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Saga de um vaqueiro   
 

 
Vou pedir licença pra contar a minha história 
Como um vaqueiro tem suas perdas e suas glórias 
Mesmo sendo forte, o coração é um menino 
Que ama e chora e por dentro e segue seu destino 
Desde cedo assumi minha paixão de ser vaqueiro 
E ser um campeão 
Nas vaquejadas sempre fui batalhador 
Consegui respeito por ser um vencedor... 
Quando me preparava pra entrar na pista 
Quando olhei de lado quase escureci a vista 
Quando vi uma mulher, aquela que foi a minha vida 
Segurei no meu cavalo para não cair 
Tremi, fiquei nervoso quando eu a vi. 
Enxugando e abraçando o vaqueiro bem ali... 
Entrei na pista como um louco 
O bate-esteira percebeu 
Andei foi longe do boi 
A isso nunca aconteceu. 
O vaqueiro entrou na pista e eu fiquei a observar 
Ela acenava, ela aplaudia 
E ele boi a derrubar 
Derrubou o boi na faixa 
Ganhou o primeiro lugar. 
Fiquei desconsolado 
Envergonhado eu fiquei 
Perdi o grande prêmio, isso até eu nem liguei 
Mas perder aquele amor, ah eu não me conformei!... 
Ela veio sorridente em minha direção 
E trouxe o vaqueiro pegado em sua mão 
Olhou-me nos meus olhos 
Falou com atenção: 
Esse é o nosso filho que você não conheceu 
Sempre quis ser um vaqueiro como você um campeão 
E pela primeira vez, quer a sua benção... 
Eu chorava de feliz, abraçado com meu filho 
Um vaqueiro como eu 
Eu nunca tinha visto 
Posso confessar o maior prêmio 
Que Deus me deu!!... 

 
 
 
 
 

Rita de Cássia 



RESUMO 
 

 

 O presente trabalho, ao enfocar as vaquejadas contemporâneas no Rio 
Grande do Norte como atividade esportiva e como expressão lúdica, tem a proposta 
de pensar os significados associados aos vaqueiros, especialmente aqueles 
construídos na interface com as relações de gênero. Por isso, esta pesquisa centrou 
a sua abordagem nas práticas dos vaqueiros nas vaquejadas, com o objetivo de 
compreender os diversos aspectos que apontam para a masculinidade, uma vez que 
os seus sentidos são constituídos pelos envolvimentos, relações e concorrências 
entre os seus competidores. As significações são articuladas pela busca de uma 
performance para ser campeão e pelas práticas fora da pista de competição 
executadas entre os seus personagens no contexto das situações sociais 
específicas, a saber: a festa  e os momentos de lazer. Tais práticas foram objeto da 
pesquisa etnográfica, com a observação direta e entrevistas semi-estruturadas com 
os vaqueiros nos parques de vaquejadas, o que nos conduziu a realizar a análise 
qualitativa dos dados coletados. A pesquisa tem revelado que as trajetórias 
históricas e sociais diversas dos vaqueiros não provocam imediatamente uma crise 
nas relações de gênero, mas a formação de novos sentidos ressignificados pelos 
seus atores sociais em cada contexto histórico. A presença, portanto, dos vaqueiros 
conduz a outros modelos de masculinidade configurados por expressões e pela 
inserção de novos figurantes, não exatamente advindos das atividades do campo, 
mas imbuídos dos elementos simbólicos da figura do vaqueiro, construída ao longo 
da história.  
 
 
Palavras-chave: Vaqueiro, Vaquejada, Masculinidade. 
 

 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

 This body of work discusses the gender meanings associated with cowboys 
while endorsing contemporary rodeos in Rio Grande do Norte as a recreational sport 
and a form of ludic expression.  As a result, this research has focused on rodeo 
practices, aiming to understand the different aspects emphasizing masculinity: these 
associations being constructed through relationships, contexts and the 
competitiveness between participants. These gender meanings hinge on the desire 
for a wining performance and on the behaviour exhibited among cowboys outside the 
competitive ring in specific social settings such as parties and recreational time. The 
latter were the focus of the ethnographic research; direct observation and semi-
structured interviews with cowboys in rodeo stadiums were also used.  Through 
qualitative analysis of the collected data, it was revealed that historically and socially 
different trajectories do not immediately cause a gender crisis in cowboys, but the 
assignment of new significance by the social acts in each historical context.  
However, the presence of cowboys leads to other models of masculinity configured 
by expressions and the insertion of new personas, not coming directly from field 
activities, but imbued by the symbolic elements of the cowboy persona, constructed 
throughout history.  
 
 
Key Words: Cowboy, Rodeo, Masculinity.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O presente trabalho, ao enfocar o evento da vaquejada na 

contemporaneidade, como atividade esportiva e como expressão lúdica, tem a 

proposta de refletir sobre os significados associados aos vaqueiros, especialmente 

aqueles construídos na interface com as relações de gênero. Por isso, esta 

pesquisa, que elegeu como campo de observação o Rio Grande do Norte, centrou a 

sua abordagem nas práticas dos vaqueiros nas vaquejadas, com o objetivo de 

compreender os diversos aspectos que apontam para a masculinidade, uma vez que 

os sentidos desta são constituídos pelos envolvimentos, relações e concorrências 

entre os seus competidores.  

Na realidade, um enfoque da vaquejada envolvendo as relações de gênero e 

os vaqueiros se torna preciso quando inclui observações amplas do contexto da 

diversidade sociocultural desse evento. Nesse aspecto, o ser vaqueiro poderá se dar 

através do modo como se subjetivam os espaços do parque para interagir com o 

outro e conferir significado às práticas. O foco dessa formação se encontra na 

maneira como ele, o vaqueiro, delimita a sua posição nas vaquejadas e como 

compreende o evento pelas competições e pelas relações entre os seus 

componentes.  

Concorrer e buscar conquistar prêmios é a matriz desse universo. Já a sua 

filial se dá pelo contato entre os vaqueiros fora da pista de competição, sobretudo no 

cenário do parque de vaquejada, que configura sentidos contextualizados, segundo 

o envolvimento de cada ator social.  

Convém ressaltar que a investigação aqui desenvolvida vai apontar para 

conotações diferentes das que foram privilegiadas em determinados estudos 

associados ao esporte-vaquejada, pois tais abordagens tendem a centrar-se no 

universo biográfico dos seus personagens ou em aspectos do vaqueiro restritos ao 

plano do passado, através da fazenda, como foi destacado pelos historiadores 

românticos e folcloristas1.  

                                                 
1 Cascudo (1976), Bezerra (1978), Lamartine de Faria (1980), Alves (1986) são alguns que pensaram 

a vaquejada e os vaqueiros restritos ao passado da fazenda. Adiante discutem-se de modo mais 
especifico as abordagens destes literatos. 
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Nesta investigação, os aspectos associados aos vaqueiros são pensados 

sob a ótica da cultura, que permite distinguirem-se expressões que veiculam 

diversos fazeres de vaqueiro, apontando para modelos de masculinidade.  

Considera-se este aspecto (o da masculinidade) como uma construção 

cultural dinâmica, uma variável cujo significado está atrelado ao contexto histórico e 

às relações sociais dos seus participantes, que a apreendem, pelas suas práticas, 

como um processo social, no sentido atribuído por Almeida (1995) e Cecchetto 

(2004). Isso implica afirmar que a masculinidade é uma construção pautada por 

significados culturais em transformação que não remetem de imediato à crise nas 

relações de gênero, mas à formação de novos sentidos ressignificados pelos seus 

atores sociais em cada contexto histórico. No caso da vaquejada, as diferentes 

representações do vaqueiro são constituídas pelos conhecidos vaqueiros puxador2 

e bate-esteira, assim como pelas categorias denominadas de vaqueiro profissional 

e amador3. 

As categorias denominadas profissionais são constituídas por vaqueiros 

experientes nas competições, que utilizam a vaquejada como um meio de 

sobrevivência. Já as conhecidas categorias amadoras são atribuídas àqueles que, 

geralmente, não têm a vaquejada como meio de vida, não recebendo, assim, a 

mesma qualificação dada ao vaqueiro profissional.  

Essas especialidades são identificadas no momento da qualificação do 

competidor, para não provocar desproporção competitiva entre os concorrentes. 

Então, quando o “puxador” é “especializado”, ele só pode competir, como “bate-

esteira”, na chamada categoria amador. Já a categoria profissional permite que o 

vaqueiro iniciante seja “puxador de boi”. A restrição ao vaqueiro qualificado e a 

aceitação incondicional do que é aprendiz são estabelecidas para estimular o 

desenvolvimento dos participantes e marcar a sua diferenciação. Aliás, o 

emaranhado de especialidades e de categorias de vaqueiros constitui graus de 

diferenciação e de hierarquização, em que um vaqueiro se torna mais influente do 

que outro. Convém ressaltar, inclusive, que as posições dos competidores nas 

vaquejadas configuram contextos que ampliam mais ainda o modo de ser vaqueiro.  
                                                 
2 Os termos destacados em negrito são expressões encontradas em campo. Seus sentidos podem              

ser encontrados no glossário deste trabalho. 
3 A categoria amadora pode ter subcategorias denominadas de amador A, amador B e amador C.  

Essas subcategorias são organizadas de acordo com o nível de competição do vaqueiro e a idade 
dos competidores. Quando apenas se dispõe da categoria amadora, nela pode competir o vaqueiro 
de todas essas subcategorias. 
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A trajetória que originou esta pesquisa também aqui é enfocada como 

momentos propícios para uma difusão e amadurecimento do estudo sobre os 

vaqueiros na ótica da masculinidade. 

A reflexão sobre esses atores não se deu por acaso. Ela germinou, brotou e 

depois cresceu, apresentando componentes que deram vida a este estudo. Os 

primeiros passos foram dados graças às pesquisas realizadas durante os trabalhos 

iniciais desenvolvidos ainda no Curso de Graduação em Ciências Sociais, da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, através da pesquisa sobre os 

indígenas desse Estado.  

Os estudos sobre os indígenas proporcionaram os primeiros contatos com o 

universo do sertão, sobretudo os que se reportavam à participação histórica dos 

vaqueiros na região. A conseqüência desse trabalho resultou no estudo 

monográfico4, concluído em 2005, que procurava entender a concepção do ser 

vaqueiro a partir das descrições literárias, no intuito de situar a posição 

historicamente constituída entre o vaqueiro de campo e o vaqueiro de vaquejada.  

Contudo, mesmo se fazendo um trabalho comparativo sobre a dimensão 

simbólica do vaqueiro, não se realizou detalhadamente uma investigação sobre esse 

personagem nas vaquejadas. Como forma de se preencher essa lacuna, procurou-

se apreender tal perspectiva construindo e, por conseguinte, desenvolvendo o 

Projeto de Pesquisa para o Mestrado em Antropologia Social, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, através da temática “O espetáculo do cabra-

macho5”: um estudo sobre a masculinidade dos vaqueiros nas vaquejadas no Rio 

Grande do Norte.  

Esse Projeto ajudou a que se viesse a refletir sobre o modo como as novas 

condições estabelecidas no universo dos vaqueiros implicavam horizontes diversos 

na sua representação.  

Considerando o período em que predominava a figura dos vaqueiros de 

fazenda no contexto das vaquejadas, ficou identificado que a atuação desses 

                                                 
4  Para se aprofundar, ver a monografia de Aires (2005), com o título “Sob a luz da desbravação”: o 

vaqueiro no sertão do oeste potiguar. 
5 A denominação “espetáculo do cabra-macho” foi utilizada na tentativa de demonstrar que as 

vaquejadas contemporâneas, tidas como eventos de ponta pelos vaqueiros, permitem a 
apresentação de inúmeros fazeres de ser vaqueiro, configurados por personagens de todas as 
idades e sexo como mulheres, homens, crianças e idosos. Os eventos de ponta são significados, 
geralmente, pelos vaqueiros nas vaquejadas que oferecem os maiores recursos financeiros em 
prêmios, elevando, conseqüentemente, o número de participantes e de senhas nas competições. 
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personagens envolvia a competição não como meio de vida, mas como sinônimo de 

brincadeira e de lazer. No Rio Grande do Norte/RN, por exemplo, as representações 

simbólicas de tais atores sociais estavam atreladas, no discurso dos historiadores 

românticos, à idéia de que os vaqueiros detinham uma representação homogênea 

na região, o que levava a se pensar que o evento constituía um reforço da sua 

identidade pautada na supremacia do “macho” no espaço local.  

Na vaquejada contemporânea, porém, as práticas dos vaqueiros, 

configuradas pela perspectiva do “espetáculo”, contemplam uma dupla finalidade: 

tanto servem para sua sobrevivência quanto para seu divertimento, consideradas, 

assim, como atividades também lúdicas.  

Desse modo, os competidores contemporâneos expressam de outra maneira 

o desejo de ser vaqueiro, uma vez que a condição fundamental para ser 

reconhecido como tal é, de um lado, tentar ser campeão, vencendo as competições 

nas pistas de corrida, e, de outro, participar dos festejos e das relações jocosas 

provenientes das experiências cotidianas das vaquejadas. Tais práticas são 

determinadas pelas condições mercadológicas ancoradas pelo âmbito do negócio e 

pelo consumo que tornam as disputas e as sociabilidades entre seus competidores 

mais intensivas e diversas nos espaços do evento.  

Diante desse tipo de caracterização da vaquejada e dos vaqueiros, algumas 

questões se apresentaram de modo a desencadear o presente estudo, a saber: 

Quais as implicações das mudanças nas vaquejadas na representação social dos 

vaqueiros, especificamente no que se refere à masculinidade? Quais os 

personagens presentes nas vaquejadas contemporâneas? Como vaqueiros das 

vaquejadas contemporâneas constroem o sentido de ser vaqueiro? 

 As tentativas de respostas foram centradas na pesquisa de campo, uma vez 

que se observou, nas vaquejadas uma associação das práticas dos vaqueiros às 

representações distintas de masculinidade. Nesse sentido, devido à complexidade 

do evento, que envolve variados personagens, tais como juiz, locutor, calzeiro, 
canceleiro, curraleiro, tratador de cavalos, fiscais de pista, dentre outros, 

procurou-se delimitar as observações aos vaqueiros pertencentes às chamadas 

categorias amadoras e profissionais.  

 Apesar de todos serem vaqueiros, os seus modelos são diferentes, havendo 

representações múltiplas de participantes, o que também repercute no tocante à 

construção da masculinidade.  
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A percepção dessa diversidade deu-se graças às investidas na pesquisa de 

campo. Por isso, faz-se necessário demonstrar como foi sendo realizada esta 

investigação na vaquejada enquanto espaço em constante processo de construção. 

 

 

1.1 EM BUSCA DOS VAQUEIROS: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Tentando-se atender aos objetivos dessa investigação, utilizou-se um 

conjunto de técnicas científicas constituídas pela pesquisa qualitativa norteada pela 

investigação participativa, pela entrevista semi-estruturada e, por conseguinte, pela 

análise dos dados. Optou-se por esses tipos de investidas no campo de estudo 

porque eles permite-nos observação com detalhes as diferenças, as similaridades e 

os conflitos junto aos atores sociais, sobretudo entre os vaqueiros nas vaquejadas.  

Neste contexto, observando que o discurso pode se confundir com a prática 

ou que pode haver diferença entre o que se diz e o que se faz, tentou-se fazer o 

exame de ambos os movimentos para se apreender como os vaqueiros atribuem 

sentidos às suas experiências nas vaquejadas. No entanto, esse exame se tornou 

crucial à medida que o campo de estudo foi revelando paulatinamente o que se 

denomina de masculinidade.  

Referindo-se de modo semelhante a abordagem de Almeida (1995) sobre o 

estudo do modelo de masculinidade hegemônica como um processo histórico em 

construção, Cecchetto (2004) afirma que o exame das práticas se torna 

fundamental, visto elas possibilitarem a formação de diferentes demandas de 

masculinidade.   

 

A hegemonia é sempre um processo histórico e não apenas um 
conjunto de circunstâncias em que o poder é obtido ou perdido, mas 
ela forma os próprios grupos ou participa da construção dos grupos. 
Para entender os diferentes tipos de demanda das masculinidades, é 
fundamental o exame das práticas na qual a hegemonia é 
constituída. (CECCHETTO, 2004, p. 67) 
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Em virtude dessa perspectiva, foi realizada a investigação de campo, por 

meio do contato direto e permanente com os informantes, durante as competições 

nas vaquejadas. A presença constante do pesquisador nesses eventos permitiu uma 

aproximação dos informantes, para se poder etnografar as suas práticas, facilitando, 

assim, o entendimento dos sentidos atribuídos à condição do vaqueiro como 

“macho”. 

Os registros dos dados, por sua vez, foram feitos a partir de observações 

diretas, anotando-se os fatos observados nas vaquejadas no diário de campo. 

Evidentemente, foram etnografados os acontecimentos desenvolvidos na pista de 

corrida e nos vários espaços do parque de vaquejada, utilizados pelos vaqueiros e 

demais atores sociais que acompanham as competições, quais sejam, calzeiros, 

locutores, tratadores de cavalos etc.  

Outra maneira que permitiu o registro dos acontecimentos e dos personagens das 

vaquejadas foi a utilização das fotografias. Buscou-se registrar as imagens mais 

expressivas do evento, como os espaços internos e externos do parque de 

vaquejada, os cavalos, os bois, os vaqueiros, os caminhões. Esse material serviu 

para revelar a variedade dos parques de vaquejadas e atestar os locais onde se 

processou o trabalho de campo.  

Em relação aos vaqueiros, as fotografias serviram para a inserção do 

pesquisador entre eles, uma vez que as fotos eram-lhes sempre entregues para que 

as guardassem como recordação das vaquejadas. Contudo, as fotografias não 

funcionavam apenas como instrumento de memória, mas como uma espécie de 

“célula viva” que transmitia fôlego à pesquisa e à relação do seu autor com os 

personagens das vaquejadas. Uma vez doada a fotografia, esta se traduzia em 

significados para aquele ator social, resultando em oportunidades para o 

estabelecimento de conversas e de boa acolhida nas vaquejadas. Quando recebiam 

as fotografias, os vaqueiros perguntavam “quanto custa?”. Respondia-se que não 

custava nada. Eles, então, reagiam com satisfação dizendo “muito obrigado”. Após 

este momento, as fotos eram passadas de mão em mão, provocando risos entre 

eles, elogios e também brincadeiras. Outros preferiam apontar para aqueles que 

conheciam: “aquele vaqueiro que era filho de fulano, este é filho de sicrano e este de 

beltrano”. Reconheciam também os cavalos, afirmando “esse aí é um cavalão. Ele é 

de fulano de tal”. Outros diziam: “este caminhão ai é porreta, é de fulano de tal”. 
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Assim, as fotografias ajudaram na tentativa de se procurar situar quem eram os 

vaqueiros, como eles se identificavam e quem se destacava nas vaquejadas6.   

Já o uso das entrevistas semi-estruturadas desenvolvidas com roteiros tanto 

permitiu que os informantes ficassem à vontade nas conversas como ajudou a se 

conseguir uma superação da dificuldade na obtenção das informações dos 

vaqueiros. Tal dificuldade decorria, por exemplo, do fato destes, quando estavam 

competindo nas vaquejadas, necessitarem de muita concentração para realizar uma 

apresentação perfeita.  

Outra situação que gerou uma dificuldade de obtenção das informações foi 

durante as festas realizadas nos clubes dos parques envolvendo, acima de tudo, 

relações sociais informais. Todavia, tudo foi sendo superado pela flexibilização das 

entrevistas, uma vez que as discussões com os vaqueiros permitiam diálogos 

abertos sobre o que quisessem comentar. A prova disso foi a percepção de que eles 

sempre queriam discutir sobre cavalos, amizades, brincadeiras e a conquista de 

prêmios como meio de vida.  

Convém ressaltar que as dificuldades também se apresentaram na tentativa 

de entrevistar as crianças que competiam nas vaquejadas. Embora as vaquejadas 

sejam compostas de crianças, jovens e adultos, as entrevistas com as primeiras não 

foram possíveis realizar em razão de alguns motivos que se faz necessário relatar.  

As dificuldades para conversar com as crianças se desenvolviam porque 

poucas vaquejadas colocavam categorias específicas à disposição para 

participantes dessa faixa etária. Apenas nas vaquejadas de Santo Antônio do Salto 

da Onça, no Parque “Arapuá” e na vaquejada de Mossoró, no Parque Porcino 

abriram inscrições como categorias específicas para crianças.  

Por outro lado, quando não há categorias apenas para crianças, elas 

competem nas categorias conhecidas como amadoras7. É importante enfatizar que 

o número de garotos era muito pequeno, justificando-se talvez por a falta de 

expressão destes não permitir muitos eventos em torno deles. 

Uma outra dificuldade decorreu do fato de as crianças recearem conversar 

com o pesquisador, por medo do gravador e pelo peso de ser alguém entrevistado 
                                                 
6 Ver fotos nos apêndices - A - alguns destes elementos citados. 
7 Nas vaquejadas, a chamada categoria amadora pode se subdividir em outras que contemplam 

especificamente as crianças. Na vaquejada de Santo Antônio do Salto da Onça, a categoria para 
crianças contemplava mulheres que eram jovens e adultas. Segundo os organizadores, a junção 
das mulheres competindo com as crianças foi feita porque apresentavam-se poucos competidores 
nessa categoria.  
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sem mesmo ser um “grande vaqueiro”. Nesse sentido, “não se vê vaqueiro” era a 

justificativa que elas apresentavam, pedindo que se fosse conversar com os 

chamados “verdadeiros vaqueiros”. Sempre alegavam que estes sabiam mais sobre 

as vaquejadas, podendo, conseqüentemente, falar mais sobre o evento. 

Nesse contexto, os discursos examinados contemplaram 23 entrevistas8, 

dos quais 20 eram homens e 3 mulheres. Esses dados revelam que a presença de 

mulheres competindo nas vaquejadas apresenta a possibilidade de diversificação do 

evento referente aos participantes do gênero feminino, porém esse dado ainda 

confirma a presença predominante dos homens vaqueiros nas competições.  

