo em geral. Tratar a briga de 

galos como esporte não exclui o problema de maus tratos ou da ilegalidade da ação. Pode 

haver esporte com maus tratos, assim como há práticas esportivas que são tornadas 

ilegais. Aliás, mesmo alguns galistas do contexto estudado afirmam que a briga de galos 

é uma prática com maus tratos. Outros tantos não concordam e afirmam que brigar faz 

parte da natureza de qualquer galo de raça. Porém, nenhum dos interlocutores nega que 

esta seja uma prática esportiva, que o galo é tratado como atleta e que os galistas são seus 

treinadores. 

 Ainda tratando das semelhanças e diferenças entre as metáforas do teatro (de 

Geertz) e a do esporte (dos interlocutores galistas), embora possamos identificar certa 

semelhança entre esporte e teatro (ambos são performances que envolvem desempenho, 

plateia, emoção, entretenimento, entre outras coisas), o esporte é mais marcado por 

envolver disputa, apostas, exibições de força, de destreza, de virilidade, o que o difere do 

teatro de maneira geral.  

Neste sentido, ao abordar as rinhas do litoral norte paraibano enquanto um esporte, 

estabeleço de antemão semelhanças e diferenças epistemológicas entre minha abordagem 

e a que foi dada por Clifford Geertz. Se para os balineses Geertz afirma que a briga de 
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galos “é como” um teatro, para os índios e não índios desta pesquisa a briga de galos “é” 

um esporte. Em Geertz o teatro é uma metáfora; para os galistas dessa pesquisa o esporte 

é um evento, uma ação. Se no teatro o jogo é um faz de conta, num esporte o jogo é a 

regra, que também atua enquanto dispositivo que instaura uma performance que é sempre 

atualizada a cada “jogo”.  

Mesmo assim, a abordagem geertziana da briga de galos é de grande importância 

para esse trabalho. A partir de uma ótica interpretativista, influenciada 

epistemologicamente pela hermenêutica, Geertz lê a briga de galos como um texto 

público. Como um contexto que dá significado às ações individuais. Ao apresentar a 

organização social expressa na briga de galos e a configuração das apostas, este autor 

apresenta a briga de galos (principalmente os combates mais absorventes) como uma 

dramatização pública das rivalidades, da configuração social de status e de temas e 

significados culturais como perda, morte, orgulho, masculinidade, raiva, entre outros. 

Para Geertz “assistir a brigas de galos e participar delas é, para os balineses, um tipo de 

educação sentimental" (Geertz, 1973d, p. 449) e isso também se aplica às rinhas do litoral 

norte paraibano.  

Nesse sentido, as rinhas que apresento nesse trabalho também foram vistas por 

mim como um “texto” que serve de contexto para dar significado às ações dos indivíduos. 

Também, assim como Geertz ao olhar a briga de galos balinesa, compreendi as rinhas do 

litoral norte paraibano como eventos que, em certa medida, expressam a estrutura social 

local. Uma estrutura social marcada historicamente pelo contato interétnico entre índios 

e não índios, carregada por signos de cooperação e associação, mas principalmente signos 

de conflito e de enfrentamento entre indígenas e não indígenas: principalmente de lutas 

por terra, conflitos agrários. Nesse sentido, fica claro como a briga de galos local pode 

ser compreendida como um rito que expressa essa estrutura social de cooperação e 

conflito.  

A briga de galos local é uma produção da interação entre índios e não índios e 

pode ser lida como uma dramatização das rivalidades e de temas e significados culturais 

importantes, na medida em que todo espetáculo esportivo pode ser lido desse modo. E, 

apesar dessas dramatizações serem menos generalizadas do que em Bali, menos públicas 

por se configurarem como eventos “fechados” realizados para um grupo seletos (já que 

não há brigas de galos em praças públicas, apenas em propriedades privadas) essas rinhas 

também são vistas como uma espécie de “educação sentimental” que põe em jogo certos 

elementos culturais importantes e que fazem parte da estrutura social local. Por serem 
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uma produção da interação entre índios e não índios, essas brigas de galos expressam a 

filiação e a amizade entre índios e não índios, mas também os coloca em combate, em 

disputa e em conflito. Ainda mais, assim como nas rinhas balinesas, as brigas de galos do 

litoral paraibano trabalham ideias como “perda”, “morte”, “violência”, “dor”, “força”, 

“status”, etc.  

Porém, apesar de tudo esse potencial heurístico de Geertz, algumas críticas feitas 

a esse autor, mais especificamente ao texto sobre a briga de galos balinesa, devem ser 

levadas em consideração. A partir de diálogos com a antropóloga Maria José de Alfaro 

Freire pude perceber que a etnografia desse autor sobre as rinhas balinesas não dá conta 

da diversidade, das incoerências, da ação concreta. 

A ação que ele descreve é uma ação genérica. Geertz nos traz A briga de galos 

em Bali. E não uma delas. A postura teórica e metodológica do autor, que 

produz um tipo ideal de briga de galos, não lhe permite ver a produção de 

sentidos em jogo na performance, nem os regimes simbólicos que trazem a 

multiplicidade de arranjos possíveis” (FREIRE, comunicação pessoal, 2014). 

Para dar conta dessa lacuna, principalmente no que tange à produção de sentidos, 

escolhi tratar as rinhas de galos do litoral norte paraibano levando em consideração 

primeiramente os bastidores desse ritual: as interações sociais que estão por trás dessas 

rinhas e quais os métodos e técnicas de criação e treinamento dos galináceos. Também 

descreverei cenas e situações específicas (ações concretas) que ocorreram em campo. 

Com isso, pretendo demostrar que mesmo que as rinhas do litoral paraibano tenham uma 

semelhança estrutural entre si, elas diferem umas das outras, pois ocorrem em localidades 

distintas, envolvem galistas e públicos diversos e ocorrem situações inusitadas. Para isso, 

será necessário levar-se em consideração a “análise situacional” (GLUCKMAN, 1987) 

para demostrar como se dá o arranjo em cada rinha específica. 

Além disso, utilizarei como filtro epistêmico e metodológico a abordagem da 

“Antropologia da Performance”, tendo como principais teóricos acionados neste trabalho, 

o antropólogo Victor Turner e o teatrólogo Richard Schechner. Mesmo que não possamos 

desconsiderar a influência de Geertz para os estudos de performance, como bem demostra 

John Dawsey (2013) em “Descrição Tensa: Geertz, Benjamin e Performance”, podemos 

afirmar que as abordagens da performance representadas pelos autores acima citados 

trazem novos elementos não enfatizados por Clifford Geertz e que ajudam a compreender 

a especificidade dessa pesquisa. 

Os estudos de performance podem ser tomados como uma maneira antropológica 

contemporânea de abordagem de eventos ritualizados. Desde os clássicos estudos da 
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antropologia, a temática do ritual tem sido recorrente por ser considerada como uma 

importante porta de entrada para compreender aspectos socioculturais de sociedades 

distantes (temporal e/ou espacialmente). Em “As Formas Elementares da Vida Religiosa” 

de Émile Durkheim ([1912] 2003), “A Prece” de Marcel Mauss ([1909] 1981) e “A 

Eficácia Simbólica” de Cláude Lévi-Strauss ([1949] 1975) nota-se a importância dos 

rituais, que são colocados por estes autores como uma repetição reprodutora da coesão 

do grupo. Nestes textos, apesar da prática ritual ser acionada, o foco dessas investigações 

não estava no rito propriamente, mas na crença, no símbolo, no mito. A ação era tida 

como uma maneira de acessar o universo simbólico, sendo apenas um reflexo deste. Neste 

caso, não havia lugar para as transformações provocadas pelo ritual no próprio indivíduo 

e para os processos sociais de mudança. 

Os estudos de performance em antropologia se colocam em uma direção oposta. 

Apesar de terem em comum com esses estudos clássicos a temática da eficácia, a 

abordagem da antropologia da performance, de maneira geral, está estritamente ligada à 

ideia de rito como transformador não apenas do grupo, mas também do indivíduo que sai 

da ação modificado. Na análise da performance há uma ênfase na prática, no ato, na ação. 

Isso implica a incorporação da ideia de processo social, de criatividade e de dinâmica 

social. Neste sentido, o conceito de performance pode ser compreendido como uma 

elaboração contemporânea para a análise de eventos rituais expressivos (religiosos e 

seculares) que tem como foco a interação entre indivíduos, ou seja, seus desempenhos 

(leia-se performances) em determinados contextos sociais. 

Apesar dos estudos de performance serem posteriores a Van Gennep (1978), este 

é um autor de grande importância para o desenvolvimento dessa área na antropologia. 

Isto porque, foi com ele que o ritual passou a ser analisado fora do escopo religioso. Além 

disso, com esse autor o indivíduo (que não tinha espaço com os teóricos citados mais 

acima) e seu lugar na constituição social passou a ser, mesmo que de maneira incipiente, 

problematizado. Outro aspecto importante da obra de Van Gennep é a dimensão temporal, 

que passa a ser incorporada na análise dos ritos de passagem – que são, em suma, 

marcadores temporais produzidos coletivamente, mas vividos por indivíduos específicos 

– e que têm como etapas constitutivas os momentos de “separação”, “margem” e 

“agregação”. Estas etapas são momentos ritualizados que, juntos, promovem mudanças 

na dinâmica social a partir do momento em que deslocam indivíduos de um espaço social 

para aloca-los em outro, mudando o status destes. 
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É importante salientar que apesar da influência de Van Gennep os estudos de 

performance são mais abrangentes do que a abordagem deste autor. Isto porque tais 

estudos não se restringem apenas aos ritos de passagem e, além do mais, apresentam 

outros aspectos que não foram colocados por ele e outros autores clássicos no estudo do 

ritual. De acordo com Pereira e Langdon (2012), 

Enquanto as teorias clássicas do ritual tendem a buscar os significados dos 

símbolos no processo ritual, os estudos de performance centram sua atenção 

na estética, na multidimensionalidade e na interação social, enfocando a 

contextualização do evento pelos participantes e a construção dos sentidos 

emergentes (PEREIRA & LANGDON, 2012, p. 11). 

A ênfase dos estudos de performances, portanto, está na forma e não no conteúdo, 

nos sentidos emergentes e não nos preestabelecidos. Além disso, a compreensão da 

multidimensionalidade do evento, com seus vários significados é uma questão importante 

destes estudos que traz consigo implicações metodológicas diversas – já que os indivíduos 

experienciam a performance ritual de maneira diferenciada e o observador/espectador tem 

que estar atento a isto. Porém, apesar dessa aparente unidade apresentada, os estudos de 

performance são bem variados. Existem diversas vertentes13 dentro desse campo de 

análise - o que faz com que o conceito de performance seja amplo, de tal maneira que não 

se limita a questão do ritual, perpassando a interação cotidiana. 

Um dos autores clássicos que pensa a interação social a partir do cotidiano é 

Erving Goffman (1985), interacionista simbólico e funcionalista, que se utiliza da 

metáfora teatral para analisar a vida cotidiana. Para isso ele lança mão do conceito 

metodológico de “controle das impressões”, que pode ser tido como uma manipulação 

performática por parte do pesquisador. Além disso, Goffman se utiliza de expressões 

dramatúrgicas como: personagem, ator, atuação, representação (no sentido de 

performance), fachada, cenário, região de fundo (bastidores), plateia, etc. Na 

compreensão deste autor o nosso cotidiano é performatizado, ou seja, nós tentamos 

impressionar uma determinada plateia a partir das expressões que transmitimos e 

emitimos, ou seja, através de uma atuação performática. Apesar de importante, a ênfase 

desse autor continua distante dos resultados transformadores da performance, motivo pelo 

                                                           
13 Como exemplo, temos a performance verbal, apreendida a partir de uma etnografia da fala, bastante 

trabalhada por Richard Bauman. Deixo de lado essa perspectiva e assumo a abordagem dada por Victor 

Turner, mais especificamente a de quando este autor passa a trabalhar com contextos etnográficos de 

sociedades mais amplas e a utilizar o conceito de “performance cultural” de Milton Singer (1972). 
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qual esse trabalho se utiliza mais enfaticamente dos trabalhos de Victor Turner e Richard 

Schechner.  

São teóricos como Turner e Schechner que mais aprofundam esse campo da 

performance cultural ao se influenciarem mutuamente: o primeiro um antropólogo 

iniciado por este último no universo teatral e o segundo, por sua vez, um teatrólogo 

iniciado por aquele nos estudos antropológicos. Ambos se tornaram duas das principais 

referências nos estudos de performance ao darem mais enfoque aos eventos ritualizados, 

extra-cotidianos e transformadores. 

Victor Turner (2008) em sua análise sobre eventos rituais toma o “drama” como 

uma metáfora da vida social. Neste sentido, este autor já faz uma ligação entre ritual e 

performance, entre antropologia e teatro. Influenciado por Van Gennep, Turner (1974 e 

2012) discorre também sobre momentos rituais marginalizados, em que os papeis sociais 

são suspensos. Segundo este autor, estes eventos são situações performatizadas em que a 

antiestrutura aparece, ou seja, através da performance a estrutura social e os padrões 

estabelecidos são questionados. Para análise de eventos rituais como este em sociedades 

“tribais” e/ou “agrárias” este autor institui o conceito de “liminaridade”. Já para falar 

desses momentos em sociedades intituladas como complexas ele institui o conceito de 

“liminóide”. A liminaridade é um evento ritual coletivo ligado ao processo social total de 

uma determinada sociedade que se apresenta como uma obrigação para os indivíduos. Já 

os fenômenos liminóides, conceito mais adequado para se falar do galismo no litoral norte 

paraibano, embora tenham um efeito coletivo de massa, são voltados para o lazer dos 

indivíduos e vendidos para estes como mercadorias. Dessa forma, estes momentos rituais 

se configuram como um momento de participação opcional voltado para o 

entretenimento. 

Trato a briga de galos do litoral norte paraibano enquanto um evento “liminóide” 

(TURNER, 2012) porque a prática do galismo pode ser considerada como um fenômeno 

múltiplo que se encontra inserido num contexto sociocultural múltiplo. A prática do 

galismo nesse estudo envolve uma multiplicidade de atores, índios e não índios agindo 

simultaneamente. Mesmo com a presença da população indígena Potiguara, os processos 

de “hibridização cultural” (CANCLINI, 2006) na região são intensos, ou seja, a mistura 

entre índios e não índios faz parte da história e da dinâmica atual do litoral norte da 

Paraíba, de tal maneira que esta localidade se encontra conectada com questões que 

envolvem as sociedades urbanas, citadinas com índios e não índios co-habitando nesse 

espaço. 
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Sendo assim, descrevo a briga de galos enquanto um evento “liminóide” 

interétnico: um esporte que envolve o encontro entre índios e não índios, que se 

desenvolve nos interstícios da estrutura social, que é mercantilizado tendo em vista o 

entretenimento dos indivíduos que dele participam e que envolve performances culturais, 

além da brincadeira e do jogo. 

Richard Schechner (2012), fala sobre ritual, jogo e performance, demostrando 

como estes conceitos estão imbricados. Para ele, comportamentos performáticos 

consistem numa execução de sons e gestos através de um ritual permeado pelo jogo. Neste 

sentido, “rituais são memórias em ação, codificadas em ação” (SCHECHNER, 2012, p. 

49).  Essa ação consiste na performance exercida por certos indivíduos. Para este autor, 

os rituais podem ser divididos em seculares e sagrados, mas estas categorias em muitos 

casos se sobrepõem, ou seja, vários rituais misturam em sua performance elementos 

sagrados e seculares. Para os estudos de performance, segundo Schechner, existem sete 

temas básicos oriundos dos estudos de rituais: ritual como ação, como performance; 

similaridade e diferença entre rituais humanos e animais; rituais como performances 

liminares; a teoria do processo ritual; dramas sociais; a díade eficácia e entretenimento; e 

as “origens” da performance em ritual. 

Por fim, ainda nesse campo da performance, temos Stanley Tambiah um autor que 

embora possua uma perspectiva diversa, nos interessa acionar na medida em que também 

relaciona ritual e performance. Tambiah (1985) define o ritual (um evento caracterizado 

pela formalidade, pelo estereótipo, pela condensação de ações e pela redundância destas) 

enquanto uma ação performática. Isto implica dizer que o olhar dado por ele aos eventos 

ritualizados é também distinto do olhar dado pelos autores clássicos. Estes, como foi dito, 

viam o ritual enquanto uma repetição de uma cosmologia predefinida. Crítico desta visão, 

Tambiah anseia romper a dicotomia clássica “mito versus rito”, integrando uma análise 

do conteúdo (feita pelos clássicos) com a análise da forma (foco das análises de 

performance). Para isto, Tambiah não distingue o que é dito do que é feito, para ele, num 

evento, ambas são ações rituais performativas que criam realidades quando postas em 

prática. Neste sentido, há uma dimensão prática na cosmologia de todo e qualquer ritual. 

  Sendo assim, baseado nesses estudos de performance, me debrucei sobre a briga 

de galos como um “pesquisador espectador”, tomando-a enquanto um esporte de homens 

e galos, um “drama estético” (que consiste num jogo de apostas) que ocorre num setting 

(rinha), com uma plateia (apostadores e/ou expectadores), no qual atores sociais (galistas 

índios e não índios) interagem e competem por status social e dinheiro. Ou seja, de 
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maneira geral, o momento da rinha consiste em uma performance ritual marcadamente 

masculina onde galos são colocados em embates, tendo como finalidade a aposta 

(competição) entre os participantes. Estes espaços são fechados e escondidos, mas suas 

localizações não são segredos para ninguém da região. Cada rinha tem um dono: são 

espaços que necessitam de certa manutenção e mão de obra. Sempre há venda e o 

consumo de bebidas alcoólicas, assim como de comidas chamadas genericamente de tira-

gosto. Estas são formas de renda dos donos das rinhas. Elas são organizadas sempre nos 

fins de semana, quando pode haver apenas o encontro de galistas para combinar brigas e 

apostas no local, assim como torneios organizados, quando existe cobrança de entrada 

para que os participantes vejam o “espetáculo dos galos”, além de premiação para o dono 

do galo vencedor. 

 Pretendo, ao longo dessa dissertação, trocar essa descrição generalista e simplista 

por uma etnografia mais detalhada, em que estejam presentes ações concretas e os 

bastidores deste evento. Neste sentido, o que apresentarei aqui é uma etnografia alinhada 

com a abordagem da antropologia da performance: com uma descrição etnográfica que 

abarque a diversidade e as incoerências da ação concreta, de tal maneira que fique clara 

a produção de sentidos em jogo na performance.  

Ao falar de rinhas e criações de galos combatentes específicos, perseguindo 

questionamentos colocados enquanto problemática de todo o processo de pesquisa, as 

questões que eu pretendo responder são: quais os significados que essas brigas assumem 

para a população local e que faz dessa modalidade de atividade ilegal um lazer? Como se 

organizam as brigas de galos na região? Quais as atividades de bastidor que estão para 

além do momento da briga? Como se configura a interação entre índios e não índios neste 

esporte marcado, à primeira vista, pelo enfrentamento simbólico? As diferenças étnicas 

são borradas ou acionadas nestes contextos? Existe relação entre performatividade e 

etnicidade? Como definir a participação dos galos nestas rinhas, como esta participação 

é pensada pelos humanos envolvidos? Como se dá a performance humana e animal? 

Existe relação entre ambas? 

  

Métodos e Técnicas de Pesquisa 

O método utilizado para emergir no universo composto pela briga de galos foi o 

método etnográfico, que é por excelência uma forma de conhecimento antropológica. A 

etnografia – junto com algumas de suas técnicas (observação participante, diário de 
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campo, entrevistas informais e formais, o olhar atento, o ouvir atento, o uso de recurso 

fotográfico) – por basear-se na troca intersubjetiva entre pesquisador e os sujeitos da 

pesquisa, só possível se precedida por uma relação de confiança. Esse é o método mais 

adequado para se compreender uma alteridade, principalmente quando se trata de um 

“outro” que tem sua prática inserida na clandestinidade. Sem o método etnográfico e a 

relação de confiança inerente a ele não haveria como adentrar e ser aceito nos espaços em 

que estive, pois numa rinha qualquer desconfiança em relação à minha pessoa 

inviabilizaria a pesquisa. 

A utilização do método etnográfico possibilitou o estabelecimento de uma 

interação “simétrica” com certos sujeitos da minha pesquisa, ou seja, no trabalho de 

campo certos atores deixaram de ser meros “informantes” e passaram a ser 

“interlocutores”. Esta diferenciação entre “informante” e “interlocutor” é colocada por 

Cardoso de Oliveira (1995). Segundo este autor, a categoria de informante é transposta 

na medida em que a relação entre observador e observado torna-se dialógica. Ou seja, é 

quando, no encontro etnográfico, se instaura uma relação cognitiva que vai além da mera 

coleta de informações, quando essa “relação caracteristicamente marcada como uma via 

de mão única, passa a ser de mão dupla” (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1995, p. 223). 

 Além dessa experiência dialógica, tão decisiva para a observação e a 

interpretação e de certos dados, a minha experiência pessoal em campo, a observação 

direta enquanto espectador das rinhas foi bastante decisiva. Tentei unir aqui estas 

observações com observações indiretas, baseadas na experiência de outras pessoas, nas 

observações destas. Para submergir no universo da briga de galos e compreender a lógica 

performática do grupo de galistas fez-se necessário uma observação participante 

(MALINOWSKI, 1980) para entender e descrever como, na interação (GOFFMAN, 

1985), os atores sociais atribuem sentidos às suas ações e moldam-nas no tempo e no 

espaço.  

Tendo em vista que a pesquisa etnográfica pode ser descrita enquanto um sistema 

de interação entre etnógrafo e os sujeitos da pesquisa e que nesta interação, segundo 

Berreman (1980), o pesquisador avalia os sujeitos pesquisados de acordo com a 

“quantidade de informações sobre a região interior que lhe revelam, já ele [o pesquisador] 

é avaliado por eles à base do seu tato em não intrometer-se desnecessariamente na região 

interior” (BERREMAN, 1980, p.142), o “controle das impressões” (GOFFMAN, 1985) 

se revelou como um importante instrumento metodológico no campo de pesquisa. Sem o 
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“controle das impressões” não seria possível estabelecer uma relação de confiança, 

devido à ilegalidade da briga de galos. 

Ao passo que fui penetrando no circuito das brigas de galos que acontecem dentro 

e fora da área indígena (participando dos treinamentos, das rinhas, dos torneios e de 

encontros informais com os galistas) é que pude definir a situação de maneira favorável 

e com isso conseguir penetrar nas instancias mais profundas das representações feitas 

pelos sujeitos da minha pesquisa. Desse modo, procurei ao longo da pesquisa ser admitido 

dentro desse circuito de tal forma a não parecer um observador incomodo. Nesse percurso, 

alugar uma motocicleta14 foi imprescindível para que eu pudesse frequentar o circuito da 

briga de galos e que, consequentemente, fosse aceito pelos meus interlocutores. Nos 

primeiros dias em campo, a partir de conversas informais, logo percebi que não seria 

possível realizar esta pesquisa sem um veículo como esse. As pessoas citavam galistas e 

rinhas que eram relativamente distantes do lugar onde eu me encontrava alojado, o que 

impossibilitava a viagem a pé.  

Certo sábado15 tive bastante dificuldade para ir numa rinha, que aconteceria numa 

cidade a mais de 20km de onde eu estava. Por muito tempo fiquei com alguns conhecidos 

numa aldeia, debaixo de um cajueiro, conversando e procurando uma carona para ir à 

briga de galos. Todos os galistas e os frequentadores conhecidos já estavam na rinha ou 

então não tinham como me dar carona, pois a garupa da moto já estava ocupada. Depois 

de muita perseverança, eu já querendo desistir, um rapaz, ainda desconhecido meu, surgiu 

dizendo que iria para briga de galos. Logo um amigo interlocutor intercedeu por mim e 

apresentou-nos dizendo: “leve o menino aqui, ele tá fazendo umas pesquisas aqui pela 

região e quer ver a briga de galos. Pode confiar que ele é da gente aqui e tem ‘fulano’ e 

‘beltrano’ que estão lá e conhecem ele”.  

                                                           
14 A partir de alguns contatos, após procurar por mais de quatro dias, consegui alugar uma motocicleta com 

um índio da região. Permaneci com este veículo por vinte, dos quarenta e um dias que permaneci em campo. 

15 Este era o primeiro fim de semana da segunda etapa de campo, que descrevi mais acima como a etapa 

mais importante e mais duradoura desta pesquisa. Este era um momento crucial, tendo em vista que esta 

seria a minha primeira rinha após ter iniciado minha pesquisa no mestrado. 



 

25 
 

Diante dessa situação, não sosseguei até conseguir alugar uma motocicleta para 

facilitar minha vida em campo. Após esse aluguel tudo ficou mais fácil. Logo no outro 

fim de semana, não tive nenhuma dificuldade de ir para a rinha. Ao invés de insistir na 

procura de carona, passei a ser chamado pelos frequentadores. A partir desse momento 

eu não era mais uma pessoa que precisava de carona, mas sim alguém que poderia dar 

caronas. Tenho a certeza de que estar com uma moto ajudou a definir a situação a meu 

favor, ou seja, este fato interferiu no modo como os outros passaram a me ver em campo. 

Isto porque a moto, veículo de locomoção mais difundido na região, é certamente um 

símbolo de maioridade e de masculinidade16 (ideias bastante relevantes no universo da 

briga de galos). 

 

Outras questões merecem ser citadas por terem ajudado na minha inserção e 

aceitação em campo: o consumo de bebidas alcoólicas (mesmo que moderadamente) e o 

fato de ter apostado (mesmo que apenas duas vezes em mais de dez rinhas). O consumo 

de álcool e as apostas são práticas fundamentais do mundo do galismo – mesmo que 

existam indivíduos isolados que frequentam e que não bebem e nem apostam, sem estas 

                                                           
16 Apesar de existir um número expressivo de mulheres e até crianças pilotando motocicletas na região a 

grande maioria das pessoas que possuem um veículo desses são homens adultos. É interessante destacar 

para além disso, que estes veículos são pilotados, em quase cem por cento dos casos, sem o uso de capacetes, 

sem calçados adequados e sem retrovisores. As autoridades locais não punem que assim se porta. O estranho 

é andar de moto com estes itens de segurança. Alguém que faça isto ou está se dirigindo para as cidades 

maiores da região (onde há fiscalização) ou é reconhecido como um forasteiro. Por isso, seguindo o costume 

local, pilotei sem esses itens de segurança, para ser melhor reconhecido e aceito. 

Imagem 4. As motos, os nativos e eu (à esquerda), flagrados pelo Google Street View em frente ao Posto 

Indígena, ainda na minha pesquisa de graduação em novembro de 2013. Imagem retirada do Google 

Street View. 
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práticas não há briga de galos. Enquanto pesquisador eu teria que provar “ser homem” 

para meus interlocutores e isto implicaria ter que beber e apostar em algum momento. Já 

que nas rinhas e nos tombos17 o consumo de álcool é realizado de maneira quase que 

generalizada, fiquei mais à vontade bebendo junto com meus interlocutores.  

Já no caso da aposta aconteceu o seguinte. Na minha segunda rinha enquanto 

pesquisador deste universo18, já tendo acabado a primeira briga do dia, prestes a se iniciar 

a segunda, quando o silencio imperava eu vejo a seguinte cena. Um dos galistas toma o 

centro da rinha e girando devagar, olhando para quase todos, mas sem olhar para mim, 

diz o seguinte em tom de brincadeira: “Tem gente aqui, querendo saber sobre briga de 

galo, mas que até agora não apostou! Como vai aprender desse jeito?!”. Na mesma hora, 

percebendo ser uma (in)direta comigo respondi sem hesitar: “Pois então, eu vou apostar 

dez reais no galo do rapaz aqui, contra o seu!”. Todos caíram na gargalhada e começaram 

a elogiar a minha atitude, aos seus modos, rindo e dizendo coisas como: “O menino ai é 

esperto visse, Fulano, é corajoso, cuidado com ele”.  Nesse momento alguns mais 

próximos começaram a me ajudar a compreender o que se passara na briga, quase que 

narrando-a pra mim. Aconteceu que eu ganhei esta aposta. Na briga que se seguiu fui 

desafiado novamente. Apostei mais dez reais e perdi. Depois dessa rinha fui tratado com 

mais proximidade, algumas pessoas que nem me dirigiam a palavra começaram a brincar 

comigo. Nos dias seguintes tratei de deixar claro para os mais íntimos que não estava ali 

para apostar e sim para pesquisar. Depois disso não fui mais desafiado dessa forma 

(publicamente) e passaram a me aceitar sem que eu precisasse apostar. 

A participação nesses eventos, a aposta e o consumo de álcool por parte do 

pesquisador, podem ser vistos por alguns mais moralistas como uma postura incorreta em 

campo, porém, essas práticas (inclusive as ilegais) foram absolutamente necessárias para 

minha entrada em campo. Não haveria como pesquisar esse universo clandestino sem 

dele participar em algum momento, em alguma medida. Eu não teria conseguido a 

confiança dos envolvidos nesta pesquisa sem beber em alguns momentos e sem ter 

                                                           
17 Modalidade de treinamento que simula a rinha. Neste tipo de treino os amigos se reúnem e colocam seus 

galos para brigar com proteções para tombar. Falarei melhor desta prática mais à frente. 

18 Importante lembrar que a primeira rinha que participei foi enquanto graduando pesquisador do consumo 

de bebidas alcoólicas entre os índios. 
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apostado quando fui desafiado. Isto porque estas duas práticas são encaradas como 

símbolos de masculinidade e maioridade nesse contexto.  

Enquanto pesquisador, me senti testado e desafiado em vários momentos, 

principalmente no que tange à minha frieza diante de cenas de violência entre os animais. 

Percebi que em certos momentos alguns me olhavam quando a briga estava em um 

momento crítico, quando havia um galo muito machucado, por exemplo. Em outras 

situações me chamaram para ajudar na manipulação dos galináceos, para dar remédio, 

molhá-los, etc. Nesses momentos percebia estar sendo avaliado, se teria coragem ou nojo 

de segurar o galo. Nunca neguei, obviamente. Cheguei inclusive a ajudar a levar galos 

para rinha. Acho que isto ajudou na minha inserção. Enfim, não há como escrever sobre 

este universo sem trazer um pouco da minha subjetividade. Por este motivo, acionar 

minhas emoções e sentidos ao participar de certas atividades também se constituiu 

enquanto uma fonte de dados importante. 

 Outras fontes de dados foram as anotações exaustivas dos fatos ocorridos, assim 

como a capacidade de memorização aliada à observação atenta em campo. Estas técnicas 

de pesquisa exerceram um papel central para que eu pudesse construir um quadro 

interpretativo e passível de análise. O registro de entrevistas (gravadas com celular) e o 

uso câmera digital também foi fundamental.  

 A conversa informal, o saber escutar, a observação atenta, a anotação dos fatos 

ocorridos em campo foram importantes fontes de dados. Elas foram as primeiras a serem 

acionadas. A partir da convivência cotidiana com os sujeitos em campo é que pude atentar 

para o que era importante dentro do universo da briga de galos. Só depois de muitas 

conversas informais é que consegui estabelecer uma relação de confiança com meus 

interlocutores. Foi então que me senti à vontade para introduzi o caderno de campo, 

primeiramente, e depois o celular (também usado para fazer anotações em certas ocasiões) 

em situações de interação com os pesquisados – antes disso todas as anotações eram 

realizadas apenas em momentos solitários, à noite, para registrar o que havia ocorrido ao 

longo do dia. Essa estratégia foi utilizada, pois, em se tratando de uma atividade ilegal, 

chegar logo com um caderno de campo ou com um celular, anotando coisas, poderia gerar 

desconforto e desconfiança nas pessoas em relação a mim. 

Todas as anotações feitas no caderno de campo e no celular foram realizadas de 

maneira sistemática e separadas nas seguintes modalidades: anotações metodológicas, 

teóricas, descritivas, desenhos e croquis. Todos os dias o caderno de campo e/ou o celular 

foi acionado, se constituindo enquanto as principais fontes de registro de dados. É 
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interessante notar aqui os usos, a importância e as interpretações que essas novas 

tecnologias podem ter em campo.  

O caderno de campo [...] pensado também como um dos instrumentos de 

pesquisa, ao registrar, na linha dos relatos de viagem, o particular contexto em 

que os dados foram obtidos, permite captar uma informação que os 

documentos, as entrevistas, os dados censitários, a descrição de rituais, - 

obtidos por meio do gravador, da máquina fotográfica, da filmadora, das 

transcrições - não transmitem. (MAGNANI, 1997, p. 03). 

 Gostaria de ressaltar que não substituí o caderno de campo pelo smartphone, 

apenas adicionei este como um recurso a mais para complementar e otimizar minhas 

anotações. Primeiramente, utilizei o caderno de campo nas minhas interações com os 

pesquisados, depois, ao perceber que alguns desses sujeitos utilizavam aparelhos 

celulares similares ao meu, passei a pensa-lo enquanto instrumento de pesquisa.  Foi aí 

que percebi que o smartphone, com aplicativo de anotações, me possibilitava realizar 

registros mais rápidos, além de permitir uma edição mais dinâmica e de possibilitar o 

backup dos dados, dando-me mais segurança no armazenamento das informações. Porém, 

devido a limitação da bateria desse recurso eletrônico, o caderno de campo foi o único 

meio de registro em uma série de momentos. Além disso, notei que o smartphone não me 

permitia a criação de desenhos e croquis que, mesmos sendo desenhos bastantes básicos 

devido às minhas limitações ao desenhar, permitiram-me representar e pensar certas 

realidades vivenciadas em campo. Neste sentido, o uso de papel e caneta foi 

imprescindível para mim, possibilitando maior liberdade e criatividade. Basicamente, o 

uso de desenhos e croquis me ajudaram a pensar algumas espacialidades (rinhas) e a criar 

um diagrama de parentesco dos galos19, feitos com a ajuda dos meus interlocutores. 

 Outro meio importante de captação de dados e de interação com os sujeitos dessa 

pesquisa foi a utilização do registro fotográfico, através de uma câmera digital. 

Primeiramente, pensei que haveria dificuldade com o uso desse recurso, devido a 

clandestinidade do que estava sendo estudado. Porém, em alguns momentos eu era 

convidado a filmar e fotografar as rinhas ou algum galo numa criação, sempre com a 

ressalva de não capturar os rostos dos humanos, para resguardá-los. 

                                                           
19 O parentesco desses animais é uma dimensão fundamental para os galistas. As ideias de sangue, traço e 

linhagem são fundamentais neste universo, como ficará demonstrado no decorrer desta pesquisa. 
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 O uso recurso fotográfico que a câmera digital permite foi imprescindível para 

obter a confiança para poder fotografar cada vez mais. Isso porque, de acordo com Achutti 

e Hassen,  

As câmeras fotográficas digitais garantiram consideráveis mudanças no 

trabalho de campo. Talvez sua principal diferença em relação à fotografia 

convencional seja a possibilidade de se poder ver as fotografias "no lugar" e, 

mais importante ainda, poder selecioná-las "no lugar" (ACHUTTI & 

HASSEN, 2004, 278). 

 Esse feedback permitiu que os sujeitos dessa pesquisa acompanhassem o que 

vinha sendo registrado. Esse acompanhamento só se deu no início, logo nos primeiros 

registros fotográficos. Com o tempo, eles foram se habituando a minha presença, sempre 

com a câmera na mão, de tal modo que chegou o ponto onde eu poderia fotografar sem 

restrição. Mesmo assim eu garanti que não iria usar nenhuma imagem publicamente e, 

caso viesse a usar, os rostos dos fotografados estariam borrados, para proteger suas 

identidades. 

 O uso de registro fotográfico e da produção audiovisual (também fiz vídeos que 

serviram para uma análise posterior) serviram como recursos para que o pesquisador 

pudesse compreender uma miríade de coisas (técnicas, materiais e métodos de criação e 

treinamento dos galos, sons gestos, atitudes dos “animais humanos e não humanos”20 no 

momento da briga) existentes no universo da briga de galos. O ato de fotografar e filmar, 

aliado a uma revisão acurada nos momentos em que eu me encontrava sozinho me 

permitia formular questões para o próximo dia de trabalho. É o ato de “fotografar [e 

filmar, acrescento eu] para descobrir e entender”, descrito por Guran (1997), que consiste 

em produzir fotografias [e vídeos] no momento da pesquisa de campo, no momento da 

observação participante, enquanto o pesquisador ainda está se familiarizando com o que 

está vivenciando. É a fotografia e o filme usados como ponto de partida de uma pesquisa, 

como ressalta o autor citado. 

 As fotografias foram usadas também como resultado final, registros fotográficos 

“para contar” (GURAN, 1997) o que foi vivenciado e apresentar de uma maneira 

explicativa. A partir de uma seleção de imagens, apresento-as numa linearidade lógica 

sempre intermediadas por descrições escritas, analíticas e interpretativas. Neste sentido, 

tentei fazer o uso do recurso fotográfico de maneira que este dialogasse com o texto 

escrito e vice-versa. Ambas formas de linguagem, fotografia e texto, estão apresentadas 

                                                           
20 Expressão utilizada por Richard Schecner (2012) e Tim Ingold (1994). 
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aqui de maneira complementar, para uma melhor compreensão do universo abordado. 