           Convém ressaltar que as entrevistas abrangeram a trajetória dos vaqueiros 

nas vaquejadas, para se poder vir a compreender as mudanças e as adaptações 

dos sentidos atribuídos ao seu modo de vida no evento. Assim, buscou-se 

apreender a história da vida dos vaqueiros e da vaquejada, tentando entender as 

reinvenções desses atores sociais na vaquejada. 

 Essa história está sendo contada porque os seus personagens aceitaram ser 

identificados, confirmando também que o seu discurso fosse publicado. Apenas um 

componente dos entrevistados não quis se identificar, mas aceitou publicar as suas 

conversas. Esse vaqueiro será denominado de X, enquanto os outros componentes 

serão denominados pelo seu nome ou/e pelo seu apelido. A identificação se torna 

importante apenas para facilitar a discussão no texto, tendo em vista que alguns 

vaqueiros têm uma tradição familiar de participação nas vaquejadas. Nesse sentido, 

o leitor pode identificar qual é a relação de parentesco desses atores sociais com o 

seu ingresso e permanência na vaquejada. 

 A análise dos dados foi desenvolvida mediante o recurso antropológico, 

utilizando-se o elemento comparativo dos discursos dos informantes, com a intenção 

de apreender os diferentes modelos de masculinidade nas vaquejadas, junto com os 

fatos imponderáveis da vida real (MALINOWSK, 1978). Isto implicou uma busca de 

inserção na vida cotidiana dos vaqueiros nas vaquejadas, tentando-se apreender as 

suas práticas recorrentes nas mais diferentes situações, quais sejam, nos 

caminhões, nas festas, nas brincadeiras e nas competições, o que significou 

observar tudo que pudesse conter os seus significados culturais. Procurou-se, 

                                                 
8 Ver em apêndice B - o roteiro das entrevistas e em Apêndice C - o perfil dos vaqueiros. 
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assim, observar as suas práticas simbolizadas por valores, idéias, regras, 

contracenando com aquilo que não era regular, impróprio e variável no evento.  

 Uma vez destacado o modo como esta investigação foi desenvolvida nas 

vaquejadas, faz-se necessário saber como foi escolhido este cenário para estudo. É 

a proposta que se desenvolve no tópico a seguir. 

 
 
1.2 NAS CORRIDAS DE BOI!  VISITANDO AS VAQUEJADAS 

   
 

 O termo “corridas do boi” foi utilizado aqui para chamar a atenção para o 

modo como se tentou apreender o campo de estudo, conseqüentemente 

compreender as práticas e expressões dos vaqueiros. Assim, o campo empírico foi 

demarcado a partir das experiências etnográficas desenvolvidas por dois momentos 

complementares9.  

 O primeiro contemplou o período exploratório da pesquisa, quando se 

procurou ter uma visão geral do evento, a fim de etnografar as práticas 

comportamentais dos vaqueiros nas vaquejadas do Rio Grande do Norte, resultando 

na definição do campo de estudo para realizar as conversas com os vaqueiros. Fez-

se isso percorrendo, em 2006, as seguintes cidades: 

 

• Itaú - Parque “Clidenor Regis de Melo”; 

• Mossoró – Park Porcino Center; 

• Apodi - Parque “Francisco Joaquim de Sales”; 

• Baraúna - Parque “Chico Branco”; 

• Santo Antônio do Salto da Onça - Parque “Arapuá”.  

 

 A segunda etapa contemplou as entrevistas com os vaqueiros nas 

vaquejadas, por um período de dois meses, de meados do mês de abril até meados 

                                                 
9 Os sites portaldevaquejada.com.br e, principalmente, vaquejada.com.br auxiliaram na escolha de 

algumas vaquejadas onde se  realizou pesquisa de campo – primeira visita em 2006 e 2007. Outras 
escolhas foram auxiliadas por meio de cartazes distribuídos nas vaquejadas e pelas informações 
processadas pela impressa escrita e oral, como ocorreu nas vaquejadas de Baraúna e de Itaú.  
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de junho. As vaquejadas observadas nesse período se desenvolveram nas cidades 

de: 

 

• Mossoró, no Porcino Park Center” e no “Mossoró Park 

Show”; 

• Macaíba, nos Parques “Otaviano Pessoa” e “São José”; 

• Caicó, no Parque “Polion Torres Júnior”;  

• Currais Novos, no Parque “Sílvio Bezerra de Melo”; 

• São Paulo do Potengi, no Parque “Potengi”; 

• Santo Antônio do Salto da Onça, no Parque “Arapuá”. 

   

 A razão por que foram escolhidas determinadas vaquejadas nesta 

investigação deveu-se ao fato de estas constituírem uma vitrine interessante para o 

estudo das práticas dos vaqueiros, pois são as principais competições do estado do 

Rio Grande do Norte, constituídas nas várias partes da região como no sertão, no 

litoral e no agreste.  

 Escolheu-se as mais antigas e as mais movimentadas da região, 

considerando que são elas que congregam um número significativo de vaqueiros 

dos variados estados do Nordeste. Para essa seleção, baseou-se nas informações 

vinculadas nas vaquejadas, nas divulgações feitas pelos locutores, nos cartazes10 

que eram distribuídos no evento e nos sites da Internet.  

 Mediante a agenda das vaquejadas, foi feita uma seleção daquelas que 

ocorreram no Rio Grande do Norte no período de 2006 e 2007 (APÊNDICES D a I). 

Dessa agenda, que contemplou visitas a algumas vaquejadas no Rio Grande do 

Norte, procurou-se descrever a vaquejada do Porcino Park Center, como 

componente demonstrativo de como ocorre esse evento esportivo e festivo. A sua 

escolha se deu porque é uma vaquejada que se vem acompanhando desde 2005, 

quando se fez algumas observações preliminares sobre os vaqueiros.  

 Um outro elemento que evidenciou o interesse por essa vaquejada foi a 

presença de um grande número de vaqueiros dos mais diferentes estados do Brasil.  

 A última vaquejada realizada em abril de 2007 no Porcino consolidou quase 

mil senhas, ou seja, proporcionou aproximadamente mil corridas de vaqueiros 

                                                 
10  Ver em anexo A - cartazes das vaquejadas. 
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disputando prêmios no parque, durante três dias. Essa vaquejada se torna um 

excelente meio para a reunião dos vaqueiros porque o período do evento contempla 

os extremos do calendário anual, constituído em abril pela abertura da principal 

vaquejada do Estado ligada ao Circuito da Associação Norte-rio-grandense de 

Cavalos de Quarto de Milha-ANQM e em outubro, quando realiza o fim do mesmo 

evento. A ANQM foi inserida na vaquejada em 2006, com o objetivo de incentivar a 

divulgação e a compara de cavalos Quarto de Milha no mercado local e nacional, 

tanto através de leilões de cavalos como pela realização de Circuitos de vaquejadas 

no Rio Grande do Norte. Todavia a pesquisa não foi realizada somente nesse local.  

 Por isso, também tomando como referência as outras vaquejadas, no tópico 

seguinte, será apresentada a trajetória do pesquisador na pesquisa de campo. 

 
 
1.3 O PERCURSO NAS VAQUEJADAS 

 

 

 O percurso para as vaquejadas foi desenvolvido, tentando-se seguir os 

deslocamentos constantes dos vaqueiros de uma cidade para outra, com o objetivo 

de se saber como são vivenciadas as viagens desses atores sociais e também de 

conhecer como eles se organizam em cada vaquejada. Desse modo, procurou-se 

seguir essas mobilizações dos vaqueiros para as vaquejadas, o que provocou uma 

andança por várias cidades do estado do Rio Grande do Norte.  

 O ponto de partida decorreu das experiências vivenciadas em viagens 

anteriores às duas principais cidades desse Estado, Mossoró e Natal. Saía-se 

dessas duas cidades para as vaquejadas, porque elas fazem conexões, em termos 

de transportes, com todas as regiões do referido Estado.   

 As viagens para as vaquejadas aconteceram muitas vezes com dificuldades 

quanto ao acesso aos parques, uma vez que estes se localizavam fora do perímetro 

urbano das cidades. Assim, tinha-se que se deslocar através de um segundo meio 

de transportes, na maioria das vezes, o moto-táxi. Exceto na vaquejada realizada 

nas cidades de Mossoró, no Mossoró Park Show, de Itaú, no Parque “Clidenor Regis 

de Melo” e de Baraúna, no Parque “Chico Branco” quando se utilizou o sistema de 

carona. Tal sistema foi, na ocasião, o único meio encontrado para se deslocar, 

porque as competições terminaram de madrugada e porque os parques de 
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vaquejada se localizavam em regiões distantes da cidade. Muitas vezes viajava-se 

também de ônibus, carros alternativos e motocicleta até os parques de vaquejada. 

 A partir do contexto exposto e das viagens em geral, pôde-se observar como 

são feitos os deslocamentos dos vaqueiros até os eventos. É como se fosse uma 

vida de nômade. São formadas verdadeiras “romarias” de vaqueiros, que utilizam os 

seus caminhões para as vaquejadas semanalmente. Na verdade, acompanhando-

os, sente-se como um aspirante a vaqueiro. Isso porque não se viajava nas mesmas 

condições deles. Os vaqueiros viajam junto com cavalos e com um aparato de 

instrumentos para auxiliar na sua manutenção durante o tempo que permaneceriam 

nas vaquejadas, como alimentos, arreios, estribos, selas, feno etc. 

 Nessa vida de quase nômade refletida nas viagens, tinha-se que superar 

constantemente as dificuldades que se impunham no campo, quais sejam, os 

perigos das estradas esburacadas, a falta de transportes em determinados horários 

para se locomover, o sol causticante, as caminhadas a pé para encontrar o melhor 

ponto de ônibus ou de moto-táxi, os frios das noites, o sono nas madrugadas e as 

despesas com as viagens, por ter que se utilizar mais de uma condução para chegar 

aos eventos. O vai-e-vem termina por se indagar por que os caminhões dos 

vaqueiros são tão importantes como meio de transporte e moradia. Eles são as 

bases destes, assegurando tanto a sua mobilização quanto a dos cavalos. As 

viagens faziam perceber-se que o caminhão se apresentava como acessório 

protetor e seguro dos vaqueiros nas longas jornadas cotidianas pelas cidades 

brasileiras. 

 Após essa descrição das viagens pelas cidades que desenvolviam as 

vaquejadas, têm-se, abaixo, os municípios visitados, representados no mapa do Rio 

Grande do Norte, que revelam, através dos pontos marcados de vermelho, as 

distâncias percorridas: 
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Mapa 01: Mapa do Rio Grande do Norte apresentando os Municípios Pesquisados. 
Fonte: Elaboração do Autor – 2007 sobre a Malha Municipal Digital do Brasil – 1997 – 
IBGE/DGC/DECAR. 
  

 O mapa acima mostra que as cidades visitadas durante a pesquisa se 

localizam nas extremidades do Rio Grande do Norte, mais especificamente, na 

Região Oeste, Mossoró, Baraúna, Apodi e Itaú; na Região Leste, que fica próxima à 

capital do Estado, Macaíba; na Região Agreste, São Paulo do Potengi e Santo 

Antônio do Salto da Onça; e, por fim, na Região Seridó Caicó e Currais Novos. Vale 

salientar que, nas vaquejadas de Mossoró, fez-se uma pesquisa ao Mossoró Park 

Show e três pesquisas ao Parque “Porcino”. Já em Macaíba, foram feitas duas 

pesquisas: uma no Parque “Otaviano Pessoa” e outra no “São José”. Ainda na lista 

de duas pesquisas está a cidade de Santo Antônio do Salto da Onça, no Parque 

“Arapuá”. As cidades pesquisadas uma única vez foram: Caicó, no Parque “Polion 

Torres Júnior”, Currais Novos, no “Sílvio Bezerra de Melo”, Baraúna, no Parque 

“Chico Branco”, Apodi, no Parque “Francisco Joaquim de Sales”, Itaú, no “Clidenor 

Regis Melo” e São Paulo do Potengi, no Parque “Potengi”.  A diferença no número 

de observações nas vaquejadas deu-se em função do tempo disponível para fazer 

as pesquisas e em virtude do número mais acentuado de vaquejadas numa 

determinada localidade.  
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1.4 AS ESTRATÉGIAS DE PESQUISA 

 

 

 As estratégias adotadas para se inserir no grupo investigado foram de dois 

tipos: contatos preliminares com os atores das vaquejadas e entrevistas. 

 A pesquisa exploratória permitiu verificar-se como de fato a vaquejada se 

desenvolvia e como se poderia realizar a inserção do pesquisador no grupo. E foi 

graças a essa modalidade de pesquisa que se pôde levar avante os contatos 

informais com, por exemplo, o vaqueiro Netinho, na vaquejada de Itaú-RN. Ele foi o 

primeiro informante, conduzindo, inclusive, este pesquisador para conhecer, na 

vaquejada, os seus amigos vaqueiros. Estes, por sua vez, também adotavam tal 

atitude, facilitando assim o início da pesquisa.  

 Todavia, a interação com os vaqueiros não foi fácil. Exceto o vaqueiro 

Netinho e seu grupo, os demais não facilitavam as coisas logo de saída. A imagem 

de “um estranho no ninho” presta-se para dizer um pouco de alguns momentos 

vivenciados.  

 Tal experiência, porém, não se assemelhava à mesma perspectiva dos 

estudos realizados por Elias e Scotson (2000), no bairro industrializado de Wiston 

Parva, na Inglaterra. De acordo com eles, quando vizinhos recém-chegados se 

apresentavam no espaço onde já residia um grupo antigo naquela região, a relação 

de vizinhança ficava difícil, provocando, inclusive, a rejeição aos novos, como 

ocorreu entre os chamados estabelecidos e os outsiders.11 Os moradores antigos 

eram vistos como “homens bons” e os recém-chegados, como “homens ruins.”  

 Vale ressaltar, contudo, que, nesta investigação, tal não se deu, pelo menos 

não na mesma proporção dos grupos estudados por Elias e Scotson (2000), porque 

não houve de fato rejeição ao pesquisador. O que existiu foi certo estranhamento 

por não se pertencer ao mesmo universo dos informantes, no sentido de não se ser 

                                                 
11 O livro “Os Estabelecidos e os Outsiders” se baseia na pesquisa realizada, no final de 1950 e início 

da década de 60, por Elias e Scotson (2000) em bairros da região industrializada na Inglaterra, 
denominada ficticiamente por eles de Wisnton Parva. A sua pesquisa aponta para a perspectiva das 
relações de poder, de prestígio, de tradição e de influência mútua que orientavam as práticas entre 
os chamados estabelecidos e outsiders, conduzidas especificamente pela estigmatização 
depreciativa e elogiada entre ambos.  
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vaqueiro, de não se estar há muito tempo na vaquejada e por não se ter o status 

social do vaqueiro e do patrão12. 

 Para superar a distância que existia entre este pesquisador e o outro era 

crucial que houvesse relações de vizinhança por mais tempo com os vaqueiros que 

estavam em seus caminhões, conhecidos como suas casas.  Isto era dificultado em 

razão de não se encontrar nas vaquejadas programadas para a pesquisa o vaqueiro 

Netinho e os outros vaqueiros amigos deles, já conhecidos. Os desencontros foram 

provocados pelas escolhas do patrão de Netinho, que determinava em qual 

vaquejada o seu vaqueiro deveria competir. Algumas dessas escolhas não 

contemplavam o mesmo local escolhido para a pesquisa, seja pelas opções 

diferentes da deste pesquisador, seja principalmente pelos locais distantes para o 

deslocamento. Também os desencontros ocorreram pelo fato do seu cavalo ter 

sofrido contusões nas vaquejadas, resultando na impossibilidade de Netinho 

acompanhar as competições que tinha escolhido para observar.  

 Mesmo diante desses fatos inesperados, o vaqueiro Netinho havia corrido 

nas vaquejadas nesse período, para outro patrão, embora em outros locais mais 

distantes. Isso foi acordado com o seu patrão “oficial”, que aceitou continuar 

pagando o seu salário13, mesmo ele correndo para outro patrão, até que o seu 

cavalo ficasse apto fisicamente para correr.   

 Já os encontros se deram precisamente nas vaquejadas de Mossoró-RN e 

de Macaíba-RN, o que proporcionou  sentir como se é vaqueiro, pelo menos nos 

bastidores da competição. Bastidores porque não se conseguiu correr na vaquejada 

como vaqueiro. Não conseguir competir significa dizer que não se tentou correr nas 

vaquejadas, por motivos variados. Um deles – o principal – era por não se ter 

qualquer habilidade com cavalo. Outro, por não se dispor de cavalo para competir e 

também não se ter recursos financeiros para pagar as inscrições, em geral 

dispendiosas. Competir com o cavalo do vaqueiro era é quase impossível, pois nas 

                                                 
12 Esse personagem é para os vaqueiros o investidor que possibilita não apenas a sua continuação 

como competidor nas vaquejadas, mas também a sua afirmação enquanto tal. O patrão, portanto, é 
considerado o “homem forte” dos vaqueiros, porque estes apenas serão campeões se tiverem um 
investidor forte, como enfatizam, ou seja, aquele que tem dinheiro para pagar as senhas e os 
custos com o esporte de vaquejada.  

13 Segundo o vaqueiro Netinho o contrato, que é feito verbalmente, constava que ele deveria receber 
um salário mínimo por mês do seu patrão, bem como cada prêmio nas vaquejadas seria dividido 
pela metade entre ambos.  É importante salientar que essa divisão é muito comum nas vaquejadas. 
A diferença ocorre quanto aos valores pagos a cada vaqueiro. Uns recebem mais, outros menos, 
sendo que o valor financeiro é estabelecido segundo a trajetória dos vaqueiros nas vaquejadas. Se 
ganhar mais, poderá receber mais, se ocorre ao contrário, tende a ter salários menores. 
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competições os cavalos dos vaqueiros são minuciosamente preparados para aquele 

competidor. Isso porque o cavalo é como um carro de corrida. Ele é regulado ao 

modo de correr do seu competidor para que possa realizar bem as suas manobras 

na pista de competição. Segundo os próprios vaqueiros, quando alguém que não 

sabe correr utiliza um cavalo de corrida pode estragá-lo, ou seja, pode deixar o 

animal sem o equilíbrio trabalhado pelo vaqueiro para a competição.  

 Todavia, mesmo assim, conseguiu-se vivenciar práticas desses vaqueiros no 

caminhão de Netinho e no dos vaqueiros Bahia e Piteta. Esses momentos 

provocaram os encontros mais representativos com as práticas dos vaqueiros, 

propiciando um contato com maneiras de se fazer vaqueiro. O fato de se estar 

presente no caminhão de Netinho e de Bahia, facilitou um contato com a sua 

culinária, com a cachaça, com os seus comportamentos e com as suas conversas 

de roda, ritmadas pelas negociações na vaquejada e pelas brincadeiras 

feminilizantes14.  

 Sobre a ingestão de álcool nos caminhões, é importante relatar um fato: Na 

vaquejada em Macaíba, no Parque “São José”, o pesquisador foi convidado a ingerir 

álcool com os vaqueiros e outros rapazes que viajam com Netinho. Depois de tomar 

umas doses de cachaça, as brincadeiras passaram a ser constantes, como era de 

costume, desenvolvendo-se sempre no sentido de se ironizar o outro, para que o 

ironizador se sentisse mais prestigiado que o outro. Sentava-se ao lado do outro, 

com as pernas cruzadas, para imitá-lo, como se fosse uma posição feminina. 

Colocava-se a mão no ombro do amigo, com um tom de convite, piscava-se o olho 

para o outro, num sinal que expressava sensualidade.  

 Já as conversas se desenvolviam quase sempre enfatizando relações com 

mulheres, uma vez que cada um contava um fato ou tentava inventar histórias, 

apresentando formas de contato e de conquista de mulheres, para provar que era 

macho. “Fulano você viu aquela mulher? Se ela viesse para cá fechava as portas do 

caminhão aí pronto salve-se quem puder”. Outro se referindo à possibilidade de 

conquistar mulheres dizia: “Hoje é festa o muído vai ser grande menino”.  

 Tem vaqueiro que não se sacia com a possibilidade de namorar ou de 

apenas inventar que se relacionam com mulheres na vaquejada, dizendo que busca 

                                                 
14 O termo feminilizante é utilizado pelo pesquisador para tentar explicar as brincadeiras entre os 

vaqueiros nas vaquejadas. Essa expressão pode ser traduzida pelo modo como os vaqueiros 
tentam ironizar a identidade masculina do seu colega. 
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outros relacionamentos fora do evento, como afirmou um deles: “Ei fomos num 

cabaré ali só tinha mulher feia”. Conversando com outro personagem, esse mesmo 

vaqueiro enfatizou: “homi por trás da vaquejada o que tem muito é putaria”.    

 Percebe-se que essas expressões não eram realizadas diante de um ato 

social qualquer, nem tampouco eram ditas por qualquer um. Somente cabiam entre 

aqueles que cultivavam relações de amizade, como a que se dá entre compadres. 

 Diante das situações vivenciadas, ficou mais fácil se sentir um deles, pelo 

menos naquele momento. Para isso, foi preciso participar de suas brincadeiras, 

tomando, inclusive, junto com esses atores sociais, algumas bebidas alcoólicas. 

Esta era uma forma de também retribuir a hospitalidade deles15.  

 Outra forma que se buscou vivenciar no campo foi a perspectiva de se 

distanciar dos vaqueiros fazendo análise das situações como alguém de fora, ou 

seja, observar as suas práticas, tentando apreender os seus sentidos e os seus 

significados. A intenção era fazer a leitura deles, seja a partir do público, seja 

através dos vaqueiros que assistiam às competições, ou ainda pela leitura no campo 

de estudo.  

 Nesse sentido, procurou-se ocupar outros espaços do parque de vaquejada, 

passando-se horas nas arquibancadas das pistas de competição e também indo às 

festas de forró. Observar as práticas dos vaqueiros no espaço do parque era uma 

maneira de se verificar se alguns dados das entrevistas estavam sendo confirmados, 

refutados ou complementados. 