Isso porque 

a possibilidade de utilização de imagem não implica o seu uso excludente em 

relação ao texto. Pelo contrário: texto e imagem podem-se articular de forma 

complementar com seus aportes específicos. A natureza de texto e de imagem 

naturalmente é diferente. Importa que nos demos conta de que, no limite do 

texto, a fotografia pode avançar "iluminando" certas passagens e, no limite da 

fotografia, o texto cumpre um papel analítico insubstituível (ACHUTTI & 

HASSEN, 2004, 277). 

A entrevista formal, baseada numa roteiro semi-estruturado, foi o último 

instrumento de pesquisa acionado por mim em campo. Tive bastante dificuldade em 

aplicar esse recurso. Consegui entrevistar apenas três galistas, que aceitaram falar para o 

gravador (celular/smartphone) numa entrevista formal. Um não aceitou e disse: “homi, 

eu falo e tu anota aí no teu caderno, precisa gravar não”. Outro não compareceu no horário 

e local marcado para conversar e quando me encontrou disse: “outro dia a gente marca”. 

Sem contar que um dos entrevistados se mostrou desconfortável, sabendo que estava 

sendo gravado, não apresentando a mesma desenvoltura dos momentos informais de 

conversa com o pesquisador. Ao perceber essas resistências optei por não utilizar mais 

essa técnica de pesquisa, me restringindo as que foram descritas mais acima. Porém, 

fiquei intrigado. Por que essa resistência as entrevistas formais e a não resistência com a 

câmera fotográfica? A única explicação é que hoje em dia o hábito de fotografar e ser 

fotografado, inclusive no contexto pesquisado, é bastante comum e eu tentava fazer com 

que as fotografias fossem feitas da maneira mais informal possível. Já o fato de se 

conceder uma entrevista formal, com um roteiro semi-estruturado de perguntas não é algo 

comum. Em se tratando de um contexto ilegal esse tipo de formalidade pode assustar 

alguns. Sendo assim, abandonei a ideia de fazer entrevistas formais e trabalhei apenas 

com conversas informais.   

 

Questões Éticas: como descrever uma atividade ilegal? 

O fato da briga de galos ser uma prática inserida na clandestinidade, 

principalmente por ser tida enquanto uma atividade de maus tratos aos animais, traz uma 

série de implicações metodológicas que devem ser levadas em consideração. Alba Zaluar 

(2009), em “Pesquisando no Perigo”, fala no início do seu texto sobre a dificuldade de 

assumir uma postura relativista num mundo contemporâneo repleto de posturas 

universalistas, como é o caso dos intitulados “direitos humanos”. Nesta mesma direção, 
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e mais próximo do meu trabalho, tomo a liberdade de acrescentar à discussão os “direitos 

dos animais”, que põe em cena a discussão do relativismo antropológico no mundo de 

hoje. Tendo isso em vista, lanço mão de uma pergunta desta autora que direcionou toda 

a minha postura em campo:  

como relativizar quando a ‘cultura’ em questão é considerada juridicamente 

fora da lei e moralmente inaceitável pelos que fazem parte da mesma parcela 

da população, da mesma classe social, da mesma vizinhança? (ZALUAR, 

2009, p. 558).  

Nesse sentido, reifico algumas questões que nortearam meu trabalho assim como 

o momento da escrita. Como pesquisar algo ilegal e tido como imoral para alguns? Como 

observar uma prática que traz consigo um perigo inerente? Quais as implicações de tudo 

isso para a minha pesquisa? Como escrever sobre uma atividade ilegal sem que isso 

comprometa os sujeitos da minha pesquisa? O fato é que pesquisas como essa tem que 

estar “solidamente baseada na ética de garantir o anonimato e o sigilo sobre quem disse 

o quê” (ZALUAR, 2009) e (acrescento eu) sobre os locais onde essas práticas acontecem. 

Isso porque o “Código de Ética do Antropólogo” – criado pela Associação Brasileira de 

Antropologia na gestão de 1986-1988 e alterado na gestão de 2011/2012 – garante o 

direito de preservação da intimidade dos grupos pesquisados de acordo com seus padrões 

culturais, além de garantir também que toda a colaboração dada à pesquisa não seja 

utilizada para qualquer finalidade que venha a prejudicar o grupo investigado. 

Sendo assim, desde o início, defini que identificar os sujeitos da pesquisa não seria 

possível, para que assim eu pudesse proteger a identidade dessas pessoas. Nesse sentido, 

me utilizo de pseudônimos, para não identificar publicamente os interlocutores desse 

trabalho. Desse modo, todos os nomes pessoais que se seguem são criações fictícias. Mas 

com relação ao locus da pesquisa, como fazer? Devo ou não identificar o local da 

pesquisa? Se sim, como fazer isso sem que traga prejuízo para os pesquisados? Localizo 

em termos de Estado, Região ou Município?21 Usar a unidade geográfica de Estado não 

seria uma saída por demais ampla a ponto de comprometer as especificidades das rinhas 

que estão relacionadas com o contexto mais localizado? Usar a unidade geográfica de 

Município não seria comprometedor para os envolvidos na pesquisa? Seria a saída usar 

um termo entre estes, como é o caso do termo Região? Seria melhor criar um local fictício, 

como em algumas etnografias, a exemplo de Lygia Estevão Oliveira (1966)? 

                                                           
21 Desde o início tive a certeza de que uma unidade geográfica menor que município seria algo 

comprometedor para os sujeitos da pesquisa. 
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Porém, ao realizar o trabalho de campo fiquei um pouco mais tranquilo com esses 

questionamentos já que a participação em briga de galos na região não é um segredo 

guardado a sete chaves, como eu imaginava. Muitos moradores locais sabem da existência 

das rinhas e de sua localização, apesar de não concordarem com esta atividade. Também 

é sabido por quase todos do local quem são os adeptos do galismo. É fato que as brigas 

de galos no litoral norte paraibano não são tão generalizadas como na Bali descrita por 

Geertz (1987), onde, em certas situações, haviam rinhas realizadas em praça pública, para 

angariar fundos públicos. No entanto, pude perceber que esta atividade é bastante 

disseminada pelos Municípios que passei a ponto de sua existência ser de conhecimento 

de grande parte da população, apesar de serem geralmente realizadas em lugares remotos, 

afastadas dos centros das cidades. 

Ficou claro para mim, que as pessoas que promovem brigas de galos na região não 

têm a mínima preocupação em manter sua prática em segredo em relação ao restante da 

população local. Eles têm receio apenas do IBAMA e da Guarda Florestal, que segundo 

me foi afirmado “estão mais preocupados com os animais em extinção e com o período 

de reprodução do caranguejo”. Diante disso, escolhi trabalhar com a unidade territorial 

de Município por dois motivos: a) por ser uma unidade ampla o suficiente para não por 

os sujeitos desta pesquisa em risco; b) porque uma unidade geográfica maior do que esta 

comprometeria aspectos fundamentais desta pesquisa. 
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Litoral Norte Paraibano, Vale do Mamanguape e os Municípios desta Pesquisa 

O litoral norte paraibano é uma microrregião pertencente à mesorregião da Mata 

Paraibana. Dividida atualmente em onze municípios (Baia da Traição, Capim, Cuité de 

Mamanguape Curral de Cima, Itapororoca, Jacaraú, Mamanguape, Marcação, Mataraca, 

Pedro Régis e Rio Tinto), esta microrregião é uma área marcada atual e historicamente 

pelo contato interétnico entre índios e não índios, devido à presença tradicional do povo 

indígena Potiguara.  Desde os períodos mais remotos da colonização brasileira este 

contato vem se estendendo até os dias atuais. 

 

De acordo com Moonen e Maia (1992), no século XVI os índios Potiguara 

habitavam os limites territoriais que figuram entre o que hoje se conhece como sendo a 

cidade de João Pessoa, na Paraíba, e São Luis do Maranhão – o que consiste numa extensa 

parte de terra do litoral nordestino. Desde então, com a chegada de colonos franceses, 

portugueses e holandeses – com idas e vindas, continuidades e descontinuidades – a 

história desse povo é caracterizada pelas relações e interações interétnicas com não índios 

marcadas por chacinas, guerras, missões religiosas, trocas comerciais, alianças, etc. 

Imagem 5. Mapa da Paraíba com destaque para Litoral Norte da Paraíba. Fonte: Wikipédia. 
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 Nos dias de hoje, devido aos processos históricos de disputas de terras na região22, 

os únicos municípios que perpassam as terras indígenas já demarcadas são: Baia da 

Traição, Marcação e Rio Tinto. Por este motivo, escolhi tais localidades enquanto locus 

desta pesquisa, apesar de saber da existência de rinhas de galo em outros municípios do 

litoral norte da Paraíba, em outras regiões desse estado e até de outros estados da 

federação, como: João Pessoa – PB, Mamanguape – PB, Mataraca – PB, Campina Grande 

– PB, Recife – PE, Natal – RN (para falar apenas em rinhas já frequentadas por alguns 

dos sujeitos dessa pesquisa). 

 Baía da Traição, Marcação e Rio Tinto também fazem parte do que se conhece 

como sendo a Região Metropolitana do Vale do Mamanguape, instituída em 21 de janeiro 

de 2013. Esta região econômica conta com mais sete municípios (Cuité de Mamanguape, 

Curral de Cima, Itapororoca, Jacaraú, Mamanguape, Mataraca e Pedro Régis23), dos quais 

o município de Mamanguape figura como sendo o centro socioeconômico. Todas estas 

localidades podem ser melhor visualizadas no mapa a seguir. 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Com relação a isto ver “A Terra Somo Nossa: uma análise de processos políticos na construção da terra 

Potiguara” (AZEVEDO, 1996) e “Os Potiguara da Baía da Traição e Monte-Mor: história, etnicidade e 

cultura” (PALITOT, 2005). Já para compreender a organização política dos Potiguara ver “Amigos e 

competidores: política faccional e feitiçaria nos Potiguara da Paraíba” (VIEIRA, 2010). 

23 O único município do Litoral Norte da Paraíba que não pertence a esta região econômica do Vale do 

Mamanguape é o município de Capim. Para visualizar melhor comparar o mapa que se segue (Imagem 3) 

com o anterior (Imagem 2). 



 

35 
 

 

Os Municípios, Terras Indígenas e os Potiguara: uma região de fronteira étnica 

 Baia da Traição é a principal localidade desta pesquisa. Digo isto porque foi nesta 

cidade que me hospedei e permaneci a maior parte do tempo de pesquisa de campo. Como 

consequência disso, foi a partir da interação com os galistas desta cidade que passei a 

frequentar rinhas em outros municípios. A Baía, como é chamada pelos moradores da 

região, é tida como um dos primeiros (se não o primeiro) núcleos de colonização da 

Paraíba. Com um bioma de Mata Atlântica e uma área 102,243 km² este município, 

fundado em 02 de janeiro de 1962, se localiza a 90,0 km de distância de João Pessoa 

(capital do estado) e de acordo com estimativas do IBGE (2014), conta com uma 

população que totaliza 8.696 pessoas, das quais 5.687 são indígenas.  

A cidade de Marcação, localizada entre Baía da Traição e João Pessoa (distante 

6,8km daquela cidade e 83,2km desta), é um município recente, fundado em 01 de janeiro 

de 1997. Com um bioma de Mata Atlântica e uma área de 123,262km², Marcação possui 

uma população estimada pelo IBGE (2014) em 8.241 habitantes, desses 5.895 se auto 

intitulam como indígenas.  

 Rio Tinto  Baía da Traição 

 Cuité de Mamanguape 

Curral de Cima  

 Itapororoca 

 Mamanguape 

Jacaraú  

 Marcação 

 Mataraca 

Pedro Régis  

Imagem 6. Mapa da Paraíba com destaque para o Vale do Mamanguape e seus municípios. Criação do 

autor com base no mapa anterior. 
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Finalmente, Rio Tinto fica à 22,9km de distância de Baía da Traição, 16,0km do 

município de Marcação e 67,9km da capital do estado da Paraíba. Levado a categoria de 

município em 06 de dezembro de 1956, Rio Tinto também possui um bioma de Mata 

Atlântica e ocupa uma área de 465,666km². Com uma população estimada 23.995 

indivíduos (IBGE, 2014), dos quais 2.398 são indígenas.  

 

Baía da Traição, Marcação e Rio Tinto somam juntos um total de 13.980 indígenas 

e 26.952 não indígenas, de acordo com as estimativas do IBGE24. Como dito mais acima, 

os únicos municípios dessa região que perpassam as Terras Indígenas (TI) Potiguaras são 

os três em questão. Estas TIs são divididas em três áreas de terras contíguas: a TI 

Potiguara, a TI de Jacaré de São Domingos e a TI Potiguara de Monte Mor. Elas ocupam 

uma faixa de terra de pouco mais de trinta e três mil hectares conforme que se segue. 

                                                           
24 De acordo com o cadastramento feito pelo SIASI/SESAI/MS do ano de 2012, a população indígena 

distribuída nestes municípios somava mais de 14.000 mil indígenas. Se contabilizarmos os indígenas 

residentes em outras cidades e estados brasileiros (Mamanguape, João Pessoa, Rio de Janeiro e Rio Grande 

do Norte), a população Potiguara é de mais de 19 mil índios, segundo o O Etnomapeamento dos Potiguara 

da Paraíba (CARDOSO et. al., 2012). 

Baía da Traição Marcação    Rio Tinto 

Imagem 7. Mapa da Paraíba com destaque para os municípios da pesquisa. Criação do autor com base 

no mapa da Imagem 2. 
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Toda essa região, hoje em dia dividida em três municípios perpassados por três 

terras indígenas, como há de se imaginar, é uma localidade de enormes fluxos culturais. 

Desde os tempos mais remotos da colonização brasileira os conflitos agrários 

(re)modelam as fronteiras (espaciais e étnicas) nessa localidade. Nos dias atuais, essa é 

uma área reconhecidamente hibrida do ponto de vista sociocultural, principalmente por 

ser marcada pela presença da população indígena Potiguara, mas também por contar com 

uma população não indígena considerável (como demonstra os números citados).  

Esse contato interétnico perpassado por fluxos culturais entre índios e não índios, 

ao passo que produz uma hibridização cultural (CANCLINI, 2006), uma mistura, é 

marcado também por uma constante produção de fronteiras étnicas. Essa aparente 

contradição é a marca a estrutura social local, principalmente da estrutura social dos 

índios Potiguara. Esses indígenas, assim como grande parte dos índios do nordeste 

brasileiro, são tidos e se compreendem enquanto “índios misturados” (OLIVEIRA, 1998). 

Imagem 8.  Mapa das Terras Indígenas Potiguaras. Fonte: Etnomapeamento dos Potiguara da Paraíba 

(CARDOSO et. al. 2012). 
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Se pararmos para pensar, isso por si só demostra a contradição presente na estrutura social 

local. Isso porque a expressão “índios misturados” na medida em que traz um demarcador 

de distinção representado pelo termo “índio” (que denota uma diferenciação com relação 

aos não indígenas), traz consigo um símbolo de hibridização que demostra que há algo 

em comum com não índios. 

Para alguns, o imaginário evocado pela ideia de “índios misturados” serve para 

negar a identidade étnica dessa população, pois denota uma ideia de impureza, expressa 

principalmente pelo uso de termo caboclo. Porém, para esses indígenas, a palavra 

caboclo, a ideia de “índio misturado” e até a expressão caboclo civilizado são justamente 

demarcadores étnicos da sua diferença e singularidade perante os não índios da região. 

Para os Potiguara todas essas denominações atestam seu parentesco com os antepassados 

indígenas.  

Nesse sentido, esse trabalho assume a perspectiva teórica de João Pacheco de 

Oliveira (1998) e afirma a ideia de “índios misturado” como um demarcador de identidade 

étnica utilizado pelos “Índios do Nordeste” (e consequentemente pelos Potiguara da 

Paraíba). Esse demarcador expressa o processo histórico de conflitos e associações dessas 

populações com agentes externos (colonizadores, não índios, estado brasileiro, 

fazendeiros, etc.), que ao longo do tempo vem produzindo uma hibridização e uma 

constante remodelação das fronteiras espaciais e étnicas. 

 

Capítulos 

 Além da introdução, essa pesquisa tem em sua estrutura mais três capítulos e uma 

conclusão. O primeiro capítulo, intitulado “Briga de Galos: rotinas, bastidores e 

cenários”, apresenta o universo em questão levando-se em consideração a ideia que os 

próprios participantes humanos têm do que estão fazendo. Nesse sentido, no capítulo um, 

haverá a apresentação das rotinas, dos bastidores e dos cenários que compõe a briga de 

galos, lidos a partir do trinômio esporte/treinador/atleta (termos êmicos dessa pesquisa). 

Serão descritos, portanto, os métodos, as técnicas e os espaços de criação e treinamento, 

além da apresentação inicial das rinhas, locais onde acontecem os principais ritos dessa 

prática. 

 No segundo capítulo demonstro a relação das rinhas com o contexto local, que é 

marcado pela relação interétnica (pelas alianças e conflitos entre índios e não índios) e 

por práticas, símbolos e signos de brincadeira, lazer, violência, disputas. Nesse sentido, 
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caracterizo as rinhas como ritos “liminóides” (TURNER, 2012), por ocorrerem às 

margens da estrutura sociocultural, mas que só podem ser compreendidas se relacionadas 

com aspectos mais gerais da dinâmica local, que chamo aqui de estrutura. Desse modo, 

demonstro como as fronteiras étnicas são apresentadas e vivenciadas nas rinhas, quando 

ela é acionada e quais os significados disso. Por fim, finalizo traçando uma relação entre 

a briga de galos e a política local indígena.  

 No terceiro e último capítulo apresento o circuito das rinhas, enfatizando a 

diferença que esses espaços apresentam entre si. Posteriormente, acionando alguns 

autores da “antropologia da performance” trago uma discussão mais teórica sobre a briga 

de galos, a partir da compreensão do que vem a ser “ritual”, “performance” e “jogo”. Por 

fim, apresento algumas performances e situações específicas desses espaços, 

caracterizando-as a partir das ideias de esporte, masculinidade, disputa, confronto, risco, 

desafio, etc. 
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Quem nasceu primeiro o ovo ou a galinha? 

 Se eu disser que foi o Galo,  

Dizem que é mentira minha!  

A Galinha põe o ovo, do ovo o pinto pia,  

Mas se não fosse o galo nada disso existia! 

(Poesia recitada por um galista em campo) 

 

 

 

CAPÍTULO I 

1. BRIGA DE GALOS: ROTINAS, BASTIDORES E CENÁRIOS 

 Neste capítulo, utilizando-me da categoria nativa de esporte, demostro como este 

conceito, além de dizer muito sobre o tipo de relação estabelecida entre animais humanos 

e não humanos, ajuda a compreender uma gama de práticas, símbolos e signos que estão 

em jogo na briga de galos. Neste sentido, falarei da briga de galos enquanto um esporte 

que implica uma série de conhecimentos e técnicas de criação e treinamento que são 

compartilhadas, mantidas e modificadas tendo por base laços de amizades e hostilidade 

entre galistas. Com isso, pretendo deixar claro que os galistas se utilizam de metáforas 

esportivas para compreender e explicar o universo da briga de galos. 

 

1.1. O Conceito Nativo de Esporte 

 Como já citado anteriormente, desde o primeiro momento em que estive em 

campo, levando em consideração a forma geral que a rinha se dispunha diante dos meus 

olhos, percebi a semelhança entre ela e outras reuniões esportivas marcadamente 

masculinas, como é o caso do MMA e do Futebol. Todas estas performances implicam, 

de maneira geral, um setting, uma disputa, uma plateia e performers – que no caso da 

briga de galos são animais não humanos, mas também os humanos da plateia, como será 

discutido no terceiro capítulo. Deste então, a problemática de considerar ou não a briga 

de galos enquanto um esporte se colocou para mim. 

 Apesar de estar ciente do questionamento dos que são contrários às rinhas 

(ambientalistas de maneira geral, que discutem em blogs e sites sobre o tema), que negam 

sua condição de esporte, me proponho descrevê-la enquanto tal pelo importante fato de 

que este termo se revelou para mim enquanto uma categoria nativa bastante generalizada: 

todos os humanos que conheci e que participam dessa atividade, no contexto estudado, 
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consideram-na enquanto um esporte no qual o galo é o atleta25 e o humano é seu 

treinador. Do ponto de vista antropológico isto é bastante relevante, na medida em que 

todo e qualquer termo generalizado dessa forma torna-se revelador de uma gama de 

práticas, ritos e sentidos que são engendrados por toda e qualquer atividade. Segundo um 

dos meus interlocutores: 

O povo diz que não, mas a briga de galo é um esporte. Quem fala isso é porque 

não conhece. O galo é um atleta muito bem cuidado. Não pode ter doença 

porque são atletas, né? Como todo atleta ele é bem tratado. Olha só aqui esse 

chiqueiro26, tá tudo limpo, né não?! Agora vá ver meu banheiro vê se num tá 

sujo! Primeiro eu cuido aqui dos galos, depois cuido de mim! A gente tem todo 

um cuidado na criação e no treinamento dessas aves. Tem remédio, pré-

temporada e tudo mais. O galo só luta depois de bem tratado, de muito treino 

e descanso. Eles são atletas de verdade, verdadeiros gladiadores! Agora eu vou 

fazer o que se o instinto dele é brigar? Se ele não fizer isso nas rinhas vai fazer 

na natureza. (Zé Firmino27, galista que se percebe como descendente de índio 

e é reconhecido por seus pares como dono da melhor criação de Baía da 

Traição. Entrevista concedida em 17 de março de 2015, em meio a sua criação). 

 

 Nesta fala fica explicita a preocupação do entrevistado em rebater a opinião dos 

que não acham que a briga não é um esporte afirmando que um galo de briga é “bem 

cuidado” e justificando as rinhas a partir do “instinto” do animal  –  já que é muito comum 

encontrar-se nos argumentos dos que são contrários ao galismo a afirmação de que esta 

prática consiste em maus tratos, não em um esporte. Para além dessa querela, o 

interessante aqui é notar que concepções do universo esportivo (como “treinamento” e 

“pré-temporada”, além da necessidade do uso de fármacos específicos) são utilizadas no 

universo da briga de galos. 

 De acordo com a definição de Valdir Barbanti (2006), esporte é uma categoria que 

se refere a tipos específicos de atividades físicas e motoras, que envolvem uma 

competição formalizada e organizada, ou melhor, institucionalizada. Além disso, esta 

atividade motora competitiva e formalizada depende também das motivações subjetivas 

dos envolvidos nela para ser considerada enquanto tal. Estas motivações subjetivas 

podem ser de fatores interiores ou exteriores. As primeiras podem ser traduzidas pela 

expressão “espírito esportivo”: que se refere à satisfação do envolvimento na atividade. 

Já as segundas, as exteriores, se referem ao dinheiro, status e outras honrarias, por 

exemplo. 

                                                           
25 Este conceito existe apenas na cabeça das pessoas, ou seja, é certo que os galos não se percebem enquanto 

atletas, já que essa é uma categoria humana atribuída a eles. 

26 Termo que designa o lugar onde os galos são criados, reproduzidos e treinados. 

27 Nome fictício. 
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 É fato que a briga de galos implica atividades físicas e motoras (de humanos, mas 

principalmente de não humanos), uma organização, o envolvimento da competição 

(expressa nas apostas), além de haver motivações subjetivas interiores e exteriores dos 

humanos que a praticam (já que estes se satisfazem com esta prática, além de estarem 

interessados em dinheiro, status e honrarias). Porém, como não há como levar em 

consideração a motivação subjetiva, o “espírito esportivo” e a satisfação dos galos por 

razões ontológicas e epistemológicas, não dá, segundo o conceito acima citado, para 

classificar esta atividade enquanto esportiva. Se levarmos em consideração a 

formalização e a institucionalização da briga de galos muito menos, pois, mesmo que haja 

uma Associação Nacional de Criação e Preservação de Galos Combatentes e um 

regulamento28, esta prática continua sendo uma atividade ilegal29. Desse modo, quando 

um galista classifica sua atividade como um esporte ele está tentando dar legitimidade a 

briga de galos, comparando-a a outras práticas legalizadas, institucionalizadas e que 

envolvem a profissionalização dos seus participantes. Mesmo assim, é importante 

ressaltar que, de acordo com parâmetros legais, esta prática não pode ser considerada 

como esporte.   

 A briga de galos se originou “antes de qualquer menção a ideia de esporte, 

segundo as mais diversas fontes históricas, [...] na Ásia com a domesticação dos 

galináceos” (CORRÊA, 2013, p. 1-2). Sabe-se que o esporte (como compreendemos hoje) 

surgiu em meados do século XVIII na Inglaterra. A partir de então, a palavra “sport” 

passou a ser usada para se referir a um conjunto de práticas específicas de lazer e 

recreação que tinham como centro o desempenho físico e que, segundo Nobert Elias e 

Eric Dunning (1987), só foram possíveis devido ao “processo civilizador”, que consiste 

numa mudança nos costumes que se iniciou na Europa no início do século XV e que 

implicou numa crescente regulação da conduta e no aumento da sensibilidade dos 

indivíduos. Tal “processo civilizador” tem uma estrita ligação com a formação dos 

estados nacionais, com a urbanização e com o aumento da repressão dos excessos de 

conduta. 

 Mesmo que nesse período de surgimento dos desportos modernos algumas 

práticas que se utilizavam de animais não humanos tenham sido mencionadas como 

                                                           
28 Ver anexo 1. 

29 Vale salientar que a criação de galos combatentes não é proibida, apenas as rinhas que são. Por isso esta 

associação é possível e legal. 
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esporte30 segundo Corrêa (2013), com a crescente de urbanização algumas dessas práticas 

de lazer “desportizadas” (principalmente as rinhas) passaram a ser consideradas como um 

excesso de conduta, como atividades que ferem certas sensibilidades modernas que são 

fruto do “processo civilizador”, como é o caso do ativismo ecológico.  

Atores sociais partidários dessa nova sensibilidade ecológica negam que a briga 

de galos seja uma prática esportiva por motivos óbvios e por não quererem de modo 

algum, compará-las a certas atividades legais. Contudo, como pretendi observar o 

universo do galismo de dentro, levando em consideração as concepções e práticas dos 

que dele participam, não posso deixar de considera-lo enquanto esporte, já que essa é uma 

concepção nativa generalizada. Além do mais, as concepções e as práticas encontradas 

no universo composto pela briga de galos não me permitem pensar de outro modo, já que 

os humanos se pensam enquanto treinadores, os galos são pensados enquanto atletas, ou 

seja, existe um cotidiano de atleta imposto aos animais não humanos: há um controle de 

peso dos galos, dietas balanceadas, treinamentos variados, concentração antes das brigas, 

uso de fármacos e vitaminas para melhorar o desempenho, etc. Mesmo os que negam o 

caráter de esporte do galismo hão de convir comigo que todas estas práticas citadas são 

muito comuns no universo esportivo de hoje em dia. Além de tudo isso, no momento da 

briga a configuração dessa prática é muito semelhante a outras performances esportivas, 

mesmo que o performer principal não seja o homem, mas sim o animal não humano, há 

toda uma disputa em jogo, uma plateia, um controle de tensões, uma virilidade exibida e 

projetada nos galos, um ideal masculino em jogo. 

 

1.2. Criação 

Nessa seção deixarei de lado a descrição mais genérica sobre rinhas, esportes e 

galistas para falar de maneira mais específica, baseando-me nos dados de campo. Falo a 

partir da observação das criações que frequentei31 e de treinamentos dos quais participei, 

                                                           
30 “Corrida de cavalos, a caça, a luta entre animais, como cães, cães contra ursos, a mantança de ratos e as 

brigas de galos” (CÔRREA, 2013). 

31 Uma em especial, escolhida por ser uma referência reconhecida entre os galistas de Baia da Traição. 

Devido a sua infraestrutura, organização e higiene tal criação tornou-se de certa forma uma referência entre 

os criadores deste município. Todas as imagens que se seguem são desta criação. É importante dizer que 

seu dono manipula a identidade indígena: ora se reconhece como índio, ora como descendente. Isso porque 

ele é filho de pai índio (falecido) e mãe branca, tendo herdado a aparência física desta. Além disso, apesar 

dele ter nascido na aldeia e possuir vários parentes índios, há muito tempo ele mora fora da área indígena 

e, por isso, tem uma identidade fluida que perpassa as fronteiras étnicas da região e que permite que ele se 

coloque como índio ou apenas como descendente. Até o presente momento tal indivíduo se encontra 

cadastrado no Censo do IBGE enquanto indígena. 
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além de conversas tidas com galistas específicos da região estudada. Com isso, quero 

dizer que as ideias, as técnicas e os métodos de criação que apresento aqui e que formam 

um verdadeiro corpus de conhecimento especializado foram extraídos de uma criação 

específica e da convivência com uma rede de amigos criadores de galos de briga 

específicos da região. Apesar de algumas dessas ideias, métodos e técnicas se estenderem 

por todo o território brasileiro, elas não podem ser generalizadas como um todo para 

outras regiões do país. Só para se ter ideia da complexidade desse universo, existem até 

práticas e ideias que não se estendem nem mesmo por toda a região do litoral norte 

paraibano. Isso acontece porque que galistas variados podem incorporar práticas 

particulares partilhadas apenas entre sua rede de afinidade e até mesmo não partilhada 

com ninguém, ou seja, existem ideias e práticas secretas exclusivas de um ou outro 

treinador. Portanto, o que se segue são descrições do processo de criação de um criador 

apenas, começando pela reprodução e findando na idade adulta – que é quando, no caso 

do espécime macho, começa a vida de atleta, quando se dá início às técnicas de 

treinamento para rinha. 

A descrição de todo esse processo cotidiano é importante, pois ele é o que 

compreendo como sendo os bastidores da briga de galos. São essas atividades, técnicas e 

métodos de criação e treinamento descritos logo mais que permitem que hajam rinhas nos 

fins de semana. Ou seja, são esses saberes, métodos e práticas compartilhadas entre 

galistas amigos e que são colocadas em ação no cotidiano, que dão sustentáculo ao rito 

principal desta atividade: a rinha de galos, o combate propriamente dito. Sem uma criação 

determinada, sem um treinamento especializado não há galo de briga.  

 Uma criação de galos, também chamada de chiqueiro, além de ser um lugar onde 

esses animais são criados, treinados e reproduzidos, é também um espaço de encontro 

entre galistas e admiradores. O responsável pelo cotidiano dos galos é chamado de 

tratador, que pode ser o próprio dono ou um contratado para o serviço. Como estas 

criações acontecem nos quintais dos galistas e são uma prática ilegal, o tratador, caso 

contratado, deve ser alguém de altíssima confiança. Além disso, apenas amigos e 

possíveis compradores frequentam o local. Os possíveis compradores são sempre amigos 

de amigos, nunca ninguém entra nesses locais sem que seja indicado por outrem. Sendo 

assim, uma nova pessoa só pode surgir a partir de uma rede de relações já estabelecida, 

ou seja, ninguém chega do nada em uma criação. Além disso, há uma ética corrente entre 

os criadores de galos de briga da região: não se passa nem se vende um galo do seu sangue 

[traço ou raça] para uma pessoa desconhecida, pois esta pode querer desafiá-lo 
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posteriormente numa rinha. Isso acontece porque entre a maioria dos galistas não é 

considerado ético desafiar outro galista com animais do seu próprio sangue. Essa moral 

é uma forma de fazer com que os animais de uma determinada criação circulem apenas 

entre amigos. Essa é uma maneira de não banalizar seus animais, de fazê-los circular 

apenas em sua rede de relações, o que possibilita acompanhar a história de cada galo. 

Vale salientar que é pela história de seus animais que um galista fica conhecido, ou seja, 

sua fama está estritamente ligada à performance dos seus galos nas rinhas. 

 Os termos sangue, raça, e traço são centrais na briga de galos. Sangue é um termo 

polissêmico, que pode indicar tanto o sangue de fato, o líquido, como também indicar a 

origem de um animal, de onde ele veio, sua raça, seu traço. Nesse sentido, tais termos se 

equivalem, são sinônimos. Dizer “esse galo é sangue de Fulano” é o mesmo que dizer 

“Esse galo é dos traços (ou da raça) de Fulano”. Existem várias raças específicas de 

galos de briga na região. Falarei disso mais à frente, quando for descrever a história de 

uma determinada criação. 

Por agora, gostaria de seguir pontuando que na vida de um galináceo existem três 

fases: pinto, frango (ou franga) e galo (ou galinha). Só para se ter uma ideia, para que um 

animal se torne adulto, que é quando ele está preparado para brigar, leva-se um período 

que compreende de doze a quatorze meses. Ou seja, o processo para se obter um galo de 

briga é relativamente demorado, principalmente se compararmos com os galináceos da 

indústria alimentícia, que em muitos casos já estão sendo abatidos com vinte e um dias 

de vida. Alguns galos de briga, não raramente, podem viver até pouco mais de dez anos, 

caso não morram de nenhuma doença ou por um ataque de outro animal (cobra, por 

exemplo), nem percam a vida numa rinha (o que não é fácil, mas não é incomum), nem 

cause uma grande decepção ao seu dono, que não hesitará em leva-lo para panela. 

Uma criação é dividida levando em consideração as etapas da vida do animal. 

Grosso modo, existe um local para reprodução, outro destinado a chocar ovos, outro para 

os pintos, outro para os frangos e outro para os galos – todos no mesmo quintal. 
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Na imagem acima, temos o chiqueiro de reprodução. Este espaço é destinado ao 

cruzamento entre galos e galinhas com a finalidade de obter novos animais. Neste 

chiqueiro sempre haverá apenas um galo e várias galinhas. Pode-se perceber que o macho 

está situado no canto esquerdo da imagem, podendo ser distinguido das demais aves por 

sua altura e postura altiva. As galinhas vivem toda a sua vida neste local, apesar de que 

em certos momentos, para a manutenção espaço, elas ficam soltas no quintal. Já o galo só 

entra nesse chiqueiro quando já é um galo consagrado, ou seja, quando já tem um 

histórico de vencedor – pois não há o interesse de perpetuar os traços de um galo 

perdedor. Ele permanece no chiqueiro por um período de mais ou menos dois meses, 

quando cruza e fecunda todas as fêmeas. Os ovos mais promissores destes cruzamentos e 

que geram mais expectativas são os oriundos de uma cruza com uma galinha já 

consagrada, ou melhor, com uma galinha que já teve um filho ou que seja filha de um 

galo vencedor nas rinhas. É interessante notar que o reconhecimento das fêmeas, que 

atuam neste universo apenas enquanto reprodutoras, passa pelo desempenho dos seus 

descendentes ou ascendentes machos. Existem galos que nem brigam mais, que são 

Imagem 9. Chiqueiro de reprodução. Autoria própria (22/01/2015). 
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apenas reprodutores, que servem só para “tirar os traços, porque é galo de sangue bom”, 

como afirmou o tratador32 do local.  

Um galináceo de “sangue bom” é um animal que tem uma enorme capacidade de 

transmitir seus traços (características físicas e de estilo de luta) para os seus descendentes. 

Acredita-se que estes traços são herdados dos seus progenitores (pais, mães, avôs, avós, 

tios e tias) e que alguns animais tem uma capacidade maior de transmiti-las do que outros. 

Isto é atestado com anos de criação e cruzamento, além de testes nas rinhas. As 

características físicas (tamanho, peso, envergadura, posição das esporas, coloração das 

penas, do olho, equilíbrio do corpo, etc.) são buscadas tanto nos machos quanto nas 

fêmeas, já as características que dizem respeito ao estilo de luta (agilidade, agressividade, 

força, resistência, modo como bate no adversário, etc.) são buscadas especialmente nos 

machos desta espécie, já que são estes os únicos que se apresentam nas rinhas. Os ovos 

dos cruzamentos são chocados de maneira artificial em uma chocadeira. Um ovo desta 

criação custa em média R$ 50,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Nesta criação, o tratador é um garoto que possui relação de parentesco com o dono da criação, é sobrinho 

de mesmo. Ele recebe R$ 100,00 por semana por seu serviço, para trabalhar todos os dias no período 

matutino, de segunda a segunda, das 07 horas da manhã até meio dia. Este é o período em que são realizadas 

a maioria (quando não todos) dos cuidados de criação. O período da tarde é tido como um turno de descanso 

para os animais. A noite um ou outro cuidado de criação e alguns treinamentos são feitos pelo próprio dono. 
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A chocadeira elétrica é um ambiente artificial que simula as condições necessárias 

para que os ovos sejam chocados, a temperatura ideal mantida pelo equipamento é de 

38,1 ºC. Uma vez tirados do chiqueiro de reprodução, os ovos são marcados com a raça 

da galinha, já que todos eles são de um mesmo pai e apenas as mães são diferentes. Na 

imagem percebe-se que os ovos estão marcados com caneta esferográfica, contendo, além 

da raça, a data em que foram postos pela galinha. Colocados na chocadeira, os ovos 

passam em média vinte e um dias até que o pinto nasça. Na imagem nota-se um pinto 

recém-nascido que, logo após a foto, desceu para um lugar específico para pintos nesta 

fase. Questionado por mim sobre como se chamava este lugar, o tratador disse que é uma 

pinteira e afirmou ser “é uma espécie de berçário” – numa maneira bem didática de 

explicar ao pesquisador. 