Diante das estratégias de contato, as entrevistas foram as que mais 

favoreceram oportunidades na inserção do pesquisador no campo de estudo. Estas, 

uma vez realizadas, permitiam a formação de redes de contato: os vaqueiros 

entrevistados informavam sobre outros vaqueiros que podiam conversar com o 

pesquisador. Eles diziam assim “Você já entrevistou fulano? Ele é um vaqueirão.” 

“Você já entrevistou fulano? Ele é um dos mais antigos na vaquejada. Ele já ganhou 

muitos prêmios.” ou diziam: “Aquele ali é um ótimo vaqueiro puxador de boi.” Essa 

indicação foi importante porque os informantes no campo conheciam quem poderia 

melhor ajudar na pesquisa, uma vez que as suas interpretações das situações 

                                                 
15 Tal prática ocorre nas vaquejadas porque o senso de troca e retribuição é fundamental para a vida 

social dos seus participantes. Para se aprofundar sobre a troca veja as idéias de Mauss (1974) no 
livro “sociologia e antropologia” . 
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sociais eram de primeira e de segunda mão, enquanto a percepção do pesquisador 

era de terceira mão (GEERTZ, 1989). 

 A cada referencial que era fornecido por eles, traçavam-se as entrevistas 

que deviam ser feitas. No entanto, parece que a gramática do “vaqueirão” não 

acenava para a perspectiva de que este seria o “verdadeiro” protótipo de vaqueiro e 

de “macho”. 

  Segundo os vaqueiros, o “vaqueirão” é aquele que ganha prêmios nas 

vaquejadas. É o atestado social da sua carreira na vaquejada e da sua condição 

para continuar tendo jeito para ser vaqueiro. Assim, ser vaqueiro se apresenta como 

algo a ser adquirido em cada vaquejada, uma vez que o sinal que simboliza a sua 

identidade é tentar, sobretudo, vencer nas competições.  

 Por outro lado, procurava-se desenvolver de modo direto as entrevistas, 

delegando os vaqueiros que poderiam ser entrevistados, tanto nos caminhões, como 

em torno do espaço do parque de vaquejada. Nesse sentido, fazia-se o 

deslocamento espontaneamente até os caminhões dos vaqueiros para se tentar 

conversar com os informantes. Chegava-se aos caminhões e se perguntava quem 

era vaqueiro. Em seguida, explicava-se que se estava fazendo um estudo sobre os 

vaqueiros nas vaquejadas. Após esta explicação, perguntava-se se eles aceitavam 

conversar, naquele momento. 

 A pesquisa também possibilitou a que se viesse expressar atitudes que se 

assemelhavam às práticas comuns dos vaqueiros na vaquejada, como persistência, 

vontade de vencer, coragem e jogo de cintura.  

 Nas vaquejadas, os vaqueiros enfrentam as adversidades do cansaço e do 

sono, pela disposição em querer competir. Para conseguir se esquivar das situações 

difíceis na competição, eles utilizam toda a sua agilidade nas manobras com os 

cavalos, a fim de conseguir “puxar o boi” no chão. Esse jogo de cintura também fez 

parte do processo da pesquisa. Nas vaquejadas, ficava-se por muito tempo 

observando as “puxadas de boi” que se processavam na pista de competição, para 

se poder escutar as conversas e se observar os comportamentos dos vaqueiros. 

Ficava-se ali vendo a competição por longo período, até quando os vaqueiros 

apareciam no local, seja para conversarem entre si, seja para tomarem umas doses 

de cachaça. Então, procurava-se esperar o momento que os vaqueiros ficassem 

livres daquela conversa de roda para se poder interpelá-los sobre a possibilidade de 

serem entrevistados. Estando nesses locais, observava-se quem estava 
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participando da competição, quem poderia ser entrevistado após as corridas nas 

pistas e quais os vaqueiros que mais corriam nas pistas de competição.  

As investigações realizadas permitiram reunir um material consistente para 

que se viesse a fazer uma análise dos fenômenos que envolvem os vaqueiros nas 

vaquejadas. Terminada a fase de pesquisa de campo, restava agora juntar o 

material coletado e fazer a análise dos dados.  

 Com relação à estrutura deste trabalho cumpre afirmar que, além desta 

introdução, há mais três capítulos. 

  No segundo capítulo - “No jogo da vaquejada: as suas diversidades” -, 

descreve-se a vaquejada contemporânea, apontando os seus componentes e 

funções desenvolvidas na competição. Em seguida, apresenta-se a vaquejada-

“espetáculo” como um modelo diferente do evento realizado no período em que 

predominavam os vaqueiros de fazenda.  

 A pista de competição, os seus componentes, as suas regras e significados 

são discutidos, nesse capítulo, como um campo social complexo que envolve as 

práticas dos vaqueiros. Essa complexidade se dá pela formação de uma espécie de 

cidade itinerante nas vaquejadas que possibilita os movimentos constantes dos seus 

personagens entre a chamada casa (caminhões) e a rua (parque de vaquejada). 

Para tanto, utilizou-se o parque de vaquejada do “Porcino Park Center” (Mossoró-

RN) como referência, para descrever como é a sua organização e como ocorrem 

determinadas práticas nos seus espaços específicos.  

 No terceiro capítulo - “O vaqueiro, a vaquejada e a masculinidade ontem e 

hoje” -, apresenta-se a discussão sobre a trajetória dos vaqueiros nas vaquejadas, 

correlacionando o passado com o presente e aproveitando para descrever as suas 

práticas, tendo em vista os estudos sobre masculinidade, esporte e brincadeira.   

  No quarto capítulo - “Os atores em cena: (im) pressões sobre os vaqueiros 

nas vaquejadas contemporâneas” -, considerou-se a vaquejada como um meio que 

proporciona a expressão da masculinidade dos vaqueiros nos eventos. Neste 

sentido, discutiu-se a relação entre os vaqueiros e as concepções de masculinidade, 

na intenção de se compreender as suas representações, a sua construção para vir a 

ser vaqueiro e, por fim, a sua diferenciação dos outros modelos de vaqueiro.  

  As considerações finais indicam que, nas vaquejadas, as práticas dos 

vaqueiros conduzem a outros modelos de masculinidade configuradas por 

expressões promovidas nas competições, com a inserção de novos figurantes, não 
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exatamente advindos das atividades do campo, mas imbuídos dos elementos 

simbólicos da figura do vaqueiro, construída ao longo da história.   

 Nesse contexto, esta investigação contribui, assim, para os estudos da 

cultura popular, tendo em vista que a prática dos vaqueiros seria uma recriação do 

popular no cenário urbano. A redefinição desses personagens na vaquejada permite 

que se entenda a cultura popular em constante reelaboração pelos participantes de 

determinado grupo social.  

 Em outras palavras, a contribuição desta investigação se dá pelas 

referências quase inéditas aos estudos de gênero no campo do esporte pautado na 

vaquejada, sobretudo em relação ao vaqueiro, uma vez que as suas representações 

são produzidas por personagens diversos que manifestam a presença do universo 

rural nas cidades.  

  As investigações sobre a vaquejada e os vaqueiros apontaram para a 

perspectiva de que o desenvolvimento histórico desse evento e os sentidos a ele 

atribuídos foram sendo adequados às novas realidades, notadamente no que diz 

respeito as características dos seus participantes e a organização complexa que 

envolve os parques de vaquejada.  É o que será discutido no tópico posterior. 
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2 NO JOGO DA VAQUEJADA: AS SUAS DIVERSIDADES 
  

 

 Visitando as vaquejadas, a primeira impressão era de uma composição 

estrutural e de uma organização social simples que contemplava perspectivas 

voltadas para masculinidades homogêneas, como haviam sido pensadas 

historicamente pelos literatos locais.  

 Essa primeira impressão da vaquejada e dos seus atores sociais estaria 

associada às representações do vaqueiro como cabra-macho16, dominador, homem 

de ferro, poderoso, imbatível e heróico. Contudo, na vaquejada, ficou evidenciada a 

existência de um ambiente multifacetado e propício a inúmeros fazeres do ser 

vaqueiro, atrelando o evento e os seus personagens a um universo muito mais 

complexo do que se poderia imaginar. Isso porque a vaquejada se configurava por 

diversidades baseadas especialmente em vários atores sociais17 (os vaqueiros de 

escalas sociais diferentes, tratadores de cavalos, calzeiros, canceleiros, patrões etc.) 

e por espaços estruturantes (os parques de vaquejadas, os caminhões, as festas, as 

competições etc.).  

  A vaquejada prevê uma estrutura erguida semanalmente nas cidades 

brasileiras, sobretudo as nordestinas, para receber os vaqueiros e os seus vários 

personagens. Atualmente esse evento é realizado mediante circuitos locais e 

nacionais promovidos a cada semana. Um dos circuitos a que se acompanhou mais 

de perto foi o promovido pela Associação Norte-Rio-Grandense de Cavalos Quarto 

de Milha-ANQM, porque fazia parte da maioria das vaquejadas visitadas.  

           Consultando o histórico da ANQM18, pôde-se perceber que essa instituição 

tem tido um peso fundamental no universo da vaquejada, pois surge no contexto em 

                                                 
16   O termo cabra-macho é utilizado para exaltar expressões masculinas que valorizam o ser macho.  

Albuquerque Júnior (1999, 2003), nas obras A invenção do Nordeste e outras artes e A invenção 
do falo: uma história de gênero masculino (Nordeste-1920/1940), demonstra que noção do cabra-
macho, desenvolvida no início do século XX, é uma invenção discursiva da elite intelectual e 
política do Nordeste que utiliza o nordestino, sobretudo o do sertão, como um ser representante 
homogêneo do modelo de ser macho na região. As observações de campo confirmam que isso é 
uma falácia, já que tal expressão não aparece de modo homogêneo entre os vaqueiros na 
vaquejada. 

17    Dos atores sociais mencionados, observou-se nas vaquejadas visitadas que as mulheres 
participavam apenas como vaqueiras, sendo que os demais personagens eram assumidos pelo 
sexo masculino, reforçando a representação da vaquejada como um espaço ainda típico para 
homens. Ver em Apêndice J - as fotografias dos espaços da vaquejada e dos vaqueiros.  

18   (Histórico, ANQM, [2007]). 
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que esse evento começa a se expandir como esporte no Rio Grande do Norte e no 

Nordeste. 

 A ANQM foi fundada em 1989, mas só iniciou a sua empreitada na 

realização de eventos com cavalo da raça Quarto de Milha em 1990, através da 

realização de um Leilão Oficial da raça, durante a Festa do Boi do Estado do Rio 

Grande do Norte. 19A sua entrada na vaquejada como instituição se desenvolveu em 

2005, quando realizou o III Potro do Futuro e o Campeonato Nacional de Vaquejada 

da ABQM20, em Macaíba, que contou com o apoio do Parque “Otaviano Pessoa” e 

da ABQM [Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha]. 

 O I Circuito ANQM de Vaquejada, porém, foi realizado apenas em 2006 e 

contou com Auxílio da ABQM, em 10 etapas, a qual ofereceu uma premiação de R$ 

90.000,00 [noventa mil reais] para cavalos registrados na ABQM e uma premiação 

total de R$ 885.000,00 [oitocentos e oitenta e cinco mil reais].  

 Em 2007, essa Associação realizou o seu II Circuito de Vaquejada e o I 

Circuito Universitário21 ANQM de Vaquejada, em 12 etapas, quando ofereceu uma 

premiação total de mais de R$ 1.000.000,00 [um milhão de reais].  

 Uma vez que tais competições são fundamentais para a divulgação dos 

cavalos Quarto de Milha, a ANQM escolhe as principais vaquejadas do Rio Grande 

do Norte para ofertar a sua premiação. Assim, em um único evento, são 

estabelecidas duas premiações: uma pela ANQM e a outra pelos donos dos parques 

onde se realizam as competições. Nesse sentido, a vaquejada assumiu proporções 

volumosas em investimentos financeiros, em competidores, em cavalos e em 

público.  

 A diversidade, uma das características do evento, também é representada 

pelas festas nos clubes dos parques de vaquejada, que se desenvolvem, 

paralelamente à competição, no período noturno, congregando os mais variados 

atores sociais, como vaqueiros, populares, patrões e bandas de forró. Os 

freqüentadores da festa, pelos seus comportamentos, manifestam representações 

diferenciadas do ser masculino, pelas danças, pelo consumo de bebidas, com ou 
                                                 
19 A Festa do Boi é realizada anualmente na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, 

contemplando shows de forró e comércio baseados no agronegócio e na indústria agrária. Dentre 
esses eventos, a festa insere leilões de cavalos e a premiação dos vaqueiros que tiveram a melhor 
classificação nas vaquejadas, durante a realização do Circuito da ANQM. 

20  A ABQM é a Associação Brasileira dos Cavalos Quarto de Milha. 
21 A ANQM utiliza nas suas vaquejadas a denominação Circuito Universitário para se referi a 

categoria amadora. 
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sem teor alcoólico, pelas paqueras com mulheres, pelos conteúdos das músicas e 

pelos jogos corporais. Esses aspectos demonstram que cada ator social expressa 

significados simbólicos que remetem para um universo ainda mais vasto de 

componentes que apontam para sentidos específicos de masculinidade.  

 A discussão processada até este momento faz com que se recorra à 

perspectiva analítica da teoria da imbricação dos estratos sociais de Oliveira (2004), 

baseada na lógica de que a masculinidade como um dos estratos simbólicos do 

campo social é reelaborada junto com outros estratos de sentidos simbólicos 

estruturantes:  

 
A masculinidade articula e constitui um dos estratos da região do 
socius, esse espaço-processual ou processo espacializante 
dinâmico, intangível, mas efetivo, que compreende todos os objetos 
da vida social (agentes, leis instituições, símbolos, valores etc.), ao 
lado ou mesmo articulada a outros como nacionalidade, religião, 
profissão, grupos de status, posição de inserção social, região de 
origem, etnia, grupo de idade etc. (OLIVEIRA, 2004, p. 15.) 
 

 Para o referido autor, a masculinidade se situa socialmente porque está 

presente em todos os aspectos da vida humana proporcionando, de acordo com as 

mudanças na sociedade, ressignificações simbólicas/imaginárias dela, junto com 

outros estratos sociais22.  

 Pensando a vaquejada em sua especificidade, percebe-se que esta idéia 

combina com o universo pesquisado, porque envolve atores sociais de diversos 

setores da sociedade, de camada social distinta, de idade, de origens relacionadas a 

objetos da vida social, como valores, regras, instituições, dentre outros, que 

permitem identificações com noções de masculinidade vista pluralmente. São esses 

reencontros que proporcionam uma idéia ou uma representação do vaqueiro que 

deve ser buscada e administrada de acordo com valores reconhecidos como 

relacionados a esse personagem. 

 A escolha de tal viés analítico também pode proporcionar a consolidação de 

outros vínculos identificadores associados às masculinidades, como as identidades 

locais, regionais, a afirmação social dos agentes, as relações de trabalho vistas 

como informais, dentre outras formas. Contudo, o que se almeja verificar neste 

contexto é a trajetória desses personagens em relação com outros atores sociais, 

                                                 
22  Para se aprofundar veja o artigo de Oliveira (1998) intitulado os Discursos sobre a masculinidade. 
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uma vez que, na vaquejada, não há uma categoria específica dos vaqueiros 

competidores, no sentido de origem espacial, de classe social e de gênero, de idade 

e de tempo. 

 

 

2.1 CARACTERIZANDO OS VAQUEIROS 

 

 

As características dos vaqueiros nas vaquejadas revelam um perfil bastante 

heterogêneo. No que diz respeito a idade e tempo de corrida, os informantes 

apresentam-se numa faixa de idade entre 18 e 63 anos, enquanto o tempo de 

corrida em vaquejada situa-se entre 1 e 35 anos. Embora a faixa etária dos 

informantes tenha se restringido a jovens e adultos, isto não significa que a 

vaquejada não apresente competidores adolescentes. Esse evento permite, 

inclusive, a presença de crianças competindo, geralmente pelas categorias 

denominadas de mirins, ocorrendo, porém, casos em que estas competem até 

mesmo entre vaqueiros experientes.  

Apesar da participação de crianças não ser um número considerável, a sua 

presença nas competições propicia os primeiros passos destas para conseguir se 

adaptar ao evento e aprender as técnicas como competidor23. Isso porque, quanto 

mais jovem se entra na vaquejada, mais o competidor se torna apto a ser um bom 

vaqueiro24.  

Convém ressaltar que essa categoria – a das crianças - é a única que 

estipula limite de idade para se participar: somente crianças até os treze anos de 

idade.  

Embora a condição de vaqueiro possa ser desenvolvida em qualquer idade, 

para a de vaqueiro-campeão esse fator é crucial. Um vaqueiro idoso, por exemplo, 

não pode ter as mesmas desenvolturas físicas de um jovem, dificultando, assim, a 

sua permanência na vaquejada como vaqueiro.  

                                                 
23 As chamadas categorias mirins não ocorreram freqüentemente nas vaquejadas objeto desta 

pesquisa. Observou-se apenas na vaquejada do Porcino, em Mossoró/RN, e na do Parque 
“Arapuá”, em Santo Antônio do Salto da Onça/RN. 

24 Alguns dos informantes narraram que começaram a participar desde criança, como o vaqueiro 
Renato, Carlinhos Timóteo e João Maria. Por outro lado, há vaqueiros que começaram já adultos e 
são também grandes vaqueiros. 
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Essa especialidade e diversidade dos vaqueiros não se apresentam apenas 

no sentido da faixa etária, mas também no que remete origem e residência atual 

desses personagens. Isso se torna possível porque a vaquejada se tornou um 

evento multirregional, o que facilitou a disseminação dos vaqueiros em várias 

cidades do Brasil. 

Observando as origens dos vaqueiros, percebe-se que estes são de 

variadas regiões do Brasil. Nas entrevistas realizadas para este estudo, porém, 

somente participaram vaqueiros do Nordeste25.  

Dos vaqueiros com quem conversamos, a predominância era dos do Rio 

Grande do Norte, em relação aos dos outros estados, a saber: 18 vaqueiros eram 

desse Estado, 3, da Paraíba, 1, do Ceará  e 1 de Alagoas. Essa superioridade 

numérica dos norte-rio-grandenses termina, porém, por ser relativizada, ao se 

observar que apenas 13 residem no Rio Grande do Norte, enquanto 1 reside na 

Espanha e 9 em outros estados, conforme a seguir: 7 no Ceará,  1 na Paraíba e 1 

em Alagoas. O que demonstra ser os vaqueiros migrantes, tornando-se 

personagens que possuem múltiplas referências na sua representação como 

competidores.  

Tal fato deve-se à presença do patrão como uma oportunidade para o 

vaqueiro se tornar e continuar sendo um “grande vaqueiro”. É o patrão quem busca 

contratar essa figura por meio de ofertas que se tornam, muitas vezes, irrecusáveis, 

em razão de melhores salários e condições de trabalho promovidas pelos 

caminhões e pelos considerados cavalos “bons de corrida26”. Quando o patrão vai 

contratar um vaqueiro, geralmente o faz junto com um cavalo que seja apropriado a 

este, ou seja, ele contrata o competidor e compara o animal que atenda às 

qualidades técnicas dos seus participantes, como correr e puxar bem os bois nas 

competições.  

A relevância dessa figura para os vaqueiros é tal que a sua presença nas 

vaquejadas é considerada da maior importância. Dos 23 informantes, por exemplo, 

                                                 
25 Isto não significa, convém ressaltar, que não houvesse vaqueiros de outros estados do Brasil nos 

locais visitados. O que aconteceu é que não se conseguiu encontrá-los para conversar com eles. 
Houve tentativas quando se buscava seguir os roteiros dos vaqueiros, no que dizia respeito ao seu 
percurso até os caminhões, mas não se conseguiu gravar conversa com eles. Mesmo, às vezes, 
buscando-se o chamado vaqueirão, em caminhões que mostravam, pelas nomenclaturas 
estampadas em suas carrocerias, ser provenientes de estados fora do Nordeste - como “Haras 
São Paulo” -, não se encontravam vaqueiros desses estados correndo por outro estado. Isto se 
dava apenas com os do Nordeste.  

26 Cavalos bons de corrida são aqueles que competem e ganham prêmios. 
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20 tinham patrão. Dos três que não tinham, dois eram mulheres e um, vaqueiro, e 

raramente corriam em vaquejadas. A falta do patrão para esses atores sociais 

decorria do fato de eles não serem especialistas de vaquejada e de não viverem 

somente dessa atividade, ou porque realizavam outras atividades profissionais, ou 

porque estudavam, tal como alegaram as mulheres. Em relação ao vaqueiro-

homem, ficou evidenciado que este não possuía patrão porque, além de não estar 

mais correndo constantemente nas vaquejadas, não tinha mais a idade nem o ritmo 

de competição de quando era jovem, além do fato de não dispor mais de tempo para 

esse tipo de evento, por causa do trabalho que realizava como comerciante. 

Os dados de pesquisa apontam que, dos 20 informantes que possuem 

patrão, 5 são vaqueiros e patrões, ressaltando que, dentre estes, um é mulher. Um 

deles, por exemplo, acha que é mais patrão do que vaqueiro, em virtude de não 

estar conquistando prêmios. Por outro lado, destes, há um que tem patrão e é patrão 

de vaqueiros.  

Esses dados permitem entender-se que a vaquejada é uma porta para 

ascensão social do vaqueiro ou uma perspectiva de que ser vaqueiro é um canal 

para a afirmação social não apenas como patrão, que financia tudo, mas como um 

ser que pode participar ativamente das competições.  Assim, participar pelo menos 

uma vez ou outra correndo nas vaquejadas pode provocar a valorização da 

identidade como patrão e como vaqueiro. Isso porque a pista de competição é o 

local que permite a apresentação e o reconhecimento dos personagens entre seus 

concorrentes, amigos e o público.  

Os personagens que se apresentam na vaquejada, portanto, não são de uma 

camada social específica na vaquejada e nem possuem um perfil homogêneos. Os 

entrevistados são homens e mulheres, jovens e adultos, casados e solteiros, com 

pouca ou nenhuma escolaridade, ou com curso superior. Sendo assim, a 

diversidade de características dos vaqueiros nas vaquejadas conduz a diferentes 

formas de inserção no evento. Conforme o quadro abaixo, observe algumas dessas 

inserções na vaquejada pelas seguintes redes de contato: 
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Atividades 
dos Vaqueiros 

Vaqueiro e outras atividades não 

ligadas a vaquejada (estudantes, 

comerciantes, autônomos,  

agricultores,  pedagogas, 

agrônomos e  médicos) 

Vaqueiro e outras atividades 

(vaqueiros domadores, 

tratador de cavalos e 

promotores de vaquejadas) 

Aprendizado 
para ser 
Vaqueiro 

Família Sozinho 

Inserção na 
Vaquejada 

Ajuda de amigos e pela prática 

como tratador de cavalos; Ajuda 

da família 

Esforço próprio; Ajuda de 

amigos 

Quadro 01 - Quando Apresentando as Redes de Contatos dos Vaqueiros Entrevistados. 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2007/2008. 

 

Esses dados revelam que, apesar dos vaqueiros terem a tradição familiar 

como um dos elementos que possibilitam o seu surgimento, há uma rede de 

relações formada por candidatos a vaqueiros, amigos e patrões que também 

colaboram para o seu aparecimento nas vaquejadas. Isso significa que a rede de 

contatos acaba por contribuir para torná-los vaqueiros. Nesse sentido, em virtude 

dessas relações que influenciam no modo de ser vaqueiro, procurar-se-á discutir, no 

próximo tópico, sobre os participantes que compõem as vaquejadas.  

 

 
2.2 OS PERSONAGENS DA VAQUEJADA 

 

 

 A complexidade presente nos parques de vaquejada tem como espaço 

estruturante fundamental a pista de competição. Sem ela não haveria corrida, nem 

festa, nem vaqueiros, nem bois, nem público; enfim, a pista é o centro que canaliza 

o encontro de todos os outros componentes integrantes do evento. É a partir dela 

que o “boi continua valendo”, ou seja, que o espetáculo acontece. A pista de 

competição possibilita inserir a lógica de um negócio e o sentido de competir por 

prazer entre os vaqueiros, envolvendo desse modo além da questão financeira, 

status social, afirmação identitária entre homens e mulheres.  
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 O desejo de ser campeão ou mesmo de ser vaqueiro passa, assim, 

fundamentalmente pelo cenário da pista de competição, como se apresenta na 

Figura abaixo27: 

 
                     Figura 01- Pista de Vaquejada, 2006 

 
Fonte: Portal de vaquejada. Disponível em: < http:// www.vaquejada.com. 
br/historia/> acesso em 15 mai, 2006. 

 

 

 Nesse cenário, a competição na vaquejada ocorre especialmente quando 

dois vaqueiros (1) montados em seus respectivos cavalos correm em “pareia”, para 

“puxar o boi” entre duas faixas marcadas com cal, situadas quase no final da pista 

de competição. Ao realizar esse intento, o vaqueiro pode continuar na competição, 

podendo alcançar a chamada de “disputa28”, com a oportunidade de conquistar o 

prêmio oferecido pelo evento.  

 Abaixo, tem-se o cenário de uma pista de vaquejada de outro ângulo, 

apresentando a corrida de uma dupla de vaqueiros para puxar o boi: 

                                                 
27 A figura foi retirada de um site, tendo sido adaptada por este pesquisador, na intenção de explicar  

melhor a posição que cada componente ocupava na vaquejada. Assim, a numeração dos 
personagens não se apresenta pelo nível hierárquico, mas pela tentativa de demonstrar os locais 
onde cada componente se situa na pista de competição. 

28 O termo disputa é do vocabulário nativo utilizado pelos personagens da vaquejada, para dizer que 
os vaqueiros estão na final da competição. Os vaqueiros preferem o uso desse termo porque 
percebem esse momento como um duelo a ser vencido com muita dificuldade, em razão de exigir 
mais força, técnica, habilidade para derrubar bois mais pesados e maiores na pista. 
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Legendas: 
1. Vaqueiros 
2. Bois 
3. Juízes 
4. Calzeiros 
5. Fiscais de pista  
6. Canceleiros 
7. Curraleiros 
8. Locutores 
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    Foto 01 – Pista de Competição do Porcino Park Center-Mossoró-RN 

 
                               Fonte: Acervo Pertencente a Francisco Janio Filgueira Aires, 2007. 

 

 

 A posição desenvolvida pelos vaqueiros na competição, como ilustrado na 

fotografia, ocorre através de uma dupla conhecida como puxador e batedor de 
esteira29, que saem do brete até à faixa de puxamento, para derrubar o boi entre as 

duas faixas. A corrida é realizada, ao mesmo tempo, pelo vaqueiro puxador e pelo 

vaqueiro batedor de esteira. O primeiro é responsável pela puxada do boi na área de 

puxamento, com a unha de galo, enquanto o outro tem a função de acompanhar e 

preparar o boi para ser puxado. 

  Quando o boi corre em disparada para o final da arena, os vaqueiros 

(puxadores e batedores de esteira) o acompanham até às faixas de puxamento, 

para colocá-lo no chão. O batedor de esteira não pode puxar o boi, mas pode pegar 

o rabo dele e entregar ao puxador30, para que, este o puxe a ponto de derrubar o boi 

entre as faixas. 

 Os bois entram na pista por meio de uma porteira denominada de brete (2), a 

partir do momento que o vaqueiro enfatiza “abre”, “vai”, “pode abrir”, “solte”. 

Enunciada a ordem de liberação do vaqueiro, o curraleiro abre a porteira para que o 

                                                 
29 Embora o termo batedor de esteira ou bate-esteira denote um ato violento, ele não tem a mesma 

representação social de quem “puxa boi”. Então, mesmo que a dupla de vaqueiros seja crucial 
para a conquista de prêmios, quem pode ser visto como aquele que “bate“, ou melhor, que “bateu 
a senha”, é o vaqueiro puxador, porque é ele quem derruba o boi, o que lhe confere a imagem de 
um grande vaqueiro, especialmente quando começa a conquistar prêmios. Assim, o batedor de 
esteira somente assume o “verdadeiro protótipo de vaqueiro” quando consegue correr “puxando 
boi.”.  

30 O batedor de esteira, todavia, pode vir a ser puxador de boi, desde que em outra corrida ou     
inscrição que discrimine a sua posição de corredor naquele momento. 
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boi entre na pista de competição. Por sua vez, o animal ainda é controlado, por certo 

tempo, pelo vaqueiro, que conduz o cavalo para sua frente, liberando-o para entrar 

na pista de competição somente quando o vaqueiro recua o cavalo do ângulo de sua 

entrada.  

Antes de chegar ao brete, os bois caminham dos currais dos bois separados 

e dos bois corridos, situados no fim da pista de competição, por corredores medindo 

160 m até os currais que se localizam próximos ao brete. Tais currais são 

denominados assim porque os primeiros são responsáveis pela separação dos bois 

para correr de novo na competição, enquanto o segundo serve para separar os bois 

que não têm condições de correr mais na competição.  

São várias as razões que provocam a retirada dos bois da competição, 

dentre elas está a perda dos cabelos do rabo dos bois, que dificulta a puxada pela 

cauda, uma contusão nas patas, que torna o animal sem condições para correr, o 

chifre grande, que pode furar o cavalo com as suas pontas etc.  

Como a competição é constituída pela fase de classificação e pela fase final, 

denominada de “disputa”, os bois são separados segundo cada momento da 

competição. No momento da classificação, por exemplo, que é a fase da 

competição, os bois são mais leves, enquanto, na fase final, são utilizados bois mais 

pesados. A idéia é aumentar o senso de competitividade entre os competidores a 

partir do peso e do tamanho do touro, o que provoca mais esforço, mais disputa, 

mais controle técnico do vaqueiro com o cavalo.  

Os bois geralmente escolhidos para vaquejada são os da raça Nelore, 

descendente genético do boi zebu. Estes são transportados, na maioria das vezes, 

do Pará e de Tocantins para as competições do Rio Grande do Norte.  

Convém ressaltar, porém, que, para correr na vaquejada, não basta o gado 

ser da raça supracitada. O boi tem mesmo é que ser “mobral”, como os vaqueiros 

afirmaram, ou seja, ainda não terem corrido em vaquejada, aparentando ser um 

gado brabo. Assim, o ineditismo do gado na vaquejada é uma exigência dos 

vaqueiros, porque o gado que já correu em vaquejada é um animal esperto que 

aprendeu a se esquivar do cavalo e do vaqueiro. O boi, nesse caso, visto como 

esperto, dificulta a atividade do vaqueiro na competição.  

Na vaquejada tipo “espetáculo” nunca se utiliza outra raça que não seja a 

Nelore, assim como não se usa a vaca para as competições. Parece que esta não é 

utilizada na competição pelo simples fato de não ser macho. Nesse caso, o 
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vaqueiro, ao competir derrubando boi, pode valorizar mais a sua representação 

social em jogo, tendo em vista que o macho puxado ao chão é aquele construído 

socialmente como forte e bravo.  

Além da noção de duelar com macho, mesmo que seja um animal, há outros 

fatores apontados por Barbosa (2006) que impedem a entrada da vaca nesse 

modelo de competição.  

 

Na vaquejada, a mulher é constantemente associada à figura da 
fêmea e o homem à figura do macho. Cavalo, boi e vaqueiro tornam-
se símbolos de virilidade, força e potência, enquanto vaca, égua e 
mulher simbolizam o oposto: fragilidade, fraqueza e dependência. O 
papel conferido à égua e à vaca resume-se unicamente à 
capacidade que esses animais possuem para parir. (BARBOSA, 
2006, p.98) 

 

Nesse sentido, a representação da vaca e da égua feita pelos vaqueiros é 

associada à mulher; enquanto a do boi e do cavalo, ao homem. Tal assertiva de 

Barbosa (2006) é confirmada também no universo dessa investigação, porque, nas 

observações feitas por este pesquisador e pelo referido autor, a representação de 

sexo do boi não mudou. Neste aspecto, embora o boi seja um componente crucial 

para a realização da competição, a sua relevância positiva na competição é restrita, 

porque representa na vaquejada um objeto a ser “violentado” pelas “puxadas” 

desenvolvidas, graças às investidas dos vaqueiros e dos seus cavalos nas 

competições. 

 

O boi é um herói ele entra só para sofrer porque nós somos quatro 
contra um, mas o boi é muito importante na vaquejada. Como a 
vaquejada de boi bom é muito importante para gente. Eu não gosto 
de certas vaquejadas no Rio Grande [do Norte] porque o cara faz 
uma vaquejada com mil senha e pega uma bezerrada e bota só para 
sofrer. Eu gosto de corrida com boi desse tipo. Uma boiada forte 
com 18, 20 arroba porque os bois não sofrem porque esse é o mais 
pesado, mais fácil para esse tipo de coisa. (informação verbal) 
 

A relação entre cavalo, boi e vaqueiro é porque um depende do 
outro, só que é dois contra o boi. O cavalo tem que ser sempre 
contra o boi. Você depende do seu cavalo. Se o seu cavalo não 
abrir, não butar força para derrubar o boi você não consegue 
derrubar o boi. Eu acho se você não consegue derrubar o boi, você 
não pode conquistar título. Então independente do boi. Então, 
independente do boi é ser mobral aí é bom para gente, tem mais 
facilidade da gente derrubar ele. E correndo já várias corridas fica 
como se diz velhaco que aí ele fica experiente e ele começa a parar, 
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a riscar, a se defender entendeu? Se defendendo para não cair. 
(informação verbal) 
   
Olhe! Cada boi, cada carreira tem uma história, né? Eu mesmo 
agora eu desci de um boi, que eu botei o primeiro, o segundo [se 
refere a colocar o boi entre as faixas], e no terceiro eu descuidei 
uma coisinha o boi deu uma parada assim que eu queimei. Aquele 
boi me tirou porque eu descuidei perdi o boi, porque a verdade é 
essa, porque correr o boi é a mesma coisa de você ter um inimigo. 
Aí você vê, é fraco, né? Tem gente é fraco, mas não tem inimigo 
fraco. Todo inimigo é perigo, então, é a mesma coisa com o boi, 
você tem o boi, acha que com ele é fácil você tirar e perde o boi [que 
dizer puxar o entre as faixas]. Então, a gente não pode confiar 
porque todo boi é perigoso a perder. E eu me perdi agora por que 
confiei (...). Quando ele sai da porteira o inimigo do vaqueiro é o boi. 
Qualquer coisa que ele fizer para você, ele pode lhe tirar da jogada. 
(informação verbal) 

 

Neste aspecto, o boi é visto como um ser perigoso ao vaqueiro, tendo em 

vista que o animal pode vencer o vaqueiro na pista de competição, esquivando-se 

da sua “puxada”. 

Para assegurar que o vaqueiro será sempre o vencedor da competição e 

não o boi, o evento é organizado para que ele leve vantagem sobre este. A prova 

disso é que, na corrida na pista de competição, são quatro contra um. Assim, cada 

corrida se desenvolve com dois cavalos, dois vaqueiros e um boi, que fica 

pressionado entre os primeiros personagens. Nesse contexto, a competição é feita 

para destacar os vaqueiros como campeões e o boi como derrotado. Contudo, 

mesmo explorando essas vantagens, os vaqueiros têm que demonstrar habilidade 

no domínio do boi e do seu cavalo na puxada, o que os credencia a se identificarem 

como um “verdadeiro vaqueiro”.  

Por outro lado, aqueles que não conseguem realizar a façanha de conquistar 

prêmios são estereotipados como vaqueiros fracos, significando na linguagem da 

vaqueirama que se trata de um “vaqueiro jacu”, ou seja, aquele vaqueiro que corre 

nas vaquejadas apenas por diversão, pois não consegue ganhar prêmios. Tudo isso 

é também narrado pelo locutor da vaquejada. Tal item será abordado 

posteriormente. 

 A partir desse contexto, percebe-se que os vaqueiros não desenvolvem suas 

práticas isoladamente, mas relacionados com alguns atores sociais que auxiliam no 

seu sucesso nas competições, como o bate-esteira, o cavalo, o tratador de cavalos e 

o patrão. Neste conjunto, o domador de cavalos não entra como auxílio fundamental 
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para os vaqueiros, porque estes, sendo experientes nas vaquejadas, têm a 

capacidade de domar cavalos. Isso porque é o vaqueiro competidor que faz 

convenientemente a regulagem do animal no momento das corridas e não o 

domador. Este somente prepara o animal e entrega ao vaqueiro, que fica 

responsável pela regulagem do animal. Evidentemente deve haver vaqueiros que 

têm seus domadores, como foi apontado por Barbosa (2006). 

 Isso não implica dizer, contudo, que todos tenham uma equipe formalizada 

entre o tratador de cavalos, o domador e o vaqueiro, como este autor observou nos 

seus estudos. O que ficou evidenciado foi que alguns competidores tinham sua 

equipe, mas composta principalmente de vaqueiros e de tratadores de cavalos. O 

domador de cavalo apenas exercia a sua função como preparador de cavalos que 

ainda não haviam competido em vaquejada. 

 Já o cavalo, este representa o elemento através do qual o vaqueiro efetiva o 

“ataque” ao boi nas pistas de competição. Tal investida se dá se tiver um bom 

cavalo, pois sem isso o vaqueiro não “puxa boi”, porque não tem “velocidade”, não 

tem “arranque”, não tem “explosão”, não tem “puxada”, não tem “arreio”, não tem 

“força”, não tem “equilíbrio” nem “controle”, como enfatizaram os vaqueiros nas 

entrevistas.  

Neste sentido, para os vaqueiros o cavalo de vaquejada pode ser equivalente 

ao que tem de pior e melhor na sociedade. O cavalo bom, por exemplo, pode ser 

comparado a um “carro zero”, ou a um carro de melhor marca, ou a uma “arma”, ou 

a um jogador de futebol de ponta, enquanto os cavalos fracos costumam ser 

comparados a um “fusca”, ou a um “carro usado”, ou a um jogador tecnicamente 

limitado. Esse tipo de animal é denominado de cavalos ruins, conforme pode ser 

observado nas falas.   

 

O cavalo é hoje a arma do homem, né? O cavalo para o vaqueiro é 
que nem você ter um carro que bota numa praça, você não vai 
trabalhar para pegar o seu dinheiro, né? Então, o vaqueiro, hoje, 
vive de correr num cavalo bom porque é um taxista dele. Então, o 
cavalo e boi para o vaqueiro ele tem que relar porque é a máquina 
de fazer dinheiro [...]. (informação verbal)  
 

Um cavalo bom é quem nem você andar numa Hilux e você anda 
num fusca, quem anda mais rápido? Um cavalo bom tem muita 
velocidade, é cabresteiro [ou seja, é bom de controle do vaqueiro]. 
Toda hora que você pegar ele tá pronto para derrubar boi. O cavalo 
ruim muitas deles não acompanha o boi, vive apanhando para 
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chegar no boi , quando você agarra no pescoço ele não abre [ou 
seja, não consegue se distanciar do boi no momento em que vai ser 
derrubado], passa direto. Como é que você derruba um boi se o 
cavalo não dá chance para você derrubar? Às vezes você vem num 
boi tão bem corrido você se agarra e espera o cavalo, o cavalo 
estranha. O cavalo bom hora nenhuma [...] quando você chega ele 
tá pronto. Por isso, que hoje cavalo bom o preço dele é de cem mil 
para frente. Um cavalinho meia cara é de dez, quinze e vinte mil 
reais. É só você dizer você tem um cavalo bom em tal canto, você 
pode ver que não é barato não. Todos os patrões que vivem hoje na 
vaquejada sabem o valor de cada cavalo. (informação verbal) 

 

Você não pode querer que o vaqueiro seja bom se ele tiver um 
vaqueiro mal um vaqueiro bem montado. Só tem um bom vaqueiro 
se tiver bem montado porque tem os cavalos que o seguinte às 
vezes deixa a desejar quando muda de boiada. Vamos supor tem 
um cavalo que vai a uma boiada até dez arroba, ele é muito bom, se 
crescer ele já não é melhor; tem outro que vai até quinze  e o que 
roda até vinte arroba que eu conhece é a Tiazinha de Fernando 
Lima, que é um animal conhecido mundialmente; o cavalo do 
Bambu e outros que eu não estou lembrando agora; mas é muito 
pouco. Você conta muito pouco para o boi de vinte arroba, para 
vinte cinco arroba para frente são muito pouco cavalos. Ai às vezes 
o cara tem um cavalo de vinte mil reais quer que ganhe da Tiazinha 
que é um animal de quinhentos mil. Ai não pode cada um tem o seu 
valor. Você não pode querer ganhar do outro com vinte mil. Você 
compara um cavalo de vinte mil quer que ele não hora ali vá 
disputar. É mesma coisa você botar Ronaldinho para bater um 
pênalti, com a camisa da seleção, e botar outro jogador. (informação 
verbal)  
 

 Os cavalos de vaquejada são preparados tecnicamente para ajudar os 

vaqueiros a realizar com perícia todas as manobras exigidas na competição para 

conquistar prêmios. Assim, esses animais têm sua cotação financeira e 

representacional dependente do desempenho na pista de competição. Quando o 

cavalo apresenta um desempenho que permite a conquista de prêmios, ele é 

valorizado financeiramente, aumentando sua cotação para quem quiser comprá-lo 

ou adquirir a prole da mesma raça. Já o valor da sua representação se estabelece 

pela conquista de prêmios, conotando uma imagem positiva para o vaqueiro e para 

o cavalo de campeão e de “bom de pista”, como os atores sociais da vaquejada 

gostam de afirmar. 

Por outro lado, quando não se conquistam prêmios, o cavalo e o vaqueiro 

não têm tanta representação social, quanto aqueles que são ganhadores de 

vaquejada. Como se vê, a valorização financeira e representacional de ambos 

ocorre por meio de práticas simbióticas, em que a cotação ou valorização desses 
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personagens nas pistas de competição sempre operam no conjunto da 

apresentação.  

Na vaquejada, o cavalo da raça denominada “Quarto de Milha”31 é o que se 

sai melhor nas competições, tornando-se, assim, o animal mais preparado para as 

vaquejadas. Essa raça é a que mais consegue se adequar aos ensinamentos para 

competir nas vaquejadas porque são animais puros ou cruzados com a raça Puro 

Sangue Inglês, Árabe ou Apaloosa. Desse modo, o cavalo de vaquejada 

contemporâneo substitui praticamente os animais que eram predominantes da 

época da fazenda denominados pé duro ou sem raça (BARBOSA, 2006 e 

BEZERRA, 1978). 

A qualidade dos cavalos Quarto de Milha decorre da sua facilidade em ser 

treinados, bem como da sua adaptação ao tipo de processo de adestramento 

desenvolvido pelo domador de cavalos32 e, por conseguinte, pelos seus 

manobristas, os vaqueiros. Esse aparato técnico revela que o vaqueiro deve ter um 

bom conhecimento do cavalo e o cavalo deve ser bem treinado.  

Considera-se que os vaqueiros são mais voltados para competir nas 

vaquejadas, as tarefas para manter o físico do cavalo em forma ficam a cargo do 

tratador de cavalos. Este é aquele profissional que cuida dos cavalos dos vaqueiros 

no cenário da competição.   

A função do tratador é dar banho, alimentar33, pentear, acompanhar os 

vaqueiros no corredor da pista de competição para prepara e trocar os cavalos34 e, 

às vezes, passear com os cavalos. Uma dessas tarefas com o cavalo pode ser 

                                                 
31 Segundo Paula (1998) e Barbosa (2006), o cavalo Quarto de Milha chegou ao Brasil, precisamente 

no interior de São Paulo, através da empresa norte-americana King Ranch. Depois de se 
apresentar como um animal propício ao rodeio, é levado para vaquejada, principalmente pela 
influência das associações de cavalos de Quarto Milha brasileiras, como ANQM E ABQM. 

32 O domador pode ser um vaqueiro ou não. Alguns dos entrevistados nas vaquejadas revelaram 
domar cavalos. Parece que o vaqueiro conhecido como profissional já tem a habilidade para 
realizar tal tarefa, porque a sua experiência de campeão de vaquejada o credencia a ser um 
preparador especializado de cavalo. No entanto, nem todos fazem esse tipo de serviço, em virtude 
do pouco tempo de que dispõem para se dedicar a essa atividade ou por quererem somente correr 
em vaquejada ou, ainda correr em vaquejada e atuar em outra atividade que não seja relacionada 
à de domador.  