 

 

 

 

 

Imagem 10. Chocadeira elétrica. Autoria própria (22/01/2015). 
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No detalhe da fotografia acima podemos perceber a chocadeira num plano mais 

aberto do que na imagem anterior. No canto esquerdo e ao centro há duas linhas, vermelha 

e laranja, que são usadas para marcar os pintos quando estes nascem. Isto acontece para 

que estes filhotes continuem a ser distinguidos, para que se saiba sua descendência 

materna. Em baixo da chocadeira, nota-se que há um local tapado por uma madeira 

compensada, onde há uma luz levemente avermelhada, que é a pinteira ou berçário 

mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 11. Chocadeira elétrica. Logo abaixo o berçário dos pintos, protegido por uma madeira 

compensada. Autoria própria (22/01/2015). 
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Acima temos os pintos recém nascidos, todos de um mesmo pai, mas de mães 

diferentes, como explicado anteriormente. Nesta fase da vida um pinto chega a custar em 

média R$ 100,00. A luz vermelha, ao centro, serve para elevar a temperatura do berçário 

no intuito de simular as condições naturais necessárias para um bom crescimento. Nota-

se na imagem a presença de uma galinha artificial, do lado esquerdo da lâmpada, feita de 

tecido e preenchida com espuma. Além dela, temos também no canto inferior esquerdo 

um recipiente de água que, segundo me foi relatado, já contém vitaminas de crescimento. 

Por fim, no canto direito e ao centro da fotografia temos um recipiente de comida, que 

contém ração especial para pintos, encontrada em qualquer loja veterinária e própria para 

alimentação dos filhotes até que eles atinjam a próxima etapa (ainda pintos) e saiam do 

berçário seguindo para outra espécie de pinteira, demonstrada na próxima imagem. 

 

 

 

 

Imagem 12. Berçário dos Pintos, sem a madeira compensada que o protege para facilitar a fotografia. 

Autoria própria (22/01/2015). 
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Nessa fotografia, tem-se na parte superior os galos em suas respectivas cocheiras, 

já como adultos, comendo rações especiais, com um cotidiano de atleta, que será 

explicado mais à frente. Por hora, quero ressaltar a parte central da imagem, logo abaixo 

dos galos, onde estão localizados os pintos recém saídos do berçário. Existem duas grades 

e em cada uma delas uma série de pintos, que ainda não estão definidos entre macho ou 

fêmea. Nesta fase da vida, eles bebem água com o mesmo suplemente vitamínico da fase 

anterior e comem a mesma ração alimentar, com uma pequena diferença, agora a ração é 

misturada com milho triturado (chamado de xerém), para que, segundo o tratador, eles 

“vão se acostumando a pegar milho”. Depois desse período, que dura entre um ou dois 

meses eles se tornam frango. 

 

 

 

 

 

 

Imagem 13. Na parte de cima galos e abaixo os pintos na pinteira. Autoria própria (22/01/2015). 
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No primeiro plano da imagem observam-se dois frangos machos, irmãos de pai, 

mas não de mãe. Ambos com aproximadamente cinco meses. No segundo plano, lá atrás, 

temos uns frangos menores, alguns irmãos de pai e mãe e outros apenas de pai. Neste 

momento de suas vidas eles são soltos no terreiro e além de comerem ração para frango, 

eles ciscam e comem outras coisas que encontram no quintal. Algumas vezes os criadores 

jogam pão, resto de comida e até um coco aberto para complementar a alimentação dos 

mesmos. Além de vitaminas na água eles recebem remédios contra doenças. Este é o 

período mais livre de suas vidas. Depois disso, com cerca de nove meses de vida o frango 

começa a se enterreirar, termo nativo que designa o momento em que estes animais 

começam a querer dominar território e a disputa-lo com os outros galos que se encontram 

ao seu redor. Segundo informações, até com galos adultos que estão presos em suas 

cocheiras eles querem brigar. Quando isto acontece eles são separados uns dos outros e 

começam a viver como os adultos, presos. Este é o começo de sua transição para a 

maturidade, que é alcançada após o primeiro processo de muda, que acontece geralmente 

entre o décimo quarto e o décimo oitavo mês de vida. 

Imagem 14. Frangos soltos no quintal. Autoria própria (06/02/2015). 
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Neste período de mudança para a fase adulta os frangos perdem todas as suas 

penas e ganham novas. É isto que os galistas denominam de muda. Esse processo dura 

cerca de cinco a seis meses para findar e acontece todo ano, só após a primeira muda é 

que o galo alcança a maturidade. Durante esse processo acredita-se que o galo fica fraco, 

pois despende muita energia para mudar todas suas penas. Sendo assim, um galo adulto, 

já atleta, não treina e nem briga neste período, para não prejudicar seu rendimento. Nessa 

fase é permito a um galo apenas ficar na sua cocheira ou então reproduzir.  

 

Percebe-se que existe na coxa deste galo fotografado alguns canudos por onde 

brotam as novas penas. As antigas já caíram para dar espaço às novas. Estes “canudos” 

são chamados também de canhão. O processo de muda só termina quando tais canhões 

desaparecem e o animal está completamente coberto com uma nova plumagem. Quando 

isto acontece o frango se torna galo e está pronto para ser treinado e começar sua rotina 

de atleta, que será descrita adiante. Esse primeiro processo de muda da vida de um 

galináceo pode ser descrito como um “rito de passagem” animal para os seus treinadores, 

já que é com esse processo que o animal é considerado adulto e terá toda a sua vida 

Imagem 15. Foto da coxa de um frango em processo de muda recém iniciado.  Autoria própria 

(28/01/2015). 
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modificada. A partir de então, esses animais têm sua vida voltada para as rinhas, sendo 

considerados por seus donos como verdadeiros atletas.  

A morte dos galináceos pode se dar nas rinhas (algo não tão comum, mas que pode 

ocorrer), por alguma doença ou até por velhice. Os animais que morrem nas rinhas “vão 

para panela” como costumam dizer. Em alguns casos, eles são cozinhados na própria 

rinha para servir de tira-gosto, ou seja, para acompanhar o consumo de bebidas alcoólicas. 

Em outras situações, caso alguém na rinha se interesse, o animal é vendido pelo seu dono 

a um preço ínfimo (R$ 10,00, por exemplo) para também servir de alimento. O 

interessante é que esses animais são sempre cozinhados na panela de pressão, pois como 

me disseram, sua carne é dura, devido aos treinamentos. Os animais que morrem nas 

cocheiras por doença são enterrados ou jogados no lixo, pois não serve de alimento 

devido à sua doença, por vezes misteriosa. Por fim, há os que morrem de velhice. 

Geralmente esses animais são galos vencedores, que já não lutam mais devido a sua idade, 

mas são reprodutores em uma determinada criação. 

    

1.3. Vida de Atleta: cotidiano e treinamento 

Acredita-se que um galo não aprende a brigar. Como me foi colocado em campo: 

“ele briga por instinto, é a sua natureza”. Para os galistas cada galo já traz consigo um 

estilo de combater que é herdado dos seus progenitores, especialmente dos machos da sua 

família, como já foi afirmado mais acima. As técnicas e os métodos de criação e 

treinamento da fase adulta servem apenas para melhorar o preparo físico desses animais, 

para aprimorar o rendimento deles tornando-os “verdadeiros atletas”. 

 Nesse sentido, quando um galo atinge a maturidade sua vida é modificada de 

maneira radical. Sua alimentação, seu manejo, seu cotidiano é alterado tendo em vista a 

performance desses animais nas rinhas. Não basta ser adulto para ser um galo de briga, 

ele precisa passar por todo um processo que inclui técnicas e métodos de criação e 

treinamento para ser visto como um atleta a ser colocado para combater.  Dessa forma, 

percebe-se que é através da performance humana, das técnicas e conhecimentos destes 

que um galo se torna combatente. É interessante notar que é através desse processo que 

os donos (treinadores) conhecem seus animais. É assim que eles constatam se o animal 

herdou ou não o estilo de luta dos seus progenitores. A partir desse momento, os conceitos 

chaves que norteiam e definem a relação entre humanos e animais são os termos: 

treinador e atleta. Essa questão será melhor explorada mais à frente. Por hora, descreverei 
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apenas certas técnicas de criação e treinamento, que me foram descritos através do uso de 

metáforas desportivas. 

 Na vida de atleta o galo passa a maior parte do seu tempo nas cocheiras. Como 

me disse o tratador “a cocheira é o apartamento deles, onde ele está concentrado”. É onde 

o galo dorme, acorda e se alimenta. Quando ele está fora desse espaço está realizando 

alguma atividade de treinamento. A cocheira deve ser um lugar construído na sombra e 

com uma estrutura confortável, para que o animal não se machuque, nem se desgaste. A 

manutenção desse local é realizada periodicamente, pois não pode haver umidade, para 

que os atletas não adoeçam. 

  

Na imagem acima se percebe que no chão de cada cocheira existe pó de serra, que 

é usado para não calejar o pé do animal, garantir a absorção dos excrementos, mantendo 

assim a higiene. Nota-se também certos potes ao centro de cada cocheira, que são usados 

para colocar comida, água ou algum eventual remédio. A alimentação dos galos é bem 

balanceada. Consiste numa mistura de ração para galos, xerém (milho triturado) e 

legumes (cenoura, beterraba, couve) – o que faz desse alimento algo rico em vitaminas e 

nutrientes que se julgam necessários para o desempenho dos galos nas rinhas. Nas 

Imagem 16. Tratador realizando a manutenção das cocheiras. Autoria própria (17/03/2015). 
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cocheiras estes animais têm sua vida, seu descanso. Fora delas eles têm sua rotina de 

treinamento que inclui ficar nos passeadores33, pegar de mão34 e o tombo35, além de 

massagens, banhos de relaxamento e escovações periódicas das penas. Só após todo esse 

processo, que dura entre oito e doze semanas de atividades diárias, é que um galo está 

pronto para combater. Vale lembrar que nem todos os galistas seguem essa recomendação 

e colocam seus animais em combate antes do tempo de treinamento recomendado. 

Alguns, por terem poucos galos, colocam seus animais para brigar com menos tempo de 

treinamento, por julgar que o mesmo está preparado com menos tempo.  

Isso gera uma série de discussões e acusações entre os galistas. Alguns dizem que 

quem não respeita esse tempo mínimo de oito semanas está maltratando seu animal, por 

colocá-lo pra combater sem o devido preparo. Outros se defendem dizendo que não 

precisa de todo esse rigor e dizem que intensificam os treinos para obter resultados mais 

rápidos. Outros até são acusados de não suportar passar um fim de semana sem ter um 

animal para ir pra rinha, de ser um viciado que faz de tudo para estar nesses espaços, 

inclusive levar o animal com condições inadequadas. 

 

 

 

                                                           
33 Equipamentos que permite que os galos tomem banho de sol, além do fortalecimento das pernas. 

34 Uma série de exercício que os humanos fazer juntos com seus galos para fortalece-los. 

35 Simulação de uma rinha, em que os galos são protegidos para não se machucarem. 
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 Os passeadores são os primeiros equipamentos no processo de treinamento desses 

animais. Isso quer dizer que apenas galos que estejam sendo preparados para lutar 

utilizam estes equipamentos, que são gaiolas de dois metros de comprimento e oitenta 

centímetros de largura, cobertas por uma tela e com um poleiro. Os passeadores são 

utilizados para dar banho de sol nos animais e fortalecer a musculatura dos mesmos, 

principalmente das pernas, pois, por serem maiores que uma cocheira, tais equipamentos 

possibilitam uma maior mobilidade dos galos, além de permitir que eles utilizem os 

poleiros e fiquem em contato direto com o chão, para ciscarem melhor. No dia a dia, os 

galos vão para os passeadores apenas no turno da manhã, ficando no sol por cerca de 

quarenta minutos a uma hora, quando são colocados na sombra. Ao meio dia os animais 

que estão nos passeadores voltam para suas cocheiras e são alimentados e hidratados, 

permanecendo o resto do dia em descanso, só saindo à noite para realizar outra 

modalidade de exercício. 

 Além desse equipamento, existe um treinamento chamado de pegar de mão. Nesta 

criação que está sendo descrita, esta modalidade de treino era realizada apenas na parte 

da noite. Pegar de mão é um termo genérico utilizado para se referir a uma atividade que 

Imagem 17. Galos nos passeadores.  Autoria própria (06/02/2015). 
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inclui uma série de exercícios físicos que o treinador induz o galo a realizar. Utilizando 

o seu corpo, mas principalmente a mão (daí o nome desse treino), o galista força o 

galináceo numa série de movimentos repetitivos que visam fortalecer certas partes do 

animal (pescoço, pernas, peito) para que este pule, voe e corra com mais força e agilidade. 

Esse treino é feito com muito cuidado, apenas verdadeiros especialistas conseguem fazê-

lo, pois os movimentos devem ser feitos de maneira metódica e introduzidos 

paulatinamente no cotidiano do animal, que vai tendo seu ritmo de treino e número de 

exercícios aumentado com o passar das semanas. “É como um jogador de futebol, 

primeiro tem a preparação, os treinos sem bola. Depois é que o bicho pega. Um treino 

muito forte no começo pode machucar o animal”, disse-me o tratador dessa criação. 

 

O pegar de mão é realizado no chão, mas também em equipamentos que 

possibilitam a absorção de impacto, como é o caso desta mesa acolchoada da imagem 

acima. Essa modalidade de treino inclui séries de alongamentos, pulos, flexões, voos e 

agachamentos. Todos esses exercícios são feitos em conjunto com o treinador humano, 

o que faz do pegar de mão uma performance conjunta entre animais humanos e não 

Imagem 18. Equipamento para pegar de mão. Autoria própria (08/12/2012). 
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humanos. São exercícios que implicam tempo, dedicação, cuidado, ou seja, um certo 

conhecimento especializado.  Nessa criação apenas o dono das aves conduzia esses 

treinos. Após os exercícios os galos são massageados, medicados (caso precisem) e são 

levados para descansar, retomando sua rotina no dia seguinte, sempre com uma 

intensificação dos treinos a cada semana. 

Além de se exercitarem nos passeadores e de serem pegos de mão existe o tombo. 

Esse treinamento só se inicia no decorrer da segunda semana e é realizado apenas uma 

vez por semana, por exigir muito do animal. Devido a essa dinâmica, o tempo de treino 

também é contado em tombos. Um galo com dez tombos está pronto para combater nas 

rinhas. Usando uma imagem oferecida por meu interlocutor, pode-se dizer que este é “o 

treinamento com bola”, ou seja, é a simulação do jogo, da briga de galos. É no tombo que 

os galistas conhecem seus atletas. É nesse momento que o estilo de luta do galo é 

avaliado. No tombo o treinador sabe se o galo herdou aquelas características tão 

procuradas nos cruzamentos. É aqui que se percebe se o animal bate bem, se defende bem, 

onde e como costuma atacar o seu adversário (coxas, costas, cabeça, peito), se está se 

esquivando de maneira satisfatória. Com essa análise o preparador (treinador) do galo 

sabe se este precisa melhorar em agilidade e força. Nesses treinos os galos são equipados 

com biqueiras de borracha de soro em seus bicos e luvas de borracha em seus batoques 

(nome dado na região para as esporas naturais dos galos) – o que reduz de maneira 

considerável os danos causados aos animais. 
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Na imagem acima, no quintal de outro galista da região, temos um galo sendo 

banhado antes do tombo. Este banho é dado para deixar o animal desperto, refrescando-o 

antes da luta. Pode-se perceber em seu bico uma biqueira de soro, presa também em sua 

crista. Nas suas pernas nota-se a luva de borracha, agarrada na sua espora natural. Um 

tombo, além de ser um momento de avaliar a luta das aves, também é um momento em 

que amigos se encontram. Raramente um galista põe seus animais para tombar sozinho. 

Amigos levam suas aves para um determinado quintal e compartilham experiências, 

apresentando e conhecendo suas aves. Em todos os tombos que assisti houve o consumo 

de bebida alcoólica, com discussões acaloradas sobre a prática do galismo. Nesses 

momentos amigos conversam sobre assuntos de seus interesses e discutem sobre suas 

experiências, técnicas e métodos de criação e treinamento. 

 

 

 

 

Imagem 19. Galo equipado com biqueiras e luvas, sendo banhado antes do tombo. Autoria própria 

(30/01/2015). 



 

61 
 

1.4.  As Rinhas 

 

Como foi dito, só após oito/doze semanas de treinamentos que incluem rotinas 

alimentícias específicas, banhos de sol, escovações nas penas, exercícios e treinamentos 

(passeador, pegar de mão e tombos), massagens e administração de fármacos é que um 

galo está pronto para competir nas rinhas. As competições acontecem sempre nos fins de 

semana aos sábados e domingos. Em muitos dos casos são apenas encontros entre galistas 

e admiradores que se reúnem para apostar e/ou ver a peleja dos galos. Quase nunca passa 

de cinquenta pessoas. Em outros casos, o dono da rinha organiza um torneio com 

premiação (sacas de milho ou cem reais em dinheiro, por exemplo) para o dono do galo 

que ganhar a briga mais rápida. A premiação não é lá muito alta, mas sempre instiga a 

participação. Torneios são sempre mais lotados. 

Todas as rinhas que frequentei36 têm um formato bastante semelhante entre si, 

apenas uma destoava das outras, se configurando como a principal da região em tamanho, 

organização e infraestrutura37. Classificarei esta rinha como profissional e as outras como 

amadoras. Infelizmente só tive a oportunidade de ir uma única vez nessa rinha 

profissional, já que em todo o período que estive em campo não houve mais brigas nesse 

local. Por ter ido apenas em uma ocasião e por não conhecer muitas pessoas presentes 

(apenas seis das quase cem pessoas no local), preferi não fotografar, esperando um dia 

voltar já tendo me apresentado a outras pessoas, inclusive ao dono. Não foi o que 

aconteceu. Mesmo assim, começo a apresentação das rinhas com um croqui38 desta rinha 

profissional, por ela ser considerada uma referência, um modelo que de certo modo serve 

de espelho para outras rinhas amadoras locais.  

 

 

 

 

                                                           
36 Ao todo foram quatro rinhas distintas. Não contabilizo a primeira rinha que frequentei, ainda na 

graduação que foi citada na introdução deste trabalho. Excluo ela porque no período em que realizei o 

trabalho de campo essa rinha estava desativada e eu não consegui registro da mesma. Segundo informações, 

o dono fechou pois estava com um trabalho que impossibilitava a manutenção do local. Isto demostra o 

fato de uma rinha quase nunca é a principal fonte de renda de um indivíduo, é apenas um complemento 

desta. 

37 Segundo relatos, há alguns anos, existiu uma rinha maior que essa na região. Ela foi desativada por conta 

de uma batida policial. Depois deste acontecido é que surgiu esta nova rinha, que vos apresento a seguir. 

38 Revisado por um interlocutor que sugeriu pequenas alterações. 
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Para se ter ideia da capacidade de pessoas e galos que esta rinha profissional pode 

receber, começarei descrevendo o espaço denominado de cocheira ao lado direito da 

imagem. Nela há cento e vinte e uma cocheiras fechadas com um gradeado de madeira, 

numeradas e com trancas com cadeados – representadas por estes pequenos retângulos 

verdes. Esses espaços servem para alocar os galos antes do combate, para que seus donos 

possam ficar mais à vontade no local, assistindo outras brigas, apostando, bebendo e 

desafiando outros galistas sabendo que seu atleta está seguro. Se essa é a capacidade de 

galos, fica fácil imaginar que esse local pode receber entre quatrocentas e quinhentas 

pessoas (galistas e espectadores), como me foi informado. 

Existe um bar/lanchonete que vende cerveja e cachaça, além de comidas, como: 

coxinha, pastel, cachorro-quente, etc. Nesse local também vende alguns itens usados no 

universo da briga de galos (como as biqueiras e as luvas dos tombos, por exemplo). Além 

desse espaço, percebemos na imagem acima uma representação de uma tenda e de uma 

cobertura de palha, ambas usadas para fazer sombra para que as pessoas possam beber, 

comer e conversar protegidas do sol e da chuva. 

Ao lado da tenda e da colcheira temos o emparelhador que, como o nome sugere, 

serve para emparelhar os galos, comparando-os em tamanho. Este aparato seria uma mesa 

Imagem 20. Croqui da maior e mais estruturada rinha que frequentei. Autoria própria (26/01/2015). 
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comum, não fosse o fato dela ter sua superfície dividida em dois lados por uma peça 

acrílica transparente de pouco mais de um metro de altura. Esta peça, representada por 

um traço no croqui apresentado, serve para que os galistas possam deixar seus galos lado 

a lado, sem que estes briguem, facilitando a comparação entre os mesmos, ou melhor, o 

emparelhamento, como dizem. Outra ferramenta que serve para comparar os pretensos 

combatentes é a balança. Na imagem, percebe-se que ela é localizada bem ao centro da 

rinha. Vale dizer que na grande maioria dos casos, apenas galos equivalentes em peso e 

tamanho brigam, para que não haja vantagem para nenhum dos lados. A pesagem e o 

emparelhamento são realizados na presença do juiz, que anota tudo. Caso a briga seja 

formalizada, ela é registrada numa espécie de ata em que são anotadas todas informações 

dos combates do dia (galos que se enfrentam, valor das apostas, peso dos mesmos, 

vencedor e tempo das lutas)39. 

Chegado o momento da briga os galináceos são lavados nas pias, que estão 

localizadas ao lado da balança na imagem acima. Existem duas pias para que os galos 

sejam lavados separadamente. Estas pias servem também para lavar os animais nos 

intervalos dos rounds e no final do combate, com o intuito de melhorar a condição dos 

mesmos (lavando seus ferimentos). Por este motivo, os rounds são chamados de águas. 

Um combate, que pode durar 55 minutos, é dividido em três tempos: a primeira água de 

20 minutos, a segunda água também de 20 minutos e a terceira água de 15 minutos.  

 

Na imagem acima temos os locais do combate em destaque. Podemos perceber 

que existem três rinhas (duas redondas e uma retangular), que podem ser usadas 

                                                           
39 Nessa etapa da rinha fica explícita a semelhança entre a briga de galos e Mixed Martial Arts (MMA). 

Imagem 21. Croqui das Rinhas em destaque. Autoria própria. 
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simultaneamente, a depender da quantidade de combates de um determinado dia. Essas 

rinhas são feitas de alvenaria, com uma altura de um metro aproximadamente. Suas 

paredes são protegidas por uma espuma, que por sua vez é revestida por uma lona preta 

– por isso os primeiros círculos e o primeiro retângulo tem uma tonalidade preta, mais 

destacada. O chão de cada rinha é coberto por um tapete. Essas proteções e coberturas 

servem para que os animais não se machuquem, como acontece num ringue. Os círculos 

e o retângulo de fora, que envolvem as paredes das rinhas, servem como uma espécie de 

arquibancada, onde as pessoas podem sentar e torcer. 

Passo agora para a descrição do segundo tipo de rinha (amadora) bem mais 

popular e carente de estrutura. Essas rinhas são bem mais difundidas na região. Foram 

elas que eu mais frequentei. Para descrevê-las utilizarei imagens de duas rinhas distintas. 

No geral, elas têm uma capacidade menor de mobilizar pessoas do que a rinha descrita 

anteriormente, porém não é incomum haver dias de ótimo público nessas rinhas amadoras 

que superam dias ruins de uma rinha profissional – depende muito da mobilização que os 

galistas fazem antes desses eventos, se certos galistas mais reconhecidos comparecerão, 

se existem muitos galos em condições de brigar, se a premiação chama a atenção, em 

suma, se existirá a possibilidade de combates mais “absorventes”, para usar uma 

terminologia geertziana. 

Muitas dessas rinhas amadoras são construídas e melhoradas por uma rede de 

amigos galistas que se interessam por essa atividade e que querem promove-la. Com 

bastante improvisação e gambiarras, esses espaços não costumam funcionar por muito 

tempo, já que esta é uma atividade reprimida (inclusive por familiares) devido a sua 

ilegalidade. A maioria dessas rinhas amadoras é feita em quintais de famílias, o que faz 

com que elas sejam motivos de discussões domésticas – o que, no meu entender, aumenta 

a chance de uma rinha ser desativada. Em muitos casos elas acabam e passam a servir 

apenas para treinamentos. As rinhas profissionais conseguem perdurar por mais tempo 

porque envolvem investimentos maiores, são propriedades de pessoas influentes e são 

construídas em locais afastados de residências familiares. Com isso podemos concluir 

que as rinhas menores são espaços menos especializados, feitos sem muitos recursos. 
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Na imagem acima podemos perceber que nesta rinha não há uma cocheira como 

na anterior. Os galos são presos e aguardam o combate no chão, amarrados por uma fita 

que é presa em um pedaço de pau, que por sua vez é fincado no chão. Não há 

emparelhador (usado para comparar o tamanho dos galos), os animais são comparados 

no chão, sendo mantidos a uma distância segura para não brigarem antes da hora. 

Também não há balança para pesar os animais. O peso dos mesmos é medido na mão - 

os adversários pegam o galo um do outro para sentir se têm pesos equivalentes entre si. 

Não há, portanto, a especialização das rinhas profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 22. Galo amarrado, esperando a briga e ao fundo a rinha. Autoria própria (14/03/2015). 
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Os lugares usados para lavar os galos também são improvisados. Em rinhas mais 

profissionalizadas existem pias construídas e usadas única e exclusivamente para isto. 

Aqui, nessa imagem, temos um galo sendo banhado antes do combate com água 

armazenada numa bacia que também é usada para lavar roupa. Apesar de não ficar claro 

na fotografia, esse local é uma lavanderia de roupas, no quintal da casa da família do dono 

da rinha. Com essa situação podemos perceber como a briga de galos pode suscitar 

conflitos e levantar questões. Isso porque uma lavanderia, nesta região, é um lugar 

predominantemente feminino, se levarmos em consideração a vida cotidiana. É apenas 

nesse momento extra cotidiano, na briga de galos, que os homens utilizam esses lugares, 

que ficam interditados para as mulheres nesse momento. 

 

 

 

 

 

Imagem 23. Galo sendo lavado antes do combate. Autoria própria (14/03/2015). 
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Nesta fotografia acima fica mais explícito a improvisação com que estes espaços 

são construídos. O ringue não é de alvenaria. É feito de madeira e aço, revestido de 

retalhos de colchão, esponjas e tapetes usados, para que os animais não se machuquem. 

Também não há instalação elétrica. Numa rinha profissional é bem diferente, como é o 

caso da rinha descrita anteriormente, em que pude perceber que são construídas com a 

contratação de pessoas especializadas, ao passo que as rinhas amadoras são construídas 

muitas vezes com a mão de obra de amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 24. Galos brigando e homens atentos. Autoria própria (14/03/2015). 
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Nesta imagem temos outra rinha amadora num plano mais aberto. Esse registro 

foi feito numa quarta-feira, ou seja, num dia que não haveria briga de galos no local – o 

que ajuda a realçar a sua estrutura. Podemos perceber que ela é bem melhor que a rinha 

demonstrada anteriormente, porém se comparada à rinha profissional ela ainda é bem 

precária. Notamos, primeiramente, que essa rinha é feita de alvenaria, com telhado de 

telha térmica de fibrocimento. Percebemos também que nela existem dois espaços para 

briga de galos: um bem ao centro da imagem, revestido por uma lona listrada de azul e 

branco, e outra logo atrás no canto direito ao centro da imagem. Porém, este último nunca 

foi utilizado, pois, não está com o forro para proteger os animais. Nesse local há também 

instalação elétrica, apesar de não ser aparente na imagem, há uma lâmpada bem atrás 

desse coqueiro que permite que os combates possam adentrar a noite em dias de casa 

cheia.  

 

 

 

Imagem 25. Rinha fotografada num dia que não houve briga. Autoria própria (28/01/2015).  
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Por fim, temos aqui a fotografia da rinha feita ainda no período da manhã, bem 

antes do início de qualquer combate. Nesse momento os galistas recém-chegados 

conversam dentro da rinha. Ocasião em que eles emparelham os animais ainda de maneira 

tímida. Só com a chegada dos demais galistas é que começará de fato os acertos para que 

haja o primeiro combate. Esse ritual será melhor descrito posteriormente. Coloquei esta 

imagem para que se possa perceber que essa rinha já é um pouco mais organizada. Ela 

não é construída com retalhos velhos, como a anterior. O chão é revestido com um único 

tipo de tapete, adquirido especialmente para isto, e o forro lateral (apesar de ainda não se 

comparar ao de uma rinha profissional) consiste também numa única peça. 

A criação acima apresentada possui uma história recente, mas já é consagrada 

perante os criadores locais. Essa consagração advém da performance dos galos nas rinhas, 

mas também devido à sua infraestrutura. 

 

1.5. A história de uma criação: protagonistas, raça e parentesco 
 

Tendo apresentado os métodos e as técnicas de criação e de treinamento, espero 

ter demostrado um pouco da complexidade desse universo. Acredito que tenha ficado 

Imagem 26. Momentos iniciais de um dia de briga de galos. Autoria própria (24/01/2015). 
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claro como se faz um galo de briga, qual o seu cotidiano desde o nascimento até o 

momento das rinhas. Agora falarei um pouco sobre a história de uma criação específica. 

Ao falar sobre os galináceos protagonistas de um determinado chiqueiro espero que fique 

clara a importância que se dá ao parentesco e da descendência na criação de galos 

combatentes – importância essa expressa em termos como raça, traço e sangue. 

Todo e qualquer galo de briga tem uma história familiar, uns prezam por ela e 

outros nem tanto. Os galistas de elite levam bastante em consideração a descendência de 

cada animal. Isso porque, segundo esses criadores, a probabilidade de um galo se tornar 

campeão nas rinhas é maior se seus ascendentes também tiverem sido campeões. 

Portanto, um galo vencedor, considerado bom, que por algum motivo tem que parar de 

brigar (seja porque ficou cego, perdeu algumas disputas e/ou alcançou uma idade que não 

serve mais para as rinhas) tem grande probabilidade de se tornar um reprodutor, também 

chamado de matriz. Uma fêmea filha, irmã, ou mãe de um galo campeão geralmente 

também é escolhida como reprodutora, como matriz. Desse modo, uma criação pode ser 

tida como uma verdadeira seleção genética de galos vencedores, com características 

desejadas pelos seus donos, que têm seus sangues (ou traços) perpetuados, numa eterna 

busca por mais um campeão e para se estabelecer uma nova raça. 

Se tomarmos um exemplo específico e concreto, fica melhor para demonstrar 

como pode se iniciar uma criação de galos combatentes, como surgem novas raças, como 

são feitos os cruzamentos e como os humanos enxergam o parentesco entre animais. De 

antemão, afirmo que a classificação de parentesco usada é a mesma utilizada entre os 

humanos da região (como por exemplo: bisavô, bisavó, avô, avó, mãe, pai, filha, filho, 

sobrinho, sobrinha primo, prima), porém não há relações de compadrio, nem interdições 

sexuais entre os galináceos. Não há incesto: todos os cruzamentos possíveis são válidos 

na busca por um bom galo de briga. 

Toda e qualquer criação de respeito se inicia com um galo de raça já consagrada. 

Existem inúmeras raças de galos consagradas e elas variam de região para região do 

Brasil e, obviamente, de país para país. Se levarmos em consideração as diferenças 

morfológicas 

... os galos geralmente são divididos em dois grupos: entre os banquivóides e 

os malaióides, os quais são subdivididos em raças e castas [que variam bastante 

de acordo com o lugar]. A diferenciação básica é o tamanho e a altura, 

enquanto os primeiros são menores e mais leves com média de 2,0kg de peso, 

os segundos variam entre 2,5kg a 4,0kg, com algumas raças chegando a 6,0kg. 

 Para além dessas diferenças básicas, o que cessaria com as exceções, os 

galos banquivóides caracterizam-se por ter plumagem mais densa, asas mais 

longas o que lhe proporciona voos maiores em relação aos malaióides (muito 
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embora os galináceos não se destaquem em voos contínuos e longos, mas pelos 

voos rasantes), isso torna os banquivóides mais ágeis, no entanto, os 

malaióides são geralmente mais robustos, com musculatura mais densa. Esses 

detalhes, associados a um conjunto de projeções socioculturais, incidem 

diretamente sobre as formas como se dão os embates e a maneira como se cria 

cada uma das variedades para os combates (CORRÊA, 2014, p. 203-204). 

 

  

Os galináceos utilizados na grande maioria das rinhas brasileiras são os Malóides, 

devido a sua agilidade e por proporcionarem combates mais prolongados. Os 

Banquivóiodes são os tipos utilizados na América Central, do Norte, Europa Ocidental e 

Bali), onde ocorrem combates de curta duração, com esporas em forma de navalha, bem 

diferentes às daqui apresentadas (CORRÊA, 2012). 

 Todas as raças que conheci no litoral norte paraibano são derivadas diretamente 

dos Malóides. Consegui catalogar as seguintes raças na região: “Cano Serrado”, 

“Cacuruta” “China”, “Coca”, “Consanguíneo”, “Gil”, “Mutran”, “Pouca Roupa”, 

“Sucuri” e “Tulon”. A maioria desses nomes diz respeito às características físicas desses 

animais como é o caso do “Cano Serrado” (uma referência a sua espora), o “Pouca 

Roupa” (que diz respeito a sua plumagem) e o “China” (que se refere ao seu olho); outro, 

muito provavelmente se refere a sua agilidade, como é o caso do “Sucuri”; os demais não 

consegui coletar informações.  

Na verdade, no que concerne ao termo raça existem muitas controvérsias. Esse é 

um assunto rodeado de incertezas. Primeiramente, sabe-se que todas as raças são frutos 

de cruzamentos que em um determinado momento se estabeleceu como tal. Segundo, 

muitos galos que conheci na região são identificados por mais de uma raça: “Sucuri com 

Coca”, “Mutran com Tulon” e assim por diante. Terceiro, apesar de muitos desses nomes 

Imagem 27.  À esquerda o galo Banquivóide. À direita o galo Malóide. Imagens retiradas 

do artigo “Alectoromanquia: os galos de briga na história ambiental (CORRÊA, 2014). 
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se referirem as características físicas desses animais, muitos deles não às possuem de fato 

(por exemplo, pode-se encontrar um galo “Tulon” com um olho mais “puxado” do que 

um galo “China”; ou um galo “Pouca Roupa” com menos plumagem que um galo 

“Mutran”). Creio que esses nomes se referem a origem, quando essas raças foram 

estabelecidas existiam galos com essas características físicas às quais os nomes aludem. 

Mas com o passar do tempo, com os diversos cruzamentos isso se perdeu. Por fim, um 

dos interlocutores afirmou que os galistas não identificam com plena certeza as raças só 

de olhar. Deve-se conhecer o dono, que atestará sua raça por meio da palavra, 

demostrando sua genealogia. Com isso, podemos perceber que a credibilidade do dono 

nesse quesito é algo importante.  

É interessante notar que essa credibilidade passa também pelo status social que a 

pessoa goza. Isso porque, os únicos galistas que sabiam as raças dos seus animais eram 

os com maior poder aquisitivo. Um determinado galista indígena, com menos recursos 

disse-me que “raça é coisa de rico, meus galos não têm raça. Eles são galos criados por 

mim mesmo, que saio trocando, comprando, mas sem querer saber a raça. Quero saber é 

se o galo briga bem, se eu vê que ele é bom eu quero ele. Quero saber de raça não. Raça 

é coisa de quem tem dinheiro e quer aparecer. Meus galos são feito aqui mesmo”.  

Essa preocupação com um certo pedrigee dos animais é uma preocupação da elite 

galista. Criadores mais populares não tem esses registros. Interpreto que isso acontece, 

pois, esses criadores com menos recursos não anseiam por estabelecer novas raças, 

primeiramente, porque eles não têm recursos para tanto, segundo, porque não teria 

credibilidade para tal, já que para se estabelecer novas raças é necessário se ter uma 

criação de respaldo entre seus pares e, para isso, necessita-se muito investimento na 

estrutura da criação.  

 Todas as raças citadas aqui existem em mais de uma das criações que visitei. Isso 

porque, elas são criações de amigos, que circulam seus galináceos entre si. Atestei que 

nenhuma dessas raças foi desenvolvida no litoral norte paraibano, segundo informações 

todas elas vem de fora (de outras regiões da Paraíba e de outros Estados). Para se saber 

ao certo a genealogia dessas raças é necessário um trabalho de maior abrangência, que 

inclua outras regiões da Paraíba e até de outros Estados. Isso porque, no que concerne ao 

tema raça existem muitas controvérsias, como já falei. Com certeza existem outras raças 

na região não catalogadas aqui. Foi-me dito que outros criadores dizem ter outras raças, 

mas que não se sabe ao certo se isso é verdade ou não. Mas que é bastante provável, afinal 

outras redes de galistas com seus contatos podem trazer outros animais de outros locais. 
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 De fato, pude notar com leituras, conversas em campo e pesquisas na internet que 

as raças não são um consenso entre os galistas das diferentes regiões do brasil e do 

mundo, pois em cada região pode haver o surgimento de uma nova raça, derivadas de 

cruzamentos genéticos nas mais diversas criações existentes por aí a fora. Segundo me 

informaram, essas raças são nomeadas pelos próprios criadores que conseguem 

estabelece-las. Na região estudada não há uma raça exclusiva, ainda. Todas as existentes 

vieram de fora, como é o caso da criação que mostrarei, que ainda não conseguiu 

estabelecer uma nova raça, mas que seu dono anseia por isso. 