33 A alimentação do cavalo é feita à base de feno e de ração, sendo que fica condicionada ao 
momento da competição. O cavalo não é alimentado quando o vaqueiro está próximo de competir 
ou quando está competindo, para não prejudicar o desempenho do cavalo ou provocar qualquer 
problema físico ao animal.  

34 A troca de cavalos feita pelos vaqueiros ocorre em função do tipo ou em razão do volume de 
corridas realizadas na competição. Isso acontece porque existem cavalos preparados para 
competir de acordo com a posição de corrida do vaqueiro. Se este estiver batendo esteira, o cavalo 
poderá ser um, enquanto que, para correr puxando boi, o cavalo poderá ser outro.   
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observada nesta fotografia registrada na vaquejada do Porcino Park Center em 

Mossoró-RN: 

  
Foto 02 - Os tratadores banhando os cavalos na vaquejada 

 
            Fonte: Acervo Pertencente a Francisco Janio Filgueira Aires, 2007. 

 

Esse suposto relaxamento pelo banho no animal tem uma conotação 

estética e física porque cavalo de vaqueiro é aquele que tem boa aparência e vigor 

anatômico, ou seja, é aquele que, além de não demonstrar cansaço, deve se 

apresentar com uma imagem que impressione os seus competidores na vaquejada. 

Nesse sentido, o tratador se torna uma peça fundamental para o vaqueiro, 

porque é o regulador constante do cavalo, sobretudo quando há necessidade de 

manter este aquecido para as corridas que serão realizadas na competição. Esse 

profissional também auxilia os vaqueiros quando faz o passeio com animal pelo 

parque de vaquejada. Esta é uma prática comum, que também é muito realizada 

pelo vaqueiro, especialmente quando está próxima a sua apresentação. 

Se o cavalo se torna uma pérola preciosa, é preciso saber quem faz com 

que essa preciosidade seja colocada em exibição. O agente responsável por isso é 

o patrão. 

 Diante de todos esses personagens, convém ressaltar que, junto com o 

vaqueiro, o cavalo e o boi, o patrão tem uma trajetória do passado associado 

diretamente à fazenda. Este se apresenta atualmente não somente como os 

fazendeiros de antigamente foram apresentados nas vaquejadas, até às décadas de 

70 e 80, do século XX, nas discussões de Cascudo (2000) e Bezerra (1978). 

Segundo esses autores, os fazendeiros assistiam às vaquejadas e, no fim das 
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corridas, buscavam ofertar algumas recompensas aos vaqueiros que se destacavam 

nas competições, especialmente ofertando-lhes criações, como carneiros e 

bezerros. Nesse período, os vaqueiros não ganhavam prêmios com valores 

financeiros volumosos, ou seja, estes se apresentavam apenas como diversão e não 

como um negócio para ganhar dinheiro. 

 Hoje é diferente: a diversão e o negócio são vistos de modo complementar 

entre vaqueiros, patrões e outros personagens que participam do evento. No que se 

refere aos patrões, além de alguns competirem nas vaquejadas, também fazem 

investimentos financeiros elevados, com o pagamento da inscrição dos vaqueiros, a 

compara de caminhões, de cavalos e o fornecimento da alimentação dos diferentes 

participantes das competições, especialmente dos vaqueiros e dos seus ajudantes.  

Convém ressaltar que se costuma considerar o patrão como o “homem forte” 

da vaquejada, especialmente através da sua atuação como provedor para as 

competições. Nas vaquejadas tidas como grandes, pode-se gastar com uma dupla 

de vaqueiros entre mil e duzentos a mil e quinhentos reais. Aliás, o sucesso de um 

competidor na vaquejada depende muito do investimento realizado, pois sozinho 

ninguém tem força e potência para competir. Por isso, ele é valorizado e respeitado 

pelos seus principais parceiros, como o tratador de cavalos e o vaqueiro.  

Já os patrões que participam da vaquejada pagando inscrições e 

competindo periodicamente nos fins de semana assumem a mesma representação 

das do vaqueiro que corre, acrescentadas do fato de ser patrão. Tais atitudes são 

apresentadas como desafiantes, por estarem competindo com os outros patrões 

pelo número de inscrições pagas, pelo melhor vaqueiro, pelo cavalo mais bonito e 

campeão. Essas práticas são realizadas com o objetivo de conferir ao patrão fama, 

status social e prestígio social. 

Os vaqueiros que correm junto com o patrão sentem-se recompensados e 

pressionados, bem como honrados35, tratando o seu investidor com bastante 

respeito e exaltação. É tanto que, quando “o homem tá aí”, como gostam de afirmar, 

o vaqueiro se resguarda muito de festas, de ingestão de bebidas alcoólicas e 

                                                 
35 Grossi (2004) cita, no artigo masculinidades: uma revisão teórica, que homem honrado no Brasil, 

sobretudo no Nordeste é aquele que tem mulher respeitada, palavra, integridade, caráter, respeito 
e tem mais: sempre responde a sua desonra com banho de sangue. Na vaquejada a perspectiva 
predominante da honra se dá pelo universo da palavra pela confiança entre vaqueiro e investidor e 
pela defesa da imagem do competidor e do seu patrão colocada em jogo durante a “puxada do boi” 
na competição. 
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namoricos, exceto quando o patrão o chama para participar das atividades sociais 

na vaquejada, o que não é comum, uma vez que a conquista de prêmios é o que 

interessa mais a este.  

 A representação social dos vaqueiros nas vaquejadas não se restringe às 

influências dos cavalos, dos bois, dos tratadores de cavalos e dos patrões, mas à 

própria ação de outros personagens na competição, tais como juiz, calzeiros, fiscais 

de pista, canceleiros, curraleiros e locutores. A função realizada por cada ator social 

permite que a apresentação do vaqueiro seja desenvolvida num ambiente 

competitivo equivalente e dinâmico.  

 O primeiro desses componentes é o juiz. Ele é o responsável pelos 

julgamentos das “puxadas dos bois” dos vaqueiros nas competições. Numa 

vaquejada, geralmente esse personagem trabalha se revezando (dois ou três 

juízes), para dar conta dos dois, três e, às vezes, quatro dias de competição, como 

se pôde presenciar nas competições visitadas no Rio Grande do Norte. No caso da 

vaquejada do Porcino, por exemplo, a de abril foi realizada em três dias, enquanto a 

de outubro, no mesmo local, foi desenvolvida em quatro dias.  

 Uma das condições para se vir a ser juiz é, geralmente, a de ter sido um 

vaqueiro de vaquejada. A experiência de quem já correu nas vaquejadas é muito 

importante, pois atesta a sua credibilidade nos julgamentos das corridas. Isso 

porque um juiz com origem de vaqueiro inspira mais confiança. Sua avaliação das 

corridas vai estar respaldada pela representação de alguém que conhece 

empiricamente as performances e as regras nas vaquejadas. Esse tipo de 

julgamento é inverso ao que se dá no futebol, pois, nessa modalidade o juiz não 

precisa necessariamente ter sido um jogador de futebol para julgar os 

acontecimentos nos jogos.  

 Já os juízes que nunca competiram em vaquejadas conquistam a sua 

credibilidade entre os competidores pelo seu contato com estas, seja como 

espectador assíduo, seja como alguém originário do universo da fazenda. 

 O juiz (3) faz seus julgamentos das corridas dos vaqueiros na competição 

numa cabine suspensa sobre as cercas da pista de apresentação, localizada em 

frente às duas linhas onde os bois são derrubados. Esse local facilita a sua 

visibilidade para julgar as “puxadas” dos animais executadas pelos vaqueiros. O seu 

julgamento é baseado nas regras da competição, que geralmente seguem um 

padrão comum em todas as vaquejadas, qual seja: na abertura da competição, esse 
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personagem discrimina as regras que serão utilizadas como base para o julgamento 

das corridas dos vaqueiros na pista de apresentação e, em seguida, anuncia o seu 

início com a partida das primeiras duplas de vaqueiros na pista de corrida.   

 Após os vaqueiros “puxar o boi”, o juiz avalia a sua corrida, expressando a 

palavra “valeu o boi”, para quem consegue colocá-lo entre as faixas, e “zero”, para 

aqueles que não tiveram êxito na puxada do animal. Quando, porém, o julgamento é 

questionado pelo vaqueiro, a corrida opta-se por rever a corrida pela televisão, 

graças à gravação feita por câmeras de filmagem.  

 A apresentação da dupla de vaqueiros é, então, revista por eles mesmos, 

junto com a comissão de julgamento constituída pelo juiz e outra pessoa, que 

geralmente é o organizador do evento. Essa revisão é feita minuciosamente, com 

repetições sucessivas, através de imagens gravadas durante a sua apresentação. 

Convém ressaltar que, paralelamente à revisão, a competição segue normalmente, 

pois, ao lado do juiz, tem uma televisão onde os vídeos são repassados e 

analisados. Quando o parecer é concluído, o juiz noticia pelo microfone o resultado, 

para que o locutor e o público saibam se a dupla de vaqueiros estava correta ou não 

na sua reclamação. Caso o julgamento seja favorável ao vaqueiro, repete-se a sua 

apresentação. Quando isso não acontece, dá-se a sua desclassificação daquela 

corrida.  

 O questionamento do resultado pelo vaqueiro, em geral, representa uma 

tentativa deste proteger a sua reputação, uma vez que, na ânsia de vir a conquistar 

prêmios, sabe o quanto é importante lutar pela sua continuidade na competição. Por 

outro lado, o seu questionamento representa também a oportunidade para se 

defender do insucesso da corrida, culpando o juiz da competição.   

 Os calzeiros (4) são outros atores sociais que se destacam na vaquejada. 

Eles ficam próximos das faixas de puxamento, para renovarem a marcação, porque 

os bois puxados e as corridas dos cavalos apagam constantemente as faixas. São 

pessoas de camada social popular que trabalham semanalmente nas vaquejadas do 

Estado.  

 Nesse sentido, alguns calzeiros acompanham as vaquejadas fazendo os 

seus circuitos em cada cidade. A sua viagem para outra vaquejada não significa que 

realizará essa função. Pelo contrário, podem exercer funções que não têm qualquer 

relação com a sua atividade. Este foi o caso do calzeiro denominado de Bujão, da 

cidade de Tangará-RN, que, ao viajar, certa vez, para a vaquejada do Porcino, em 
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Mossoró-RN, trabalhou como manobrista de automóveis, no estacionamento 

reservado aos caminhões dos vaqueiros, que entravam e saíam do parque de 

vaquejada. Ao chegar, porém, no local da competição, ele já encontrou dois 

calzeiros trabalhando. Então, restou-lhe ficar direcionando os caminhões para os 

locais mais apropriados no parque, procurando assim evitar congestionar e 

interromper a passagem de outros veículos que circulavam constantemente no local. 

Esses veículos são de populares conhecidos dos vaqueiros ou até mesmo dos seus 

patrões e de caminhões que carregam e descarregam bois para a competição.  

   Voltando ao local do puxamento dos bois, há ali duas passagens nas duas 

extremidades que servem para que os calzeiros entrem e saiam da pista a fim de 

verificar e remarcar as linhas de puxamento da competição. Essa atividade é 

realizada com canecas, de cano ou de lata, utilizadas para carregar a cal. As linhas 

da pista devem ser refeitas minuciosamente, pois marcam o destino da “puxada do 

boi”, executada pelos vaqueiros entre essas duas faixas.  A má sinalização pode 

interferir no resultado da “puxada” daí porque os dois calzeiros entram na pista 

caminhando paralelamente próximo às faixas de puxamento, despejando cal de um 

lado a outro.  Todo o trajeto deve ser feito a cada “puxada”, para verificar onde se 

precisa despejar cal para refazer as linhas. É um serviço que exige muito vigor físico 

e atenção. Vigor, porque as caminhadas de um lado para o outro na pista são 

realizadas quase na mesma proporção da dos vaqueiros que “puxam os bois”. O 

calzeiro somente não entra na pista de competição quando não há apagamento das 

linhas da pista.  

 Já quanto à atenção, esta deve ser considerada tanto quanto a agilidade, 

pois, ao mesmo tempo que despeja cal na pista de competição, os vaqueiros estão 

se preparando para correr atrás do boi no início da pista. Se não for rápido, o 

calzeiro poderá ser atropelado pela pareia de vaqueiros.  

 A condição de calzeiro é própria para quem é ágil, disposto e resistente 

fisicamente, para suportar os dias de competição. Os calzeiros observados eram 

todos homens, talvez devido à representação desse tipo de trabalho estar ligada a 

uma atividade a ser realizada tipicamente pelo sexo masculino. 

 Ainda trabalhando no interior da pista de competição, junto com os calzeiros 

e os vaqueiros, estão os fiscais de pista (5). Estes utilizam os cavalos para retirar os 

bois da pista após as corridas dos vaqueiros na competição. Tais personagens são 

representados por dois ou quatro membros que ficam se revezando no final da pista, 
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em dupla, durante toda a competição. Os bois são retirados com o 

acompanhamento dos fiscais, em cima de seus cavalos, até à porteira de separação 

dos bois. Os fiscais de pista ficam no final desta, na chamada área de 

desaceleração, aguardando os “bois puxados”. Depois que o boi é puxado, o animal 

fica caminhando na pista, seja retornando para o início da sua saída, seja em 

direção à área citada. 

 Há casos particulares que dificultam o trabalho dos fiscais, como, por 

exemplo, o caso dos bois que caiem no chão e não conseguem se levantar e o dos 

bois que ficam parados resistindo sair do lugar. Nesse tipo de situação, o fiscal 

desce do cavalo e puxa o boi pelo rabo, balançando-o de um lado para outro, a fim 

de facilitar a mobilidade do animal com as pernas e com o seu quadril, dando-lhe a 

condição de se levantar do chão. 

 Todavia, nem sempre esse tipo de tentativa de retirada é eficaz, o que exige 

a utilização de uma segunda alternativa para a saída do boi. Quando isso ocorre, 

este é amarrado com uma corda que vai do seu pescoço até à sela do cavalo do 

fiscal. Após verificar que toda a amarração está segura, o animal é arrastado para o 

curral de separação dos bois, de onde não poderá mais voltar a correr na 

competição. Assim, o boi é considerado inútil para competição, sendo, por 

conseguinte, excluído, porque não consegue desenvolver a velocidade e a 

dinamicidade necessárias para que os vaqueiros realizem as suas “puxadas” na 

pista de corrida. Embora o animal do vaqueiro seja mesmo o boi corredor, este não 

faz muitas manobras para driblar o vaqueiro na pista. Tudo vai depender da 

habilidade do vaqueiro com o cavalo, na competição. 

 A agilidade na competição acontece também porque, na porteira da entrada 

principal, situada ao lado do brete, e, na porteira localizada no final da pista, há 

carceleiros (6) se revezando entre dois e quatro membros durante o evento. A 

função destes, embora muito simples, é fundamental para a competição, porque 

permite controlar-se a entrada e a saída dos vaqueiros na pista, com maior 

agilidade.  

 O controle nas porteiras evita o congestionamento de vaqueiros na pista e 

impede que determinados competidores entrem nesta sem ser previamente 

chamados pelo locutor da vaquejada. Assim, a corrida entre os vaqueiros se torna 

mais rápida, mais dinâmica e organizada. 
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 A dinamicidade da competição ocorre pelo uso das porteiras que se situam 

próximo ao brete, que é o local onde os vaqueiros entram para competir, e pela 

utilização da porteira final, configurada como espaço para a saída dos vaqueiros 

após a sua apresentação. Em ambas as porteiras, utiliza-se vareta de ferro com um 

gancho na ponta, para abrir e fechar a porteira.  

 O que indica o momento da entrada do vaqueiro na pista é o convite do 

locutor da competição, que chama o competidor pelo número da inscrição, junto com 

o seu nome ou com o nome do grupo que ele representa. Além desse convite, há 

vaqueiros que se dirigem para entrar na pista, pedindo para o carceleiro a sua 

passagem, flexionando as pálpebras dos olhos. Outros realizam, no momento da 

entrada, o sinal da cruz sobre si, na intenção de obter bênçãos divinas para que a 

sua apresentação seja realizada com sucesso.  

 Como se vê, têm-se aqui dois sinais distintos que caracterizam gestualmente 

a autoridade do vaqueiro sobre o outro. O primeiro é a flexão com olhos, para que o 

carcereiro faça aquilo que ele, vaqueiro, está pedindo. O segundo apresenta a 

autoridade do vaqueiro submetida ao escudo protetor das divindades. A força do 

vaqueiro tida como advinda de sua habilidade, fica assim, também condicionada aos 

efeitos do sobrenatural, que ele acredita ser adquirida pelos procedimentos gestuais.  

 Quanto à agilidade da competição, esta deve ser assegurada pela operação 

dos curraleiros, que serão descritos no tópico seguinte. 

 Nos currais situados atrás do brete e no final da pista, ficam os curraleiros 

(7). Estes têm a função de preparar os bois para corrida, mediante a sua separação 

e alimentação, seja nos currais próximos ao brete, seja nos de separação, que se 

situam, respectivamente, no início e no final da pista de competição.  

No que se refere aos curraleiros, que se situam atrás do brete, estes são 

responsáveis pela separação dos bois para entrar na arena. O trajeto que o boi 

segue até o brete é feito por meio de algumas cutiladas realizadas no flanco do 

animal com pedaços de madeira para separar um animal do outro. Essas cutiladas 

também são realizadas para que o animal possa caminhar dentro do curral até o 

brete, mas também para que ele fique agitado e aquecido, assegurando que a sua 

entrada na pista venha a se dar com toda a sua velocidade.  

Mesmo existindo esses estímulos dos curraleiros com o boi, às vezes, o 

animal não consegue entrar na pista porque se debruça no corredor do brete. Ao 

fazer isso, ele impede o andamento da competição, causando a exclusão do animal, 
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que passa a ser visto como aquele que não serve para corrida. Então, 

automaticamente o locutor da pista pede para separar o animal, para que este não 

corra na próxima rodada da competição. 

Os curraleiros devem ficar atentos para não colocar no brete animais desse 

tipo, nem tampouco bois com rabos pequenos na pista de competição. Antes, devem 

colocar na pista de corrida os bois que têm rabos grandes, para tornar melhor a 

“pegada e a puxada” dos vaqueiros, como relatam.  

Quando o vaqueiro entra na pista e observa que o boi tem o rabo pequeno, 

ele prefere soltar o boi, para correr na próxima rodada da competição. Nesse 

aspecto, os curraleiros, especialmente os que se situam no brete, são vistos pelos 

vaqueiros ora como irmãos, ora como um ser suspeito, como se fosse um inimigo.  
 

É a cauda do boi, é para olhar a cauda se é boa, se serve para 
gente enrolar [na mão] ou não. Quando não serve a gente [...] 
porque o curraleiro mostra e não diz se é ruim ou boa. Não é o 
curraleiro que manda é a gente que vai correr deve ser sabido 
também porque o curraleiro também bota para gente tirar boi ruim. 
Então, é outro pessoal que trabalha escondido, que faz parte da 
vaquejada, que são o pessoal que trabalha mais. Aqueles ali 
trabalha muito mais do que a gente, muito. É outro irmão da gente. 
Oi! Tanto os curraleiro, os cauleiro, o pessoal que trabalha aí 
tudinho são os nossos irmãos [...]. (informação verbal) 

 

 Os curraleiros são vistos de modo desconfiado pelos vaqueiros porque 

podem colocar para correr tanto bois com cauda longa, que favorecem a sua 

“puxada”, como bois com caudas pequenas, dificultando a “puxada”. Por isso, os 

vaqueiros observam, por meio de uma janela aberta ao lado do brete, a fim de saber 

se a cauda é grande ou para identificar qual é o boi que vai entrar na pista de 

corrida.  

Por outro lado, a idéia de que todo mundo é da família é uma estratégia 

usada para se tentar conquistar a confiança do outro. Desse modo, quanto mais os 

vaqueiros tiverem relações construídas com os membros da vaquejada mais podem 

obter sucesso na competição, uma vez que tratar o outro de modo amistoso significa 

garantir possibilidades de retribuir a sua ação.  

Parece que agradar o outro é uma expressão da masculinidade cunhada 

mais para negociação do que para o conflito. A negociação se apresenta como 

estratégia dos vaqueiros para evitar o conflito com o outro, uma vez que os 

vaqueiros preferem fazer amizades com os seus competidores distribuindo suas 
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relações pela troca de favores. Se um vaqueiro bate-esteira para o outro “puxar”, em 

outra circunstância na competição, o puxador se torna bate-esteira e este será 

puxador. Nesse sentido, a idéia de provar ser vaqueiro não passa pela ruptura com 

o outro, mas na sua relação, vista como agradável, tornando-o moralmente um 

homem de vergonha.  

No contexto da vaquejada, o chamado “homem de vergonha” é aquele que 

tem a capacidade de cumprir ou de retribuir os favores do outro. Quando isso não 

ocorre, é motivo de conflito, tendo em vista que na competição o rompimento de um 

acordo é considerado a violação da palavra, estigmatizando a sua atitude de um 

não-homem, como os vaqueiros costumam descrever. 

 Já em relação aos curraleiros nos currais de separação, estes têm a função 

de separar os bois que ainda podem correr dos que não podem mais, assim como a 

de preparar a alimentação dos animais.  

Os curraleiros responsáveis pela separação dos bois conduzem a divisão 

dos que estão aptos a continuar correndo e dos que não mais estão, seja em função 

da sua condição física, seja em razão das mudanças de fase36 da competição. 

Desse modo, os animais são preparados no curral, para correr nas próximas 

rodadas da competição, quando demonstram bom desempenho na pista de corrida 

no sentido da sua velocidade e da sua corrida. Essa preparação consiste na 

alimentação dos bois feita com feno, ração e água, a fim de manter a disposição 

física do animal em forma. Um animal faminto implica fraqueza e despreparo para 

atuar na vaquejada. Assim, sem os cuidados com a alimentação, o boi não 

consegue desenvolver a velocidade e a potência desejada na corrida, para tornar a 

sua “puxada” mais fácil pelos vaqueiros. 

A condição física do boi para correr também é avaliada para saber se há 

possibilidade de este continuar ou não nas próximas corridas, ou seja, se o animal 

correr na pista e demonstrar cansaço, conseqüentemente será excluído da 

competição. Em seguida, a condição biológica do animal é outra condição para que 

este seja avaliado. Assim, é eliminado da competição o animal que perde o seu rabo 

na puxada ou que fica caído no chão por ter sofrido alguma contusão nas suas 

patas. A determinação da separação do boi não é, contudo, realizada pelos 

curraleiros, mas pelo juiz e pelo locutor da vaquejada.  

                                                 
36 No que remete à sua mudança de fase, os curraleiros junto com o organizador da competição 

separam os bois mais leves fisicamente da primeira fase daqueles mais fortes para a decisão final. 
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Por fim, o narrador das corridas, que é um dos personagens mais estimados 

pelos vaqueiros, uma vez que ele não só os apresenta, mas também o seu cavalo, a 

sua equipe de vaquejada e a sua exibição na pista de competição.  

O locutor narra as corridas numa cabine localizada no início da pista (8). A 

sua função é chamar os vaqueiros para sua apresentação, mediante o seu número 

de inscrição ou senha, e narrar a corrida do vaqueiro, divulgando os patrocinadores 

do evento e anunciando as próximas vaquejadas que ocorreram no Nordeste 

brasileiro.   

Em uma vaquejada participam dois e três locutores, que se revezam durante 

todo o evento para realizar as narrações. A chamada de cada vaqueiro, que pode 

estar inscrito representando a si mesmo ou o grupo que o patrocina, é feita pelo 

locutor através do número de inscrição de cada competidor contido numa ficha onde 

consta também o nome do vaqueiro e da sua equipe. Após cada puxada, o locutor 

anota na ficha os pontos que foram realizados pelo competidor em cada “puxada de 

boi”.  As fichas servem também para que o locutor divulgue o grupo ou o parque de 

vaquejada que o vaqueiro está representando. Durante as corridas dos vaqueiros na 

competição, o locutor lança mão das fichas para fazer constantemente a divulgação 

das vaquejadas que serão realizadas nas semanas seguintes e dos 

empreendimentos comerciais que patrocinam o evento e os vaqueiros. 

As narrações das corridas são acompanhadas de músicas de forró, tocadas 

no som ambiente da pista de competição, que podem ser transmitidas por 

caminhões ou por caixas de som colocadas em vários setores do parque. As 

músicas são apresentadas como um modo de identificação dos vaqueiros ao 

universo sertanejo tocado pelos cantores solo e bandas de forró conhecidas do 

público da vaquejada, como Amado Edílson, Calcinha Preta, Aviões do Forró, 

Alcimar Monteiro, dentre outros. 

O locutor da vaquejada nas competições também descreve na sua narração 

o mesmo ritmo das músicas de forró que destacam o universo do vaqueiro. Um 

locutor na vaquejada de Santo Antônio do Salto da Onça, ao ver um vaqueiro com 

boné rosa no momento da sua apresentação, enfatizou: “Rapaz com o boné rosa é 

para encabular, não é não?” Na vaquejada de Caicó, o locutor relacionou o clima 

que estava nublado a animais e à mulher: “Hoje o clima tá bom para pegar orelha de 

bode, de porco e de mulher.” Na mesma vaquejada, proclamou ainda “boi para 

correr, cachaça para bebê e mulher para farrear.”  
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No caso da masculinidade evidenciada no discurso dos locutores, esta 

encontra-se baseada na perspectiva de que o macho pode e deve agir associando a 

sua honra ao universo masculino, do qual a mulher e competição seriam os 

substratos identitários que auxiliam na elaboração do fazer e ser vaqueiro. Essas 

falas também destacam a idéia de que a representação do vaqueiro é reproduzida 

não apenas pelos seus competidores, mas também pelos personagens que auxiliam 

na realização do evento, como bandas de forró, locutores, dentre outros.  

É evidente que a vaquejada adquiriu uma feição nova com as mudanças, 

mas a construção da masculinidade dos vaqueiros ainda permanece interligada com 

as práticas do passado. Contudo, esse momento também se relaciona com o 

presente. 

Por isso, a partir do contexto exposto, é preciso especificamente discutir 

como a vaquejada se processa a cada fim de semana nos parques de vaquejada. 

Para tanto, utilizou-se a vaquejada do Porcino Park Center, que será descrita como 

exemplar para se ver como se desenvolve um evento de vaquejada. 

 
 
2.3 A VAQUEJADA: UMA CIDADE ITINERANTE  

 
   

 A pesquisa realizada nos parques de vaquejada do Rio Grande do Norte 

conduziu a que se viesse a associar o contexto à imagem de uma cidade itinerante. 

A explicação para isto advém tanto dos deslocamentos constantes dos vaqueiros em 

torno dos seus grupos de amigos e de seus concorrentes, dos componentes das 

competições e de populares, quanto das mudanças freqüentes para as cidades e da 

profusão de eventos programados durante as competições. Os parques de 

vaquejada, por isso, terminam sendo espaços não apenas físicos, mas também 

sociais, que permitem expressões diversificadas de ser vaqueiro. 

 De acordo com Barbosa (2006, p.92), o evento pode ser pensado como uma 

pequena cidade, em razão de o parque de vaquejada ser “caracterizado por práticas 

sociais bastante distintas, que nos permite perceber o parque como se fosse uma 

“cidade”, dividida entre a zona residencial e a zona central”.  

 Essa concepção de cidade, por parte deste autor, é construída a partir das 

práticas sociais diferentes realizadas nos parques, bem como do sentido atribuído às 
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organizações espaciais dos caminhões dos vaqueiros. Tais espaços são 

considerados como casas e as outras partes da estrutura do parque de vaquejada, 

como a pista de competição, os clubes para festa, o comércio, dentre outros, são 

vistas como espaço público da rua. Esta associação espacial ao universo social é 

também abordada por Da Matta (1997), nos seus estudos sobre o modo como o 

público e o privado são praticados no Brasil.  

 

Quando digo então que “casa” e “rua” são categorias sociológicas 
para os brasileiros, estou afirmando que, entre nós, estas palavras 
não designam simplesmente espaços geográficos ou coisas físicas 
comensuráveis, mas acima de tudo entidades morais, esferas de 
ação social, províncias éticas dotadas de positividade, domínios 
culturais institucionalizados, e por causa disso, capazes de 
despertar emoções, reações, leis, orações, músicas e imagens 
esteticamente emolduradas e inspiradas. (DA MATTA, 1997, p.15) 

 

 Partindo-se desse princípio, vê-se que as associações ao espaço não se 

referem apenas a construções geográficas, mas sociais, resultantes da presença de 

valores e idéias culturais institucionalizadas pelas relações sociais.  

 Diante dessas perspectivas apontadas, busca-se ampliar a discussão sobre 

a casa e a rua, com vistas a apreender a vaquejada não simplesmente como uma 

cidade, no sentido de uma estrutura física construída, nem como um ambiente 

apenas composto de diversidades sociais, mas como um espaço itinerante vinculado 

ao conjunto frenético das competições e dos momentos lúdicos do evento. A junção 

desses aspectos torna esse evento itinerante exatamente porque os parques de 

vaquejada caracterizam-se pela dinamicidade dos seus personagens durante a 

realização desta, tanto dos vaqueiros, como dos locutores, calzeiros, filmadores, 

donos de parques de vaquejadas, dentre outros oriundos das cidades.  

 A atuação desses personagens em vários setores do parque dá-se graças à 

estrutura em torno da pista de competição, que é preparada para atender ao ritmo 

frenético da vaquejada, mediante a instalação de vários tipos de comércios e de 

meios para diversão, como as festas no clube, nos espaços dos bares e nos 

caminhões dos vaqueiros. Esse universo proporciona a reunião destes nos 

caminhões, em volta deles e em torno da pista de competição, provocando 

deslocamentos significativos desses atores, que têm o único fim de se 

sociabilizarem na vaquejada. Tais movimentações são tentativas de inserção e de 

manutenção dos seus círculos de amizade. Uma vez encontrado um amigo numa 
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das várias partes do parque, isto já pode ser alvo de brincadeiras, de convites para 

beber, para ir à festa, para paquerar ou para falar de mulheres, para negociar 

cavalos ou para fazer contatos para as próximas vaquejadas. 

 Assim, no tópico posterior, pretende-se descrever as observações feitas, por 

este pesquisador, nas vaquejadas, sobretudo no Porcino Park Center, discutindo, à 

luz das interações sociais, a organização estrutural do local e apontando para o 

modo como os vaqueiros se socializam nesses ambientes, com vistas a demonstrar 

os significados atribuídos à masculinidade no espaço do parque de vaquejada. 

 

 

2.3.1. Localizando o Porcino Park Center 
  

  

 Diferente dos vários parques de vaquejadas pesquisados que se localizavam 

fora das cidades, o parque do Porcino Park Center, em Mossoró-RN, situa-se na via 

urbana, mais especificamente na Avenida “Duodécimo Rosado”, s/n, bairro “Santo 

Antônio”. Trata-se de uma zona comercial, onde se encontram revendedoras de 

veículos novos e usados. Em frente ao Parque, há, por exemplo, três lojas do 

mesmo grupo (o Porcino) que comercializam automóveis. Aliás, o fato de grande 

parte do patrimônio do referido Grupo se localizar próximo ao parque de vaquejada 

torna este um espaço de divulgação de seus empreendimentos comerciais. Durante 

a competição, por exemplo, esse espaço se apresenta como alternativa para fazer 

negócios com vaqueiros, patrões e o público que comparece ao local. Além da 

comercialização de automóveis, o Grupo ainda investe na venda de gás de cozinha, 

de eletrodomésticos e de imóveis que se situam em outros locais da cidade de 

Mossoró.  

 O espaço da vaquejada do Porcino, composto da chamada casa e da rua, 

permite sociabilizações diferenciadas entre os seus personagens, que configuram 

expressões distintas da noção de vaqueiro. No primeiro, observa-se a casa, 

configurada pelos caminhões dos vaqueiros, localizados tanto por trás do brete (ou 

currais por onde o boi entra na pista) como no terreno que se situa do outro lado do 

lago. A casa, nesse aspecto, pode ser entendida como um espaço reservado aos 

vaqueiros que permite o encontro de amigos, de familiares e da organização do seu 

cotidiano durante as competições.  
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 No segundo, situa-se o espaço da rua, baseado na parte exterior do parque, 

assim como no seu interior, constituído por cinco bares, a pista de competição e o 

corredor, que se apresenta entre a pista de competição e o clube que promove 

festas durante os três dias da vaquejada. É o local que permite o encontro mais 

abrangente entre os diversos competidores, patrões e populares, tornando-se um 

espaço estratégico para se consolidar a afirmação social dos vaqueiros. Isso porque, 

nesse espaço, estes têm a oportunidade de serem vistos e aprovados socialmente, 

uma vez que todos os personagens da vaquejada estão acompanhando a sua 

apresentação na pista de competição.  

  Os vaqueiros podem explorar essa visibilidade fazendo apresentações, 

puxando, correndo, passeando ou corrigindo o seu cavalo. E mais: podem também 

explorar a congregação dos variados atores sociais na vaquejada para construir 

amizades, consumir bebidas alcoólicas, brincar, conversar e se divertir. Todos esses 

aspectos são maneiras de praticar relações sociais que exprimem encontros com o 

universo da masculinidade.  

Observando a partir da lógica da casa e da rua, observa-se que a vaquejada 

não é um ambiente estático, mas dinâmico, ou seja, é um espaço onde se pode ser 

englobado pelo outro, quando os atores se vêem envolvidos por meio de situações 

sociais específicas (DA MATTA, 1997).  

 Na rua, por exemplo, determinados vaqueiros podem se relacionar como 

amigos e compadres. Já na casa, em determinadas circunstâncias, a 

impessoalidade pode se apresentar entre os vaqueiros e entre os membros da sua 

equipe, quando estes negociam cavalos e analisam o momento da corrida na 

competição. Todavia, nesses espaços, há em geral uma tendência para a 

pessoalidade, no que diz respeito à casa, e para a impessoalidade, no caso da rua.  

 A casa e a rua na vaquejada são constituídas provisoriamente durante a 

realização do evento. Chegando ao parque, os vaqueiros estendem uma espécie de 

tenda, ou toldo, que se conecta do caminhão ao chão por meio de barras de ferro. 

Assim se constitui a residência provisória desses personagens, a qual serve de local 

para o seu repouso, sua alimentação, a alimentação dos cavalos e a sociabilização 

dos vaqueiros.  

 Os caminhões são enfileirados no parque de um lado e do outro, no sentido 

de formar caminhos entre eles, como se fossem várias ruas de um pequeno bairro 

de cidade. Essas ruas são fundamentais para o trânsito de carros e de populares 
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que vêm para o evento ou que simplesmente se deslocam até os caminhões dos 

vaqueiros.  

 No Parque Porcino, o movimento é tão intenso e tamanha é a quantidade de 

carros, que se costuma deslocar um guia para orientar o estacionamento dos 

automóveis adequadamente, ou seja, o trânsito e o estacionamento dos veículos 

são organizados respeitando-se as ruas principais conectadas à arena de 

competição. Tal foi o que se deu quando se realizou o trabalho de pesquisa no local.  

 Nesse setor do fluxo de veículos, há a entrada e a saída constante de carros 

do público, geralmente amigos, às vezes familiares e patrões dos vaqueiros, que 

vêm assistir à vaquejada. O movimento, na ocasião, era tão intenso que 

congestionava a passagem dos caminhões que constantemente transportavam os 

bois do parque. Esse transporte é realizado sempre quando o gado está cansado, 

ou quando a sua cauda foi arrebentada, ou, ainda, quando se troca o rebanho pela 

mudança de fase na competição. 

 Diante das perspectivas apresentadas, percebe-se que a vaquejada é 

norteada por espaços que auxiliam na representação social do evento e dos seus 

personagens. Tal percepção leva a que se passe a abordar a estrutura desses 

espaços e suas influências nas práticas dos vaqueiros. 

 

 

2.3.2 A Estrutura e a Organização Social do Porcino Park Center: a Rua 
 

 

 No Porcino, a conhecida rua, em termos geográficos, é o meio que propicia 

não apenas a interação dos vaqueiros com os setores do parque, mas também o 

desenvolvimento de relações diversificadas entre os populares presentes na 

vaquejada. A estrutura do referido parque, em torno da pista de competição, facilita 

a prática dessas relações sociais, pois é constituída de dois estacionamentos, de um 

clube para festas, de bares, de uma lagoa para pesca e de uma pista de vaquejada. 

É o que pode verificar na Figura abaixo:  
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Figura 02 – Desenho do Porcino Park Center – Mossoró-RN.  

 
                        Fonte: Porcino Park Center com Adaptação de Marcos Queiroz, 2007. 
 
 

O estacionamento (2) localizado na entrada do parque é destinado aos 

transportes do público, como carros, motos e motocicletas. Esse lado é reservado 

para os populares porque, por trás da pista de competição, se localiza o 

estacionamento para os caminhões dos vaqueiros (8). 

A pista de competição inclui à sua volta cinco bares e restaurantes (4), dos 

quais, um está localizado ao lado da porteira principal; dois, em frente às 

arquibancadas, o quarto, no estacionamento dos vaqueiros e o quinto, por trás das 

arquibancadas, dispondo, inclusive, ao seu lado, de um lago para pesca (9). Os 

bares e a pista de competição são munidos de um serviço de som, o que possibilita 

a alternância da locução da competição com as músicas de forró.  

Diferentemente dos outros quatro bares e restaurantes que se limitavam a 

vender refeições e bebidas ao som desse tipo de música, o primeiro bar, no período 

da tarde, promovia festas ao vivo, com músicas de forró e, às vezes, também de 

pagode. Como se vê, a vaquejada se torna eclética, à medida que o forró passa a 

não ser o único aspecto que referencia o simbolismo do vaqueiro. Na 

contemporaneidade, este é um ser da cidade com hábitos que não são exclusivos 

de quem vive no sertão. Ele também expressa o modo de ser e viver da vida urbana. 

Isso foi percebido nas conversas com os vaqueiros, os quais demonstraram ter 

preferências diversificadas nos estilos de músicas, como forró, pop rock, sertanejo, 

dentre outros.  

 

1. Entrada  
2. Estacionamento 
3. Currais de bois 
4. Local de 
barracas e de 
bares 
5. Pista de 
competição 
6. Clube para festa 
e escritório para 
inscrição 
7. Baias de cavalos 
8. Estacionamento 
para os vaqueiros 
9. A lagoa e um bar 
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Música boa, forró. Qualquer música. Música sendo boa: sertanejo, 
forró, rock nacional. (informação verbal)  
 

Forró, sertanejo. O forró não sei assim. Eu gosto de todo tipo de 
música. Só que o forró e a música sertaneja eu acho que tem mais a 
ver com a vaquejada com esse esporte e por eu gostar desse 
esporte me leva a mais escutar esse tipo de música. Combina mais. 
(informação verbal)  
 

O forró pezinho-de-serra é o meu mal. Todo o final de semana. [...] 
O ritmo nordestino. O sangue nordestino corre nas minhas veias. 
Para você ver a gente tá aqui conversando, fazendo essa entrevista, 
e o som tá ligado ali. A gente gosta mesmo e dá gente mesmo. É 
inexplicável. (informação verbal)  
 

Eu gosto do rock nacional. Eu adoro escutar um rockzinho assim, 
mas eu escuto sempre só assim num canto porque eu sei que a 
maioria do povo gosta de forró. E música country. Quando eu vou 
viajando no caminhão eu escuto muita música Country. Gosto de 
country porque lembra sempre o cavalo. Sempre o pessoal que 
anda comigo anda em cima durmindo no quarto e como eu gosto 
sempre de viajar a noite, tá todo mundo durmindo, eu coloco os 
meus CD e vou ouvindo ali. Também eles trocam e colocam os CD 
deles eu também não falo nada não. (informação verbal)  
 

      Os relatos dos vaqueiros acima evidenciam que estes apresentam 

interesses por estilos musicais diferentes, o que demonstra haver formas diferentes 

que identificam esses personagens. Nesse sentido, há os vaqueiros que gostam de 

forró, como o vaqueiro X, Washington e Gilberto Poliplex, os quais tendem a 

valorizar as festas de forró nas vaquejadas. 

    Diante do número significativo de afirmações expostas, percebe-se que os 

vaqueiros de vaquejada têm uma maior identificação pelas chamadas “raízes 

nordestinas”, como o forró pé-de-serra, bem como pelos conhecidos estilos 

eletrônicos combinados no forró. Isso é natural, tendo em vista que os parques de 

vaquejada propagam muito o forró pelas festas nos clubes, pelos sons tocados nos 

caminhões dos vaqueiros e no som ambiente das competições. Por outro lado, isso 

não implica um desinteresse por outros estilos musicais, tais como rock, sertanejo e 

country, como mencionaram os vaqueiros X e Cona.  

  Tais referências levam a se pensar que as preferências ecléticas dos 

vaqueiros de vaquejada demonstram haver modelos distintos de ser vaqueiro e de 

ser “macho”. Contudo, mesmo diante das opções variadas nos estilos musicais, 

ambos os vaqueiros mencionados contribuem para a construção da masculinidade 
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mediante suas presenças como competidores nas corridas e nas práticas cotidianas 

do evento.  

 Voltando às outras divisórias da estrutura do parque, nesta há dois bares e 

restaurantes que se localizam na parte frontal da pista de corrida (4), fazendo 

fronteira com o corredor de passagem dos vaqueiros que se liga à porteira principal, 

e situando-se em frente das faixas de puxamento (5). Além desses 

estabelecimentos, há, entre a pista de competição e o espaço reservado aos 

ambulantes, o clube para as festas, tendo ao seu lado o escritório onde são feitas as 

inscrições dos vaqueiros para competir.  

 Essa área – a dos dois bares e do clube - termina por ser uma das mais 

movimentadas, tanto em público quanto em vaqueiros, concentrando um maior 

consumo de bebidas variadas, com ou sem teor alcoólico. Os que vão ali, em geral, 

o fazem para se alimentar, ou conversar e assistir à competição, ou, ainda, para 

comparar acessórios diversos, sejam relacionados com a vaquejada, sejam de 

ordem estética.  

 Já com relação à culinária utilizada pelos vaqueiros e pelos populares, esta 

se conecta ao universo alimentar do sertão. Exemplo disto são as cachaças, as 

buchadas, as paneladas, as carnes de cabra e de boi, assadas e cozidas. Por outro 

lado, também se constatam hábitos culinários contemporâneos da cidade, como os 

conhecidos espetos de carne, de frango, de coração e de queijo.    
 Quanto às vendas de artigos variados, vê-se que as de utensílios de couro 

são feitas mais para os homens do que para as mulheres, pois há mais 

equipamentos para aqueles do que para estas. Os cintos, as botas, os chapéus são 

produtos bastante consumidos, pois as pessoas os adquirem para virem a se 

assemelhar a um cowboy ou a um vaqueiro.  

 No que diz respeito às vestes das pessoas que vão assistir à vaquejada e as 

vestimentas dos vaqueiros, estas se assemelham. Uma pequena diferença está no 

fato de os vaqueiros utilizarem botas de couro, calças jeans e o chicote ou macaca, 

que é utilizado para competir no evento. Este geralmente é carregado pelo vaqueiro 

mesmo quando ele não está correndo. Aliás, ao andarem com o chicote, eles 

costumam reproduzir as práticas de chicotear os cavalos, batendo nas próprias 

pernas, nas mesas, nas cadeiras e nas cercas. Bater em si mesmo ou em alguma 

coisa é um modo de demonstrar a sua virilidade como vaqueiro, atualizando o seu 

referencial simbólico como competidor de vaquejada. Assim, os vaqueiros parecem 
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utilizar a diversidade dos produtos de um capital simbólico urbano e rural para 

sustentar o universo simbólico da vaquejada, vista como um empreendimento 

moderno, esportista e comercial. 