Só para se ter ideia da nebulosidade do tema, em conversas informais, perguntei 

a um interlocutor se essas raças que eu estava conhecendo ali existiam em todo Brasil e 

ele me disse que não sabia, mas que provavelmente não, pois, ele já havia ouvido falar de 

raças que nunca viu em sua região que dizem ser exclusivas de outros locais, como por 

exemplo o Sul do país. A região Sul do Brasil é um lugar conhecido por ter raças 

exclusivas e que é considerado por muitos galistas do Brasil como a principal região do 

galismo nacional, onde há as melhores criações e os melhores galistas40 

 Questionei meu interlocutor como é que se dá o surgimento de uma nova raça e 

foi me dito que é através de muitos cruzamentos de raças já existentes e que criador deve 

ter uma criação já antiga com galos vencedores e com características únicas e 

reconhecidas por seus pares. Isso demostra que o surgimento das raças respeita uma certa 

dinâmica própria ao universo do galismo que implica um reconhecimento social e 

respaldo de determinados galistas. Nesse sentido, apenas um galista com muitos 

cruzamentos efetuados (o que implica em anos de criação), sucesso nas rinhas e o 

reconhecimento dos seus pares é que pode nomear uma nova raça. Não conheci nenhum 

galista em campo que tenha estabelecido uma nova raça. Mas conheci um que anseia por 

isso: Zé Firmino. 

 Sua criação tem mais de seis anos de existência. Quando ela teve início Zé Firmino 

já era um galista reconhecido, porém não tinha uma criação reprodutiva, apenas bons 

galos de briga. Foi frequentando as rinhas, fazendo amizade e sendo reconhecido por bons 

galistas que ele recebeu uma dádiva de um amigo das rinhas: um galo reprodutor que já 

não mais brigava, uma matriz, um galo vindo da cidade de Alagoa Grande-PB. O galista 

                                                           
40 Sobre o galismo no Sul do Brasil ver o “De Homens e Galos: um estudo antropológico sobre ‘um jogo 

absorvente’ na região central do Rio Grande do Sul” (SILVA, 2011). Apesar desse autor não trazer em seu 

trabalho uma apresentação ou discussão das raças em seu contexto etnográfico, a partir da sua leitura 

podemos ver que o galismo na região que ele estuda é bem mais elitizado que o do litoral norte paraibano. 
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que lhe deu esse presente já era reconhecido pela sua criação e por desenvolver galos 

únicos, segundo me foi dito, por já ter estabelecido uma raça. Esse presente foi dado, o 

galo veio “sem raça”, para que o seu novo dono estabelecesse novas cruzas para buscar 

uma nova raça e se firmar na Baía da Traição com sua criação. Essa dinâmica revela 

como a dádiva e a reciprocidadede (MAUSS, [1925] 1974) é algo fundamental no 

universo das rinhas. 

 A partir de então é que Zé Firmino começou a sua busca por uma boa galinha para 

fazer seus cruzamentos e iniciar sua criação. Ele adquiriu algumas, outras ele ganhou de 

amigos e desde então não para de fazer seus cruzamentos, tendo se estabelecido como o 

melhor criador de galos da Baía da Traição, apesar de ainda não ter criado uma nova raça, 

uma nova geração de galos campeões com características próprias. No diagrama de 

parentesco a seguir podemos ver a criação e os cruzamentos dos galináceos do quintal de 

Zé Firmino. 

 

 

 O galo matriz “Alagoa Grande”, em azul, hoje em dia morto41 foi o que deu início 

a sua criação, podemos ver que Zé Firmino adquiriu três galinhas para cruzar com ele. O 

primeiro cruzamento foi com uma galinha chamada Fininha, que não se sabe a raça e que 

foi uma dádiva de outro criador amigo seu. Desse cruzamento saiu três galos macho: 

“Ceguinho”, “Fininho” (seu principal galo) e “Mancha”. Do cruzamento com uma 

galinha da raça “Coca” nasceu o galo “Amarelo Barbudo”. Da cruza com uma galinha da 

raça “Tulon”, nasceu o galo “Alemão” e três fêmeas que logo assumiram o papel de 

reprodutoras, para perpetuar o sangue o galo “Alagoa Grande”.  

                                                           
41 Morte indicada pelo traço diagonal que corta o triângulo que o representa. 

Tulon

Alemão Cabocla Preta RoxaMutran

Biquinho BochechaClaudinho

Sucuri Coca

Roxo Amarelinho

Coca

Amarelo

Barbudo

Fininha

Ceguinho Mancha

Alagoa

Grande

Fininho

Imagem 28. Diagrama de parentesco da criação de Zé Firmino, construído com a ajuda do tratador.  
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 A partir da morte do galo “Alagoa Grande”, o dono dessa criação adquiriu mais 

dois galos reprodutores: “Mutran” e “Sucuri” (representados como a matriz principal 

também em azul por serem reprodutores). Ambos os novos reprodutores cruzaram com 

as filhas da matriz principal, que deu início a criação. Dessas novas cruzas nasceram mais 

cinco galos que hoje em dia já são atletas das rinhas: “Biquinho”, “Claudinho”, 

“Bochecha”, “Roxo” e “Amarelinho” – todos esses “netos” do galo de “Alagoa Grande”. 

 Desses cruzamentos nasceram mais outros galos, porém os citados foram os 

únicos que permanecem na criação de Zé Firmino. Os outros que não constam no 

diagrama foram vendidos ou dados a amigos. Alguns poucos morreram. Outros 

cruzamentos foram realizados e novos animais estão nascendo, porém, como não se sabe 

ainda o futuro dos mesmos, escolhi representar apenas os animais que já estão nas rinhas, 

que já deixaram a categoria de frango e estão vivendo a vida de atleta. Com isso, espero 

ter demonstrado a importância do parentesco nas rinhas e como surge uma nova raça (e 

que esse é um tema que demanda mais pesquisas). 

 Deu para notar que, de maneira geral, os galináceos (machos e fêmeas) são 

identificados pela raça ou por um nome próprio que lhes é conferido pelos seus donos. 

Essas duas formas de identificar os animais podem nos indicar uma série de questões. 

Para pensarmos sobre isso, vale citar aqui o capítulo intitulado “Nomear como Contar 

Histórias: falando de animais entre os Koyukon do Alasca”, do livro “Estar Vivo: ensaios 

sobre movimento, conhecimento e descrição” de Tim Ingold (2015). Nesse referido 

capítulo, tal autor contrasta certos modos de nomeação e classificação das sociedades 

ocidentais e contrasta com as lógicas de nomeação que os Koyukon conferem ao seus 

animais. 

 De acordo com Ingold (2015) no ocidente existem duas maneiras de classificação 

predominantes: uma que singulariza o referente, que são os “substantivos próprios” (ou 

“nomes”) que são usados quase que exclusivamente para humanos, com exceção de 

alguns animais de estimação; e outra generalizante, que são os “substantivos comuns” (ou 

“apelativos”) e que são usados para os “animais selvagens”, as plantas e outras coisas. 

Essa distinção tem sua raiz na separação natureza x cultura, que postula a separação da 

sociedade humana do domínio da natureza e coloca os humanos como indivíduos únicos 

em oposição a uma “natureza”. O humano (cultura) é identificado por um “nome” que 

lhe confere singularidade, agência, história e lugar no mundo. Já os animais, plantas e 

coisas são rotulados por um “apelativo” que apenas o categoriza de maneira generalizante.  
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Nesse sentido, podemos compreender a raça como um “apelativo” das rinhas. 

Apesar de ser menos genérico do que o termos como “animal”, “galináceo”, “galo”, 

“galinha”, qualquer termo utilizado para designar uma raça ainda se refere a uma classe 

dentre esses animais. Classe essa que demonstra que ele é mais um dentro os seus, com 

aquela genética. Já o nome próprio que lhes são conferidos são singulares, assim como os 

nossos. Nesse sentido, podemos compreender que eles, apesar de distintos, possuem 

certas semelhanças com os humanos que partilha o mundo com tais animais. Pois, 

segundo Ingold (2015) 

“Ser propriamente humano, aos olhos ocidentais, é, portanto, ser uma pessoa 

com identidade única, nomeada, e ocupar um lugar específico, nomeado, de 

acordo com certos princípios de aquisição. Trata-se, em suma, de ter um nome 

e um endereço. Um ser humano sem nome ou endereço é um vagabundo ou 

fugitivo, um “homem selvagem”, excluído da sociedade e reduzido de fato a 

uma existência animal. Por outro lado, através da atribuição de nomes e 

endereços a animais os introduzimos em nossas casas como companheiros 

quase humanos (INGOLD, 2015 p. 244-245). 

 Apesar de poderem argumentar que a citação acima se refere aos “animais de 

estimação”, que compartilham o interior da nossa casa conosco e que os galináceos vivem 

nos quintais, não podemos negar que os seus criadores têm uma estima pelos mesmos e 

que lhes confere agência, endereço e singularidade. Pensando nisso e em alguns 

comentários que ouvi em campo, é inegável que para os galistas esses animais têm 

agência e são alocados no tempo e no espaço humano, ou seja, participam dos que muitos 

chamam de “cultura”. Afirmo isso, pois, já me foi dito em campo coisas do tipo: “esses 

animais pensam”, “quando um não quer brigar não briga”. Além do mais, não há como 

negar que a performance desses animais influencia seus “donos”, o humor dos mesmos, 

de tal maneira que se acredita, em certa medida, na agência do animal, mesmo que essa 

não se compare a dimensão da agência humana, que é de outra ordem. 

O citado texto de Tim Ingold (2015) nos faz pensar também sobre a lógica que 

está por trás das escolhas dos nomes dos galos de briga. Isso porque em seu texto, esse 

autor, apoiando-se em textos etnográficos, fala que entre os Koyukon do Alasca existem 

formas de nomear os animais que diferem da lógica ocidental que opera com o uso de 

substantivos. De acordo com Ingold (2015), os Koyukon nomeiam os animais não 

humanos baseando-se em três coisas: “descrição do comportamento do animal 

observado”, as “histórias míticas da criação do mundo” e a partir de “enigmas”. Esses 

três modos de nomeação não são excludentes entre si, ou seja, existem nomes que se 
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baseiam em uma, duas ou três dessas lógicas. Todas elas exprimem uma ação, seja atual, 

seja na história mítica (quando apenas haviam seres míticos, distinto tanto dos humanos 

quanto dos animais), seja através de enigmas que se referem ao comportamento do 

animal. Nesse sentido, Ingold conclui que nomear os animais entre os é um ato de 

verbalizar suas ações e o que fazem.  

Para findarmos essa discussão, afirmo que no contexto etnográfico que aqui 

descrevo existem formas de nomeação substantivantes e verbalizantes, que seguem a 

lógica ocidental, mas também que são de outra ordem. De maneira geral, a nomeação dos 

galináceos é baseada em algum traço do seu fenótipo (característica física expressada), 

em algum comportamento observado e até um signos e símbolos que expressem força, 

agilidade ou violência (características valorizadas nas rinhas). O caso de “Fininho”, por 

exemplo, é um nome que expressa essas três lógicas: é um nome que expressa seu biótipo 

(magro), seu comportamento e sua agilidade. Outros animais são chamados de 

“Matador”, “Furador”, “Sangrador” – nomes que expressam verbos, ações. Outros são 

chamados de “Perna Branca”, “Roxo”, “Alemão”, por referência a sua coloração. 
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CAPÍTULO II 

2. AS RINHAS E O CONTEXTO INTERÉTNICO 

  

Nesse capítulo farei uma discussão teórica, a partir de dados etnográficos, sobre a 

principal atividade desse esporte: a rinha. Antes disso, falarei um pouco sobre o contexto 

sociocultural local (que chamo também de estrutura sociocultural) para posteriormente 

demonstrar como a rinha de galos se situa nesse “todo” e como ela pode ser tratada tendo 

como plano de fundo esse contexto. Sendo assim, classificarei as rinhas como ritos 

“liminóides” (TURNER, 2012), como atividades situadas nos interstícios da estrutura 

social local, mas que mantém um forte diálogo com a mesma seja criticando-a, 

reforçando-a, recriando-a ou subvertendo-a. Encararei a rinha de galos como um 

microcosmo que reflete de maneira inversa, reversa e difusa o macrocosmo sociocultural, 

que por sua vez é marcado pelas relações e interações interétnicas entre índios e não 

índios, que são permeadas por práticas e signos de lazer, brincadeira, ilegalidade, 

conflitos e alianças.  

No próximo capítulo, adensarei a classificação teórica sobre as rinhas acionando 

os conceitos de “ritual”, “performance” e “jogo” e finalizarei com uma discussão menos 

genérica sobre esses ritos. Apresentarei eles de maneira mais detalhada, focando em 

performances e situações específicas, tentando enfatizar a diversidade das rinhas entre si, 

que variam conforme o local realizado, as pessoas envolvidas (galistas e plateia), etc. 

 

2.1.  A Estrutura Social Local e as Rinhas: uma relação ambígua 

Como já foi colocado na introdução dessa dissertação, o fato mais característico 

do contexto sociocultural e histórico do litoral norte paraibano, mais especificamente das 

três cidades que foram o locus dessa pesquisa (Baía da Traição, Marcação e Rio Tinto), 

é o contato histórico e atual entre índios da etnia Potiguara e populações não indígenas 

desde tempos mais remotos da colonização brasileira. Nesse contexto interétnico ocorre 

simultaneamente uma “hibridização cultural” (CANCLINI, 2006) e uma produção de 

fronteira étnica que divide a população, hoje em dia, de maneira genérica entre 

“índios/caboclos” e “brancos/particulares”. Nas rinhas que participei, a hibridização 

cultural é um processo mais visível, já a demarcação de fronteiras étnicas me pareceu 

borrada nesses encontros de lazer, sendo acionadas apenas em algumas situações 

específicas. Ou seja, nos embates não há uma clara uma divisão entre índios e não índios. 

A separação entre índios e não índios é sutil, já que ambos partilham do mesmo universo 
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sociocultural. De maneira geral, índios e não-índios se colocam como “amigos e 

competidores”42 que se associam e/ou se enfrentam sem levar em consideração, à primeira 

vista, as fronteiras étnicas locais, que são evocadas apenas em certas situações por alguns 

indivíduos, nas vitórias ou derrotas de seus animais. 

Ao meu ver, isso é um reflexo da dinâmica de interação entre índios e não índios 

locais. Para compreender melhor como essas dinâmicas se refletem, se camuflam, se 

reproduzem e são questionadas nas rinhas, vamos explicitar um pouco as relações e 

interações interétnicas históricas e atuais entre índios e não índios, para posteriormente 

demostrar como elas se apresentam nas rinhas e responder às seguintes perguntas: quais 

são as práticas culturais, os signos e símbolos elegidos pelos Potiguara como 

demarcadores de fronteiras étnicas? Por que a fronteira étnica não é tão aparente nas 

rinhas? Quando a diferenciação entre índio e não índio é evocada levando-se em 

consideração as fronteiras étnicas estabelecidas pelo grupo? Existem outros marcadores 

de distinção acionados nas rinhas, mas que não são considerados pelo grupo étnico nos 

espaços de política institucional? 

Sabe-se que os índios Potiguara-PB fazem parte de uma grade unidade 

estabelecida na etnologia brasileira e até mesmo no movimento indígena conhecida como 

“Índios do Nordeste”. Essa unidade virtual, de maneira geral, foi postulada por outros 

setores da sociedade brasileira como “falsos índios” ou “índios misturados”, como uma 

forma de negar a identidade indígena desses povos trazendo à tona as ideias de 

“mestiçagem” e de “aculturação”. De acordo com a historiografia, as populações que 

habitavam essa região geográfica que se convencionou chamar de Nordeste foram os 

primeiros nativos a entrarem em contato com a frente colonial. Nesse processo histórico 

de colonização muitos desses povos trabalharam compulsoriamente em empreendimentos 

públicos e privados dos colonos não indígenas e foram expulsos de suas terras (várias 

populações foram até exterminadas por completo). Os que resistiram fizeram 

alianças/casamentos com outros índios e até não índios (“brancos”, “negros”, entre 

outros), cruzando os sertões e habitando novas terras. Tudo isso resultou num processo 

de “mistura” cultural que culminou numa mudança radical de costumes: o abandono de 

certas crenças, a perda da língua, etc. Isso fez com que tais populações tivessem suas 

identidades questionadas e/ou fossem consideradas como misturadas. Até os dias atuais 

                                                           
42 Aqui faço uma referência ao título da tese de Glebson Vieira (2012) sobre a política entre os Potiguara-

PB. Mais adiante, baseando-me nesse autor, farei mais associações entre a dinâmica política Potiguara e as 

rinhas. 
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há uma negação da identidade de certos povos, por eles não corresponderem a um 

imaginário de índio estabelecido pelo senso comum. Essa representação estereotipada 

compartilhada e exigida por setores da sociedade nacional (elites, mídias, escolas) para 

reconhecer a identidade dessas populações corresponde a uma imagem “não-

especializada” do termo índio, que desconsidera os processos históricos por que passaram 

tais povos (OLIVEIRA, 1998; 1999). 

Segundo Souza Lima (1995), 

há estruturas cognitivas profunda e longamente inculcadas na maneira de 

pensar a história brasileira que orientam a percepção, e permitem a reprodução, 

de um certo universo imaginário em que os indígenas permanecem como povos 

ausentes, imutáveis, dotados de essências a-históricas e objeto de preconceito: 

nunca saem dos primeiros capítulos dos livros didáticos; são, vaga e 

genericamente, referidos como um dos componentes do povo e da 

nacionalidade brasileira, algumas vezes tidos como vítimas de uma terrível 

"injustiça histórica", os verdadeiros senhores da terra. Não surgem enquanto 

atores históricos concretos, dotados de trajeto próprio (SOUZA LIMA, 1995, 

p. 408). 

Essas representações compartilhadas por enorme parte da população brasileira, 

mostram que os povos indígenas são pensados de forma generalista, sem que sejam 

consideradas suas diversidades e particularidades. Tais representações são compostas por 

imagens profundamente arraigadas na nossa cultura em relação a tais povos, como: 

primitivo, profundamente distinto do homem civilizado e habitante da mata, análogos a 

uma criança sem a razão desenvolvida, com certos costumes e características físicas 

estereotipadas – para citar algumas. Estas imagens fazem parte de uma forma de 

pensamento que retira os povos indígenas dos processos históricos e que, por vezes, 

embaça o olhar de quem pretende se debruçar sobre as realidades desses grupos, muitas 

vezes até desvirtuando as ações políticas dos indígenas acerca dos seus direitos. É como 

se esses povos não tivessem o direito de mudar e ao mudarem passam a ter sua identidade 

questionada. Desse modo, há uma incompatibilidade entre as formas de representações 

“não-especializadas” e a realidade de certas populações indígenas, principalmente das 

situadas na região Nordeste do Brasil. 

Se contrapondo a essa visão gestada e reforçada em mais de cinco séculos, muitos 

desses povos resistiram e hoje em dia (re)afirmam suas identidades e remodelam suas 

fronteiras com relação a sociedade envolvente. Através de um trabalho de auto-afirmação 

que tem exigido criatividade, tais populações recuperam, reelaboram e fazem uma 

(re)leitura do seu passado visando uma atuação política no presente e no futuro que busca 

superar esses estereótipos produzidos pela sociedade brasileira. Nesse sentido, ao invés 
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dessas dinâmicas históricas produzirem uma “integração” desses povos à sociedade 

nacional a ponto de suprimir as diferenças, houve um processo oposto: uma forte 

produção e (re)produção de fronteiras étnicas que reafirma cotidianamente a identidade 

indígena desses povos.  

Segundo Estêvão Martins Palitot (2005), em sua dissertação intitulada “Os 

Potiguara da Baía Traição e Monte-Mór: história, etnicidade e cultura”, na virada do 

século XIX e XX a identidade étnica era manifestada de maneira tênue, não tão aparente 

como hoje.  

Nessa época, os índios estavam dispersos por várias localidades das antigas 

sesmarias, vivendo nas mais distintas situações: nas vilas e povoados maiores 

dividiam o espaço com moradores não-índios, às vezes sendo minoritários; nos 

engenhos e fazendas ocupavam a situação de moradores; nos lotes entregues 

pelo engenheiro, na área de Monte-Mór eram pequenos proprietários, 

assediados por grileiros; em outras localidades eram hegemônicos (como São 

Francisco), mas não exclusivos; nas terras da sesmaria de São Miguel 

ocupavam terras comuns garantidas pela demarcação de 1868. PALITOT, 

2005, p. 54). 

 De acordo com Palitot (2005) essa identidade indígena Potiguara era informada e 

expressa pelas relações de parentesco e pela ideia de que aquelas terras lhes pertenciam 

por terem sido doadas aos seus antepassados indígenas e que os santos padroeiros da 

região seriam testemunhas desse processo. As festas de padroeiro, principalmente de São 

Miguel43, sempre foram espaços de encontro e reafirmação étnica dessas populações, mas 

também para se estabelecer relações com não índios vizinhos, que histórica e atualmente 

participam e contribuem para realização dessas festas. 

 Porém, foi só com a chegada da Companhia Rio Tinto (CTRT) e do Serviço de 

Proteção ao Índio (SPI), entre as décadas de 20 e 30, do século XX, que houve uma 

reorganização e uma articulação de diversos grupos familiares locais em oposição a esses 

agentes externos. Esse processo atestou, validou e reforçou a existência de uma fronteira 

étnica no local (PALITOT, 2005). Digo mais, essa dinâmica reconfigurou, ampliou e deu 

novos contornos as fronteiras étnicas na região. 

 A etnicidade que era vivenciada por algumas famílias indígenas em certas 

localidades se estendeu e tomou configurações que até então não existiam. Alguns podem 

                                                           
43 Segundo a história local, recontada e atualizada na festa desse que é o padroeiro oficial dos Potiguara, 

houve um tempo em que encontraram um caboclo morto que foi enterrado na mata local. Com oito dias sua 

cova estava rachada em formato de cruz. Foi quando trouxeram um padre da região para examinar o caso. 

Quando abriram a cova o caboclo havia se transformado em santo – história reescrita a partir de conversas 

informais com alguns indígenas da região e a partir de um relato de D. Ferreira da Silva, encontrado em 

Palitot (2005, p. 54). É importante pontuar que existem outras versões para essa história. 
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questionar e não querer compreender como indivíduos e grupos que nunca reivindicaram 

uma distinção étnica passam a fazer isso mediante uma mudança na situação social. 

Porém, isso se explica pelo fato de que a identidade étnica não é uma essência carregada 

por grupos, uma marca estática e imutável como muitos pensam, mas sim um fenômeno 

que emerge a partir de uma relação entre grupos sociais e se configura como um sistema 

de oposições (Nós x Outros) que constitui e estabelece fronteiras. Esse é um processo 

dinâmico que varia no tempo e no espaço e que pode ser ou não ressaltado por grupos em 

determinados momentos históricos. Ou seja, a identidade étnica pode ser ressignificada e 

suas fronteiras remodeladas de acordo com a situação vivida pelos grupos. Nesse sentido, 

a etnicidade é um fenômeno dinâmico e processual (BARTH, 2000) e isso explica a 

reconfiguração da identidade étnica Potiguara e a ampliação das suas fronteiras a partir 

da relação com novos agentes e instituições estranhas à sua realidade até então. 

 Nesse sentido, foi essa intrusão dos agentes externos e seus processos que 

delinearam e ditaram os sentidos dos termos classificatórios usados hoje em dia para se 

demarcar as fronteiras locais: caboclo, índio, branco e particular. O termo caboclo é uma 

categoria fruto do processo de contato entre as populações locais e a sociedade envolvente 

(Colônia, Império e, posteriormente, República). Já o termo índio passou a ser utilizado 

a partir do contato dessa população com o órgão indigenista (SPI/FUNAI) e se refere ao 

campo dos direitos jurídicos. O termo particular também foi fruto desse processo com o 

órgão indigenista, que passou a classificar juridicamente os não índios da região que 

estabelecem relação matrimonial com indígenas. O termo branco é usado hoje em dia 

para classificar os não índios de maneira geral.  

 É interessante como um mesmo termo pode adquirir conotações diferentes a partir 

de quem o usa. Dessa forma, o uso do termo caboclo por parte dos não índios assume um 

tom pejorativo e é usado para negar a identidade desses povos, afirmando-os enquanto 

misturados, não puros. Porém, para os indígenas Potiguara, que se veem como “índios 

misturados”, ser caboclo é sinônimo de ser índio, já que isso atesta o vínculo de 

parentesco com os antepassados indígenas. Há uma ressignificação do termo caboclo que 

nos dias de hoje assume entres os indígenas a alcunha de um demarcador de diferença 

com relação aos não índios. 

 Essa classificação dicotômica não é rígida e exata, muito pelo contrário. Ela possui 

gradação interna como demonstra Vieira (2012): existem os “caboclos legítimos”, 

“cabocos cismados”, “índios misturados”, “caboclos civilizados”, além dos “brancos” 

/”particulares” que são incorporados através de alianças de compadrio e casamento. O 
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fato é que essas classificações produzem diferenças e servem, tanto para dentro do 

universo indígena quanto para fora, como instrumentos de poder classificatório que 

legitima e deslegitima (autoriza ou estigmatiza) indivíduos e grupos. Para Vieira (2012), 

quando essas populações locais são colocadas frente às demandas da política nacional, 

que visa prover bens, como é o caso do Censo, tais classificações geram disputas e 

fomentam a política faccional local com sua rigidez que não consideram as classificações 

locais44. 

 Nesse sentido, as classificações índio/caboclo/branco/particular são acionadas em 

diversos contextos (principalmente políticos) e são fruto de disputas que engendram 

acusações e produzem uma polissemia de sentidos que devem ser compreendidos de 

acordo com cada situação, pois em certos casos a mistura é positiva e em outros ela 

assume uma alcunha negativa.  

 Diante dessa situação descrita, pode-se perceber que existe historicamente no 

contexto sociocultural local uma relação complexa entre índios e não índios, que envolve 

misturas, hibridizações culturais, intervenção estatal, processos de produção de fronteiras 

étnicas, dinâmicas de estigmatização, dominação, resistência e conflitos por terra. No 

texto “A Multidão Potiguara: poder tutelar e conflito na Baía da Traição no século XX” 

Palitot (2011) demonstra com mais propriedade uma série de conflitos históricos entre a 

população local e a agência indigenista representada inicialmente pelo órgão de Serviço 

de Proteção ao Índio (SPI), que posteriormente veio a se chamar Fundação Nacional do 

Índio (FUNAI). Nesse artigo, o autor demostra como a constituição da identidade e do 

território étnico dos Potiguara estão profundamente atrelados a episódios históricos de 

conflito entre os representantes desse poder e a população local. 

Além desses conflitos, existentes até os dias de hoje, há terras ainda a serem 

homologadas, o contexto social atual é fortemente marcado pelo lazer, turismo, 

festividades, principalmente devido ao município costeiro de Baía da Traição que, vale 

lembrar, é o principal município desta pesquisa e se constitui como um lugar de veraneio, 

onde muitos vão praticar esportes, festejar carnaval e aproveitar as praias locais, muitas 

delas em aldeias indígenas. 

Há, portanto, uma ambiguidade no contexto local, que se apresenta bastante difusa 

e difícil de delinear. É uma região de conflito (principalmente territorial) entre índios e 

não índios: no processo histórico os indígenas foram usurpados de suas terras, mas 

                                                           
44 Para compreender melhor a política faccional local e suas dinâmicas ver Vieira (2012). 
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atualmente tem conseguido recuperar certas localidades através do auto reconhecimento 

e da mobilização política deles, que tem sua maior expressão na dança do Toré45. É 

também um lugar de associação e alianças entre índios e não índios: além de existirem 

aliados não índios nessa luta política por terras, existem também empreendimentos 

privados feitos em parceria com indígenas (carcinicultura, pousadas, bares, etc.). É uma 

região marcada por uma história sangrenta, de traumas coletivos, mortes e disputas, mas 

também fortemente conhecida pelas suas festividades (carnaval, festa de santos), pelo 

turismo no veraneio, pelo lazer, por práticas esportivas e pelo lúdico. 

Só para se ter noção da questão turística e de lazer dessa região, cito aqui o 

primeiro parágrafo da tese de Estêvão Martins Palitot (2005), de forte influência 

malinowskiana, que ilustra bem tudo isso: 

Imagine-se o leitor, sozinho, numa das praias tropicais da Baía da Traição. O 

que você faria? Pegaria sua prancha de surf e enfrentaria as ondas do Tambá e 

Jerimum? Pularia carnaval na praça, em meio à multidão de veranistas que 

invade a cidade? Iria até o alto do Forte conhecer os canhões de ferro fundido 

da época colonial e tirar fotos da bela vista que se tem da Baía? Compraria 

quilos de peixe e camarão fresco e faria aquele almoço? Subiria a ladeira da 

Vila São Miguel e pagaria promessas ao santo, acendendo caixas e mais caixas 

de velas? Visitaria a aldeia São Francisco, no dia do índio, para ver o ritual do 

toré e comprar artesanato? Não importa qual atividade você escolha fazer, em 

qualquer uma delas, com certeza você vai cruzar com algum índio potiguara: 

surfando, pescando, dançando, pagando promessas ou comprando artesanato. 

Eles estão presentes em qualquer lugar do município da Baía da Traição, assim 

como em Marcação. Formam mais da metade da população dessas duas 

cidades. Em Rio Tinto, também são uma parcela importante dos habitantes. 

Nesses três municípios, e na vizinha Mamanguape, os Potiguara desempenham 

um papel fundamental na constituição da população, na ocupação territorial e 

na história, do passado até os dias atuais e futuros. (PALITOT, 205, p. 3). 

Essas interações cotidianas entre moradores locais e os contatos extraordinários 

nos momentos de veraneio e lazer entre índios e não índios são permeados por esse 

imaginário social que foi criado historicamente em que o indígena é estigmatizado e até 

criminalizado em certas situações, porém, como a presença dessa da população Potiguara 

da região é grande e a ação política organizada entre eles é efetiva, existe uma 

                                                           
45 O Toré é a manifestação mais emblemática no que diz respeito a identidade étnica do que se convencionou 

chamar de Índios do Nordeste. Na obra “Toré: regime encantado do índio do Nordeste”, Rodrigo Azeredo 

Grünewald (2005) caracteriza essa “dança” como uma fato social total, ou seja, como uma prática que 

envolve e é composta por diversos âmbitos da vida sociocultural das populações indígenas, como: as 

dimensões do sagrado/profano, do lazer, da economia, identitária, histórica, política, etc. Apesar de ser um 

fenômeno “multissemântico”, difícil de generalizar devido as suas particularidades com que ele se apresenta 

em cada população indígena, podemos caracteriza-lo como uma performance política que expressa a 

etnicidade das populações indígenas do Nordeste. Ainda nessa obra, temos o artigo de Palitot (2005) 

intitulado “Todos os Pássaros do Céu: o Toré Potiguara”, onde podemos encontrar algumas das 

especificidades dessa prática dentre os Potiguara-PB. 
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contrainformação, um orgulho de ser indígena que visa superar e combater esses 

estigmas. 

O contato entre índios e não índios (suas disputas e associações) podem ser vistas 

em diversos setores da sociedade local: nas relações entre órgãos estatais e a população 

local, empreendimentos públicos e privados, trabalhos coletivos, disputas territoriais, 

disputas por lugares na política institucional46, momentos diversos de lazer, festas, jogos, 

prática de esportes, etc. Qualquer uma dessas áreas podem ser tidas como um “objeto” 

para se ingressar e se pensar o contato interétnico local e as suas nuances. A briga de 

galos é para mim é um objeto privilegiado. Por se tratar de uma prática que foi tornada 

ilegal, ela nos oferece um ângulo diferenciado para se pensar o contexto local. 

Posso afirmar que todos esses aspectos que citei do contexto sociocultural do 

litoral norte paraibano se encontram em alguma medida nas rinhas de galos que, apesar 

de ser um evento situado às margens da estrutura sociocultural local (que venho 

chamando aqui também de contexto sociocultural), dialoga fortemente com esta, 

criticando-a reforçando-a, (re)criando-a. Com isso quero dizer que a rinhas de galos da 

região é um microcosmo que reflete o macrocosmo sociocultural, mas que esse reflexo 

não é exato, é um reflexo difuso, que por vezes põe em xeque a ordem estrutural, seus 

signos e símbolos. 

 Apesar de haver no contexto local uma oposição criada historicamente entre 

índios e não índios (caboclos x “brancos”), essa fronteira étnica só é vivenciada desse 

modo binário e oposto em determinadas situações que demandam distinções claras: como 

é o caso das disputas de poder local de lógica faccionalista, em que a “mistura racial” é 

utilizada como uma categoria acusativa e a “pureza de sangue” é valorizada; na realização 

do Censo (amplamente discutido por Vieira 2012); e no dia do índio, por exemplo. É 

interessante colocar que em muitos casos a fronteira étnica, por parte de não índios, é 

evocada como uma forma de estigma (na política local, em situações de conflito e até em 

conversas cotidianas ouve-se afirmações generalizantes de que “índio é ladrão”, etc.). Há 

em certos casos até uma criminalização dos indígenas. 

                                                           
46 Aqui é interessante dizer que os indígenas Potiguara participam ativamente da política institucionalizada 

local. Desde o Cacique Daniel Santana, que foi o primeiro vice prefeito indígena do Nordeste, há um sério 

trabalho que busca influenciar lideranças indígenas locais para ocupar cargos da política dos “brancos”. 

Como um dado bastante representativo disso, o município de Baía da Traição elegeu em 1992 a primeira 

prefeita indígena do Brasil: Nanci Cassiano Soares. 
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As rinhas podem inclusive nos dizer muito sobre o processo de criminalização e 

estigmatização por que passam os povos indígenas. Processo esse que é fruto da interação 

com não-indígenas. Digo isso porque o surgimento e crescimento das rinhas nas áreas 

indígenas é relativamente recente. Segundo alguns anciões indígenas com quem 

conversei informalmente não existiam rinhas nas aldeias quando eles eram jovens. Um 

interlocutor indígena, que é considerado como um dos galistas mais antigos e atuantes 

dentre os índios, afirmou que há cerca de 25/30 anos só haviam “umas briguinha debaixo 

de pé-de-pau. Não existia essa coisa que tem hoje”. Ainda segundo ele, as coisas foram 

se organizando conforme alguns indígenas foram conhecendo as rinhas de fora, dos 

brancos. Ou seja, a prática do galismo não era especializada como hoje, não era um 

esporte, era uma atividade menos recorrente realizada por alguns, sem muita estruturação 

e conhecimentos envolvidos. Com certeza o número de rinhas cresceu na área indígena 

devido ao envolvimento de indígenas com não índios, mas também devido ao crescimento 

da fiscalização nas áreas urbanas da região, que cada vez mais faz com que as rinhas 

passem a ser realizadas com mais segurança para os participantes dentro das aldeias, onde 

estão os lugares mais ermos da região, onde a fiscalização é menos efetiva.  

Para falar sobre a história das rinhas no litoral paraibano, de como elas adentraram 

a área indígena e como elas podem nos ajudar a compreender os processos de 

estigmatização e criminalização dos povos indígenas faz-se necessário mais pesquisas. 

Não tenho dados para tanto, até porque esse não era um dos objetivos dessa dissertação. 

O que me interessa no momento é mostrar como essa prática na região, mais 

especificamente sua realização em áreas indígenas, tem origem no contato entre índios e 

não-índios e que o seu modo de realização enquanto um esporte nas terras indígenas é 

bastante recente e tem profundas relações com a alteridade não indígena. 

É sabido que os galináceos não compõem uma espécie nativa da região. Os 

indícios demonstram que tais animais são oriundos do Sul e Sudoeste da Ásia e daí se 

espalharam pelo mundo, chegando no Brasil a partir do processo de colonização47. Isso 

demonstra que tais animais foram apresentados aos nativos locais pelos colonos, mas que 

hoje já são velhos conhecidos dos povos indígenas locais. Mesmo assim, só em tempos 

recentes, como já foi dito, é que eles começaram a ser vistos e tratados como atletas de 

um esporte. Um dos meus interlocutores, considerado como um dos galistas indígenas 

                                                           
47 Para mais informações sobre a história ambiental desses animais ver “Alectoromanquia: os galos dentro 

da história ambiental (CORRÊA, 2014). 
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mais antigos e grande fomentador da atividade na região, questionado sobre como ele 

começou se iniciou na briga de galos respondeu o seguinte: 

 – Comecei através do meu avô, dos meus tios, né? Tinha um marido da minha 

tia, por nome de Adelino, que ele se tornou um representante de Baía da 

Traição de muito prestígio com galo. Então eu acompanhei. Eu ia nos quintais 

dele... Gostei, né? 

 

– Ele era Índio? 

 

– Era não. Quem era índia era a mulher dele, que era minha tia. Ai começou a 

se espalhar. Começamos a brigar... Ia pra os pau... A gente como índio ia pra 

dentro dos mato botar os galos pra brigar. Depois começou a entrar o povo 

branco nas aldeias e começou a convidar nós índios pra ir pra esses outros 

cantos conhecer. Eles com condições mais do que a gente... Que os negócios 

que a gente fazia, as briga da gente, a gente fazia de rolo de coqueiro. Um 

quadrado com rolo de coqueiro, que nem fazia chiqueiro pra porco. Cobria 

com um colchão e botava um tapete em baixo e botava os galos pra brigar. Isso 

nas aldeias. Ai comecemos a ir pra essas cidades maior. Começamos a ver as 

rinha de alvenaria, começamos a fazer ai essa rinha de alvenaria e hoje em dia 

tá assim as briga de galo. Quase todas as aldeias têm. Eles me chamam pra ir 

pra esses canto porque eu fui um dos primeiro em Baía da Traição a fazer esse 

esporte de briga de galo. Fui eu! Eu fui o primeiro descendente daqui que fiz 

rinha pra briga de galo, fui eu! Depois conheci Fulano e Beltrano... (Romário48, 

Interlocutor e Galista. Entrevista cedida no dia, 13 de março de 2013). 

 

A partir dessa transcrição podemos perceber a profunda relação entre índios e não 

índios na constituição dessa atividade enquanto um esporte nas aldeias. Tal depoimento 

revela os laços de parentesco entre índios e não índios e como tais laços foram 

constitutivos dessa prática como hoje se apresenta. Foi a partir do convite de não índios 

que indígenas começaram a realizar rinhas mais estruturadas nas aldeias. Outros 

interlocutores dessa pesquisa disseram que colocavam animais para brigar sem nada, sem 

esporas, sem rinhas, sem rolos de coqueiro, colchão ou o que quer que seja, apenas 

debaixo de uma árvore. Outros me falaram que, na infância chegaram a colocar pregos 

no lugar das esporas dos animais para deixar o combate mais excitante. 

O que todos os sujeitos dessa pesquisa confirmaram em conversas informais é que 

se iniciaram nesse universo a partir de algum parente seu, seja tio, primo, avô, etc. – o 

que demonstra que essa prática é perpassada através dos laços de parentesco. Eles também 

confirmaram que todas as mudanças e a organização dessa atividade vieram a partir do 

contato com rinhas maiores, em cidades maiores. Ou seja, a “profissionalização”, a 

regulamentação, o modelo estrutural dessa atividade, bem como muitas de suas práticas 

                                                           
48 Nome fictício. 
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de bastidores descritas no capítulo anterior são conhecimentos adquiridos e modificados 

a partir do contato interétnico. 

 Nesse sentido, podemos classificar as rinhas do litoral norte paraibano como um 

evento anti-estrutural, pois esses eventos apresentam todas as características da estrutura 

social local, mas de maneira lúdica e em situações extraordinárias, não cotidianas. Sob o 

signo do lazer, da ilegalidade, do jogo e da brincadeira as rinhas de galos apresentam a 

interação entre índios e não índios (suas alianças e disputas), ao passo que dramatiza o 

combate, o enfrentamento, a masculinidade e até a disputa territorial, afinal, um dos meus 

interlocutores ao ser questionado sobre o porquê dos galos brigarem entre si afirmou que 

é “para demarcar território, dominar e expulsar o outro. Colocar o adversário pra correr”. 

Parece-me que esses também são motivos de conflitos entre os humanos índios e não 

índios da região. 

 Levando-se em consideração a relação entre as rinhas e a estrutura social local, 

podemos classificar aquelas como ritos “liminóides” (TURNER, 2012). Este conceito diz 

respeito a fenômenos sociais presentes em sociedades complexas que foram afetadas 

pelos processos da Revolução Industrial. No caso do locus dessa pesquisa, se refere a 

todo o processo de transformação econômica pelo qual passaram as populações indígenas 

inseridas em áreas de contato mais intenso, como é o caso dos Potiguara. Com esses 

processos históricos surgiu o “desencantamento do mundo” e a esfera do trabalho passou 

a ter uma autonomia, engendrando a ideia de lazer, um campo também autônomo que se 

colocou em oposição ao universo do trabalho, ou seja, como uma anti-estrutura. São essas 

novas instâncias de lazer, brincadeira, que se encontram nos interstícios da estrutura 

social normativa, que Victor Turner quer compreender com o conceito “liminóide”.  

 Dizer que a rinha de galos é um evento “liminóide” implica afirmar que este 

evento ocorre sob o signo do lazer, da brincadeira, onde há a mercantilização do 

entretenimento, a não obrigatoriedade de participação dos indivíduos e que elas ocorrem 

às margens dos processos centrais de produção social, ou seja, na antiestrutura. Todos os 

eventos “liminóides” tem forte relação com o ritual, são ritualizados, performatizados e 

“ganham espaço nas margens e nas dobras de sistemas culturais estabelecidos, fora de 

mão, em más vizinhanças e áreas rurais remotas” (SCHECHNER, 2012, p. 68) – o que é 

justamente o caso da briga de galos: um evento mercantilizado para o entretenimento que 

existe para o lazer dos indivíduos, tem participação voluntária e envolve uma ritualização 

e performances específicas em cenários periféricos. As rinhas, ao utilizar animais para o 
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combate e entretenimento humano, dramatizam a disputa territorial, a amizade e o 

conflito, além de colocar em jogo a honra, a coragem e o risco. 

 Nesses espaços liminóides existem uma importante característica: a existência de 

laços de communitas (TURNER, 1974). Esses laços sociais antiestriturais se dão de 

maneira horizontal, sem levar em consideração, pelos menos no momento em que 

acontecem, a verticalidade hierárquica da estrutura social. É como se houvesse a 

suspensão dos papeis sociais e as pessoas interagissem sob o signo da igualdade. Na rinha 

de galos um dos principais aspectos que promove isso é a ilegalidade da atividade. Perante 

a lei todos ali estão cometendo um crime, não importa se são índios ou não índios, ricos 

ou pobres, policiais ou desempregados. Ouvi uma máxima em vários momentos em 

campo que afirmava que a rinha de galos era democrática e que era um esporte sem 

preconceito, onde tem ricos e pobres, onde “um mendigo pode ganhar de um juiz”, como 

afirmou um de meus interlocutores. É nesse sentido que a rinha de galos é anti-estrutural, 

pois ela, de certo modo, suspende a hierarquia de estratificação social e as fronteiras 

étnicas locais por um momento específico dando chance a quem está “em baixo” vencer 

quem “está em cima”. 

Desse modo, como já foi dito, há nas rinhas uma suspensão das fronteiras étnicas 

que só em alguns momentos são acionadas. De maneira geral, não existe diferenciação 

entre os galos de índios e os não índios. O que existe claramente é uma diferença de classe 

social que é associada se encontra associada às questões étnicas. Vale salientar que essa 

diferenciação existe da perspectiva dos criadores, mas que é suspensa no momento das 

apostas. Uma pessoa com melhores condições materiais tem mais possibilidades de criar 

seus galos da maneira tida como adequada, alimentá-los, treiná-los e trata-los como 

atletas, pois tem condições de construir um melhor chiqueiro, adquirir os melhores 

reprodutores e dar aos animais uma melhor estrutura, criando assim melhores atletas. 

Pessoas mais pobres criam os animais de maneira improvisada fazendo o que podem de 

melhor para o melhor desempenho dos mesmos.  

 Não se pode negar que há uma relação entre classe social e identidade étnica nessa 

região. Inclusive, isso pode ser percebido nas rinhas. Pude notar que, de maneira geral, 

os indígenas têm menos condições de criar galos, ou seja, os não índios são donos das 

melhores criações da região. É claro que existem exceções, que há índios que tem criações 

melhores que certos não índios. Mas, o fato é que os melhores chiqueiros da região e os 

galistas mais reconhecidos são de não-índios. Porém, conheci ótimos galistas indígenas 

que por vezes, apesar de não terem muitos recursos, superam os galistas mais abastados 



 

90 
 

e se destacam com seus conhecimentos sobre o galismo. Nesse caso fica evidente o caráter 

“liminóide” das rinhas: elas oferecem a possibilidade de um indivíduo que está mais 

abaixo na estrutura de estratificação social vencer alguém que está mais acima, 

subvertendo a ordem “normal” do mundo cotidiano. 

 

2.2. De Quando as Fronteiras Étnicas são Acionadas 

  Como expectador, imaginava eu que iria encontrar nas rinhas uma clara 

distinção/oposição entre índios e não índios, uma espécie de disputa que levasse em 

consideração as fronteiras étnicas locais e que se daria de maneira explícita. Como é o 

caso do texto de Geertz (1978) sobre a briga de galos em Bali, em que um balinês, via de 

regra (com poucas exceções), aposta num galo do seu parente contra um galo de um não-

parente; caso não haja um galo de parente em jogo ele apostará num galo de um grupo de 

parentesco aliado contra um grupo não-aliado; se não houver um grupo aliado ele apostará 

num galo da sua aldeia contra o de outra aldeia; por fim, caso não haja um galo da sua 

aldeia ele apostará em um galo balinês frente a um galo de fora. 

Ao frequentar as rinhas e conhecer as pessoas, logo percebi que estava enganado, 

que apesar de os indivíduos frequentarem esses espaços em grupos, eles não se dividem 

em grupos de índios e não índios, mas sim a partir de laços de amizade que vão além das 

fronteiras étnicas. Imagino que esse seja um reflexo da estrutura social local, que apesar 

de produzir fronteiras é um contexto de forte hibridização sociocultural onde há muitas 

associações (inclusive casamentos) entre índios e não índios. Comecei a notar com o 

passar do tempo que na maioria dos embates entre um galo de um indígena versus um 

galo de um não indígena a diferença étnica não era levada em consideração, ou seja, as 

vitórias e derrotas eram comemoradas e sofridas sem que essa distinção fosse acionada. 

Só depois surgiram as exceções. 

Desde o início, o único símbolo de distinção étnica que se mostrou explícito foi a 

denominação galo caboclo. Essa denominação é dada a qualquer galo de cor marrom 

levemente avermelhada, seja ele de um indígena ou não (Ver Figura 25). Quando ouvi 

essa expressão pela primeira vez perguntei a um interlocutor: “É galo caboclo por que? É 

galo de índio? ”. Ele logo respondeu: “não tem nada a ver, é por conta da cor do galo 

mesmo. Só isso”. O interessante dessa classificação é que ela faz-nos pensar sobre a 

realidade local e, penso eu, que em certa medida decorre de categorias comuns do local. 
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Já foi dito que o termo caboclo é um demarcador de identidade na região. Se dizer 

caboclo onde índios se pensam como misturados é se afirmar indígena, ou seja, caboclo 

é um demarcador de diferença cultural entre índios e não índios. Porém, esse termo é de 

fato usado para se referir a um certo grupo de indivíduos que possuem uma certa 

tonalidade de pele, um certo jeito de andar e falar reconhecidamente caboclo na região. 

Nesse sentido, fica claro que a denominação galo caboclo é uma referência à tonalidade 

de pele predominante entre os indígenas da região. Porém, apesar dessa ligação, tais 

animais são criados por índios e não índios. 

  

 Fora a denominação galo caboclo apenas em certas situações específicas é que 

signos de distinção étnica emergiram nas rinhas. O que me deixou mais curioso é que tais 

signos de fronteiras étnicas foram trazidos à tona inclusive em embates que envolviam 

apenas indígenas. Um dos sujeitos que mais colocou essa distinção é o já citado Romário, 

um dos indígenas mais antigos nessa atividade. A primeira vez que isso aconteceu, 

inclusive, foi numa luta entre ele e outro indígena. Ainda no decorrer da luta, Romário 

batia no peito com orgulho e dizia “isso aqui é galo de índio original. Essa pancada é 

natural, porra! Né galo de quintal laboratório não. Isso é galo de índio original, porra!”. 

Imagem 29. Tombo ente um galo preto (à esquerda) e um galo caboclo (à direita). Autoria Própria 

30/01/2015. 
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Ele ganhou a luta e continuava a enfatizar sua vitória utilizando esse discurso, que deixava 

o seu adversário bastante chateado e constrangido perante os espectadores.  

 Em outra situação, Romário ao enfrentar um não índio voltou a colocar essa 

distinção “galo de índio”. Nesse embate ele perdeu, mas se colocou orgulhoso, dizendo 

que seu animal deu trabalho ao outro mesmo sendo “galo de índio”. Ao final do combate 

ele afirmava “isso é galo de índio, imagina se fosse tratado que nem o de vocês o que ele 

não faria?! Perdeu, mas honrou. O galo ai é invocado, rapaz! E olhe que é galo natural”. 

Nesse segundo momento, já conhecendo melhor as pessoas envolvidas e o indígena em 

questão, comecei a compreender melhor o que essa distinção queria dizer e porque ele 

era um dos poucos que ressaltavam tais elementos de fronteiras étnicas. 

 Romário é um dos principais fomentadores das rinhas nas aldeias, se não o 

principal. Ele é um pescador, de baixa renda, apaixonado pelo galismo e que sempre está 

presente nas rinhas locais, principalmente na área indígena. Segundo ele não tem quem o 

faça passar um fim de semana no mar. Sempre que vai pescar ele volta no mais tardar na 

sexta feira a noite, para não perder as brigas que acontecem sempre aos sábados e 

domingos. Ele sempre leva às rinhas alguns de seus pescados, como uma dádiva para seus 

amigos consumirem no local junto com bebidas alcoólicas. Esse personagem inclusive 

ajudou na organização e infraestrutura de alguns desses espaços, que vivem fechando e 

reabrindo em outros locais devido a ilegalidade da prática e dos conflitos que ela acarreta. 

Romário se coloca e é visto por outros como um dos mais antigos índios galistas, como 

já foi dito. Ele cresceu e aprendeu tal prática com “brancos”, alguns inclusive familiares. 

Ele já trabalhou como tratador numa criação de um galista conhecido da cidade de João 

Pessoa-PB. 

 Com suas experiências com não índios ele ajudou a modificar e a desenvolver a 

prática do galismo enquanto esporte nas áreas indígenas. A partir da interação dele com 

não índios muitas mudanças foram incorporadas à prática do galismo na região, 

principalmente na Baía da Traição. Porém, hoje em dia, ele já é reconhecido como um 

galista à moda antiga, que não está acompanhando o desenvolvimento da prática na 

região e insiste em criar seus animais mais naturalmente, sem utilizar as rações 

especializadas, as vitaminas e outros fármacos que melhoram o desempenho dos animais. 

Mesmo assim ele continua a ser respeitado localmente devido ao seu conhecimento na 

área. Outros informantes, inclusive adversários, dizem que Romário sabe reconhecer um 

bom galo como poucos, apenas olhando suas características físicas e observando 

rapidamente seu tombo.  
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 Já me foi dito por outros que se Romário tivesse dinheiro como certos criadores 

ele seria um dos maiores galistas da região, como há algum tempo já foi. O auge de sua 

carreira no galismo foi quando ele tinha um grande amigo (também indígena) com 

melhores condições financeiras e que investia na sua criação para atuar enquanto 

apostador nas rinhas. Hoje em dia ele frequenta apenas rinhas menores porque é um 

apaixonado pela prática. Gosta de estar nelas por conta da brincadeira, mas não tem o 

investimento de antigamente, quando ele tinha uma espécie de associação com um grande 

amigo que não frequenta mais as rinhas. Devido a sua falta de condição financeira ele não 

frequenta as rinhas maiores porque lá ele encontrará adversários que criam seus galos 

com métodos que tornam a luta desigual e desvantajosa para ele. Muitos dopam os seus 

animais para obter vitórias. Ele se posiciona contra isso e não frequenta esses locais, 

apesar de confessar já ter se favorecido com doping algumas vezes. Mesmo afirmando 

que não gostou de usar e que prefere brigas sem isso. Alguns dos galistas que hoje são 

reconhecidos foram iniciados nessa atividade no quintal de Romário, em rinhas 

promovidas por ele. Hoje em dia, por questões financeiras muitos dos seus 

amigos/adversários conseguem fazer galos melhores do que os de Romário. Porém, 

Romário ainda os enfrenta, quando sabe que tem um bom galo em mãos e quando este 

está preparado para isso. 

 Sabendo dessas histórias e compreendendo o contexto local da rinha de galos, 

podemos então interpretar as cenas que foram descritas mais acima em que Romário ao 

enfrentar seus adversários índios e não índios afirma com orgulho que seu “galo é de 

índio”, “natural”, “original”, que “não é galo de quintal de laboratório”, “que seu galo 

ganha quando é bom, né por conta de comprimido não”. Isso acontece porque ele é um 

galista “a moda antiga”, saudosista com seu tempo e que, apesar de ser um ator importante 

no desenvolvimento do galismo na região enquanto um esporte, é crítico de uma série de 

práticas que ocorrem hoje nas rinhas e que desfavorecem os que não tem tantas condições 

financeiras. Nesse sentido, ele traz em seu discurso esse demarcador étnico para falar da 

desigualdade de classe nas rinhas, que se reflete também numa desigualdade étnica. Já 

que para ele, muitos índios que gostam de rinhas são como ele, criam seus galos de 

maneira mais natural, sem tantos fármacos que melhoram o desempenho, até porque não 

tem condições. Os índios que criam com esses métodos não são “galos de índio original” 

segundo o mesmo. 

 Ao perguntar a Romário o que quer dizer “galo de índio” e “galo de índio original” 

ele respondeu dizendo justamente assim “é galo criado sem remédio, sem essas frescuras 
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dos brancos, da maneira mais natural, no terreiro comendo milho”. Com essa afirmação 

ele se opõe aos galistas “brancos” e aos galistas indígenas que se utilizam 

demasiadamente das técnicas dos “brancos” (com remédios e vitaminas)49 para melhorar 

o desempenho dos seus animais nas rinhas. Meu interlocutor falou que hoje em dia tem 

certos índios criando “galos de laboratório”, como ele costuma classificar esses animais. 

Para ele, tem muito galista que só ganha por conta do dinheiro, não porque conhece de 

galos. Ao conversar com outros galistas, índios e não índios, eles afirmaram que esse é o 

processo de “evolução” do galismo e que quem não usa os novos métodos fica para trás. 

Todos parecem concordar com isso, menos Romário, que traz elementos étnicos e de 

classe social para explicar suas derrotas e exaltar suas vitórias nas rinhas. Isso acontece 

sempre que ele enfrenta algum galista “branco” ou índio que sabe ter condições de dopar 

seus animais e criá-los com métodos que só o dinheiro proporciona. 

                                                           
49 Principalmente o ADE: um óleo lipossolúvel de vitaminas A, D e E. Apesar de ser de uso veterinário 

esse composto é restrito/recomendado para certos de animais, como: bovinos, equinos, suínos, caprinos, 

ovinos e coelhos – não para galináceos. O ADE é conhecido também por ser usado como anabolizantes em 

humanos. 

Imagem 30. Camiseta de Romário, usada pelo mesmo nas rinhas. Autoria Própria 14/03/2015. 
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Nessas imagens temos duas fotografias de uma camiseta de Romário. Podemos 

notar que na primeira imagem, que demostra a parte frontal camiseta, temos uma imagem 

dos Potiguara-PB. É uma camisa turística local, vendida em lojas da região que apresenta 

uma fotografia feita no ano de 1981 pelo indígena Tiuré. Romário adquiriu tal camisa e 

pagou para um indígena amigo seu pintar nas costas um galo de briga, junto ao seu apelido 

das rinhas. O uso dessas imagens foi permitido pelo mesmo. Ele é o único indivíduo nas 

rinhas locais que tem uma camisa como essa, com seu nome das rinhas. Nela podemos 

perceber dois orgulhos ostentados: o fato de ser índio da Baía da Traição e de ser galista. 

Essa camisa representa a associação que ele faz entre essas duas identidades. 

Podemos perceber que mesmo nas rinhas, apensar de não ser algo generalizado, 

de ser algo pontual e raro, a fronteira étnica é situacional e relacional (BARTH, 2000). 

Ela só é acionada explicitamente em determinados contextos, em resposta a determinados 

atores. Porém, existem situações em que a questão étnica é levada em consideração de 

maneira implícita, sem que ninguém saiba. Questionei um galista índio se havia diferença 

entre índios e não índios nas rinhas, porque no geral eu não conseguia perceber. Ele me 

respondeu o seguinte: 

Ninguém diz nada, mas a diferença é essa. Se tem Fulano, que é índio e tem 

Beltrano, que não é índio, e eles vão botar um galo pra brigar... Antes de soltar 

na rinha ninguém não vai querer jogar no galo de Fulano não, porque ele é 

índio. Claro que todos vão querer apostar no galo do que não é índio, que tem 

mais condições, que tá ali com aquele sapato, que vive numa cidade maior. 

Agora a gente que mora na aldeia, quem vai querer apostar num galo da gente 

contra um cabra daquele que vem todo “sapatadado”, todo chique? Vai apostar 

no galo do índio, que vem com havaiana todo “malamanhado”? Quem danado 

vai apostar num caba desse? (Chico Interlocutor e Galista. Entrevista cedida 

no dia 17 de março de 2013). 

As pessoas só apostam em galos de indígenas contra um galo de um não índio 

quando é um galo conhecido ou um índio de respaldo nas rinhas. De maneira geral, a 

estrutura social ainda informa muita coisa na briga de galos. Nesse ponto discordo de 

Victor Turner, que afirma que em eventos “liminóides” há uma suspensão total da 

estrutura social. No caso da briga de galos do litoral norte paraibano não se pode falar de 

uma suspensão total, mas apenas numa suspensão parcial que por vezes subverte a 

estrutura social possibilitando que alguém “de baixo” passe a ocupar uma posição “mais 

acima” (por exemplo, um galista pobre pode vencer um galista rico). Mesmo 

possibilitando essa subversão, a estrutura social continua presente nesses ritos 

informando muitas coisas aos participantes. Nota-se também que para nosso informante 

e para muitos locais existe uma forte relação entre a questão étnica e a de classe social. 
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Ainda se associa a pobreza a questão indígena. Nesse sentido, as rinhas reproduzem a 

estrutura social. 

Ao meu ver, essa dinâmica é mais uma expressão do contato entre índios e não 

índios na região: da forte hibridização e da produção de fronteiras étnicas. A produção de 

fronteiras é mais perceptível em espaços legalizados, que refletem a estrutura social local 

de maneira mais nítida, como é o caso das festas de santo nas aldeias, do dia do índio e 

nas disputas políticas, que são espaços onde a condição indígena é colocada de maneira 

mais explícita. Já em eventos ilegais, que se situam às margens da estrutura social, como 

é o caso da briga de galos, há uma condição que torna todos iguais, sejam índios ou não 

índios: que é a condição de clandestinidade.  

Fora essas situações, as fronteiras étnicas não são consideradas nas rinhas. O 

principal demarcador de fronteiras nesses espaços é de fato as unidades municipais. Como 

disse, cheguei a frequentar rinhas em Rio Tinto, Marcação e Baía da Traição. A maioria 

em aldeias indígenas e algumas nas cidades fora das aldeias. Como estive alocado na 

cidade de Baía da Traição fiz amizades com os galistas desse município (índios e não 

índios), que costumam frequentar as rinhas de fora em conjunto e que eram sempre 

reconhecidos como “os rapazes da Baía”, sem distinções explícitas entre índios e não 

índios.  

 

2.3. As Rinhas e a Política Potiguara: relações inusitadas 

 

Mesmo que as fronteiras étnicas sejam borradas nas rinhas (se apresentando de 

maneira implícita e rara) podemos fazer uma série de associações entre esses eventos e o 

universo Potiguara, mais especificamente entre as rinhas e o regime político local. Ao 

demonstrar algumas dessas associações espero deixar claro algumas razões do porquê a 

briga de galos ter encontrado entre os Potiguara um terreno fértil para o seu 

desenvolvimento a ponto de envolver inclusive lideranças políticas locais e alguns de seus 

familiares. 

Primeiramente gostaria de deixar claro que não pretendo aqui fazer descrições 

etnográficas sobre a política Potiguara. Isso porque esse não foi o objetivo do meu 

trabalho de campo. O que farei aqui é traçar alguns paralelos entre a dinâmica das rinhas 

e a dinâmica da política local indígena, baseando-me no diálogo com a tese de doutorado 

de José Glebson Vieira (2012) intitulada “Amigos e Competidores: política faccional e 

feitiçaria entre os Potiguara”. Com isso demonstrarei que as rinhas e a política local 
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seguem lógicas semelhantes, que as rinhas se constituem enquanto jogos entre “amigos e 

competidores” e que expressam a política faccional local. 

Vieira (2012) discorre sobre a realidade política Potiguara enfatizando as 

categorias nativas de “turma” e “parentagem”. Ele fala mais especificamente sobre o 

papel da amizade, da camaradagem e da feitiçaria nos processos e dinâmicas 

sociopolíticas de produção de lideranças (chefia) e na política faccional Potiguara. Nesse 

sentido, esse autor faz considerações sobre a produção de parentesco e os regimes de 

territorialidade Potiguara, enfatizando o “idioma da mistura” (os gradientes de 

classificação nativos com relação a alteridade: índio, caboclo, caboclo civilizado, branco, 

particular) e a guerra de acusações que se utilizam dessas classificações e de entidades 

não humanas da feitiçaria e do catimbó nas disputas políticas locais. 

O que pretendo demostrar é que a briga de galos segue a mesma lógica, ou seja, 

ela é uma reunião entre “amigos e competidores”. Ela envolve a participação de “turmas” 

e de parentes (“parentagem”) nas dinâmicas e no cotidiano das criações de galos de brigas 

e no surgimento e manutenção de novas rinhas. Além disso, a briga de galos envolve o 

um complexo idioma de “idioma da mistura”, pautado na ideia de pureza de sangue que 

se expressa também nas “raças” dos animais não humanos, ou seja, nas rinhas tal “idioma 

da mistura” perpassa os animais humanos e não humanos. A única grande diferença entre 

as rinhas e a dinâmica política local é que naquelas, até onde percebi, não há a participação 

dos entes não humanos da feitiçaria e do catimbó, mas há a presença marcante (para não 

dizer central) de outros seres não humanos que possuem agência: os galináceos. 

Vieira (2012) observou 

... o uso reiterado da categoria ‘turma’ nos contextos de definição dos 

contornos de determinado grupo de pessoas, mobilizado, geralmente, nas 

‘parentagens’, sob a liderança de um cacique, daí a identificação da 

‘turma’, levada a termo nas situações de conflito, demarcar a figura do líder 

e ‘seu pessoal’. Já as referências nativas sobre as ‘parentagens’ sugeriram 

a composição de relações de amizade que integraram distintos grupos 

domésticos especialmente nas atividades produtivas evidenciadas nos 

‘adjutórios’ ou nos trabalhos comunitários (VIEIRA, 2012, p. 17). 

Logo no início da minha pesquisa, ao conversar com uma importante liderança 

política local (que não faz parte das rinhas) sobre minha pesquisa percebi que o mesmo 

sempre usava o termo “turma” para se referir aos indivíduos que participam da briga de 

galos. Vez ou outra ele afirmava a existência de uma “turma da briga de galos”. Em outras 

situações ouvi o uso dessa expressão para se referir não só aos galistas da Baia da Traição, 

a outros grupos de indivíduos que unem em uma determinada prática, como por exemplo 
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os surfistas locais (“a turma do surf”) e a “turma do cajueiro”, um grupo de amigos que 

se reúnem com certa frequência para socializar e consumir bebidas alcoólicas sob a 

sombra de um Cajueiro por eles plantado e mantido (MATOS, 2013). 

Com isso podemos perceber que o uso do termo turma ultrapassa o universo 

político e se estende para outros âmbitos, indo além do uso codificado por Vieira (2012). 

Afirmo aqui que esse termo ultrapassa não só o universo político, mas também as 

fronteiras étnicas locais, ou seja, é usado por índios e não índios em diferentes contextos 

e situações. Ao andar com a turma de galistas da Baia da Traição, quando estava em 

rinhas em outros municípios eu era identificado como sendo da “turma da Baía”. Já me 

perguntaram “você tá com a turma da Baía? ”. Isso que demostra que uma turma pode 

envolver índios e não índios, a depender da situação. Nesse sentido a turma não implica 

a presença necessária de um Cacique, mas uma certa liderança que congrega outros 

indivíduos em determinas situações, sejam eles indígenas ou não. 

Um galista nunca vai a uma rinha sozinho. Ele sempre vai acompanhado de sua 

turma. As apostas são coletivas. Se um amigo não possui nenhum galo em ordem (pronto 

para entrar nas rinhas) sempre tem um parceiro da turma com um galo ou mais pronto 

para brigar. Acontece de um grupo ir com três ou quatro galos em ordem. Nesses casos, 

os que não tem galos em ordem acompanham seus amigos para juntos colocarem os galos 

nas rinhas e fazerem apostas coletivas. Mesmo nas criações sempre existe a participação 

de outros indivíduos. Na criação que mais frequentei era visível esse caráter coletivo 

nessa prática. Existem galistas que, por não possuírem estrutura adequada em seus 

quintais, criavam seus animais no chiqueiro do amigo. Há uma rede de relações, uma 

troca de conhecimentos, favores e até de dádivas que circulam entre amigos. Entre esses 

amigos circulam remédios, técnicas e métodos de criação. 

É importante dizer que essas turmas não são fixas, elas são fluidas e estão sujeitas 

aos conflitos que por ventura possam surgir do convívio diário entre amigos. Ouvi casos 

de amigos que se tornaram competidores nas rinhas devido a certos episódios de 

desentendimento. As turmas se fazem e se refazem a partir dos conflitos que possam 

surgir. Muitos dentre eles têm uma relação que vai além da amizade. Muitas dessas 

turmas envolvem parentes (sobrinhos, primos, compadres, etc.) o deixa claro que até 

fatores exteriores às rinhas podem influenciar na dinâmica das turmas de galistas. 

Existem também importantes lideranças políticas locais que tem uma história 

ligada às rinhas, que já foram galistas reconhecidos na região. Alguns tem apenas 

parentes que delas fazem parte. Muitos, quando assumem cargos de “chefia” (quando se 
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tornam lideranças estabelecidas) deixam de ser galistas devido a ilegalidade da prática, 

mas mesmo assim costumam ir em determinadas rinhas, pois lá se encontram turmas que 

podem lhe favorecer politicamente. Inclusive, muitos ajudam os galistas sem que 

ninguém saiba, o que faz das rinhas um espaço político informal, de interesse e conflito. 

Algumas lideranças locais se colocam contra as rinhas. Outras não veem problema em 

sua prática, acham que é um lazer local. Essa constituição das rinhas enquanto espaços 

políticos informais merece mais atenção em outro momento, por hora não tenho dados 

para trabalhar essa afirmação de maneira mais detalhada. Mas é fato que existem 

lideranças indígenas e não indígenas da região profundamente ligadas às rinhas. 

Por hora, gostaria de afirmar apenas que o universo da briga de galos dialoga e 

nos faz pensar sobre a política Potiguara na medida em que opera a partir da mesma lógica 

de redes sociais locais expressas pelo termo nativo turma. Além disso, a briga de galos 

mobiliza interesses políticos na medida em que mobiliza grupos locais, de tal maneira 

que pode-se ver o faccionalismo político local expresso nas rinhas, nos combates entre 

“amigos e competidores”.  
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CAPÍTULO III 

3. PERFORMANCES NA BRIGA DE GALOS: RITUAL, JOGO, DISPUTA, 

MASCULINIDADE 

 

Nesse último capítulo apresento o circuito das rinhas de galos e enfatizo a 

diversidade que existe entre as rinhas, que variam conforme o local realizado, as pessoas 

envolvidas (galistas e plateia), etc. Posteriormente, adenso a discussão teórica sobre esses 

eventos acionando os conceitos de “ritual”, “performance” e “jogo”, lançando mão de 

algumas interpretações dadas por autores como Richard Schechner, Stanley Tambiah, 

Johan Huizinga. 

Dou sequência ao capítulo com uma discussão menos genérica, focando em 

performances e situações específicas. Continuando com a Antropologia da Performance 

como norte teórico e analítico, trago um pouco das atuações que ocorrem nesses cenários 

de combate, com o intuito de demonstrar que, para além do dinheiro envolvido nas 

apostas, existem outras coisas em jogo. 

Sendo assim, apresentarei nas páginas que se seguem alguns personagens, 

situações e conflitos desse esporte de homens e galos, índios e não índios com o intuito 

de discutir a performance de gênero e a relação entre performance dos animais humanos 

e não humanos nesse universo que envolve confrontos, associações, virilidade, disputa, 

apostas, sangue, jocosidade, etc. 

 

3.1. O Circuito das Rinhas: diferenças entre os cenários 

 

Se levarmos em consideração o contexto estudado podemos afirmar a existência 

de um “circuito” de rinhas de galos que é frequentado pelos galistas da região. Esse 

circuito tem como ponto focal os municípios dessa pesquisa (Baía da Traição, Marcação 

e Rio Tinto): é nesses três municípios que estão localizadas as rinhas mais frequentadas 

pelos galistas locais. Além dessas, existem também outras rinhas frequentadas pelos 

interlocutores dessa pesquisa em momentos extraordinários que se situam em outros 

municípios do litoral paraibano (Mamanguape e Mataraca, por exemplo), em outras 

regiões do estado da Paraíba (como João Pessoa) e até em estados vizinhos (como Rio 

Grande do Norte). Uma diferença importante entre as rinhas do ponto focal e as de outras 

localidades é que as primeiras, além de frequentadas são também fomentadas e até 

mantidas pelos indivíduos dessa pesquisa. Sem eles, algumas dessas rinhas não se 

sustentariam, tendo em vista que algumas delas são construídas com a ajuda dos galistas, 
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apesar de ter um dono. As rinhas de fora desse ponto focal não são mantidas por eles, 

apenas frequentadas. 

Esse circuito foi delineado a partir da convivência com os galistas da Baía da 

Traição, principal locus dessa pesquisa. Como já foi dito em outro momento, foi a partir 

do contato com os galistas desse município que passei a frequentar as rinhas da região. 

Caso esse circuito fosse delineado a partir do convívio com galistas de outro município 

(Rio Tinto, por exemplo), muito provavelmente, ele poderia incluir outras localidades, 

isso porque cada grupo de galistas representa uma rede de relações que implica certas 

rinhas. 

 Infelizmente só tive oportunidade de frequentar as rinhas situadas no ponto focal 

desse circuito (Baía da Traição, Marcação e Rio Tinto). Por todo período que estive em 

campo, os interlocutores dessa pesquisa não foram em rinhas de outras localidades, 

municípios e estados. As rinhas de outros municípios do litoral norte paraibano (como 

Mataraca e Mamanguape) me foram descritas como parecidas com as que eu estava 

frequentando, umas maiores, outras menores, mas nada muito diferente das rinhas que eu 

já havia conhecido. Porém, de acordo com relatos, havia uma enorme distinção entre as 

rinhas das cidades pequenas e das cidades maiores, como João Pessoa e Natal. Com isso 

não quero dizer que necessariamente todas as rinhas de cidades como essas são 

necessariamente maiores do que as rinhas dessa pesquisa. O fato aqui é que as rinhas da 

região metropolitana de João Pessoa e Natal que são frequentadas pelos galistas da Baía 

da Traição me foram descritas como mais profissionalizadas se comparadas com as do 

ponto focal: elas têm uma estrutura maior (com arquibancadas), envolve apostas de 

quantias bem mais superiores e, obviamente, a presença de galistas mais reconhecidos. 

São essas rinhas maiores que servem de modelo para a organização e estruturação das 

rinhas locais, menos especializadas. Além do mais, nelas se encontram mais facilmente 

certos fármacos e suprimentos específicos para galos de rinhas (como vitaminas, 

antibióticos e outros fármacos de difícil acesso), além de biqueiras, esporas, etc.  

É interessante notar que não são todos os galistas que conheci que frequentam 

essas rinhas maiores e mais especializadas. Apenas os galistas mais reconhecidos, que 

tem as melhores criações é que costumam ir a esses espaços. Nesse sentido, podemos 

falar que existe uma elite de galistas que, além de frequentar as rinhas locais, frequentam 

rinhas maiores em cidades de outros estados. Para esses galistas as rinhas locais em 

muitos casos são vistas como testes para os seus galináceos. Quando eles vencem as 

rinhas locais estão preparados para ir em rinhas maiores. Nesse sentido, tais galistas 
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podem ser tidos como uma espécie de elite do galismo local. Já outros galistas, com 

menos recurso, tem o circuito reduzido, participando apenas das rinhas do ponto focal, 

que são menos especializadas e muitas vezes feitas no improviso. 

Essa divisão entre rinhas maiores (mais especializadas e profissionalizadas) e 

rinhas menores (mais amadoras e improvisadas) e sua possível relação com as cidades 

maiores pode ser notada até mesmo dentre as rinhas que frequentei. Essa divisão, já 

colocada no primeiro capítulo, merece ser retomada aqui para falarmos da performance 

existente nesses cenários. Como já foi demostrado, apenas uma das rinhas que frequentei 

pode ser tida como profissionalizada, especializada e, consequentemente, mais próxima 

das rinhas maiores citadas apenas em conversas informais. As mais improvisadas são bem 

semelhantes entre si, sendo marcadas pelo improviso, não profissionalismo e pelo 

amadorismo. O que é interessante sublinhar aqui é que esta rinha maior e mais 

profissionalizada, já descrita no primeiro capítulo, está localizada na cidade de Rio Tinto. 

Dentre as três cidades dessa pesquisa, essa é a maior e a que tem a menor população 

indígena e a maior população não indígena, justamente por conta de seu processo 

histórico de urbanização. Dentre as cidades dessa pesquisa Rio Tinto é a mais urbanizada. 