 Se, nas várias barracas de ambulantes, há comércio, tanto de alimentos 

como dos acessórios para os vaqueiros e para o público, no clube parque (6), há 

festas realizadas paralelamente à competição, durante a noite inteira. Os festejos 

são desenvolvidos sob o ritmo de bandas de forró conhecidas no cenário local e 

regional. Os destaques ficam por conta do chamado forró elétrico e do tradicional 

forró pé-de-serra. A diferença é que os primeiros têm um ritmo mais acelerado e 

veloz na ginga do corpo. Enquanto o segundo tem um ritmo mais compassado, 

envolvendo um jogo corporal mais lento e demorado. Isso demonstra formas 

diferenciadas de se praticar a dança, o que repercute no modo como seus 

participantes compreendem a vaquejada, ou seja, se observam o evento como 

espaço democrático do forró, já que este inclui estilos tradicionais e modernos na 

sua execução e na representação da idéia de vaqueiro, como será destacado 

posteriormente. 

 O bar e restaurante que se localiza no estacionamento dos competidores é 

relevante porque há em torno dele uma aglomeração de vaqueiros. Estes ficam ali 

esperando ser chamados pelo locutor da competição para se apresentar. Enquanto 

isso, ingerem cachaças ou se sociabilizam com as pessoas que estão no bar dessa 

região. Nesse mesmo local, situam-se as baias dos cavalos do dono do parque de 

vaquejada (7). Como o nome já diz, é o espaço destinado à estada dos cavalos, 

localizado próximo ao estacionamento dos vaqueiros.  

 O bar e restaurante que se situa por trás das arquibancadas, por sua vez, é 

o menos importante no sentido da aglomeração de populares, principalmente porque 

está próximo a um lago, o qual – ressalte-se - não estava aberto para pescarias 

naquele momento. 

 Como já foi mencionado, o ambiente físico da vaquejada inclui ruas, que se 

destinam a fornecer acesso ao comércio de utensílios, de cavalos, caminhões, 

populares, dentre outros. Tal ambiente funciona como meio para manifestar 

expressões referenciadas ao gênero masculino e feminino, como elementos 

simbólicos estruturantes da noção de homem e de mulher. Essas expressões 

apresentam-se, no universo da rua subjetivada segundo o modo como os gêneros 

masculino e feminino se vêem socialmente no evento.  
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 No tópico seguinte, contemplar-se-á um outro espaço da vaquejada tido 

como casa. 

 

 

2.3.3 O Caminhão: a Casa dos Vaqueiros 
 

 

 O local da casa dos vaqueiros, como se pôde constatar coincide com o que 

é destinado para o estacionamento dos caminhões. No caso do parque Porcino, 

situa-se por trás e do lado da pista de competição. A casa é desenvolvida nos carros 

conhecidos como caminhões de estilo gaiola ou trailer. Ambos os tipos são 

constituídos de compartimentos, dos quais uma parte é destinada para ser a cozinha 

e outra, para os cavalos. 

 Nesses caminhões, foram observados formatos diferenciados segundo a 

condição social de cada vaqueiro ou de cada patrão que investe financeiramente 

para ter o vaqueiro competindo nas vaquejadas. Sendo assim, o modelo de estada 

nos caminhões fica condicionado ao tamanho do investimento financeiro realizado 

para o conforto dos seus membros.  

 Embora a vaquejada seja um esporte ligado às camadas médias e altas, os 

investimentos em caminhões variam segundo o interesse de cada investidor. Há 

aqueles que investem mais e menos no conforto e na comodidade dos seus 

vaqueiros. Do ponto de vista dos caminhões presentes nas vaquejadas, poder-se-ia 

perceber diferentes itens de conforto. Vejam-se abaixo alguns exemplos desses 

modelos. 
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Foto 03 – Sala-de-estar dos Vaqueiros. 

 
                                  Fonte: Acervo particular de Francisco Janio Filgueira Aires, 2007. 

 
Foto 04 – Dormitório. 

 
                                  Fonte: Acervo particular de Francisco Janio Filgueira Aires, 2007.   
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Foto 05 – Dormitório 

 
                                  Fonte: Acervo particular de Francisco Janio Filgueira Aires, 2007. 

 

 Em termos de comodidade e de estrutura para os vaqueiros nas 

competições, os caminhões oferecem diferentes estilos de conforto. Contudo, esse 

espaço é utilizado não apenas para descansar e alimentar os vaqueiros, mas 

também são usados para recepcionar os familiares e companheiros das vaquejadas 

nos seus caminhões. Por isso, é reservado a amigos e familiares, constituindo assim 

um espaço privado que se desenvolve por meio de relações, sobretudo de afinidade 

(DA MATTA, 1997). 

 Durante os três dias de competição, os caminhões ou casas constituem-se 

em ambientes provisórios dos vaqueiros, onde estes constroem relações sociais em 

um local eminentemente privativo. Nos caminhões é muito comum se reunir para 

conversar e para fazer festas com vaqueiros, pessoas da família, amigos e mulheres 

que são conquistadas durante o evento. As festas são produzidas com a ingestão de 

cachaça, de uísque, de refrigerantes, junto com carne de boi, de bode com farofa, 

arroz e feijão.  

 O espaço no caminhão e arredores se constituiu como fonte fundamental 

das observações deste pesquisador, em razão de proporcionar a reunião constante 

de vaqueiros. Por outro lado, a competição também trouxe contribuições para este 

estudo, uma vez que permitiu encontros com vaqueiros e com os populares que 

participavam do evento.  

 Nesse sentido, as perspectivas da casa e da rua nas vaquejadas se 

entrelaçam como fontes complementares, porque ambas situam as experiências dos 

vaqueiros nas vaquejadas do Rio Grande do Norte.  
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 Essas experiências seguiram vários caminhos que possibilitaram as 

reelaborações dos vaqueiros e das vaquejadas em cada contexto histórico. Por isso, 

será observado nas discussões posteriores os sentidos atribuídos aos vaqueiros e 

as competições durante as suas trajetórias no Nordeste brasileiro, especialmente no 

Rio Grande do Norte. 
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3 O VAQUEIRO, A VAQUEJADA E A MASCULINIDADE 
  

 

 A presença dos vaqueiros no sertão nordestino é bastante antiga, porém a 

vaquejada é um evento recente, que carrega sentidos do passado e do presente que 

vão servir para a formação de diversas representações dos vaqueiros, decorridas 

estas de duas vertentes. Uma delas diz respeito à literatura local, que faz uma 

abordagem dos vaqueiros e da vaquejada voltada para o universo da tradição, que 

costuma tratar tanto esses personagens quanto o evento como uma essência do 

passado, considerando tudo o que surgiu depois como uma contracultura. Tal tipo 

de interpretação é norteado pelas reflexões baseadas na historiografia romântica e 

folclorista, configuradas nas idéias de Bezerra (1978), Lamartine (1965), Lamartine 

de Faria (1980), Cascudo (1976, 1956, 1954, 1964, 2000), Koster (1978), Alves 

(1986) e Euclides da Cunha (2002).  

 As reflexões sobre o passado e o presente dos vaqueiros se tornaram, 

assim, oportunas neste trabalho, a partir da percepção de que esses atores 

possuem uma representação social significativa na historiografia nordestina, 

sobretudo no que se refere ao universo da masculinidade durante a apartação37 e, 

por conseguinte, nas conhecidas vaquejadas.  

 A historiografia nordestina considera vaqueiro sinônimo de bravura, coragem 

e heroísmo38, assim cunhado a partir da sua entrada no sertão e permanência na 

região. Seu heroísmo, por exemplo, estava atrelado ao enfrentamento das 

adversidades e diversidades do sertão, como os perigos constantes das florestas da 

caatinga, a resistência nas longas jornadas na condução do gado e a captura deste, 

vista como expressão de sua bravura.  

 

                                                 
37 A apartação era realizada pelos vaqueiros de fazenda, que capturavam o gado no mato para 

separá-lo entre os fazendeiros de uma dada região. A apartação, conforme Cascudo (1976) e 
bezerra (1978), foi o primeiro momento, iniciado no fim do século XIX, que permitiu o surgimento 
da vaquejada. Isso foi desenvolvido através da pega do boi que tentava fugir do cerco dos 
vaqueiros ou até mesmo da boiada, estes corriam atrás do animal no mato e derrubavam-no ao 
chão puxando-o pelo rabo. 

38 Convém ressaltar que a literatura regional também constrói um perfil heróico dos personagens do 
sertão, apresentando os sertanejos e os vaqueiros através de práticas de bravura, seja no 
enfrentamento das condições dadas pela seca, seja na conquista romântica de mulheres, a saber: 
as obras literárias, “Vidas Secas” de Ramos (1989), “O quinze” de Queiroz (1989), e “O sertanejo” 
de Alencar, dentre outras.   
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Quando surge de repente uma rês mais arisca que espirra de mato 
adentro, os vaqueiros mais bem montados, corajosos e afoitos, 
correm atrás do animal [...] penetrando em caatingas de matos 
espinhosos, resvalando sobre as pedras, até chegar o momento 
oportuno de encontrar um local mais aberto. Então, [...] num 
movimento rápido procura agarrar a bassoura [cauda] e fazer a 
puxada. O bicho cai de patas para o ar. (BEZERRA, 1978, p. 9). 
 

 Quando o homem se aproxima, o boi foge para o mato vizinho, e é 
perseguido seguido o mais próximo possível a fim de aproveitar a 
vantagem dos ramos entreabrirem na passagem do animal [...] E 
como a vara na mão direita, quase arrastando pelo solo, galopa sem 
diminuir o passo, voltando a sua posição logo que o obstáculo foi 
transposto, quando atinge o boi, fere-o com a vara e, se o golpe foi 
certo, atira-o ao chão. [...] muitas pancadas são recebidas pelo 
vaqueiro, mas é raro ocasionar-lhe a morte. (KOSTER, 1978, p. 163-
164) 

 

 Apesar dos vaqueiros de fazenda se apresentarem como os primeiros 

propagadores da vaquejada, eles não continuaram realizando as mesmas atividades 

de campo, como ocorria na época da apartação. Isso porque as mudanças ocorridas 

no cenário nordestino, especialmente no contexto dos vaqueiros, com a substituição 

da apartação pela vaquejada, no início do século XX, apresentavam, de acordo com 

a historiografia do Rio Grande do Norte, tais atores sociais relegados a um papel 

secundário nas transformações estruturais, embora, no âmbito social, estes ainda 

permanecessem como sujeitos reprodutores e produtores da “cultura tradicional”.  

 Na historiografia romântica e folclorista, por exemplo, a figura do vaqueiro de 

fazenda continuava predominando, não dando lugar aos novos personagens e às 

novas situações contempladas no cotidiano das vaquejadas como fenômenos da 

cultura: “O gesto afoito da derrubada podia correr como uma técnica decorrente do 

campeio, mas a verdadeira exibição de força ágil, provocadora de aplausos e 

criadora de fama era no pátio da fazenda, sobre as regras inflexíveis da tradição 

vaqueira.” (CASCUDO, 1976, p. 17). Esta perspectiva é também confirmada por 

Bezerra (1978, p. 8), ao afirmar que “a vaquejada é apenas um prolongamento da 

apartação.”  

 Tais autores, mesmo percebendo os contextos em mudança, preferem 

valorizar em suas análises a idéia da vaquejada conectada ao universo do passado, 

embora a referência devesse se pautar pela característica de que “os concorrentes 

da vaquejada raramente são vaqueiros, pois pertencem aos níveis letrados e 

dominadores.” (CASCUDO, 1976, p. 15). 
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 Alves (1986) pode também ser lembrado nessa discussão, uma vez que 

percebe a evolução histórica da vaquejada no Nordeste, especialmente na região do 

Seridó-RN, pela presença de doutores e de políticos como vaqueiros, associando o 

evento ao esporte. Embora tenha percebido essa mudança, este autor restringe sua 

descrição quando procura exaltar os feitos dos seus personagens pelo heroísmo, 

honra, coragem e valentia, remetidos a uma construção natural do ser vaqueiro. 

 

É no Brasil que a vaquejada surge como esporte arriscado, 
selvagem, considerado por muito como esporte bárbaro, ou melhor, 
como esporte de cabra-macho. [...] Não é um esporte de técnicos. As 
maiores regras da vaquejada são: sangue frio, coragem, rapidez e 
concentração. O mais velho ensina o mais moço. Começou a 
vaquejada com as apartações, na terra do gado, nas fazendas.” 
Quem nasce vaqueiro permanece vaqueiro, vem no sangue, vem do 
berço. Quem nasce vaqueiro, luta por isso, se dá, não pára, se liga 
cada vez mais.( ALVES, 1986, p. 174)  
 

 Essas mudanças, uma vez estabelecidas, permitem entender-se que os 

modelos de masculinidade, no contexto da vaquejada, não são os mesmos que se 

apresentavam no contexto dos vaqueiros de fazenda. Este estudo, por exemplo, 

busca conduzir a uma perspectiva de que os vaqueiros não são figuras congeladas 

no tempo, como foi abordado pelos historiadores românticos e folcloristas, mas 

atores em transformação nas vaquejadas, resultantes das suas práticas e de um 

capital simbólico associados ao processo da indústria cultural.  

 Hoje, vista como espetáculo, a vaquejada se torna o palco propício para a 

demonstração dos inúmeros fazeres de vaqueiros. Nas pistas de competição, esses 

personagens disputam o prestígio de ser campeão, tornando a concorrência mais 

acirrada e oportuna, que permite sentidos diferenciados da noção de vaqueiro.  

 A industrial cultural, por sua vez, transmite este contexto de disputa pelo viés 

romântico, uma vez que as suas representações são disseminadas pelas festas de 

forró, realizadas nos clubes dos parques de vaquejada, e pela mídia, que reproduz 

as músicas tocadas pelas bandas de forró em diversos meios de comunicação.  

 Neste contexto da vaquejada contemporânea, Barbosa (2006) é o pioneiro 

na análise dos vaqueiros desse evento como fenômeno cultural dinâmico e em 

constante mudança, configurado no seu livro “Valeu boi! O negócio da vaquejada.” 

Essa análise é a única que tenta entender a vaquejada como uma reelaboração 

cultural, agora incorporada pela lógica do negócio. Por isso, ele faz um estudo da 
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história da vaquejada e dos papéis de gênero no evento, sobretudo tentando apontar 

que os vaqueiros são personagens culturais reinventados histórica e culturalmente39.  

 Este autor preocupou-se em apreender a vaquejada notadamente pela 

“lógica do negócio”, em que consumo significa reinvenção da cultura, como afirmou: 

“entendo a vaquejada como “produto cultural” à medida que consegue instaurar um 

processo cujos desejos de consumo “individual, irrefletido e irracional” se 

transformem em demandas e atos socialmente regulados”. (BARBOSA, 2006, p. 82) 

 Essa mesma lógica, a do negócio, está presente na reflexão sobre a 

inserção dos animais, ao afirmar que o cavalo é “uma máquina, socialmente 

adestrada, para “fazer dinheiro” aquele que partilhe a maior parte do seu dia com a 

intimidade com o seu cavalo ensinando-o às manobras que o ajudarão a derrubar o 

boi e a erguer o troféu na arena dos campeões”. (Barbosa, 2006, p.109) 

 Assim como o cavalo se apresenta como uma máquina preparada para 

ganhar prêmio, o vaqueiro deve ser um personagem que responda insistentemente 

à sua fama de campeão, pois, segundo Barbosa (2006, p.114), “Ser vaqueiro 

desportista é essencialmente tornar-se visível [...] ter fama é gozar de um prestígio 

tal que toca as raias do universo masculino. O campo da masculinidade é muito 

movediço, por isso há a necessidade quase incessante, de prová-la ao tempo todo”. 

Embora a vaquejada envolva a questão do negócio como central na 

construção da masculinidade dos vaqueiros, busca-se, neste estudo, adentrar ainda 

mais, na ótica dessa lógica, no campo de suas relações sociais, baseando-se numa 

perspectiva antropológica. Isto porque, na vaquejada, há práticas que remetem a 

representações de gênero, de espaço, de tempo e de idade, entre outras.  

Sendo assim na vaquejada, os patrões e os vaqueiros são estimulados a 

vivenciar tanto uma impessoalidade no que diz respeito à concepção do evento 

como um negócio em que se investe para obter dinheiro e fama, quanto uma 

pessoalidade produzida nas relações sociais ali estabelecidas. Por isso, alguns 

patrões enfatizam que a vaquejada é um lugar para se fazer amizades, para relaxar 

e para estabelecer sociabilidade. No contexto da vaquejada, “relaxar” significa 

                                                 
39 Contudo, mesmo essa pesquisa tendo semelhanças com a perspectiva de Barbosa (2006), não se 

fará uma arqueologia histórica da vaquejada e das relações de gênero como este autor fez. O que 
se pretende é utilizar algumas vertentes apresentadas por este autor, para pensar a masculinidade 
construída nas relações entre os vaqueiros e a sua história de vida, mas observando as diferentes 
expressões desses personagens, reveladas nas suas especificidades. 
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desenvolver atividades tais como participar das disputas nas pistas de competição, 

efetuar compara de cavalos, contratar vaqueiros etc.  

Quanto ao negócio, este exige posturas diferentes, segundo a posição social 

de cada componente. Para o vaqueiro, o negócio se constitui uma fonte para ganhar 

dinheiro e fama através da conquista de prêmios. Enquanto para os patrões40 a 

vaquejada consiste em um negócio no qual investem recursos financeiros para 

conquistar dinheiro e fama, não representando para si um meio de sobrevivência.  

 Nesse contexto, os vaqueiros contemporâneos congregam diversos atores 

sociais, que expressam formas de comportamento múltiplas. Uma bem típica é a do 

consumo de bebidas alcoólicas, por parte de uns, consumo este que parece conferir 

ao competidor o “controle dos seus nervos” durante as situações tensas das 

competições. Há, porém, aqueles que não se utilizam desse tipo de consumo como 

artifício de sua afirmação, porque percebem que as bebidas com teor alcoólico 

provocam dificuldades num seu melhor desempenho nas competições.  

 Há ainda aqueles que vão às festas de forró, enquanto outros não o fazem 

porque estão pensando na competição, preferindo dormir para descansar. Há 

também os que não paqueram porque estão com a família, enquanto outros o fazem 

porque estão sós. E tem mais: há uns que adotam todos esses tipos de práticas.  

 Em todas estas circunstâncias, as práticas desses personagens se 

apresentam como singularidades construídas historicamente, cunhadas a partir de 

sua origem, escolaridade, posição social e relações baseadas em redes sociais. Tais 

componentes podem funcionar estrategicamente como marcas de trajetórias 

históricas que permitem a formação e o desenvolvimento da noção de vaqueiro.  

Sendo assim convém discutir, no próximo tópico, a trajetória do vaqueiro e 

da vaquejada, apontando as regras que determinam o modo como os participantes 

devem se apresentar na competição contemporânea. 

 
 

                                                 
40 Na linguagem dos vaqueiros, o patrão é aquele que investe na vaquejada, pagando salários e 

inscrições para competir, bem como aquele que compara cavalos e caminhões para as 
competições. Assim, nesta investigação, utiliza-se somente a fala daqueles vaqueiros que podem 
envolver os que vivem somente da vaquejada, conhecidos como profissionais. Os denominados 
amadores, que não vivem apenas da vaquejada, também denominados de categoria para patrão, 
estarão sendo considerados.  Os patrões, convém registrar, não têm a vaquejada como um meio 
de vida, mas como um negócio que os conduz apenas a se arriscar nas competições como 
corredor na categoria amador. 
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3.1 A PEGA DE BOI, A VAQUEJADA DE MORÃO E A VAQUEJADA 

CONTEMPORÂNEA  

 

 

 Das mudanças processadas historicamente nas vaquejadas, as regras foram 

as que mais influenciaram definitivamente no modo de ser vaqueiro. As regras das 

vaquejadas foram se aperfeiçoando no decorrer do desenvolvimento do evento, 

porém não significa que esse evento esteja somente se transformando, sem haver 

relações entre “a pega de boi”, “a vaquejada de morão” e a vaquejada 

contemporânea.  

 Apesar das mudanças nas vaquejadas contemporâneas, realizadas para 

atender à realidade mercantil e competitiva do esporte, essa modalidade não se 

desconecta totalmente do universo do passado. A relação entre ambos os espaços 

temporais é construída pelo modelo de “puxar o boi” pelo rabo, pela corrida atrás do 

boi em cima de cavalos, e pela disposição competitiva e de lazer que norteia a 

vaquejada.  

 Todas as fases também apresentaram posturas em que os vaqueiros 

conduziram práticas que apontavam para modelos de masculinidade diferenciada. 

Para conhecer essas transformações que conduziram as vaquejadas ao universo 

das regras oficializadas como esporte, apresentar-se-á a seguir, comparativamente, 

“a pega de boi”, “a vaquejada de morão” e a vaquejada contemporânea. 

 Sobre a “pega de boi41”, podem-se elencar algumas das suas características 

fundamentais. Nessa “pega”, o vaqueiro podia interceptar o boi em qualquer lugar, 

mas isto era feito no mato. Tal prática acontecia porque a atividade do vaqueiro era 

transportar o gado de uma região para outra, ou de conduzir o gado para se 

alimentar no pasto, ou, ainda, de correr atrás de gado para separá-lo e marcá-lo.  
                                                 
41 Atualmente no Rio Grande do Norte tem ocorrido pega de boi como a que se presenciou em São 

José de Mipibu. Esta foi reinventada pelos seus personagens na tentativa de reproduzir os 
modelos de competição do passado, mas com algumas modificações, para se adequar à realidade 
do presente. Percebeu-se que esse novo movimento tenta reproduzir a tradição da pega de boi do 
passado, como sendo a verdadeira vaquejada e a verdadeira expressão do vaqueiro e do sertão. 
Isso porque os vaqueiros não pagam para correr e nem são premiados com prêmios expressivos. 
Eles correm um de cada vez, devendo devem pegar o boi em campo limpo e, em seguida, em 
campo fechado. Já as adaptações ocorrem no sentido de que o boi é pego dentro da pista de 
vaquejada, sendo que o ganhador do desafio será aquele que pegar o boi em menor tempo 
durante percurso no mato e na pista de competição. Esta é muito semelhante à da vaquejada de 
morão, pois é formada pelo pau-pic e traçada por madeiras pontudas e arame ou somente traçada 
por madeira sem ser pontiaguda. Ver em apêndice M - as fotografias da pega de boi em São José 
de Mipibu. 
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 De acordo com Cascudo (1976), a captura do gado era desenvolvida 

mediante o uso da vara de ferrão ou pela puxada pelo rabo42, inaugurando as 

primeiras práticas que desenvolveriam nas vaquejadas. O uso da vara de ferrão se 

desenvolvia pela corrida e, por conseguinte, pelo toque ao lado do boi, para que este 

fosse derrubado ao chão. Enquanto que a puxada pelo rabo foi a que mais se 

adaptou à Região Nordeste, tendo em vista que era apenas pegar pelo rabo do boi e 

jogá-lo ao chão. 