Dentre todas as brigas de galos que presenciei a única que tinha um juiz 

especializado, que arbitrou todos os embates ocorridos no dia e que inclusive chegou a 

citar o regulamento do galismo (em anexo) para falar de uma penalidade no momento da 

luta foi essa de Rio Tinto. Foi nesse momento que soube da existência de um regulamento 

nacional, que circula na internet. Pude perceber que esse juiz era uma figura de bastante 

prestígio e respeito.  Quando ele falava era ouvido por todos. Ninguém gozava da sua 

figura ou contestava seus julgamentos. Sua postura de seriedade me chamou atenção, pois 

se destacava perante o clima de gozação e enfrentamento do local. 

Em todas as rinhas menores que presenciei não havia uma figura como essa, 

apesar de sempre haver juízes para todos os combates. Nessas rinhas mais improvisadas 

os juízes também eram improvisados. Um dos presentes no local, que não tinha nenhum 

envolvimento com o combate que estava prestes a acontecer era escolhido como árbitro. 

Por vezes eles permaneciam no local para arbitrar os outros combates subsequentes. 

Porém, cheguei a presenciar vários questionamentos e gozações com relação a esses 

juízes de ocasião. Em muitos casos, esses juízes servem apenas para contar o tempo da 

luta, ficando os julgamentos por conta dos próprios galistas e da plateia presente. Já nas 

rinhas especializadas o julgamento é centralizado na figura do juiz. 
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Podemos nos perguntar o que se tem para julgar numa rinha de galos? Você pode 

até estar se questionando retoricamente, como fez um amigo para o qual eu falava das 

rinhas: “não é só o galo cair, morrer ou correr para o adversário ganhar? ”. Respondo 

categoricamente que não. Primeiramente, porque nesse modelo de rinha que estenografei 

dificilmente um galo morre – em campo não vi nenhum galo morrendo nas rinhas. 

Segundo, em alguns casos ambos os galos param de lutar, necessitando de um julgamento 

mais especializado de quem é o vencedor. Terceiro, há a possibilidade de empate – o que 

demostra que muitos resultados são resolvidos através de julgamento. Além disso existem 

muitas outras coisas a serem julgadas e respeitadas nas rinhas. Por exemplo, não se pode 

colocar os galos para lutar de todo jeito, não se pode retirar um galo das rinhas a qualquer 

momento50. No momento, posso afirmar que, conforme mais especializada as rinhas e 

mais profissionalizadas, maior é o rigor das regras e o respeito a elas. Nas rinhas menos 

especializadas as regras são mais baseadas na tradição oral, apesar de sofrer forte 

influência desse compêndio de regras apresentados em anexo, já que certos galistas locais 

frequentam espaços regidos por tal regulamento e traz influencias que são compartilhadas 

oralmente. Em nenhum momento, nas rinhas não especializadas ouvi menção a um 

regulamento escrito. 

 Além dessas rinhas se distinguirem de acordo com sua organização, 

especialização e profissionalização (expressa aqui pela presença da figura do juiz) elas se 

diferenciam entre si também pelo público que dela participa (o que inclui galistas e 

plateia) e pelas apostas envolvidas. Nessas rinhas há uma maior presença de pessoas, 

devido a sua própria capacidade de receber gente. Devido a sua organização, 

infraestrutura e a presença de um juiz de credibilidade (que me foi colocado por um 

interlocutor como algo decisivo para a fama de um determinado rinhadeiro), tais cenários 

mobilizam mais pessoas, inclusive de fora. Nesses espaços é mais comum ter galistas de 

outras regiões e até de outros estados da federação. As rinhas locais menos especializadas 

contam com a presença quase que exclusiva de pessoas da região. 

 

3.2. Ritos Seculares Performáticos e Permeados pelo Jogo 

Antes de colocar situações específicas (cenas que presenciei), gostaria de 

caracterizar as rinhas de galos de maneira geral. Com isso, pretendo apresentar alguns 

aparatos teóricos para que possamos compreender determinadas situações a partir de um 

                                                           
50 Ver em anexo o regulamento do galismo. 
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conjunto de conceitos que dizem respeito ao ritmo e a forma como estas rinhas se 

apresentam. Nesse sentido, afirmo que as rinhas são eventos rituais secularizados, 

performatizados, que envolvem o jogo e o lazer e que são organizados às margens da 

estrutura social local – dialogando com esta, criticando-a e reforçando-a. Essa afirmação 

envolve uma série de termos/conceitos que precisam ser explicitados. É importante deixar 

claro que não pretendo trazer uma discussão profunda sobre todos esses termos, mas 

apenas acionar alguns autores que me ajudem a explicitar o que quero dizer com essa 

longa sentença. 

Primeiro, o que implica afirmar a briga de galos como um evento ritual 

secularizado? Rituais podem ser definidos como comportamentos formalizados 

socialmente e que acontecem com certa frequência. Segundo Tambiah (1985), os 

antropólogos costumam definir o ritual a partir de alguns traços primordiais, são eles: 

ordenação estrutural, realização coletiva com uma finalidade acordada minimamente 

entre os participantes e, por fim, a percepção partilhada de que o ritual é um evento 

distinto de um evento cotidiano. Outros autores consideram que eventos cotidianos 

também podem ser ritualizados. Esther Jean Langdon, afirma que o conceito de ritual 

hoje em dia  

...abrange um conjunto heterogêneo de eventos presentes na vida 

contemporânea, sejam eles profanos ou sagrados. Podem ser banais, como as 

[...] saudações cotidianas que iniciam e encerram encontros, mas também 

especiais, como cultos religiosos, atos políticos e cívicos, cerimônias de todos 

os tipos, processos jurídicos e os demais eventos que constroem e expressam a 

vida tanto individual quanto social (LANGDON, 2012, p. 17). 

Fato é que todas essas características citadas são encontradas nas rinhas de galos 

que aqui discuto. Mesmo sendo proibidas por lei elas ocorrem com uma frequência 

semanal, de maneira formalizada, com um tempo e um espaço específico, um conjunto 

de regras partilhadas que norteiam os acontecimentos e se constituem como eventos que 

constroem e expressam a vida individual e coletiva dos que dele participam, ou seja, 

através dessas rinhas podemos falar dos indivíduos que delas participam e de aspectos da 

cultural local. 

De acordo com Richard Shechner (2012), os eventos rituais se dividem em 

sagrados e seculares. Os do primeiro tipo são aqueles ligados as práticas religiosas, já os 

de segundo tipo são aqueles associados as “cerimônias de estado, vida diária, esportes e 

qualquer outra atividade não especificamente de caráter religioso” (SHECHNER, 2012, 

p. 54). Esta é uma divisão analítica, isso porque existem várias cerimônias que mesclam 
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elementos seculares e sagrados no processo ritual, como é o caso de festividades como o 

casamento e as comemorações de São João (muito festejadas no Nordeste brasileiro), por 

exemplo, que tem momentos sagrados e profanos que fazem parte de um mesmo processo 

(cerimônias religiosas e festas profanas). 

As rinhas de galos do litoral norte paraibano são eventos exclusivamente 

seculares, até porquê são encarados como uma prática esportiva por seus participantes. 

Os indivíduos frequentam as rinhas para brincar, se divertir, apostar, jogar e beber. Não 

há nesses espaços nenhum envolvimento com questões sagradas maiores, como há na 

rinha de galos balinesa, analisada por Geertz, onde os galos são comumente associados 

com “os poderes das trevas”, onde “uma briga de galos, qualquer briga de galos, é, em 

primeiro lugar, um sacrifício de sangue oferecido aos demônios, com os cânticos e 

oblações apropriadas, a fim de pacificar sua fome voraz, canibalesca” (GEERTZ, 1978, 

p. 287). Isso faz da briga de galos balinesa um evento ritual secular permeado por 

elementos religiosos, o que não é o caso das rinhas que analiso aqui. As únicas menções 

a elementos sagrados nos momentos das rinhas partiram de indivíduos que colocam em 

jogo suas crenças particulares, para torcerem por seus galos e mesmo assim esses atos me 

pareceram mais um vício de linguagem do que propriamente uma crença (“Ahh meu 

Deus, vai galo!”, “Meu Jesus, esse galo é um fenômeno!”). Interiormente alguns 

indivíduos fazem promessas sérias para que seus animais vençam os combates, mas isso 

cabe a cada um. Outros preferem não envolver religião nessa prática. O fato é que não 

existe uma associação maior entre essas rinhas e questões religiosas coletivas da região, 

como há em Bali. 

Segundo Schechner (2012), “performances – sejam elas artísticas, esportivas ou 

da vida diária – consistem na ritualização de sons e gestos [...] que são duplamente 

exercidos, codificados e transmissíveis [...] [um] comportamento ritualizado 

condicionado/permeado pelo jogo” (SHECHNER, 2012, p. 49). Nesse sentido, todo ritual 

pode ser tido como uma performance sociocultural de ações codificadas e transmissíveis 

e que envolvem atos fictícios, ambíguos e/ou a brincadeira. O conceito de performance 

dá realce a essas ações, que no contexto da briga de galos podem ser visualizadas nas 

posturas, gestos, sons e palavras dos indivíduos nas rinhas. 

Segundo Rita Neves,  

Na performance, o comportamento é intensificado e exposto publicamente, 

substituindo eventos reais. As performances se efetuam nos momentos de 

interrupção da ordem social, ou seja, nos momentos de liminaridade. A 

performance contém aspectos caracterizados por repetição e ritmo, o que não 

significa que ela seja um texto fixo; ao contrário, sua característica é ser 
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dinâmica, com capacidade para apontar aspectos reais da vida como a 

violência, a sexualidade, etc. (NEVES, 2005, p. 176-177) 

 

Nesse sentido, olhar a rinha como performance é realçar o ritmo das ações 

repetidas, porém dinâmicas que se relacionam com a realidade da vida cotidiana, com o 

contexto social. Desse modo, tal rito (qualquer rito) pode ser lido como uma sucessão de 

ações individuais e coletivas realizadas em diálogo com um determinado contexto 

(cultural local, regras do rito, signos e símbolos) que serve como pano de fundo que dá 

sentido a essas ações. Sabe-se que um ritual implica uma série de comportamentos 

previsíveis e novos, que são lidos pelos seus participantes levando-se em consideração o 

contexto em que estão inseridos. São esses comportamentos que chamo aqui de 

performances. Já o “jogo” diz respeito ao caráter lúdico de ações encontradas nos rituais. 

Essas ações se caracterizam como algo que não é real em todas as suas instâncias. Nesse 

sentido, o jogo diz respeito a uma ação ambígua, que mexe com a realidade e não se 

caracteriza com algo inteiramente sério. É principalmente no jogo que surgem 

comportamentos novos.  

Os rituais podem ser diferenciados por serem mais ou menos permeados pelo jogo. 

As rinhas são profundamente permeadas pelo jogo. Atitudes ambíguas marcadas por uma 

não seriedade estão presente a todo momento nas rinhas (como deixarei claro mais a 

frente). Existem outros ritos que são mais marcados pela seriedade, como é o caso de uma 

missa católica, por exemplo. Mesmo em ritos sérios como esse o jogo se encontra 

presente, ou seja, existem momentos na missa que são marcados pela brincadeira, pela 

não seriedade e/ou pela ambiguidade. Para dar um exemplo que deixará claro que o jogo 

não se refere apenas a atos de descontração, cito aqui o momento da comunhão de uma 

missa. Quando um padre celebra a comunhão sabemos que essa ação, apesar de muito 

séria para os adeptos dessa religião, se caracteriza como um jogo. Isso porque nesse ato 

o “corpo e o sangue de Cristo” são partilhados e ingeridos de maneira virtual e metafórica. 

Há um jogo de associações e significados que produz uma eficácia coletiva e individual, 

mas que não é real em todas as suas instâncias, já que o corpo e o sangue de Cristo são 

representados pela hóstia e pelo vinho e não estão ali de fato. 

Nas rinhas de galo o jogo é bem mais aparente, mais explícito. O jogo está tão 

permeado nessa prática que pode-se dizer que a rinha de galos é em si um jogo. Do ponto 

de vista formal o jogo se assemelha muito a uma performance ritual, porém o jogo diz 

respeito mais especificamente ao lado lúdico, ambíguo e jocoso presente nas práticas 
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humanas, inclusive no ritual, onde pode ser mais facilmente realçado. Johan Huizinga 

(2000) resume as características formais do jogo desse modo:  

... poderíamos considerá-lo uma atividade livre, conscientemente tomada como 

"não-séria" e exterior à vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver 

o jogador de maneira intensa e total. É uma atividade desligada de todo e 

qualquer interesse material, com a qual não se pode obter qualquer lucro, 

praticada dentro de limites espaciais e temporais próprios, segundo uma certa 

ordem e certas regras. Promove a formação de grupos sociais com tendência a 

rodearem-se de segredo e a sublinharem sua diferença em relação ao resto do 

mundo por meio de disfarces ou outros meios semelhantes. (HUIZINGA, 2000 

p. 14). 

 As rinhas de galos que frequentei apresentam todos esses aspectos citados. 

Primeiro, é uma atividade livre, no sentido de que não há obrigação para participação dos 

indivíduos, ou seja, não há uma penalização caso alguém não participe ou queira deixar 

de comparecer a esses eventos. Segundo, é exterior a vida cotidiana, já que é um ritual 

realizado em espaços/tempo extraordinários: fins de semana, lugares longínquos, com um 

ritmo e dinâmica diferente da vida “normal” e regras próprias. Terceiro, envolve o 

segredo e promove a formação de grupos. Quarto, por fim, apesar de alguns poderem 

argumentar que essa atividade visa lucro, por ter apostas (dinheiro), posso afirmar sem 

medo de errar que o envolvimento com dinheiro nessa atividade, por parte dos galistas e 

jogadores não visa o lucro51. Existe uma ideia corrente entre os participantes das rinhas 

de que não se ganha dinheiro com briga de galos, se gasta mais com a criação dos mesmos 

do que se ganha com as apostas (quando se ganha). A aposta existe mesmo para promover 

a excitação, ou como disse um dos meus interlocutores: “para estimular a brincadeira da 

turma, pra fazer a resenha entre o pessoal. Ninguém fica rico com briga de galos não. 

Quando a gente ganha uma aposta gasta tudo com os galos ou bebendo com os amigos”. 

Nesse sentido, fica claro que o fundamental na aposta são as questões imateriais, a 

dinâmica que ela promove, o que ela “põe em jogo”: o desafio e o ato de se arriscar. O 

dinheiro é apenas um meio para promover a disputa e excitação do que um fim em si 

mesmo. 

 

                                                           
51 Pode-se dizer que, dependendo da rinha, se esta for grande e vender comidas e bebidas, o único que lucra 

com elas é o “dono da casa”. Em rinhas pequenas, como muitas que frequentei, o dono da rinha é um galista 

ou amigo dos galistas que promove, com a ajuda dos outros, apenas para que haja a “brincadeira”. Quem 

organiza não perde nada, não tem gastos, mas em muitos casos não ganha com isso financeiramente. Todos 

donos de rinha que conheci trabalham em outras atividades, que é sua fonte de sustento principal. Como a 

rinha é perseguida não há como viver dela. Investir exclusivamente num rinhadeiro é um risco. 
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3.3. A Rinha: antes, durante e depois 

Para falar sobre as performances (ações, gestos, posturas), suas formas e ritmo de 

apresentação nas rinhas, não posso me ater única e exclusivamente ao seu momento 

propriamente dito. Isso porque, como todo e qualquer ritual, a rinha está interrelacionada 

com os momentos “antes” e “depois”. Como se sabe, os indivíduos se preparam para 

adentrar num rito e para sair do mesmo. Ainda mais, os ritos têm consequências que se 

estendem para depois dele. Ou seja, uma performance ritual nunca é circunscrita em si 

mesma, mesmo que assumamos que ela se constitua como um momento único, que quebra 

o fluxo cotidiano, essa quebra não é abrupta e a volta a vida ordinária também não. O 

“antes” e o “depois” também estão correlacionados ao momento do rito em si e fazem 

parte do mesmo. 

Essa perspectiva processual do rito, a inclusão de momentos “antes” e “depois”, é 

colocada primeiramente por Arnold Van Gennep (1978), que ao discutir os ritos de 

passagem afirma que estes são constituídos por três momentos: “separação”, “margem” 

e “agregação”. No primeiro momento, o indivíduo é separado da vida cotidiana e 

preparado para adentrar o momento marginal. Já na “margem” ele é colocado diante de 

situações extraordinárias. No terceiro e último momento (“agregação”) o indivíduo 

retorna a vida cotidiana modificado, numa nova condição. Assim como os ritos de 

passagem e outros tantos ritos, as rinhas podem ser compreendidas a partir de três grandes 

momentos que aqui vou intitular de “preparação”, “estar na rinha” e “a volta”. 

O que pretendo demonstrar aqui é que todas essas fases, apesar de distintas entre 

si, se constituem como momentos interligados de uma mesma narrativa dramática e 

estética. Apesar dessas etapas serem constituídas por performances particulares a cada 

uma, todas elas podem ser compreendidas a partir da metáfora nativa de esporte. Nesse 

sentido, todas as três fases seguem a mesma lógica e fazem parte de uma mesma estrutura 

narrativa e simbólica, que pode ser encontrada em uma série de outros jogos e esportes, 

apesar delas contarem com ações e práticas particulares, pertencentes única e 

exclusivamente ao universo da briga de galos. 

É importante salientar que essas fases só são divididas de maneira clara 

analiticamente. Na realidade, apesar de podermos identifica-las, elas não existem 

separadamente como aqui às apresento. Em uma série de situações é difícil delimitar 

quando uma ou outra começa e/ou termina de fato. Isso porque elas se permeiam de tal 
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maneira que, em certa medida, uma sempre inclui a outra, como uma espécie de 

anunciação da que se segue. 

 

“Preparação: Ir para a Rinha” 

 Esse primeiro momento se constitui como um período de preparação para a rinha 

do próximo fim de semana52. Como falei, é algo difícil de delimitar. Pois, essa fase se 

caracteriza por ações e medidas tomadas (tanto por galistas como pelos donos dos 

rinhadeiros) visando a próxima briga. Nesse sentido, pode acontecer de no decorrer de 

uma rinha os indivíduos combinarem a rinha subsequente: local, horário, galos que irão 

levar (tendo em vista que os animais levam entre oito e doze semanas para estarem 

preparados para um combate, em muitos casos as pessoas já sabem quais galos levar no 

próximo fim de semana). 

 Por vezes as rinhas terminam sem que se saiba onde será o próximo encontro. 

Nessas situações, já na semana que se segue, é anunciada onde serão os próximos 

combates e a notícia é passada verbalmente, nos encontros ordinários ou através de visitas 

feitas com essa finalidade. A escolha do local se dá através de uma espécie de rodízio 

entre os próprios donos dos rinhadeiros (conhecidos entre si), de modo que as rinhas não 

entrem em concorrência. Em algumas situações há rinhas em locais distintos, pois elas 

mobilizam grupos distintos, mas isso é evitado. 

 O fim de semana vai se aproximando e os galistas vão combinando quem dentre 

eles tem um galo em ordem, pronto para lutar. Os que não tem animais em ordem vão 

apostar nos animais dos seus amigos, se julgarem que estes estão preparados e são 

competitivos. Existem proprietários que no meio da semana trocam ou vendem seus galos 

com outros única e exclusivamente para que eles tenham um animal em ordem para brigar 

no próximo fim de semana, caso no seu quintal não haja nenhum galo pronto para isso. 

Outros, mais criteriosos, deixam de ir para a briga de galos caso não tenham animal em 

mãos preparado devidamente e não apostam em animais alheios, apenas nos seus. Fato é 

que, conforme o dia vai chegando, os amigos vão tendo a certeza de quem pode ir, quem 

vai levar galo e quem vai apenas apostar. Isso é combinado a partir de encontros nos 

quintais, nas criações. Nesses encontros, há uma dinâmica interessante. Quem tem galo 

em ordem para a próxima rinha tenta convencer seus amigos a apostar no seu animal, 

mostrando-o e enfatizando suas qualidades. Numa espécie de apresentação performática 

                                                           
52 A rinha que me refiro nessa sessão aconteceu num sábado, em 14/03/2015. 
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e entusiasmada do animal, que se segue da depreciação dos animais adversários. Espero 

como isso ter demonstrado como é fluida a delimitação de quando se inicia esse primeiro 

momento de “preparação”. Devido essa fluidez na delimitação, para ser mais didático 

escolhi me deter ao dia da rinha para falar mais dessa fase de “preparação” (e também das 

outras duas fases que se seguem: “estar na rinha” e a “volta”). 

 No decorrer da semana eu fui informado que haveria uma briga de galos numa 

determinada aldeia do município de Baía da Traição. Confirmei com alguns sujeitos dessa 

pesquisa que iria comparecer. Um interlocutor específico, Romário, me chamou para ir 

com ele, para, no dia da rinha, passar antes em sua casa para irmos juntos. Às oito horas 

da manhã do sábado, como combinado, eu estava em sua casa para acompanha-lo e ajuda-

lo com o que fosse preciso para irmos para a briga. 

 Ao chegar em sua casa fui recebido por Romário que logo me levou para o seu 

quintal (onde fica a sua criação). Enquanto eu adentrava sua casa ele me contava que na 

sexta-feira havia tido uma mudança: que os donos da rinha dessa aldeia de Baía da Traição 

desistiram de realiza-la, pois notaram que nos arredores estava havendo rondas constantes 

da polícia ambiental. A rinha agora seria em Marcação, no perímetro urbano, longe da 

fiscalização ambiental. Já em seu quintal, perguntei se eu poderia filmar a preparação dos 

galos antes da rinha e ele respondeu que sim. Segurei a câmera na mão e comecei a filmar 

despretensiosamente.  

 Nesse momento logo alguém gritou seu nome na rua: “Romário! ”. Um grito 

seguido de uma resposta quase que imediata: “Entra aí, tu já sabe o caminho! ”.  Eram 

dois amigos seus, que iriam para rinha conosco. Eles não eram galistas mas sempre iam 

às rinhas. Ao ouvir eles entrando encostei a câmera num local para não intimidar os 

recém-chegados. Mesmo que todos já estivessem familiarizados comigo e com minha 

câmera decidi encostá-la próximo a minha bolsa, que estava um pouco afastada, para 

cumprimentar os rapazes e pegar um plano aberto, mas não deu certo, pois, a câmera só 

registrou o áudio (só percebi isso depois). 

 A partir desse momento, o clima ficou bastante descontraído e surgiu uma série 

de jogos e atuações por parte de Romário. Já era o clima da rinha presente. Romário 

começou a se soltar e a falar de seus animais para os seus amigos de um modo que não 

tive nem chance de dizer a eles que estava gravando (mesmo que só o áudio). Ele falou 

de alguns galos do seu quintal para findar em um específico: o que ia ser levado para a 

rinha desse dia e que estava desde o dia anterior numa espécie de “concentração” longe 

dos outros (como se fosse um jogador de futebol ou um lutador de MMA antes de um dia 
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importante), num lugar privilegiado, para não ter nenhum stress. Romário prosseguiu 

tirando o animal da cocheira e segurando-o com orgulho, com uma postura altiva, 

mostrando-o para nós – que nesse momento já éramos espectadores de uma performance 

– disse:  

Olhe aqui, vou levar esse galo aqui hoje. Ele é um galo invocado! O melhor 

desse quintal! Aqui na Baía e em Marcação não tem galo pra ele não! Pode ter 

em outro canto, mas aqui não tem não! Podem apostar tranquilos nesse galo 

aqui hoje que ninguém ganha dele não! Ele derruba qualquer um na primeira 

água! (Romário, Interlocutor e Galista). 

 

Um dos seus amigos logo riu e respondeu em tom jocoso: “tá bom Romário, todo 

fim de semana tu vai levar o melhor galo da Baía!”. Todos rimos, inclusive o próprio 

Romário que logo tomou a palavra e respondeu com um sorriso no canto da boca: 

“Homem, eu tô falando sério, esse galo aqui é invocado! Aposte contra mim pra você ver, 

quiser pode apostar. Eu hoje vou levar ele e colocar com qualquer um que tiver lá. É 

difícil achar pareia pra esse galo aqui. É capaz de ninguém querer brigar com ele porque 

o pessoal conhece esse galo aqui. Vocês vão ver. Agora se você duvidar do meu galo, 

aposte contra mim”. O amigo que questionou olhou para o outro que havia chegado com 

ele e perguntou num tom de voz um pouco menor: “Tu conhece esse galo? Ele presta 

mesmo? ”. E a resposta, num tom mais alto, foi: “conheço, o galo do homem é bom 

mesmo, mas não é isso tudo que ele tá dizendo não (risos)”.  

 A partir de então, Romário foi lavar seu galo orgulhoso, dizendo: “Vocês vão ver 

o que é um galo bom”. Daí eu falei para os presentes que estava filmando e fui mostra-

los, foi quando percebi que a alça da minha bolsa havia impedido a captação da imagem 

dessa atuação. Nesse momento decidi parar de filmar e apenas participar das conversas. 

Perguntei se Romário queria ajuda e ele me pediu para segurar o galo para lavar. Segurei 

do modo como ele me indicou (e como já havia aprendido antes), com uma das mãos 

segurando as pernas e a outra em seu peito, com o animal de cabeça pra baixo. Ele molhou 

o galo com a ajuda de uma mangueira. Questionei-o do porquê daquilo e ele me disse: 

“Pra limpar e refrescar ele. Pra ele não chegar na rinha fedendo”. Depois disso, o galo foi 

colocado numa bolsa própria para carrega-lo (ver na imagem abaixo) e seguimos para as 

nossas motos para irmos para a rinha. Um dos presentes afirmou que passaria em casa e 

que iria nos encontrar na rinha. 
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 Nesse momento registrado na fotografia acima estamos indo em direção a nossas 

motos para seguirmos para a rinha. Note que o rapaz da esquerda está levando o galináceo 

numa bolsa azul, já citada. Nas rinhas maiores essas bolsas são vendidas, apesar de haver 

alguns galistas que fazem esse equipamento. Antes de chegarmos no local dos combates 

passamos em um açougue e compramos carne de boi para tira-gosto para consumirmos 

na rinha. Pois, nesse local que nós estávamos indo não vendia comida, apenas bebidas 

alcoólicas.  

  

“Estar na rinha” 

Ao chegarmos no local rinha, na cidade de Marcação, por volta das dez horas da 

manhã, já havia tido uma briga entre galos. As pessoas do local estavam num intervalo 

entre uma briga e outra. Até o momento ninguém sabia quais animais iam brigar, ou 

melhor, quais galistas iriam se enfrentar. Os espectadores (não galistas) na ânsia de ver 

outro combate diziam de maneira irônica em alto e bom som, num tom de brincadeira: 

“Ih, hoje não sai briga mais não, esses homens são mole demais!”. Alguns até fizeram um 

Imagem 31. Indo para a rinha. Autoria Própria 14/03/2015. 
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jogo de cena, fingindo ir embora: “Assim eu vou pegar meus troços e ir embora, vai ter 

briga hoje não!”. 

No nosso grupo, de até então três pessoas, apenas um era galista. Os outros 

estavam ali como espectadores (um possível apostador e eu, o antropólogo). Nesse 

momento, compramos algumas cervejas e conversamos logo com o dono do espaço (uma 

rinha improvisada no quintal de uma casa de família). Romário, já conhecido de todos, 

pediu para que o mesmo desse um jeito de assar as carnes que havíamos trazido, que nesse 

momento estava em minhas mãos. Foi aí que o dono faz com que um sobrinho agilizasse 

uma pequena churrasqueira para preparar as carnes. 

Daí em diante Romário entrou no jogo. Pegou seu galo que estava com o seu 

amigo e logo tratou de colocá-lo no devido lugar: no terreiro amarrado por um barbante, 

que por sua vez estava amarrado em uma estaca fincada no chão (esta rinha não tinha 

chiqueiros específicos para os atletas ficarem esperando seus treinadores acertar uma 

briga) – como demostra a imagem abaixo:  

 

 Nesse momento da manhã a rinha ainda estava vazia, pois muitos preferem ir 

depois de meio dia, após almoçarem. Até agora, o lugar só contava com as pessoas que 

Imagem 32. Galos presos no chão, enquanto os donos acertam o combate. Autoria Própria 14/03/2015. 
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estão na imagem, mais algumas que estavam ao meu lado, próximos a churrasqueira, onde 

também havia um isopor com cervejas à venda. Podemos perceber que ao redor do local 

de combate estão os espectadores, aguardando a próxima briga que está prestes a ser 

acertada pelos indivíduos que estão um pouco mais afastados e à direita da imagem. 

Romário, apesar de desafiar alguns dos presentes, tinha que esperar, pois outros já 

estavam acertando uma nova briga. O grupo que está acertando a briga estão nesse 

momento registrado combinando quanto será a aposta, se vão ou não colocar seus animais 

para brigar. 

 Essa situação é bastante interessante do ponto de vista da performance e do jogo. 

Esse é o momento do emparelhamento e do acerto da aposta. Nessa rinha não há balança, 

o que significa dizer que os animais são emparelhados no olho e através do toque. Ao 

pegar com as mãos os galos dos possíveis adversários ambos sentem um o galo do outro, 

para mensurar seus pesos. Como já foi dito antes, o ideal é que se coloque animais de 

tamanho e peso equivalente para lutar (como na maioria dos esportes de luta), para que 

ninguém saia com vantagem. Nesse processo, é comum que haja um animal um pouco 

maior ou mais pesado que o outro e, sem a balança, não há como haver precisão na 

medição. O que implica uma discussão acalorada de quem é o menor e de quem é o maior. 

 Quando essa diferença entre os animais não é muito visível, cada dono que diga 

que o seu é o menor, para obter vantagem na aposta ou para, no mínimo, apostar sem dar 

vantagem ao adversário. As vantagens podem ser ou em dinheiro ou no tempo da luta. 

Por exemplo, caso se constate que um dos galos é maior (tido como superior) o dono do 

mesmo é quase que impelido pelos outros a dar vantagens, como: apostar R$100 enquanto 

seu adversário aposta R$70; ou então, como foi o que de fato aconteceu, a aposta foi no 

duro (R$100 versus R$100), mas o dono do animal maior só ganharia caso seu animal 

acabasse com o combate até o final da segunda água (round), ou seja, caso o galo que 

estava em desvantagem aguentasse a luta até chegar na terceira água ele sairia vencedor 

antes mesmo do término previsto no regulamento, que foi o que aconteceu.  

A partir de agora deixarei essa descrição narrativa de lado e darei seguimento com 

considerações mais gerais sobre a dinâmica das rinhas (com fotografias desse e de outros 

dias. Faço isso, pois, a partir desse combate não acompanhei as lutas de perto, pois, 

escolhi fazer minha observação a partir da interação com os indivíduos não galistas, que 

vão para esse espaço apenas para consumir bebidas alcoólicas e “jogar conversa fora”, e 

que se situam às margens do local da briga, pois não se interessam pelo combate entre os 

animais, mas que estão o tempo todo interagindo com os demais de maneira jocosa, 
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tecendo comentários sobre os resultados dos embates e sobre a atitude dos galistas 

amigos.  

Fiz essa escolha de não acompanhar os combates que estavam acontecendo, mas 

continuei à espera do combate do galo de Romário, meu interlocutor. Obviamente, queria 

vê-lo de perto. Porém, esse combate não houve, pois, nesse dia não teve pareia para o seu 

animal. Apesar de desafiar vários galistas, Romário não encontrou adversário disposto a 

enfrenta-lo, pois julgavam que seu animal era maior que os demais. Romário até que 

emparelhou seu animal com outros, mas não conseguiu acertar a luta, pois se negava a 

dar as vantagens que pediam. Nesse sentido, dou prosseguimento falado da dinâmica do 

emparelhamento e das performances que ela envolve.   

Nesse momento de emparelhar, o ideal é que se acerte a briga entre galos 

equivalentes (em peso e tamanho) e que a aposta também se equivalha. Porém, nos casos 

em que os animais têm diferença de peso e tamanho, mesmo que pequena, há uma 

supervalorização do galo alheio para que o galista que assim atua consiga fechar uma 

aposta com vantagem ou, no mínimo, sem dá-la ao adversário. Esse é um jogo mútuo, 

cheio de hipocrisia e fingimento. Em várias situações há um jogo de cena que conta 

inclusive com a depreciação do seu próprio galo. Coisas do tipo são ditas: “Esse galo aí 

que tu tá vendo é um frango. Ainda nem brigou. Vai ser testado hoje” ou então “Esse galo 

já correu de uma briga, tô colocando pra ver se ele aguenta ou se vai pra panela hoje”. 

Em muitos casos isso é e apenas fingimento para convencer o adversário a dar uma 

vantagem ou, pelo menos apostar no duro (de igual para igual). 

 Em outros momentos há uma situação inversa. Há um verdadeiro confronto entre 

os homens, um confronto de palavras e gestos. Existem rivais íntimos conhecidos nas 

rinhas e estes começam a desafiar o outro de modo a questionar sua masculinidade, muitas 

vezes usando o galo como alvo. “Esse teu galo ai parece uma bichinha! Tu não tem 

coragem de colocar ele com o meu”. Nesse caso, há um desafio explícito que tenta fisgar 

o adversário mexendo no seu brio masculino. Todo esse combate simbólico é feito em 

alto e bom som para que todos na rinha possam ver e ouvir e com isso instiguem o futuro 

e possível combate. 

 Quando o desafio é aceito e a aposta é fechada, anota-se num caderno de controle 

do dono da rinha e se inicia os preparativos para a luta. Se nos esportes de luta nos quais 

os homens são os atletas e que eles se equipam com espécies de armaduras (quimonos, 

luvas, protetores labiais e outras coisas do tipo), nesse esporte quem utiliza esses recursos 
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é o galo. Como demonstra a imagem abaixo, os animais são preparados para o combate 

e, literalmente, armados. 

 

 

As esporas fotografadas acima são de plástico e da mesma consistência da espora 

natural dos animais, afirmam os galistas. Elas são colocadas para que haja igualdade entre 

os animais, pois, se a luta ocorrer com as esporas naturais um galo sempre terá vantagem 

sobre o outro, já que é difícil haver animais com esporas na mesma medida. Nessa fase 

de preparação do confronto, há a atuação do armador de galos. Nessas rinhas menos 

especializadas ele não é um personagem tão excepcional, como em Bali, onde há poucos 

especialistas nesse assunto53. Porém, em todo grupo de galista numa rinha sempre há um 

determinado sujeito que é considerado o melhor armador dentre eles e que se encarregará 

de colocar as esporas artificiais no animal, pois se trata de um trabalho um tanto 

minucioso. 

                                                           
53  Vale lembrar que nas rinhas balinesas essas armas são de metal e são altamente cortantes e afiadas, de 

modo que muitas das lutas não duram mais de um minuto e, em alguns casos, ambos os animais morrem. 

É um estilo de briga bastante diferente do que aqui descrevo.  

 

Imagem 33. Esporas de plástico: as armas. Autoria Própria (14/03/2015). 
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Esse trabalho é sempre feito por duas pessoas: uma que segura o animal e outra 

que coloca a espora artificial. Geralmente, serra-se as esporas naturais (que afirmam ser 

como unhas, que é um procedimento que não causa dor) para que estas deem lugar as 

esporas artificiais. Como veremos nas imagens abaixo: 

 

Na imagem acima podemos perceber que a espora não é serrada completamente. 

É justamente nesse pedaço que fica onde será encaixada a espora de plástico. Antes de 

colocá-la o armador cobre o que ficou da espora natural com esparadrapo de uma 

determinada forma que fique uma espécie de apoio para a espora de combate. Na imagem 

abaixo podemos ver isso mais detalhadamente: 

 

 

 

 

Imagem 34. Espora sendo serrada. Autoria própria (24/01/2015). 
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Após o paço descrito com a ajuda da imagem acima, o armador irá colocar a 

espora plástica. O encaixe e a direção da nova espora é escolhida tendo como base a 

anatomia do animal. De acordo com um dos dedos do galo é que se alinha a espora de 

combate. Na imagem subsequente poderemos ver esse alinhamento sendo feito entre a 

nova espora e o dedo do animal.  

 

Imagem 35. Galo pronto para receber a espora artificial para o combate. Autoria própria (21/01/2015) 
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Só depois disso é que a espora é fixada com mais esparadrapo. Essa fixação é feita 

com muito cuidado, para que a espora não seja desalinhada. Usa-se bastante esparadrapo, 

que é colocado com força e de um determinado modo (entrecruzado) para que não corra 

o risco de a espora desalinhar no momento do combate. Na imagem abaixo temos a espora 

acabando de ser colocada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 36. Espora sendo alinhada. Autoria própria (21/01/2015). 
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Depois desse rito, que exige certa perícia, os galos são lavados, para se 

refrescarem antes de entrarem em combate. Nesse momento entra em cena o personagem 

do passador: que é quem coloca o animal para brigar e que fica à beira da rinha, sendo o 

único responsável pelo animal no momento da luta. Em certos casos, o armador pode ser 

o passador como também pode ser outro amigo, que tem mais habilidade nessa função. 

A partir de agora só o passador poderá manusear o animal. Em algumas situações o 

próprio galista é o passador, em outras não. Isso porque pode haver no grupo de galistas 

que estão na rinha um dentre eles que sabe passar melhor o animal, ou seja, que sabe 

ajeitá-lo melhor antes e durante a briga. Cada galista tem seu jeito de passar seus animais. 

Vi muitas situações onde o passador era um amigo do dono do galo e não ele mesmo.  

Nesse caso também se exige uma perícia, acredita-se que não é qualquer um que 

sabe manusear o animal em combate, que sabe prepara-lo, cuidá-lo e instiga-lo no 

momento da briga. De maneira geral, os passadores estimulam seus animais de diversas 

formas. No momento do banho antes da briga eles tem modos de lavar o animal que 

acreditam influenciar o bicho. Por exemplo: alguns lavam os anus do animal, outros não. 

Outros jogam muita água no rosto, outros nem tanto. Nesse momento é uma espécie de 

Imagem 37. Galo sendo armado. Autoria Própria 14/03/2015. 
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“catimba” (como dizem na gíria do futebol) onde cada um lava seu animal como prefere 

e acredita ser melhor. Em muitas situações essa é uma “performance fálica”. Demonstro 

isso com a imagem abaixo e a descrição que se segue. 

 

A imagem acima representa bem o que estou tentando dizer. Nesse momento, o 

animal está sendo preparado pelo seu passador que, nesse caso, também é seu dono e que 

é conhecido com um dos melhores passadores (se não o melhor) da Baía da Traição. 

Nessa situação ele está limpando a garganta do animal. Esse rito é feito antes de se iniciar 

o combate, mas também nos seus intervalos, para que o animal não encontre dificuldades 

em respirar. Podemos perceber pela imagem, que dá uma ideia de movimento, que o 

passador após ter lavado seu animal como um todo, ao modo que acredita ser o melhor, 

agora limpa sua garganta. Para isso ele se posiciona de cócoras e põe o animal dentre as 

pernas, colocando água em seu bico (muitas vezes com a ajuda de um amigo) e esfrega a 

garganta do mesmo, dando também leves tapas para que escorra a baba indesejada, que 

poderá prejudicar a respiração do animal. Numa rinha onde as pias de banho são mais 

altas os animais, por vezes os animais são retirados dela e esse mesmo movimento é feito, 

Imagem 38. Galo sendo lavando antes do combate. Autoria Própria 30/01/2015. 
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em direção ao chão, para que seja retirada toda a baba da sua garganta. Ao vivo, essa ação 

que finaliza este rito de lavagem, me remeteu a uma masturbação. Tem até a baba 

escorrendo com aspecto de uma ejaculação. 

Essa associação metafórica entre galos e pênis já foi feita por Batson e Mead que, 

segundo Clifford Geertz (1978), “sugeriram até, levando em conta a concepção balinesa 

do corpo como um conjunto de partes separadas animadas, que os galos, eram vistos como 

pênis separados, autofuncionáveis, órgãos genitais ambulantes, com vida própria” (p. 

284). Essa afirmação extrema, que o próprio Geertz não discorda nem afirma, apesar de 

chama-la de “noção intrigante”, não se aplica ao nosso caso etnográfico em questão. 

Porém, apesar de eu não poder também afirmar que os galos são vistos como falos, não 

se pode negar que eles, em certos momentos, são equivalentes metafóricos do pênis. Isso 

porque, eu já ouvi em campo afirmações jocosas como essa em um combate: “esse galo 

aí é duro, né teu pau véi mole não, Fulano! ”. 

Para finalizar essa discussão e prosseguirmos com o assunto, não há como não 

concordar com Geertz (1987) que os galos aqui no litoral norte paraibano, assim como 

em Bali, são “símbolos masculinos par excelence” (p. 284) e que os homens têm uma 

identificação psicológicas com os mesmos. Quando os homens falam dos seus galos estão 

falando de si mesmo “esse galo é foda”, pode ser trocado por “eu sou foda”, pois, o animal 

é assim classificado devido aos treinamentos do seu dono, ao seus conhecimentos. 

Quando um animal não é bom de briga alguns costumam afirmar “nem parece que saiu 

do meu quintal, essa praga! ”.  

 Enfim, dando sequência ao momento da rinha que eu estava descrevendo... Depois 

dos animais lavados são levados para o combate. Antes de solta-los na rinha os seus 

respectivos passadores coloca-os frente a frente e, ainda com eles nos braços, com um 

movimento de vai e vem, coloca-os em contato retirando logo de imediato, sem deixar 

que eles machuquem um ao outro. Isso é feito para instigar os animais, que já ficam 

eriçados nesse momento. Quando o juiz determina, os animais são soltos e entram em 

combate. O combate, no início, tem um ritmo bastante frenético, ficando cada vez mais 

lentos a medida que os animais vão cansando. A plateia fica aos gritos, instigando os 

galos e uns desafiando os outros com apostas. 

 No intervalo de cada água os animais são lavados novamente e recebem uma série 

de cuidados, parecidos com o de um pugilista ou um atleta de MMA. Cada um vai para o 

seu lavabo (pia), com sua equipe, que nesse momento avalia o animal e olha onde ele foi 

atingido. Eles estancam o sangue que estiver escorrendo e reanimam o animal. Nesse 
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momento, há relatos de que alguns (com mais condições) dopam seus animais às 

escondidas. Outros apenas o reanimam com água e manuseamentos específicos. Em 

alguns casos o animal, devido às pancadas em seu rosto, fica sem a visão, pois as suas 

pálpebras incham fazendo com que cubram seus olhos. Nesse caso, há uma espécie de 

microcirurgia, que consiste no corte da pálpebra do animal, como veremos na imagem 

abaixo: 

 

Imagem 39. Corte da Pálpebra do Galo. Autoria própria (15/03/205). 

 Essa prática é recorrente nas rinhas, mas não são todos que fazem da maneira 

adequada. Alguns são mais requisitados para essa microcirurgia que trará a visão do 

animal novamente. É importante dizer que cada briga é diferente entre si. Umas terminam 

na primeira água, outras na segunda ou na terceira água. Elas podem ou não ter um 

vitorioso: há o caso de empate. No dia em que eu vinha narrando no início dessa sessão 

houve mais de seis brigas cada uma com histórias distintas: empates, vitórias, galo 

corrido, galo tucado54. O fato é que, quando seu animal ganha, o dono fica bastante 

                                                           
54 Galo corrido é uma expressão usada quando um dos animais não aguenta mais brigar e corre do 

adversário, desistindo da luta. Isso causa muita vergonha para o dono do animal, pois há a crença de que 

animal de raça não corre do combate e quando isso acontece ele é um mestiço (um misto de galo de briga 

com outros galos comuns). Já a expressão galo tucado é usada quando há uma espécie de nocaute, quando 

o animal cai na rinha. 
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orgulhoso, e geralmente insulta o adversário, com brincadeiras jocosas. Em outras 

situações ele reconhece a bravura do animal adversário e mesmo, ganhando, elogia seu 

rival, que muitas vezes é um amigo. Os animais, bastante feridos, são medicados com 

antibióticos em seringas e tratados. Vi uma situação em que um galo perdeu, mas lutou 

bravamente até o final e o mesmo foi comprado por R$30,00 por outro galista que me 

falou que o galo, depois de tratado, seria utilizado para treinar os seus animais mais novos 

(frangos). Ou seja, esse animal agora seria medicado, cuidado e nunca mais entrará numa 

rinha. Apenas servirá como batedor, como são chamados os galos exclusivos para 

treinamentos. 

 As rinhas muitas vezes vão até o anoitecer, quando a estrutura local permite, 

quando ela tem iluminação adequada para isso. Nesses casos, alguns já vão embora para 

casa e as brigas vão se encerrando e o ritmo das apostas vão diminuindo, assim como as 

possibilidades de combate. O ápice de uma briga de galos é o momento da tarde, que é 

quando ocorre uma briga seguida da outra, com pequenos intervalos. Quando chega à 

noite, muitos vão embora e o ritmo do evento diminui. Nesse momento já há um balanço 

de quem perdeu e quem ganhou. E as chacotas continuam, mas com um tom de 

encerramento. “Rapaz, vá embora muito triste não, poderia ter sido pior, seu galo poderia 

ter morrido”. “Fique, tranquilo, não foi muita vergonha não (risos)”.  

  

“A Volta” 

 Muitos dos que ganharam vão beber em outros lugares depois da rinha. Os que 

perderam, se a derrota foi muito vergonhosa, as vezes vão direto para casa, pra não serem 

mais alvo de chacota. As vezes os indivíduos vão para algum cabaré local, para findar o 

sábado de vitórias num clima de comemoração. Outros, que não bebem e são mais 

pacatos, mesmo vencendo vão para suas residências. O fato é que os comentários sobre o 

dia de rinha vai render a semana inteira, as chacotas continuam até que haja outro evento 

no próximo fim de semana, que deem aos participantes das rinhas novas histórias de 

combate, novas referências que guiarão o tom das interações.  

 Com isso, podemos dizer que o que acontece nas rinhas ditam as performances 

posteriores a ela. De acordo com os resultados um determinado galista ou determinado 

apostador (espectador) terá ou não motivos para ficar feliz ou triste, para gozar ou não 

dos seus amigos e adversários. Essa dinâmica de interação tem seu ponto alto na segunda 

feira, quando os que foram a rinha encontram os que, por algum motivo, não foram e os 
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atualizam dos resultados, contando as histórias do dia anterior, sempre debochando de 

alguns e enaltecendo outros. 

 Para finalizar essa sessão, gostaria de enfatizar que a experiência nesses espaços 

traz mudanças subjetivas e coletivas para os participantes das rinhas, principalmente os 

galistas que têm seu nome e sua reputação em jogo nos combates, aos quais dão bastante 

importância. Apesar dessas mudanças não serem incorporadas às estruturas sociais, como 

no caso dos ritos de passagem que realocam o sujeito em outro status social perante os 

outros, não se pode afirmar que os eventos ocorridos nas rinhas não mudam em nada a 

vida desses sujeitos. Apesar dessas mudanças serem mais sutis e dizerem respeito a um 

grupo restrito (aos que se interessam pelas rinhas) elas acontecem, mesmo que 

temporariamente. 

 Fato é que depois de uma rinha o sujeito volta modificado e a intensidade dessa 

modificação é relativa a importância que a briga de galos tem em sua vida. Quanto mais 

o sujeito se dedica a elas, mais o indivíduo será alterado por seus resultados. Depois de 

uma rinha o humor muda (uns ficam felizes, outros chateados), a expressão do rosto 

muda, o tom das conversas muda, ou seja, esses eventos mexem bastante com a 

subjetividade dos que dele participam, além de ditar o tom da interação entre os sujeitos 

nos dias posteriores, até que haja uma nova rinha e novas histórias sejam vivenciadas e 

as interações reatualizadas. 

 

3.4.  Performance esportiva, masculina e as dramatizações envolvidas 

  A partir das descrições dadas até o presente momento podemos classificar 

algumas das performances ocorridas nas rinhas a partir de certos temas. De maneira geral, 

a rinha é compreendida a partir da metáfora do esporte, ou seja, conceitos do universo 

esportivo são utilizados pelos sujeitos dessa pesquisa para designar o que estão fazendo. 

Porém, com relação a muitos dos esportes praticados nos dias de hoje essa prática tem 

especificidades: é exclusivamente masculina (salvo uma exceção que será citada mais a 

frente) e seus atletas são animais não humanos. 

 Nesse sentido, podemos classificar já de início as performances humanas e 

animais como perpassadas por práticas, símbolos e signos do universo dos desportos. Isso 

implica que as performances da briga de galos podem ser facilmente associadas aos 

esportes. O galismo é uma prática que ao longo do tempo vem se constituindo, pelo menos 

no Brasil, tendo como referência os desportos modernos. Nesse sentido, o galismo, 
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mesmo que seja uma prática ilegal, também é regido pela dinâmica de “campo” do 

esporte, no sentido Bourdiesiano. 

 Além da relação entre humanos e animais serem perpassadas por práticas do 

universo esportivo, já que o homem assume o papel de treinador e ao animal é delegado 

o papel de atleta, como já demonstrei, o galismo representa um espaço simbólico onde 

agentes diversos lutam para determinar e legitimar certas representações sociais que 

norteiam a sua prática. Afirmo aqui que esses agentes operam a partir da dinâmica de 

campo dos esportes modernos. Com isso eu quero dizer que, mesmo que a briga de galos 

seja deslegitimada enquanto tal, os agentes nela envolvidos guiam suas ações a partir dos 

símbolos e signos do universo desportivo justamente com o intuito de legitimar sua 

prática enquanto um esporte. Obviamente, não há um consenso na prática do galismo nem 

um consenso de como ela deva ser (espero até aqui ter demonstrado minimamente que 

existem diversas formas de praticá-lo) O que há de fato são muitas visões sobre o assunto, 

mesmo entre os galistas.  

 Com isso afirmo que a prática do galismo possui um “corpo de especialistas” 

(galistas, médicos veterinários, juízes e fabricantes de materiais como alimentação, 

fármacos, esporas e biqueiras) que oferecem “serviços especializados” e se agrupam a 

partir de um sistema de instituições (associações de criadores) e agentes, públicos ou 

privados, que atuam de modo a dar representatividade e defender (ou buscar) direitos para 

os envolvidos nessa atividade, como existem em outros esportes (BOURDIEU, 1983). 
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Além disso, o próprio processo histórico do galismo no Brasil é pautado pelo 

desenvolvimento dos esportes modernos que incidem diretamente no regulamento e nas 

performances das rinhas. Para compreendermos essa afirmação, faz-se necessário 

entendermos rapidamente um pouco do desenvolvimento dos esportes modernos, o que 

fez com que eles se apresentassem da forma atual e quais as implicações desse movimento 

histórico na prática do galismo, em suas performances e regulamentação. 

 Os esportes modernos, com o compreendemos hoje, surgiram na Inglaterra 

concomitantemente ao processo de industrialização e à crescente intervenção do Estado 

como monopolizador da violência, em meados do século XVIII. Nobert Elias e Eric 

Dunning (1987) sugerem que todos esses fenômenos, são consequências das mudanças 

que a sociedade europeia vinha enfrentando a partir do século XV, denominado por esses 

autores de “processo civilizador”. Tal processo incidiu principalmente nos modelos 

sociais de conduta e sensibilidade dos indivíduos. (ELIAS, 1992). Nesse sentido, 

passaram a emergir atividades de lazer que passaram a ser guiadas por esses novos 

códigos de conduta e sensibilidade, que reprimia ações excessivas e atitudes violentas 

entre os seus participantes e que eram altamente regulamentadas: os desportos, uma 

prática que foi se expandindo com o passar do tempo. Com isso, podemos compreender 

o porquê dos esportes que trazem cenas de violência e sangue serem altamente criticados. 

Entendemos também porque um jogador de futebol ter de, imediatamente, sair de campo 

Imagem 40. Mobilização Galistica. Imagem retirada de uma página do facebook intitulada 

"mobilização galísitica". 
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caso esteja sangrando, mesmo que minimamente. Um dos motivos é o fato de que o 

sangue fere as sensibilidades e os códigos de conduta que surgiram com o “processo 

civilizador” e foram se expandindo. 

 A partir desses dados podemos compreender algumas das mudanças históricas por 

que passaram o galismo na região do litoral norte paraibano (e também no Brasil), além 

de compreendermos também certos discursos oriundos desse universo. Todas as 

mudanças e discursos têm sido no sentido de atenuar a violência, diminuí-la, seja na 

prática ou no âmbito discursivo. É fato que ao longo do tempo a regulamentação dessa 

prática é crescente. Por exemplo, antigamente (há 15 anos) os galistas da região 

utilizavam esporas de ferro, que hoje são recriminadas pelos próprios galistas locais, por 

machucarem mais os animais. 

 Além disso, existem discursos nativos que afirmam que na natureza a briga entre 

galos animais é bem mais letal, pois no universo da briga de galos os animais são 

colocados em pé de igualdade, com condições iguais e que, depois dos combates, eles 

têm uma série de cuidados. Existem outros que não concordam com isso, que dizem que 

na natureza eles não brigam até morrer, que eles fazem isso porque são treinados e 

induzidos a isso. 

 Fato é que a briga de galos fere a sensibilidade de muitos, inclusive de alguns 

galistas. Um dos meus interlocutores, apaixonado pela prática, afirmou que vê beleza nas 

brigas entre os animais, mas que, mesmo assim, as vezes sente pena dos mesmos. 

Demonstrando francamente essa relação ambígua e conflituosa com seus animais, ele 

afirmou o seguinte: 

Se eu fosse um cara que pudesse criar as leis em briga de galo eu tinha as leis 

tudo adequada e alguém ia assistir uma briga de galo até com sua esposa e seus 

filhos e iam gostar. Porque eu ia colocar aparelho adequado pra não machucar 

a ave. As pancadas a ave ia sentir, mas não ia machucar ela como machuca, 

entendeu? Não ia fazer sangue nela. Eles iam brigar com uns aparelhos pra 

justificar quem ganhava no preparo, na força, quem bateu mais, entendeu? 

Porque hoje tem tecnologia avançada pra isso. Tem aparelho ver aquilo ali e 

saber o animal que fez mais. Que ganhou. Hoje tem! Então, muita regra de galo 

poderia ser acabada por isso. Vamos dizer assim, se numa briga dessa a ave tá 

em defesa, perdeu! (Romário, entrevista cedida dia 13/03/2015). 

 

 A partir dessa transcrição podemos notar que há também no universo do galismo 

atores sociais que criticam a violência sofrida pelas aves. Apesar de participar dessas 

atividades uns são mais ou menos preocupados com o tema da violência. A tal ponto que 

haja uma proposta como essa: de mudança no modelo, no regulamento, para atenuar a 
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violência entre as aves, extinguir o sangue dos combates e incluir mulheres nesse 

universo, que é, via de regra, dominado pelos homens55. 

 No tocante a predominância masculina na briga de galos podemos falar da 

existência de uma performance de gênero, de uma performance masculina. Essa 

performance, tem historicamente uma relação com as práticas esportivas. No texto 

“Corporeidade, Esporte e Identidade Masculina” Gastaldo & Braga (2011), a partir da 

noção de “técnica corporal” (MAUSS, 2003), demonstram como certas técnicas corporais 

aplicadas em determinados esportes (no caso as artes maciais) informam o que é 

valorizado e legitimado para a identidade masculina. Ao articular noções como 

“competitividade”, “esporte” e “identidade masculina”, este autor demonstra como o 

“campo esportivo” pode expressar valores sociais de determinados grupos. 

 Vale ressaltar aqui que, no nosso caso, o atleta é o galo, não o homem. Mesmo 

assim, ouso afirmar que as “técnicas corporais” aplicadas ao corpo desses animais não 

humanos por seus treinadores humanos – os métodos e técnicas de treinamentos já 

descritos – informam o que é valorizado pelos participantes desse universo como ethos, 

práticas e símbolos de masculinidade. 

 A briga de galos envolve treinamentos que trazem agilidade, firmeza (dureza) e 

força para os galináceos. Todos esses aspectos são profundamente valorizados não só no 

corpo desses animais, mas também no corpo dos humanos participantes. Vale salientar 

que tais aspectos não são bem quistos apenas na dimensão corporal dos indivíduos 

humanos, mas também no que eles chamam de “caráter”. Ser homem na região é ter 

firmeza de caráter, força e coragem para enfrentar os riscos que as rinhas (e a vida) trazem. 

Todos esses aspectos, além de valorizados nos galináceos são também práticas e símbolos 

bem quistos nos humanos do sexo masculino justamente por estarem associados à 

virilidade. Quem não apresenta essas qualidades, para eles, está ligado ao que eles 

compreendem como “feminino”, ao não masculino.  

Além disso, o universo da briga de galos envolve temas e, portanto, posturas de 

combate, de disputa e enfrentamento  

 

A prática de disputas e competições pode ser considerada uma característica 

bastante generalizada do ethos masculino, sendo um tema recorrente de 

pesquisas na área de ciências humanas. Em culturas as mais diversas, a 

afirmação social do ‘ser homem’ passa pela disputa com outros homens, seja 

do modo mais direto, em uma luta corpo a corpo, seja por vias mais sutis, como 

                                                           
55 Na próxima sessão veremos, rapidamente, uma exceção a essa regra. 
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desafios verbais, torneios de insultos ou apostas em rinha de galos  

(GASTALDO & BRAGA, p. 880, 2011). 

 

Na sociedade ocidental, em grupos bem mais próximos de nosso convívio, a 

competitividade é também é exacerbada e por vezes por vezes exigida 

socialmente, a aceitação de desafios sendo frequentemente uma das medidas 

da masculinidade (GASTALDO & BRAGA, p. 882, 2011). 

 

 Nesse sentido, a briga de galos pode ser entendida como uma ritualização que 

envolve performances de desafios que visa afirmar a virilidade dos presentes, mediada 

pelo enfrentamento de animais não humanos. Quanto mais se aceita um desafio, mais se 

coloca a masculinidade em jogo nas rinhas, seja para ser insultada ou exaltada para uma 

plateia também ávida por desafios. Correr esse risco de ter a masculinidade em jogo é 

justamente a principal forma de afirma-la. 

 Ainda segundo esses autores  

A prática de esportes de combate pode ser relacionada a alguns aspectos que 

envolvem a construção da identidade masculina entre os participantes. Em 

um combate, a derrota de um lutador não implica automaticamente a perda 

dos seus atributos masculinos, desde que ele seja derrotado lutando 

bravamente. É frequente o comentário entre os assistentes de um combate de 

que determinado lutador é “valente”. Em geral, essa qualificação se aplica ao 

lutador derrotado que, mesmo com absoluta inferioridade técnica em relação 

ao seu oponente, não foge ao combate e, lutando, tenta evitar o nocaute. Para 

esse lutador, terminar a luta ‘de pé’ (ou seja, garantir uma derrota por pontos) 

já é em si uma espécie de vitória, sua ‘honra’ e fama de ‘valente’ estão 

asseguradas. Mesmo em um nocaute, a honra estará garantida se o lutador 

enfrentou (literalmente, ‘fez frente a’) seu adversário. (GASTALDO & 

BRAGA, p. 887-888, 2011). 

 

 É interessante notar como, no caso do meu exemplo etnográfico, esses 

comentários com relação ao desempenho do animal são estritamente associados ao seu 

dono. Nesse sentido, nas rinhas, questionar ou exaltar a masculinidade de um galo é o 

mesmo que questionar ou exaltar masculinidade de seu dono. Se um galo perde sem 

mérito, correndo ao combate, frases desse tipo são ditas contra ele “esse galo é mole 

demais”, “é uma mocinha”, “que calcinha frouxa”, “galo de madame”, etc. Nesse caso, 

como os insultos ao animal são também dirigidos ao seu dono ele logo trata de xingar 

também o animal e dizer algo como “esse aí nem parece os meus, nem pra comer serve”. 

 Esse jogo de desafios traz uma série de dramatizações consigo. Como se trata de 

um ambiente bastante performático, as rinhas são verdadeiros espetáculos dramáticos, 

onde se encenam dores, medos, agressividade e até fragilidade. Há na briga de galos uma 

“teatralização jocosa” (GASTALDO, 2005) que tem profunda relação com os temas já 

citados da masculinidade. Sempre que há um desafio ele é feito de maneira teatralizada e 
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jocosa. Sempre há uma performance desafiadora por parte de um galista para com o outro, 

que responde também jocosamente e de maneira dramática.  

 Os desafios são lançados de maneira pública e de forma teatral, com uma 

expressividade corporal e com mudanças no modo de falar. Seguindo essa linha, um 

galista questiona/desafia o outro “E ai, tens coragem de enfrentar esse franguinho aqui? 

Teu galo num é arrochado?”. Esse desafio tem um tom irônico e jocoso e nele há uma 

encenação de fragilidade. Para fisgar o oponente o galista fragiliza o seu animal, com o 

uso da palavra “franguinho” e faz gestos que indicam isso, querendo demonstrar uma 

suposta moleza do animal. 

 Caso o adversário queira aceitar o combate ele poderá responder “Bora, tu num é 

macho! Só vou se for no duro, quero vantagem sua não”. Com isso, o galista que aceitou 

esse desafio, acabou de encenar coragem perante os outros, pois aceitou sem pestanejar. 

Caso ele não quisesse combater por achar o animal do outro maior e/ou mais pesado ele 

poderia responder o seguinte: “Vou nada, eu sou mole demais. Agora se você quiser 

colocar aquele seu outro galo (um menor) com esse meu a gente coloca e eu lhe dou mais 

vantagem”. Nessa última resposta, houve uma dramatização de medo, de fraqueza 

seguida de um desafio, uma demonstração de coragem. Ele respondeu negando e 

lançando outro desafio. 

 Todas essas posturas são comuns nas rinhas e todas são maneiras de encenar a 

masculinidade que é constantemente questionada nos espaços das rinhas. Quanto mais o 

personagem consegue dramatizar e envolver o adversário, maior a probabilidade de ele 

conseguir fazer apostas vantajosas. 

 

3.5. Uma Exceção 

O universo da briga de galos é quase que exclusivamente masculino. Digo isso 

porque existem algumas mulheres envolvidas. Todas as mulheres que conheci nas rinhas 

eram esposas dos donos desses espaços. Via de regra elas eram encarregadas de vender 

tira-gosto, comidas que acompanham o consumo de bebidas alcoólicas. Quase sempre 

elas preparavam esses alimentos em casa e levavam para as rinhas para vender para os 

participantes desses eventos. Em outras situações, quando haviam torneios, essas 

mulheres eram encarregadas de cobrar a entrada dos participantes. Ficando assim restrita 

a participação das mulheres nesse universo. Nessas situações, as mulheres estão sempre 



 

132 
 

situadas às margens das rinhas, pois a entrada e a venda de comidas e bebidas são sempre 

em locais afastados das arenas de combate. 

Porém, como toda regra há uma exceção, havia uma mulher indígena galista, com 

a qual infelizmente não consegui conversar mais proximamente. Em uma situação 

marquei de conversar com ela, mas não a encontrei e por limitações de campo não tive 

outra oportunidade. Essa situação do encontro foi justamente numa rinha. Eu já sabia da 

sua existência e já queria encontrá-la. Assim que ela chegou na rinha um dos meus 

interlocutores me chamou a atenção e me mostrou-a. Ela chegou com seu galo a tira colo 

e seu marido ao lado. Nunca havia visto uma mulher entrar nas rinhas com um animal 

nos seus braços. Essa foi a primeira e única vez.  

Por intermédio desse interlocutor já citado me apresentei a ela e marquei de fazer 

uma visita em sua casa (o que não ocorreu pois tive que sair do campo e vir para casa por 

motivos pessoais). O interessante é que nesse contato não fui apresentado diretamente a 

ela, mas sim a seu marido. No decorrer da rinha, no momento das apostas e no 

empareamento dos galos percebi que tudo era feito em conjunto com seu marido. Nada 

era feito único e exclusivamente por ela, apesar dela ser quem carrega o animal. Com 

isso, pude perceber que sua participação nas rinhas é mediada pelo seu marido. É como 

se ela não tivesse total autonomia como outros galistas homens nessas situações. 

Apensar dessa lacuna, da impossibilidade de falar diretamente com ela, posso 

tecer alguns comentários representativos que dizem respeito a visão que muitos homens 

têm da sua participação nesse universo. Em certas ocasiões, quando demonstrei interesse 

em conhece-la e entrevista-la, meus interlocutores mais próximos comentavam: “pra que 

conversar com aquela mulher, ela não entende de galo. Quem entende é Fulano e Cicrano, 

converse com eles”, “mulher lá entende de galo?!”, “o marido dela não tem moral, deixar 

uma mulher ir pra rinha, quem já viu?!”. 

Ela era altamente desautorizada pelos meus interlocutores, eu sempre era 

desencorajado de conversar com ela, o que aumentava meu interesse. Interpreto isso como 

um reflexo do imaginário que ronda a rinha de galos.  De modo geral, as rinhas são 

eventos altamente masculinizados, onde predomina as ideias de “força”, “virilidade”, 

“combate”, “risco” (ideias historicamente associadas ao universo masculino). Uma 

mulher nas rinha representa perigo para os participantes, um elemento de desordem, 

difícil de classificar.  

Nesse dia em que ela estava na rinha ela perdeu o único combate do qual 

participou. Mas conversando com um dos meus interlocutores questionei-o “e se ela 
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tivesse ganho? ”. Ele logo me respondeu: “ai seria uma vergonha muito grande para 

Fulano. Imagina perder para uma mulher”. Perder para uma mulher nesse universo 

significa uma desmoralização maior do que perder para um homem. A gozações são 

maiores. Por isso, interpreto que essa personagem representa um grande perigo para os 

participantes desse evento. Ela de fato não é uma galista experiente, mas, mesmo assim, 

jogar com ela implica um perigo maior do que jogar com qualquer outro galista homem. 

Isso porque, perder para um bom galista não é algo anormal, mas para uma mulher sim. 

Meu interlocutor falou que sempre que alguém perde para ela todos “tiram muita onda, 

mas não na hora, não na frente do marido dela. Tem que respeitar. Mas no outro dia todo 

mundo comenta”, o que significa dizer que no momento as pessoas zombam como em 

outro combate qualquer (de homem com homem), mas que nos bastidores essa derrota é 

alvo de muita chacota.  

Com esse capítulo demonstrei a diversidade de settings (rinhas) dessa atividade e 

como ela pode ser compreendida através dos conceitos de “ritual”, “performance” e 

“jogo”. Através da exposição e análise de certas ações pertencentes a esse universo 

expliquei como as rinhas podem ser entendidas através do conceito de esporte e quais as 

implicações disso: qual o ritmo, a forma e a dinâmica como que essa atividade é vivida e 

experienciada pelos seus participantes. Através de performances de gênero (masculina), 

de uma série de dramatizações (do medo, da força, da masculinidade, etc.), os atores que 

participam desse universo vivenciam o confronto, pões em jogo sua masculinidade, 

afirmando e insultando mutuamente suas virilidades, através de desafios altamente 

performatizados. Por fim, escolhi trazer por último o lugar das mulheres nas rinhas e o 

perigo que representa quando uma mulher ocupa o papel central dessa atividade (o de 

galista), para provocar e demonstrar o quanto esse é um universo predominantemente 

masculino. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A briga de galos, de maneira geral, é uma atividade bastante polêmica. Em muitos 

países, inclusive no Brasil, como dito no início desse trabalho, ela é considerada uma 

prática ilegal principalmente por colocar animais em combate, mas também por envolver 

apostas. Devido ao primeiro motivo ela é tida por muitos como uma atividade 

“desumana”, que envolve “maus tratos” e que é praticada por pessoas de má índole. 

Confesso que eu, particularmente, partilhava de muitas dessas ideias, antes de 

adentrar esse universo. Porém, a antiguidade da briga de galos, a generalização da mesma 

e a comparação da vida dos galináceos que vivem para as rinhas com outros animais 

utilizados na indústria (alimentícia, de cosmético, de produção de couro, etc.) passei a 

relativizar e a me questionar o seguinte. Por que não existe uma ideia generalizada de que 

quem promove, trabalha, fomenta essas industrias através da produção e do consumo de 

seus produtos tem má índole? Por que não existe a ideia de que eles são indivíduos 

“desumanos” e que devam ser criminalizados como acontece com os galistas no contexto 

brasileiro?  

Essa é uma questão que demanda mais pesquisas e leituras para ser respondida a 

contento. Não quero com esse questionamento diminuir a violência existente na briga de 

galos, mas apenas situar essa prática no mundo, comparando-a a outras atividades que 

também que envolvem “crueldade” com animais não humanos e que não são 

estigmatizadas (que não são poucas!). Faço isso para realizamos um exercício de 

relativização, tão caro a antropologia. 

Obviamente não é necessário que os interessados no assunto visitem industrias e 

abatedouros para poder ter conhecimento mínimo de como é a vida dos animais utilizados 

pelas industrias citadas e para que comparem com os métodos e técnicas de criação e 

treinamento dos galos combatentes descritos nessa dissertação. Existem inúmeros filmes 

e vídeos que circulam na internet que demostram as condições de vida degradantes desses 

animais, dentre os mais conhecidos estão “Terráqueos” e “A Carne é Fraca”. Porém, 

existe um curta específico, não tão conhecido, que eu gostaria de citar, não tanto pela sua 

qualidade, mas por se reportar a uma realidade próxima a dessa dissertação: “Avate: a 

avicultura escancarada”. Esse curta metragem documental com forte apelo emocional e 

em tom de denuncia reúne imagens de granjas do estado de Pernambuco, feitas entre 

dezembro de 2008 e fevereiro de 2009. 
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A partir desses e de outros tantos vídeos de ativistas, podemos fazer aqui uma 

descrição rasa sobre a vida dos animais utilizados na indústria para que comparemos 

rapidamente com os dados etnográficos dessa dissertação. De maneira geral, os 

galináceos da avicultura são criados aos montes. As luzes do espaço onde vivem não se 

apagam em nenhum momento. Eles são alimentados de forma exagerada para que possam 

produzir o máximo de carne no menor espaço de tempo possível. Isso faz com que esses 

animais vivam boa parte de suas vidas sem se sustentar em seus próprios corpos, o que 

os impossibilita de correr e ciscar, muitos não conseguem nem mesmo andar – o que faz 

com que eles desenvolvam enormes feridas em suas barrigas, que estão em contato 

constante com o solo. A maioria dessas granjas produzem animais prontos para o abate 

com apenas 42 dias, outras com 30 e já existem umas que reduziram para 21 dias de vida. 

Diante de tamanha violência, por que não existe uma ideia generalizada de que 

quem trabalha na avicultura (para citar apenas essa indústria) seja um criminoso? Nem 

tão pouco existe um estigma que recai sobre os grandes fomentadores dessa indústria, nós 

os consumidores? Por que, então, o galismo sofre tamanho estigma? Devemos continuar 

criminalizado essa cultura?  Será que usar animais para o lazer é realmente mais cruel do 

que usá-los para obter lucro, através da exploração inclusive de humanos? Por hora essas 

questões ficarão sem respostas. Pretendo apenas que tenha ficado claro ao longo dessa 

dissertação que a prática do galismo não é algo “desumano”, mas sim uma atividade 

humana, demasiadamente humana – para parafrasear Nietzsche. Digo isso porque a briga 

de galos certamente não é a atividade mais cruel que imprimimos aos animais não 

humanos. Existem inúmeras outras atividades promovidas e até valorizadas por nossas 

sociedades (como o uso de couro animal, por exemplo).  

Com essa dissertação, quero que tenha ficado claro que essa é uma prática bastante 

diversa e que, apesar de bastante generalizada, ainda é bastante desconhecida entre nós. 

Fato é que ela representa nossos impulsos coletivos e individuais de violentar, domesticar 

e exercer poder sobre outras espécies e sobre nós mesmo. Pode se dizer que a briga de 

galos é um modo de demostrar força, de subjugar os mais fracos, de se divertir com a dor 

e o sofrimento alheio (seja ele um animal humano ou não humano), mas que nada disso 

é exclusivo dessa prática. 

 

O objetivo principal dessa dissertação foi o de compreender algumas das ações e 

dos significados que permeiam a briga de galos praticada no litoral norte paraibano com 

o intuito de discorrer sobre a relação interétnica entre indígenas da etnia Potiguara e não 
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indígenas da região. Procurei falar também sobre a relação entre humanos e não humanos 

nessa prática que tem como centro os galináceos. Para isso, acionei a metodologia 

etnográfica e algumas de suas possíveis técnicas (trabalho de campo, uso de diário, 

registro fotográfico, entrevistas formais e informais) por compreender que esse método 

possibilitaria o estabelecimento de uma empatia e um compromisso ético em não 

prejudicar os sujeitos dessa pesquisa – coisas fundamentais quando se trata de um trabalho 

sobre uma atividade ilegal e/ou estigmatizada, pelo menos na Antropologia. 

Por esses motivos, escolhi identificar os sujeitos dessa pesquisa com o uso de 

pseudônimos e os locais frequentados a partir da unidade geográfica de município – por 

compreender que o uso de uma unidade de localização menor (como aldeia, por exemplo) 

poderia comprometer meus interlocutores e a escolha de uma unidade de localização 

maior (como região) poderia comprometer dados importantes do universo pesquisado. 

Pude, ao longo dessa dissertação, descrever e interpretar as atividades da briga de 

galos a partir de certas concepções da “antropologia da performance” e da consideração 

dos conceitos nativos, principalmente do trinômio (esporte, atleta e treinador). Nesse 

sentido, apresentei: as atividades de bastidores (locais, métodos e técnicas de criação e 

treinamento dos animais); os diversos settings (rinhas) dessa atividade, como eles são 

organizados; como é pesada a participação animal e como é concebida a relação desses 

com os humanos; como se dá a interação social entre índios e não índios nesses espaços, 

quais as relações entre essa atividade e o contexto interétnico local; e, por fim, algumas 

situações específicas, ações e dramatizações que representassem as performances desse 

universo. 

Mesmo que do ponto de vista legal essa atividade não possa ser considerada um 

esporte no Brasil, ficou claro que a briga de galos é um universo “esportivizado”, que traz 

consigo práticas, símbolos e signos do universo desportivo. Os métodos de criação e 

treinamento são verdadeiros corpus de conhecimento compartilhados entre redes de 

amigos, que também organizam os espaços de combate e mais parecem equipes esportivas 

que cooperam e competem entre si. Os galos são vistos e tratados como atletas – com 

uma rotina rigorosamente pensada – com alimentação e fármacos apropriados, por 

exemplo – e os humanos se pensam como treinadores. Essa ligação entre humanos e não 

humanos (treinadores e atletas) é tão estreita que não há como concebermos as 

performances de ambos sem relacioná-las: não existe galos de briga sem a intervenção 

humana e a atuação desses animais influencia o cotidiano dos homens, muda o humor e 

até direciona o teor da conversa dos mesmos. 
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Ficou claro que as rinhas são eventos “liminóides” que ocorrem às margens da 

estrutura social local, com espaços e tempo limitados e regras próprias. Por esse motivo, 

esses ritos podem ser considerados como um momento de suspensão da estrutura social. 

Mas, podemos ver que nas rinhas essa suspensão não é total, como afirma Victor Turner. 

Em certas situações desse rito “liminóide” a estrutura social esteve presente e informou 

muitas coisas aos seus participantes (aqui me incluo), mesmo que de maneira sutil. Desse 

modo, ficou claro que as rinhas, de maneira geral, não operam com a mesma lógica do 

universo cotidiano, mas estão bastante ligadas a ele. Além da estrutura social aparecer em 

certos momentos pudemos perceber que as rinhas põem em jogo temas, símbolos e signos 

do universo sociocultural. 

Primeiro, a partir das rinhas pudemos perceber que a identidade indígena (a 

etnicidade) é uma questão situacional, ou seja, que só se coloca em momentos específicos 

e que também está ligada a questões de classe. Segundo, no universo da briga de galos 

encontramos temas importantes do ponto de vista etnológico, como: parentesco, raça, 

sangue, mistura. Terceiro, as rinhas podem ser associadas metaforicamente ao contexto 

sociocultural da região: já que trazem consigo o contato interétnico, a disputa e a 

cooperação entre indígenas e não indígenas, tematiza a questão da disputa territorial (já 

que os galos brigam para expulsar o outro) e, por fim, elas trazem a temática da violência 

e do lazer, ambos aspectos bastante presentes no contexto local. 

Observar as interações nas rinhas foi bastante profícuo para pensar o que é ser 

Potiguara. Ficou claro que não há como pensar isso sem levar em consideração as 

interações e relações estabelecidas entre indígenas e não indígenas da região. Ser 

Potiguara é ser “índio misturado”, é ser Caboclo. Tal mistura não deslegitima-os enquanto 

índios, muito pelo contrário, nesse contexto ser Caboclo é ter inscrito no corpo, no modo 

de andar, de falar e de agir o parentesco com os antepassados indígenas. A denominação 

Caboclo (seja Velho, Legítimo, Civilizado, Brabo e/ou Cismado) é um demarcador de 

fronteira étnica da região que atesta a identidade indígena. Portanto, ser Caboclo é ser 

Índio. 

Por fim, podemos perceber que todos os temas citados acima são vividos nas 

rinhas de maneira difusa, inversa e, por vezes, lúdica. Isso porque, as rinhas são 

profundamente permeadas pelo jogo, por atitudes ambíguas, não sérias e que têm como 

pano de fundo o desafio – uma dinâmica de interação historicamente associada ao 

universo masculino. Nesse sentido, as ações desse observadas nas rinhas são 

compreendidas como performances de gênero. Como ações que buscam demonstrar, 
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afirmar ou insultar a virilidade dos participantes. Os galos são um meio para isso, um 

meio que permite os humanos dramatizarem (seja enquanto espectador ou treinador) sua 

masculinidade, sua força, sagacidade, coragem e medo. 
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ANEXO I 

GLOSSÁRIO DE TERMOS ÊMICOS 

 

Água: termo que designa round numa briga de galos. 

Armardor: indivíduo responsável por colocar as esporas artificiais no galo, antes dos 

combates. 

Batoques: termo usado para se referir à espora natural dos galos. 

Biqueira: equipamento colocado no bico do galo seja para protege-los nos treinamentos, 

seja para melhorar seu desempenho nas rinhas. Ou seja, existem dois tipos de biqueiras: 

as de treinamento e as de combate. 

Batedor: Animal que perde nas rinhas, mas que é recuperado para treinar animais mais 

nos tombos. 

Canhão: espécie de canudo cheio de sangue que brota da pele dos galináceos no período 

de muda. É a partir de um canhão que surge uma nova pena. 

Chiqueiro: local onde os galináceos são criados, treinados e reproduzidos. 

Cocheira: local onde o galo adulto vive a maior parte da sua vida. Uma espécie de gaiola, 

descrita como sendo o apartamento desses animais. 

Emparelhador: mesa usada em certas rinhas para medir os galos, emparelhando-os, 

comparando-os em tamanho.  

Enterreirar: termo usado para falar da fase da vida em que o galináceo macho começa a 

querer dominar o território, enfrentando seus semelhantes e indicando que está entrando 

na fase adulta. 

Frango: fase intermediária da vida do galináceo antes de atingir a fase adulta. 

Galismo: termo usado pelos praticantes para se referir à briga de galos como esporte. 

Galista: criadores de galos de briga. 

Luvas: equipamento colocado nas esporas dos galos no momento do tombo. Tal 

equipamento serve para proteger os animais nessa etapa do treinamento.  
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Muda: processo natural da vida dos galináceos, em que estes mudam de plumagem. 

Pareia: galos que se equivalem em tamanho e peso. Exemplo: Esse galo é pareia daquele. 

Passador: indivíduo que é o único responsável pelo galo no momento da briga. O único 

autorizado a manuseá-lo, podendo adentrar na rinha quando permitido. 

Passeador: equipamento de treinamento que possibilita que o galo tome banho de sol e 

tenha contato com o chão, para ciscar e fortalecer suas pernas. 

Pegar de mão: um termo genérico usado para se referir a uma série de treinamentos que 

o humano induz o galo a fazer para melhorar seu desempenho nas rinhas. 

Pinteira: local onde os pintos ficam até se tornarem frangos, descrito como uma espécie 

de berçário. 

Pinto: galináceo recém-nascido. 

Rinha: Brigas entre animais promovidas por humanos ou o local onde as mesmas 

acontecem. 

Sangue: termo polissêmico que serve para se referir ao sangue físico do galináceo, mas 

também a sua história hereditária, a sua linhagem. Nesse último sentido, tal termo é 

sinônimo de traço e raça. 

Tombo: treinamento que simula uma rinha. Nessa modalidade de treino os galos são 

protegidos por biqueiras e luvas para diminuir os danos causados pelo embate. 

Traço: termo que designa a linhagem do animal. Sinônimo de sangue. 

Tratador: responsável pelo tratamento cotidiano dos galináceos. 

Tuque (Galo Tucado): Uma espécie de nocaute, que um galo desfere em seu adversário. 

Exemplo: o galo caiu tucado. 
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MISSÃO: Promover a integração dos associados, através do valorização do Galismo no 

Brasil . 

 

 

DADOS SOBRE O GALISMO BREVE HISTÓRICO 

 

O Galismo foi severamente atingido no Brasil, pelo Decreto número50.620 de 18/05/61, 

do então Presidente Jânio Quadros, que proibiu em todo o território nacional, a promoção 

ou realização das brigas de galos. Tal decreto, contudo foi revogado em 22/06/62, através 

da edição do Decreto número 1.233, do então Primeiro Ministro Tancredo Neves. Desta 

data para cá, o Galismo vem assumindo no Brasil, o mesmo lugar de respeito em que é 

colocado em todo mundo, e reconhecido como a atividade que vem impedindo a completa 

extinção das centenas de raças de Galos Combatentes, indispensáveis para o constante 

aprimoramento genético das modernas raças de corte e postura, pois,  com a destruição 

dos seus habitats naturais e pelas reconhecidas dificuldades de sua criação doméstica, 

todas as raças combatentes estariam fadadas ao desaparecimento não fosse o Galismo e 

os Galistas. Quanto ao aspecto jurídico, não havendo qualquer texto realmente expresso, 

que considere o Galismo como crime de contravenção, não havendo qualquer restrição 

no âmbito da legislação ambiental federal quanto à prática do Galismo (conforme 

declarado no Oficio 334/94 do IBAMA), e o exposto no Artigo 225, inciso II da 

Constituição Federal, que obriga o Poder Público a preservar toda a bio-diversidade 

existente no território brasileiro, quer sejam  aves selvagens, quer sejam aves domésticas, 

o Galismo já está através de pareceres jurídicos, inteiramente descaracterizado como 

atividade contraventora ou ilegal. 

 

 

PREFÁCIO 

 

As Regras de combate, não pode cobrir todas as possíveis situações que podem aparecer 

durante uma competição, nem podem regulamentar todas as questões de organização. Nos 

casos que, não estão precisamente regulamentados por um artigo especifico em vigor, 

deve ser possível achar uma decisão correta, a partir do estudo de situações similares 

detalhadas no regulamento, através de uma interpretação sadia e objetiva dentro da lógica 

e à luz da honestidade do Árbitro do combate. 

Pressupõe-se que, o Árbitro do combate tem o conhecimento de todas as regras em vigor 

e a competência necessária, para avaliar e decidir com honestidade, todas as situações 

possíveis dentro da competição, porém cabe aos Galistas respeitar e catar tais decisões. 

Os clubes que por algum motivo não adotarem o regulamento da ASSOCIAÇÃO 

ESPORTIVA E DE PRESERVAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE GALOS DE 

RAÇA COMBATENTE, como oficial em seu território, deverá deixar claro no início de 

toda competição, quais as regras que prevalecerão para os combates, procurando não 

conflitar com as regras nacionais. 

 

 

NOVO REGULAMENTO 

 

Em 19/01/2002, reuniram-se no Rio de Janeiro, os principais galistas, criadores e juristas 

que militam à favor do esporte, para fundação de uma associação forte em defesa da raça 

combatente. Este encontro resultou-se na elaboração e fundação da Associação Esportiva 

e de Preservação Brasileira de Criadores de Galos de Raça Combatente. Resolveu-se 
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também fazer algumas alterações no Regulamento atual, visando dar mais condições na 

legalização e oficialização de nossa prática desportiva. Pedimos aos demais galistas e 

dirigentes de rinhas do País, a sua adesão, e aceitação do novo regulamento. 

 

 

1 - OBJETIVOS DESTE REGULAMENTO 

 

a)   Preservar os Galos de origem das raças combatentes, diminuindo sua agressividade 

natural nas disputas e fazendo com   que estas se realizem, na mais absoluta igualdade de 

condições entre os galos competidores.          

b) Fazer respeitar os instintos natos dos Galos combatentes, não permitindo que sejam 

obrigados a combater acima de suas forças ou contra sua vontade. 

c)  Permitir as mesmas chances de vitória a todos os participantes, independente de sua 

situação sócio-econômica, de maneira a sustentar a evolução do Galismo em todas as 

camadas sociais, resultando no aparecimento de novos criadores e preservadores das raças 

combatentes. 

d )  Garantir a lisura das disputas, com a eliminação das possibilidades de ocorrências de 

quaisquer atos fraudulentos. 

 

 

2 - JUIZ ÁRBITRO DO COMBATE ASSISTIDO 

 

O juiz é autoridade máxima dos combates, nas ocasiões mais difíceis  terá 15 segundos 

para melhor analisar a situação e tomar a sua decisão. A Diretoria do Clube poderá, a 

qualquer momento,  revogar a decisão do juiz e chamar a si a responsabilidade sobre o 

combate. 

 

 

3. PESAGEM E MEDIÇÃO DOS COMPETIDORES 

 

a)  Os galos serão pesados  e anilhados por uma comissão designada pela Diretoria (de 

preferência pelo juiz e seu auxiliar), sempre à vista dos responsáveis pelos Galos. Este 

peso registrado prevalecerá até a hora do combate e os galos não mais serão pesados ou 

medidos. 

b)  Ao entregar sua listagem com as brigas formadas, será cobrada uma caução de cada  

STUD e, devolvida após o seu último combate. 

c)  As anilhas só poderão ser retiradas pelo juiz, na hora do combate, que deverá verificar 

se as mesmas não foram adulteradas. 

d)  Quando o juiz ou proprietários entender que a parelha é desproporcional, antes a 

soltada, chamará a Diretoria que deverá remediar e repesar os galos e, decidir se abrirá 

ou não o combate. 

e)  Se um dos galos emparelhados perder sua anilha ou a mesma estiver solta, o juiz 

mandará que o mesmo seja pesado e medido, na presença do proprietário do galo 

adversário e de uma membro da Diretoria. 

 

f)  Galo considerado careca só compete por acordo, não podendo ter seus dados inserido 

no computador. 

 

1. É considerado galo careca aquele que seu proprietário corte as penas do pescoço até o 

pé da crista. Neste caso, ele não pode competir pelo Regulamento. 
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2. O galo que estiver com a cabeça e parte do pescoço sem as penas devido a brigas 

anteriores. É permitido competir desde que seja limpo e desinfetado com produto próprio 

pelo juiz na hora do combate. 

 

g)  O proprietário e/ou tratador, deverá acompanhar a pesagem, medição e anilhamento 

dos galos, assinando no boletim referente a seu estúdio. 

h) Não caberá aos proprietários, sob qualquer alegação, o direito de recusa de qualquer 

parelha selecionada pelo computador dentro dos limites permitidos. 

 

 

4 - CRITÉRIOS DE EMPARELHAMENTO 

 

a)  Os dados de peso, tamanho, anilha dos galos, serão digitados no computador, através 

de um sistema desenvolvido pela ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E DE PRESERVAÇÃO 

BRASILEIRA DE CRIADORES DE GALOS DE RAÇA COMBATENTE, podendo 

qualquer participante analisar suas rotinas e procedimentos de programação. 

b)  Dependendo da abrangência da competição, poderá ser realizado emparelhamento 

somente entre galos de Estados diferentes, cidades diferentes ou até mesmo galos da 

mesma cidade, cabendo à Diretoria escolher a rotina adequada. Contudo, para as 

competições a nível nacional, é permitido somente combates entre galos de federações 

diferentes. 

c)  Os limites de peso e altura, além do critério das vantagens, poderá ser definido pelo 

operador do computador de acordo com a quantidade de galos inscritos. Porém, os limites 

máximos permitidos serão de: 

 

1. diferença de peso no máximo 2,5% do galo mais pesado e diferença de tamanho no 

máximo de 0,5 cm, desde que o mesmo galo não tenha duas vantagens. Exemplos: galo 

3,000 x 2,5 = 75 gramas 

2. diferença de peso no máximo de 1,5 % do galo mais pesado e 0,5 cm, podendo o mesmo 

galo ter duas vantagens. 

 

d)  Para emparelhamento com limites superiores aos descritos anteriormente, somente 

com autorização dos proprietários, ou previamente acertado entre a Diretoria e 

proprietários, os limites máximos para a competição. Casos assim, somente se justificarão 

em competições que tenham um número reduzido de galos. 

e)  Após realizado o emparelhamento, deverá ser divulgado a listagem das parelhas, 

contendo todos os dados dos competidores. A seqüência das parelhas é aleatória, portanto, 

deverá ser acatada por todos os participantes. Será  

ainda divulgado a lista de galos não emparelhados. 

f)  As parelhas feitas por acordo (na mesa), só poderão existir entre galos que tenham sido 

anilhados e digitados no computador, ou seja, galos que constem da lista de não 

emparelhados. Os galos emparelhados desta forma somente poderão concorrer a 

eventuais premiações, com a decisão da Diretoria. 

g)  Para as parelhas feitas por acordo, deverá ser obedecido os limites de diferença entre 

pesos de no máximo 3,5% do galo mais pesado, sendo o limite máximo do tamanho de 

1,5 cm. 
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5 - TEMPO DO COMBATE ASSISTIDO 

 

a)  O tempo do combate será de 55 minutos (cinquenta e cinco minutos), com o primeiro 

refresco de 20 (vinte) minutos, o segundo refresco de 20 (vinte ) minutos e o terceiro de 

15(quinze) minutos. 

b)  Neste período de combate, o juiz deverá informar em voz alta a cada três ou cinco 

minutos o tempo de combate para orientação dos freqüentadores. 

c)  Em caso de paralisação para socorro de uma dos galos, o relógio será parado. 

d)  O refresco tem um tempo máximo permitido de 10 (dez) minutos, caso seja colocado 

os dois bicos e, no máximo 5 (cinco) minutos, se não for colocar o bico de baixo. Dentro 

deste tempo, todos os socorros legais serão permitidos, findo os quais, o juiz ordena a 

soltada dos galos. 

e)  Com o não cumprimento, o juiz desclassifica o encostador faltoso, aplica a pena de 

perda de 50% do topo ao adversário, troca o encostador  e solta o combate. 

f)  Na pia, o galo só poderá permanecer sendo banhado três minutos. 

 

 

06 -  SOLTADA DOS GALOS 

 

a)  Após soltar os galos, com apenas uma das mãos sob o peito e os pés no tapete e, no 

centro do tambor, os encostadores ficam proibidos de entrar novamente no tambor, sem 

a autorização do juiz. 

b)  Em todas as encostas, os encostadores são obrigados a fazê-las  com rapidez e, somente 

com uma das mãos, no peito do galo e, com os pés dos galos no tapete. 

c)  Caso os encostadores não obedeçam, serão advertidos ou suspensos pelo juiz, e suas 

faltas encaminhadas para a diretoria tomar as devidas providencias. 

d)  Os encostadores suspensos, serão punidos conforme artigo 30 - letra C. 

e)  A troca dos encostadores, somente poderá ser feita até o primeiro refresco, exceto a 

critério do juiz ou  diretoria. 

 

 

7- CONFERÊNCIA 

 

a)  Os Galos terão que reagir a cada 15 (quinze) segundos para continuar o combate. 

Exemplos: 

1. Quando separarem 

2. Quando derem carreirinha 

3. Quando estiverem juntos mas sem reagirem 

Observação: Em todos os casos, deverão ser encostados. 

 

b)  No caso do Galo estiver sendo conferido e o tempo esgotar, a conferencia continuará. 

O gongo não salva o Galo da conferência. 

c)  Galos considerados estuporados (espavoridos), só confirma jogando bico, mesmo 

afastado do adversário, ou seja, jogando bico no ar e correndo, valendo também no 

processo da letra a do artigo 11. 

d)  Em todas as situações que houver dúvidas ao final dos refrescos, os Galos devem ser 

conferidos para reagirem. 

e)  Havendo indício (criterioso) de suspeita de fratura no decorrer o combate, o galo 

poderá ser examinado pelo juiz. 
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f)  Terminado o combate e sendo declarado o resultado pelo juiz, os galos não serão mais 

conferidos. 

 

8- ESPORAS 

 

a)  As esporas serão de plásticos com 2.8 centímetros e ponta 2 na escala oficial com 0  

1.5 mm, mas com a mesma dureza das esporas naturais dos galos. (Modelo Nacional 

CGB). 

b)  As esporas serão fornecidas pelo clube. Na hora da soltada serão conferidas (pontas e 

altura) pelo juiz e desinfetadas com álcool. 

c)  No decorrer do combate, se a espora rodar ou estiver bamba (observado pelo juiz) 

poderá ser firmada ou recolocada. 

d)  As esporas deverão ser calçadas somente usando esparadrapo ou similar, mas sem uso 

do calço. 

 

 

9- BICOS PROTETORES- INFERIOR E SUPERIOR 

 

a)  Os bicos serão examinados pelo juiz, que certificará que os mesmos não tenham 

serrilhas. 

b)  Os bicos só deverão ser amarados com linha. 

c)  No caso do Galo iniciar o combate com os bicos naturais,e os mesmos caírem ou 

aluírem visivelmente (observado pelo juiz), poderão ser amarrados e colocados os 

protetores  a qualquer momento, mas dentro do prazo de 3(três) minutos para o bico de 

cima e, 5(cinco) minutos para o bico de baixo. 

d)  No caso dos Galos já estarem com os bicos protetores e eles caírem ou rodarem 

(observado pelo juiz) poderão ser recolocados a qualquer momento, mas dentro do prazo 

de 3(três) minutos para o bico de cima, e 5(cinco) minutos para o bico de baixo. 

e)  Não é permitido a substituição destes bicos protetores no decorrer do combate, exceto 

quando quebrarem ou amassarem (observado pelo juiz). 

f)  A sua troca só poderá ser feita nos refrescos. 

g)  Os bicos protetores no decorrer do combate só poderão ser colocados pelo Juiz, 

encostador, proprietário ou pessoa designada por este, antes do início do combate. 

h)  No caso do galo iniciar o combate com os bicos protetores e os mesmos caírem, o 

proprietário poderá optar por não recolocá-los, voltando somente a reutilizá-los no 

refresco (exceto quando o natural cair). 

i)  Mesmo que o proprietário peça, não é permitido a retirada dos bicos protetores no 

decorrer do combate. 

 

 

10 - FRATURAS ACIDENTAIS - SUSPENSÃO DOS COMBATES ASSISTIDOS 

 

a)  Somente a quebra da asa no terço superior (osso junto ao corpo). 

b)  Quebra da coxa ou canela. 

c)  Fratura do maxilar (2 lados) observados pelo juiz. 

d)  Quando houver fratura do sabugo dos bicos naturais, impossibilitando a colocação dos 

bicos protetores (observado pelo juiz). 

e)  Nesses casos (a, b, c e d), o combate será suspenso e seu proprietário perderá 50% 

(cinqüenta por cento) do topo, e as apostas serão nulas (valendo somente o tempo 

decorrido). 
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f)  Antes e depois de todos os refrescos, o Juiz é obrigado a conferir asas, pernas e queixos 

dos Galos. 

g)  Para os combates suspensos, conforme detalhado acima, o resultado para efeito de 

premiações será considerado vitória com os seguintes tempos: 

1. combate suspenso no primeiro refresco, vitória com 25 minutos. 

2.  combate suspenso no segundo refresco, acrescerá de mais 10 minutos, no tempo 

decorrido. 

3. combate suspenso no terceiro refresco, prevalecerá o tempo brigado. 

h)  Refresco 

· No caso do galo estar sendo conferido e o tempo de refresco chegar, o galo continuará 

sendo conferido, não confirmando, mesmo que o tempo passe, para efeito de jogo o galo 

não refrescou. 

i)  Premiação 

· Para efeito de premiação, será considerado o tempo correto brigado. 

· Se caso, o galo morrer no refresco, o tempo será acrescido de mais 1 (um) minuto. 

j)  O tempo correto brigado sempre será cheio, acrescido para cima. 

Exemplo: 21:30 minutos passará para 22:00 minutos. 

 

 

11 - DECISÃO DOS COMBATES ASSISTIDOS 

 

a)  No caso dos galos estarem brigando e um deles parar de bicar ou correr, o juiz marcará 

15 segundos para que ele reaja (bicada, solta, batida ou rebatida), não reagindo dentro 

desse prazo, terá mais 15 segundos para dar tiro de pé, bater ou rebater (bicar não será 

considerado). Não fazendo nenhuma dessas alternativas, será considerado vencido. 

Obs: Neste processo, o tempo será anunciado em voz alta pelo Juiz a cada 5 segundos. 

 

b)  Quando o galo estiver em visível desvantagem (tucado, orado, mangalhado, inanimado 

sem reagir) imediatamente o juiz observa e inicia o processo conforme a letra a do artigo 

11. 

Obs.: Quando o galo estiver em visível desvantagem e entrar debaixo do adversário e, 

ficando preso (observado pelo juiz), inicia-se o processo conforme a letra a do artigo 11. 

Atingindo os 15 segundos manda-se encostá-lo; encostado e não reagindo, completará o 

processo (dar tiro de pé, bater ou rebater), bicada não será considerada. 

 

c)  No caso do galo correr afinado (humilhado) o juiz marcará 15 segundos para certificar 

e declara-lo derrotado. 

 

d)  No caso do galo espavorir e pular o tambor, será encostado, não alterando o tempo do 

processo da letra a do artigo 11. 

 

e)  No caso dos galos serem encostados (conferência - artigo 7 letra a/exemplos) e não 

reagirem serão feitos mais 4(quatro) tentativas e se ambos não reagirem o combate será 

suspenso. Valendo somente o tempo decorrido. 

 

f)  No caso dos galos separarem (observado pelo juiz), encostam-se; e se somente um 

deles reagir, prevalecerá a conferência conforme a letra a do artigo 11 para o outro. 

Porém, se voltarem a separar não interrompendo a contagem, torna-se a encostá-los. 

Findo o prazo, perderá o que não reagiu. 
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Exemplo 01: No caso dos galos voltarem a separar-se (observado pelo juiz), encostam-

se; não reagindo, prevalecerá a vantagem de quem reagiu primeiro. 

 

Exemplo 02:   No caso dos galos voltarem a separar-se (observado pelo juiz), encostam-

se; se o galo da vantagem não reagir e o outro sim, inicia-se novamente o processo da 

letra a do artigo 11, para o galo que não reagiu. 

 

g)  No caso do galo der carreirinha, como forma de defesa (ficando sem reagir), o juiz 

deverá conferi-lo a cada 15 segundos para certificar se está reagindo. 

 

h)  Quando o galo estiver no processo da letra a do artigo 11 e deitar após os primeiros 

15 segundos, permanecerá deitado até o final do processo com o adversário. Todavia se 

dentro desse prazo, ele voltar a levantar e não reagir, será considerado derrotado. Se deitar 

antes dos primeiros 15 segundos, procede-se conforme a letra i do artigo 11. 

 

i)  Quando um dos galos levar tuque, ajoelhar ou deitar o juiz marcará 15 segundos. Findo 

o prazo, ele entra em infração, retira-se o galo de cima e continua a contagem por mais 

15 segundos. Se o galo não levantar sozinho dentro do prazo, perderá o combate. 

Levantando e encostado com o adversário e, não reagindo, entrará no processo da letra a 

do artigo 11. 

 

j)  Ajoelhando ou deitando pela 2ª vez no mesmo refresco, o juiz conta 15 (quinze) 

segundos com os galos juntos, e não levantando perde o combate. 

 

k)  Se os dois galos deitarem ao mesmo tempo, isto é, um após o outro, o juiz marcará 15 

segundos, a partir do momento em que o segundo galo deitar. Nesse prazo, se um deles 

levantar será considerado vencedor. Se nenhum dos galos levantar o combate será 

suspenso, valendo somente o tempo decorrido. 

 

l)  O galo que cair de mau jeito e não conseguir levantar (observado pelo juiz), poderá ser 

levantado, conforme os exemplos:  batendo ou rebatendo e caindo de costas, em cima das 

asas, espremido no canto do tambor, com as pernas cruzadas, etc. 

 

m)  No caso do galo levar a pancada e cair de qualquer maneira, não poderá ser levantado. 

 

Observações: 

1. O galo levantado deverá permanecer por 03 (três) segundos de pé, para novamente ser 

encostado. Se nesse prazo ele voltar a deitar continuará o tempo do processo anterior. 

 

2. Quando o galo levar tuque (pipoca), imediatamente o juiz pega e encerra o combate. 

 

3. Quando o galo deitar, mesmo que já estaja aberta a contagem por estarem separados 

ou falta de reação, prevalecerá a contagem para quem deitou. 

 

4. A perda de 50% do topo é sempre relativa à compensação ao adversário por este ter 

sido impedido de emparelhar seu galo com outro adversário. 
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12 – LEVANTAR (RETIRAR) O GALO INFERIOR 

 

Quando um dos galos estiver em visível desvantagem, e seu proprietário requerer sua 

retirada, no intuito de preservá-lo, o juiz deverá consultar os presentes. Se dentre estes, 

não houver 3 ou mais manifestações em contrário, o galo será retirado, sendo o tempo do 

combate acrescido de 3 minutos. 

 

 

13 - INFORMAÇÕES CORRETAS E VERDADEIRAS 

 

a)  Na ocasião de registrados os combates, os responsáveis pelos galos devem prestar 

informações certas e verdadeiras sobre a maneira de como perdeu ou correu e quantas 

vezes isto ocorreu, a fim de evitar problemas que poderão causar anulação da competição. 

b)  Nenhum galo poderá competir se for perdido mais de duas vezes. 

c)  Se a diretoria considerar de má fé as informações, poderá anular o combate, punindo 

os faltosos. 

d)  Estas informações deverão ser anunciadas pelo Juiz, em voz alta, antes da soltada dos 

combates. 

 

 

14 - GALO QUE AFINAR (ESCABRIAR) 

 

a)  O galo que afinar nos primeiros minutos e não tiver avaria grave comprovada 

(observada pelo juiz) o combate será nulo, e seu proprietário à título de compensação 

pagará 50% do topo. Entretanto, se tiver será considerado derrotado. 

Obs:  Ainda que o galo esteja cortado de bico ou mesmo furado sem gravidade (observado 

pelo juiz), não será considerado derrotado. Galo de briga não corre com qualquer 

arranhão! 

b)  Mas se o galo afinar, após ter causado a quebra da asa (terço superior) ou perna 

(observado pelo juiz), o combate será nulo sem prejuízo para os adversários. 

c)   Nesses casos as apostas fora serão nulas. 

 

 

15 - GALO DOENTE OU EMPAPADO 

 

a)  Se durante os primeiros minutos, um dos competidores apresentar sintomas de 

natureza grave, que lhe dificulte os movimentos, o Juiz deverá parar o combate e consultar 

a Diretoria ou, na ausência de diretores, convidar dois galistas de respeito, que autorizarão 

ou não a suspensão da competição, mas seu proprietário à título de compensação pagará 

50% do topo ao adversário. 

b)  Em combates registrados, com um ou mais dias de antecedência, se um dos Galos 

amanhecer empapado (doente), este fato deverá ser imediatamente comunicado à 

Diretoria, a qual manterá o galo sob seu cuidado e guardado por um período de 6 a 10 

horas, para observação. Se confirmada a falta de condição do Galo, e não havendo acordo, 

seu proprietário, a título de compensação pagará 50% do topo. 

c)  Não havendo essa comunicação antecipada (10:00 horas), estando diretamente ligado 

no combate da disputa do prêmio, ele deverá competir. 
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16 - COMBATE EMPATADO 

 

O combate estará empatado quando transcorrer o tempo regulamentar de 55 minutos e os 

dois galos estiverem de pé e reagindo. 

 

17 - SUSPEITA DE FRAUDES OU IRREGULARIDADES 

 

a)  Caso o juiz detectar má fé na troca dos bicos ou encostas dos Galos pelos encostadores, 

assume a responsabilidade, adverte ou suspende o faltoso, substitui por outro e continua 

o combate. 

b)  No caso de detectar que o combate não seja lícito, pondo em risco a honestidade da 

disputa, o juiz paralisará o combate, convocando imediatamente a Diretoria do Clube para 

conhecimento e providências. 

c)   GALOS DOPADOS - as punições ficarão a cargo da Diretoria do Clube. 

 

1. GALO INFERIOR - Sendo comprovado (pelo juiz ou dois parceiros idôneos), que o 

galo foi dopado no refresco ou decorrer do combate, o encostador será expulso. O 

combate prossegue normalmente, mas com o topo já perdido pelo infrator, independente 

do resultado final. As apostas seguem normalmente. 

2. GALO SUPERIOR -   Quando houver suspeita (pelo juiz ou dois parceiros idôneos), 

que o galo superior foi dopado, o juiz adverte e aguarda o transcorrer da disputa. O galo 

apresentando o sintoma característico e perdendo o combate, este será suspenso e seu 

proprietário perderá o topo para o adversário. 

Obs.: No decorrer do combate, é expressamente proibido colocar água na boca para dar 

aos galos. 

 

 

18 - SOCORRO AOS GALOS 

 

Sempre que o juiz paralisar o combate para o atendimento a um dos galos, o outro galo 

terá direito aos mesmos procedimentos e oportunidades, dentro do mesmo prazo. 

 

 

19  -   GALOS SEM VISÃO OU SEM ÂNIMO PARA COMBATER 

 

Estando os galos sem visão ou sem ânimo para combater (mantendo separados) 

independente da situação das apostas (100 x 10) o juiz deverá, após contar 15 segundos, 

ordenar o encostamento. Realizando tal procedimento sem sucesso por duas vezes, na 3ª 

os galos serão deixados soltos por 1 minuto. Não havendo engajamento efetivo em 

combate o mesmo será anulado. 

Observação 1: Este processo deverá ocorrer a cada 5 minutos, findo este tempo, inicia-se 

novo processo. 

Observação 2: Não será válido uma ou duas encostas no início do refresco e no final o 

tempo de 1 minuto para os galos separados. 

 

 

20 - PARADAS CONJUGADAS 

 

a)   Nos combates suspensos, valem as paradas dentro do prazo decorrido. 
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Exemplo: Para efeito de apostas, quando o juiz ordenar pegar o galo para o refresco e na 

conferência, constatar alguma fratura que suspenda o combate, o galo terá completado o 

tempo. 

b) As paradas conjugadas serão anuladas. 

 

 

21 - PERMANÊNCIA NO RECINTO DO JUIZ E CADEIRAS DO PROPRIETÁRIO 

 

No recinto destinado ao Juiz, na rinha e rebolo, só poderão permanecer os dois 

encostadores e um diretor. Cada proprietário terá direito a uma cadeira ao lado da porta 

da rinha ou rebolo. 

 

 

22 - COMPETIÇÃO DESFEITA 

 

Para abrir um combate feito pelo computador, ou feito por acordo e devidamente 

registrado pelos organizadores, o proprietário que desejar abrir a briga deverá pagar o 

topo integral ao adversário. Caso o galo do adversário esteja concorrendo a eventuais 

premiações, além do topo deverá ser pago o valor da premiação, que poderia ser 

conquistada pelo galo adversário. 

 

 

23 - TOPOS E PARADAS 

 

O Clube não é responsável por qualquer aspecto financeiro da disputa, o topo e as paradas 

jogadas devem ser claras e posteriormente confirmadas. 

 

 

24 - HIGIENE DOS COMPETIDORES 

 

Os Galos não poderão disputar competições sem estarem em perfeitas condições de 

higiene. A diretoria estará sempre à disposição dos Galistas para fazer um prévio exame 

no seu Galo, evitando um possível dissabor de vê-lo rejeitado pelo Juiz, mas se recusado, 

o proprietário do galo que não estiver em condições higiênicas perderá 50% (cinqüenta 

por cento) do opo. 

 

 

25 – HEMORRAGIA 

 

O socorro por hemorragia só se dará quando ocorrer da canela para baixo. 

 

 

26 - SEMELHANÇA DE CARACTERÍSTICAS 

 

Havendo uma semelhança que dificulte o reconhecimento dos competidores, o juiz é 

obrigado a colocar uma fita colorida diferenciada nos dois galos, bem como, a sua 

anotação no quadro de dados. 
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27 - OPERAÇÃO DE PÁLPEBRAS 

 

Somente será  cortada nos refrescos. 

 

 

28 - PERFURAR OS GALOS PARA TIRAR O AR 

 

É proibido no transcorrer do combate usar tesoura, agulha ou qualquer outro objeto para 

tirar o inchaço (ar) dos galos. 

 

 

29 - FALTA DE LUZ 

 

Em caso de falta de energia elétrica (rede), o combate terá prosseguimento com energia 

de gerador, se existente, ou será anulado após 15 minutos na falta da energia elétrica da 

rede ou do gerador. 

 

 

30 - QUESTÕES DISCIPLINARES 

 

a)  É obrigação dos encostadores conhecer todo o presente regulamento e acatar 

imediatamente a todas as ordens do juiz. 

b)  Serão consideradas infrações dos encostadores: 

1. Desobedecer o juiz. 

2. Agredir física ou verbalmente o juiz, membros da diretoria, o adversário, os 

freqüentadores ou ainda desmerecer o galo adversário com palavrões. 

3. Tentar reanimar o galo por meios ilegais, ou seja, sacudir, beliscar, soprar ou fazer cera. 

c)  As infrações dos encostadores serão punidas de acordo com a gravidade da situação, 

julgado pelo juiz e membros da diretoria presentes com advertência: 

1. eliminação do combate. 

2. suspensão por um dia da competição. 

3. suspensão por toda a competição. 

4. suspensão por tempo determinado de 15 a 90 dias. 

5. suspensão por tempo indeterminado. 

 

OBS. 1 - Na primeira falta, a advertência será dada em voz alta pelo juiz, na segunda 

advertência o juiz eliminará o encostador no combate, as demais penas serão aplicadas 

pela diretoria, sempre ouvindo o juiz. 

 

d)  Aos freqüentadores será proibido: 

1. bater no tambor, bater palmas estridentes quando o galo estiver orado. 

2. jogar qualquer objeto dentro do tambor durante o combate 

3. gritar ou chamar o galo, estando este em falta (deitado) 

4. pressionar o juiz com relação ao resultado ou tempo da competição 

5. desrespeitar os galos combatentes com palavrões. 

 

OBS. 2  - As faltas dos freqüentadores serão julgadas pela diretoria e as decisões deverão 

ser publicadas por escrito em lugar de acesso público aos freqüentadores. 
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e)  Aos proprietários é terminantemente proibido a prática de maus tratos contra as aves 

sob qualquer pretexto. Os galos, após o término do combate serão devidamente 

medicados pelo proprietário, seu ajudante, ou melhor ainda pelo enfermeiro de plantão 

no rinhadeiro. No caso de um galista ficar na infração, sendo flagrado praticando 

crueldade ou sacrificando o galo, a Diretoria do rinhadeiro deverá puni-lo como se segue: 

1. Advertência verbal e por escrito na primeira ocorrência. 

2. Suspensão por 6 meses na segunda ocorrência. 

3. Eliminação do convívio em todos os rinhadeiros do país através de comunicação à 

ASSOCIAÇÃO. 

 

 

31 - CASOS OMISSOS 

 

Nos casos omissos, a decisão será dada pela Diretoria, a qual também fará presente aos 

acontecimentos, dando o necessário apoio ao Juiz nas suas decisões mais difíceis. 

 

 

 

VALORIZE O GALISMO APLICANDO 

CORRETAMENTE AS REGRAS 