 Segundo Alves (1986) essa prática para pegar boi no mato denominado de 

marueiro43 ou barbatão tornava os vaqueiros e os cavalos respeitados entre os seus 

participantes. Muitos vaqueiros recebiam a fama de heróico porque buscavam pegar 

boi desse tipo no mato. Sendo assim, os fazendeiros percebendo essa busca dos 

vaqueiros em realizar esse feito ofertavam o prêmio de correr três bois em frente da 

fazenda por cada barbatão pego. Isso se tornou tão recorrente que os vaqueiros 

exigiam pegar esse animal se fosse concedido correr boi em frente das fazendas. 

De acordo com Alves (1986, p.18) essa prática se generalizou tanto que a exigência 

dos vaqueiros se fundamentava na condição de que “se os fazendeiros não 

quisessem dar o gado para correr morão44, os vaqueiros não tinham nenhum 

interesse de pegar gado para apartações.”  

 A vaquejada de morão ou apartação eram realizadas no interior de um pátio 

da fazenda, onde os vaqueiros se desafiavam num espaço de chão batido e duro. 

Estes corriam um de cada vez. Aquele que mais se destacasse na “puxada do boi” 

ganhava o desafio. O vaqueiro podia correr atrás do boi em qualquer espaço do 

pátio da fazenda.  

 Esse período passou por transformações decorrentes da separação da 

apartação da vaquejada, provocadas por mudanças no manejo do gado e, 

conseqüentemente, pela representação social dos vaqueiros.  

 De acordo com Barbosa (2006), essa separação da vaquejada da apartação 

teve como elemento crucial a inovação na pecuária, pela passagem da pecuária 

                                                 
42  Embora a atividade do vaqueiro com o gado já se desenvolvesse desde o século XVI, o período da  

pega de boi pela vara de ferrão e pela puxada pelo rabo foi constatado por Cascudo (1976) apenas 
no fim do século XIX.  

43 O boi barbatão ou marueiro é aquele que fugia do rebanho do gado, reconhecido pelos vaqueiros 
de fazenda como um boi valente e brabo. Para se aprofundar sobre o assunto veja os livros de 
Bezerra (1987) “Retalhos do Meu Sertão” e de Alves (1986) “Vaqueiros e Vaquejadas”. 

44 Segundo Alves (1986) correr morão era pegar boi no pátio da fazenda. 
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extensiva45 para a pecuária intensiva46, ligada à presença de novas raças de gado 

bovino, nas primeiras décadas do século XX. A presença do gado Zebu (chamado 

de guzerá, gir e nelore), oriundo da Índia para Minas Gerais e, por conseguinte, para 

o Nordeste brasileiro, traria novos modos de se lidar com o gado.  

 Segundo Barbosa (2006), a presença dessa nova raça trouxe duas 

implicações. A primeira foi o cuidado com esse gado pelos vaqueiros em espaço 

fechado, mediante a introdução das cercas de arame farpado nas fazendas, que 

antes não existiam ou eram feitas de pedras e de paus. A outra foi o surgimento, 

junto com a pecuária intensiva, de novas relações de produção e de distribuição que 

estavam em ascensão.  

   
  As empresas frigoríficas e os laticínios nasceram nesse exato 

contexto e podem ser apontados como um dos símbolos dessa 
modernização que dava seus primeiros passos no sentido de 
transformar uma economia agrária e escravocrática em economia 
industrial, fundada no trabalho livre. (BARBOSA, 2006, p. 41) 

 

 De fato, a presença do gado demandava um novo estilo de tratamento a 

estes, pelos vaqueiros, embora, no caso do Rio Grande do Norte, a entrada das 

cercas de arame tenha se dado também em razão das modificações no modelo de 

produção, associadas à presença do algodão, que substituía a pecuária como fonte 

econômica exclusiva. Isto é enfatizado por Lamartine de Faria (1980) e por Cascudo 

(1984), que descreveram que, no final do século XIX e no início do Século XX, a 

pecuária foi sendo substituída pelo plantio do algodão no Seridó e em algumas 

cidades do Rio Grande do Norte, como Mossoró, Jardim do Seridó, dentre outros.  

Segundo tais autores, as transformações foram avançadas, principalmente 

pelas ocorrências de secas contínuas, nesse período, que flagelavam muito os 

gados e causavam muitos prejuízos aos fazendeiros. Essas situações 

proporcionaram a entrada do algodão como atividade econômica exclusiva do 

sertão.  

                                                 
45 A pecuária extensiva era a que se desenvolvia pela criação do gado solto no mato, que depois era  

capturado e separado segundo o direito de cada fazendeiro sobre os animais, tornando-se 
conhecida essa atividade como apartação.  

46 A pecuária intensiva se desenvolve pelo cercamento e acompanhamento contínuo do boi durante 
todas as suas fases de evolução. 
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 A chegada desse modelo agrícola no sertão passa a reduzir o espaço para a 

criação do gado nas fazendas, restringindo, conseqüentemente, o número de 

vaqueiros de fazenda na região. Isto ocorria porque, em vez do gado ser criado 

solto, em campo aberto, como era feito anteriormente, passa a ser cuidado em 

propriedades cercadas, eliminando a necessidade de se utilizar um elevado número 

de vaqueiros para transportar e para pegar o gado que se dispersava no mato.  

 Essas mudanças em relação à competição promoveram o advento dos 

currais, que serviram de base para que os vaqueiros limitassem as suas corridas 

atrás dos bois próximos às fazendas. Tais mudanças fariam ressurgir o termo 

morão47 para as novas mudanças nas vaquejadas que não é relatada pela maioria 

dos autores regionalistas, mas que é mencionada por Alves (1986) e pelos 

vaqueiros contemporâneos. 

 Alves (1986) faz uma leitura mais apurada da vaquejada entre as 

abordagens dos historiadores românticos, uma vez que utiliza a terminologia esporte 

de vaquejada em lugar de competição de morão. Todavia, esse autor na sua obra 

“Vaqueiros e Vaquejadas” procura perceber a evolução histórica da vaquejada sem 

fazer uma reflexão crítica das novas configurações que se revelavam no evento até 

a década de 70 do século XX. Isso porque privilegiou a descrição dos vaqueiros 

exaltando os seus feitos, a saber: a caça ao boi barbatão e a jornada pelo sertão 

como ação de um desbravador heróico. 

 Vale ressaltar que esse tipo de vaquejada foi um referencial histórico para o 

seu próprio desenvolvimento. Segundo os relatos dos vaqueiros contemporâneos a 

competição de morão48 passou a ser executada pela derrubada do boi entre duas 

faixas, embora essa puxada pudesse ser de arrasto, ou seja, o vaqueiro começava a 

puxar o boi fora das faixas e o soltava no seu interior. Essa derrubada era realizada 

entre faixas que contém 6 metros de largura. Esse tipo de vaquejada trazia alguns 

elementos da pega de boi, como a puxada do boi pelo rabo em qualquer lugar, as 

                                                 
47 Apesar de Cascudo (1984), Bezerra (1978) e Barbosa (2006) não mencionarem nas suas 

investigações a denominação morão, eles e os vaqueiros contemporâneos utilizam de modo 
comum o termo vaqueiro de fazenda, para se referenciar às vaquejadas do passado. Desse modo, 
quando se mencionar vaquejada de morão, estar-se-á referindo-se ao período em que o evento 
era desenvolvido apenas por vaqueiros de fazenda.  

48 Convém ressaltar que a competição de morão ocorre atualmente em algumas regiões do Nordeste, 
porém esta acontece com certas adaptações, a saber: o competidor torna-se ganhador quando 
consegue derrubar o boi mais próximo da porteira de entrada dos bois na pista de competição. A 
principal diferença entre a prática do passado e a do presente é que hoje se derruba boi no interior 
de uma pista de vaquejada, enquanto que naquela época o boi era derrubado em campo aberto.  
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vestes de couro e a presença do vaqueiro de fazenda nas vaquejadas. A pontuação 

desse tipo de competição é contabilizada de acordo com quem fizer isso mais 

próximo possível da entrada do boi na pista de corrida. Por outro lado, o boi podia 

correr para frente e para trás. O que era válido era que o vaqueiro “puxasse o 

animal” para o chão. 

 Por outro lado, a vaquejada continuou sofrendo mudanças na 

contemporaneidade pela sua reelaboração que possibilitou vê-la como uma festa 

propícia a ser um meio de vida. Nesse sentido, a sua reinvenção se tornou um 

negócio, especialmente a partir de 1990, pela sua popularização49 maciça, 

desenvolvida pela mídia escrita, falada e televisiva, junto com o surgimento dos 

parques de vaquejada e das bandas de forró eletrônicas, e pelos volumosos 

investimentos financeiros nas vaquejadas em cavalos, caminhões e vaqueiros 

(BARBOSA, 2006).  

 Isto resultou na desvinculação da vaquejada vista pela prática predominante 

dos vaqueiros de fazenda. Tal fato caracterizou a vaquejada a ser vista como 

atividade esportiva e o vaqueiro como um desportista. Essas denominações tiveram 

sua consolidação em termos oficiais através da Lei Federal sancionada50 n°10.220, 

de 11 de abril de 2001, que  considera "atleta profissional o peão de rodeio [...] 

Entendem-se como provas de rodeios as montarias em bovinos e eqüinos, as 

vaquejadas e provas de laço, promovidas por entidades públicas ou privadas, além 

de outras atividades profissionais da modalidade organizadas pelos atletas e 

entidades dessa prática esportiva". 

 A oficialização da vaquejada como uma atividade esportiva tornou o evento 

ainda mais profissional, provocando modificações nas regras da competição. Assim, 

para se adequar aos novos competidores e tornar a competição mais disputada, 

passou-se a ter as faixas demarcadas em três locais da pista51, constituída por 

normas em cada uma delas.  

                                                 
49 A sua popularização não significa a abertura apenas para participação dos atores sociais das 

camadas populares, mas também para a introdução dos personagens das camadas médias e altas 
no evento. Nesse sentido, Barbosa (2006) ao mencionar categoria popular, o referido autor esta 
querendo dizer que a vaquejada se tornou um evento que atinge toda a sociedade, porém a sua 
participação como desportista tende a ser praticada por elites. Isso significa que a vaquejada 
contemporânea contempla aqueles que possuem excelente volume financeiro ou que tenha um 
patrão para patrocinar o vaqueiro de origem popular, como é comum nas vaquejadas observadas 
durante a pesquisa de campo. 

50 Ver em anexo B - a Lei sancionada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso.  
51 Ver a divisão das faixas no desenho da pista de competição. 
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 Na primeira faixa, que é a faixa de preparação ou de ajuste do boi, o 

vaqueiro tem que correr atrás do boi de um lado para o outro, mas, depois que 

passar essas faixas, se o animal voltar, o vaqueiro é convidado a sair daquela 

disputa para correr na próxima rodada. 

 A segunda é a faixa de puxamento, na qual o vaqueiro tem que puxar o boi 

entre as faixas que pode ser de 8 m ou de 10 m de largura, sem arrastá-lo, de fora 

para dentro. Além do mais, o vaqueiro tem que puxar o boi entre as faixas sem que 

este caia em cima delas ou até mesmo toque nelas. A caída do boi não pode ser em 

pé, mas com as patas para cima ou de lado. Caso isto ocorra - o de o boi cair em pé 

- o vaqueiro é desclassificado. 

 A terceira faixa é só para dividir o espaço de corrida que o vaqueiro deve 

empreender na pista, pois, se ultrapassar essa faixa com grande velocidade, ele 

pode se chocar com os companheiros que já correram ou com as cercas da pista. 

 O vaqueiro pode escolher o boi que desejar puxar. Geralmente isto ocorre 

quando ele percebe que o animal não tem a cauda suficiente para que seja puxado, 

ou quando observa um determinado boi, achando que ele é difícil de ser puxado. 

Assim, o vaqueiro pede para que o boi da sua vez seja solto. Após a soltura do 

animal, o vaqueiro fica aguardando uma nova rodada para correr, a ser chamada 

pelo locutor do evento. A chamada do vaqueiro para correr é feita pelo número de 

sua senha. Quando o vaqueiro chamado não se apresenta, ele vai para o “rabo da 

gata”, ou seja, para o final da fila de corrida. 

 A contagem dos pontos dá-se de três maneiras. Existe a de 3 bois, usada 

geralmente em bolões, a de 4 e a de 6 bois, que normalmente são realizadas nas 

vaquejadas de ponta conhecidas como grandes. A contagem de pontos mais comum 

nas chamadas vaquejadas grandes é dividida em duas etapas até à disputa final. Na 

primeira etapa, os três primeiros bois são corridos, valendo, respectivamente, 8, 9 e 

10 pontos, enquanto que na segunda os bois valem 11, 12 e 13, configurando ao 

todo 63 pontos. Uma vez adquiridos os 63 pontos, os competidores são classificados 

para a final, denominada pelos personagens da competição pela expressão bater a 
senha. 

  A pontuação ligada à dimensão das faixas de puxamento exige 

simultaneamente o uso da performance, da força e da velocidade do vaqueiro com o 

seu cavalo na derrubada dos bois. Isso ocorre pelo equilíbrio da velocidade do boi e 
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da corrida dos vaqueiros, que tentam utilizar esses fatores para fazer a puxada 

correta do animal entre as faixas.  

 Esse modelo de pontuação permite também exercício de resistência do 

vaqueiro e do cavalo durante as corridas, uma vez que, na vaquejada considerada 

de ponta, os vaqueiros competem muitas vezes até se classificar para a final da 

competição. 

 Os vaqueiros podem correr entre duas e três senhas por vaquejada como 

puxadores, porém podem correr quantas vezes quiser como bate-esteira. A sua 

participação nessa função é elevada em razão de bater esteira para muitos colegas 

de competição. No entanto, a preferência por tal tipo de vaqueiro dá-se pelo seu 

desempenho como um bom vaqueiro de vaquejada ou como um amigo, ou 

envolvendo as duas situações: amizade e competência.  

 Neste aspecto, a vaquejada tem regras que demarcam os espaços dos 

atores sociais no evento. Tais regras, ao serem modificadas, permitem que os 

vaqueiros redefinam o modo de atuação e do uso do volume da força física 

empreendida em cada momento da competição, implicando uma concorrência mais 

acirrada entre seus competidores. Tal estado de disputa acontece por meio de 

manobras muito próximas entre os competidores, devido às condições técnicas 

muito semelhantes dos cavalos nas vaquejadas. Isto decorre do adestramento do 

cavalo para realizar manobras rápidas e velozes, ao ponto de colocar o vaqueiro em 

posição privilegiada na “puxada do boi”. Nessa condição, ele utiliza o seu braço nas 

“puxadas” em espaço e em tempo sincrônico com a velocidade do cavalo, do 

vaqueiro e do boi, para realizar a derrubada entre as faixas de puxamento.  

 O vaqueiro desportista configura-se nesse contexto por uma relação com o 

passado, através da puxada do boi pela cauda, mas também por utilizar os recursos 

técnicos da vaquejada na contemporaneidade, tais como um cavalo adestrado para 

competir, o “gado nelore,” que é visto como brabo, e a separação deste nos campos 

das fazendas e nos currais. Diante das práticas diversas dos vaqueiros nas 

competições pode-se perguntar: quais os significados da vaquejada para os 

vaqueiros nas vaquejadas? É o que será discutido no tópico seguinte.  
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3.2 ENTRE A COMPETIÇÃO, O NEGÓCIO E AS BRINCADEIRAS: OS SENTIDOS 
DA VAQUEJADA  

 

 

 A vaquejada é um espaço social que está imbricado com várias construções 

como identidade regional, nacional, capital, simbolismo, relações de trabalho, 

estrutura de classes, masculinidade, dentre outros fatores que podem ser 

abordados. No entanto, é a referência dos vaqueiros sobre o significado de tal 

evento que será tratada nesta discussão. Assim, os significados apontados por 

esses atores envolvem relações históricas e culturais, que permitem compreender as 

mudanças e as adaptações desses personagens ao longo de suas práticas nas 

vaquejadas.  

 Observa-se que os discursos dos historiadores regionalistas e dos vaqueiros 

contemporâneos tendem a enfatizar uma perspectiva mais predominante do que 

outra, segundo cada período e situação histórica. Desse modo os discursos destes 

se dão no sentindo de mostrar que existem relações com o passado, mas que 

também há diferenças que demarcam os seus respectivos personagens e eventos, 

tais como: vaqueiros de vaquejada, vaqueiros de fazenda, pega de boi, vaquejadas 

de fazenda52 e vaquejadas contemporâneas.   

 A demarcação feita pelos historiadores regionalistas sobre a vaquejada no 

passado se dá, pelo menos no nível do discurso, entre competição e brincadeira. 

Para Cascudo (1976) e Bezerra (1978), a vaquejada era de fato uma brincadeira, da 

qual todos os vaqueiros participavam sem buscar conquistar grandes prêmios 

financeiros. A recompensa, pelos patrões, àqueles que se destacavam nas 

derrubadas do boi no chão, se dava através de carneiros, gados e outros utensílios 

de pequeno valor financeiro. 

 No passado, a festa relacionada ao universo religioso e à produção agrária 

era predominante, pois tudo se organizava em torno dela. Ainda mais que a 

vaquejada tinha maior ênfase no mês de junho que coincidia com o fim do inverno, 

                                                 
52 A vaquejada de fazenda, segundo Cascudo (2000) e Barbosa (2006), se deu no início do século 

XX. A pista era limpa e os vaqueiros corriam num local onde não existiam matos. Essa pista era de 
chão batido, ou seja, de chão duro, em frente às fazendas de gado. Contudo, os informantes, que 
são os vaqueiros da vaquejada atual, não denominam vaquejadas de fazenda, mas vaquejadas 
pé-de-morão, embora estas apresentem os mesmos requisitos apresentados por estes autores, 
apenas com a ressalva de que a competição se constituía pela derrubada do boi mais próximo da 
porteira de entrada do animal, denominada de brete. 
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comemorando assim o resultado da colheita da produção e da separação do gado 

advindo dos pastos (ALVES, 1986).  

 Junto à conquista da excelente reprodução bovina e da colheita favorável no 

campo, os sertanejos, sobretudo os vaqueiros, retribuíam a sua fartura com 

agradecimentos à divindade católica. De acordo com o resultado do trabalho no 

campo as homenagens e os pedidos se desenvolviam nos festejos dos padroeiros, 

durante o período junino, funcionando como espaço de retribuição ao que era 

conquistado no campo, configurado em Santo Antônio, São João e São Pedro. Por 

isso, a vaquejada se apresentava, nos seus primórdios, como um meio para 

arrecadar recursos financeiros não somente para os padroeiros do período junino, 

mas para os de cada cidade. 

Todavia, nas pesquisas realizadas nas vaquejadas contemporâneas, 

percebeu-se a dissociação do aspecto religioso com este universo, especialmente 

no que se refere à concessão de doações financeiras do evento para as paróquias 

locais.  

Embora a cidade de Currais Novos tenha sido a única em que a vaquejada 

desenvolveu certa aproximação com a padroeira local, não se observou essa 

mesma relação de troca, estabelecida no passado, nas outras vaquejadas visitadas. 

Isso porque, no cortejo observado, não havia a presença de muitos vaqueiros na 

cavalgada e nem a vaquejada se apresentava como um meio financeiro para ajudar 

a igreja católica local. 

Nesse sentido, observa-se que na vaquejada contemporânea não há uma 

separação tão rígida entre diversão e competição. O que parece de fato acontecer é 

mais a valorização da competição, pelos vaqueiros, do que da festa, embora os 

populares tendam a unir a representação de ser vaqueiro na cavalgada53 com a 

perspectiva religiosa.  

 Uma justificativa para tal valorização da competição é que esta é o chama 

da vaquejada, pois é, por meio dela que todos os outros eventos são realizados. A 

partir dos anos 90 do século XX, quando a vaquejada se mercantilizou, os 

investimentos nesse tipo de evento passaram a não ser mais destinados à paróquia 

                                                 
53 A cavalgada é uma caminhada feita com populares e vaqueiros em cima de cavalos conduzindo 

pelas principais ruas a imagem da padroeira da cidade. Ver em apêndice N - fotografias da 
cavalgada em Currais Novos - RN. 
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de cada cidade, como eram anteriormente, mas aos organizadores do evento, que 

arrecadam uma significativa quantia financeira.  

A troca é mais no plano simbólico, em que um faz para o outro, constituindo-

se na “proteção” concedida pela santa aos seus personagens, que, por sua vez, 

retribuem à santa os favores recebidos, quando caminham conduzindo sua imagem 

por toda a cidade, como foi visto na vaquejada de Currais Novos.  

Convém ressaltar que os populares caminham pela cidade montados e 

trajados com características de vaqueiro. Tais representações de macho são 

articuladas em prol da santa, através do sacrifício realizado no percurso de 6 km 

pelas ruas da cidade venerando-a como um exemplo de vida e de pureza para vida 

deles.  

Contudo, a valorização do comércio em torno dos vaqueiros e dos donos de 

parques é o que tem prevalecido nas vaquejadas pesquisadas, inclusive na do 

Porcino, ora descrita como exemplo.  

Para os vaqueiros, a competição é mais importante porque nela eles 

colocam em jogo as suas habilidades, a potência do seu cavalo e do seu patrão. É 

na vaquejada que todos vêem a oportunidade de poder reconhecer a sua prática 

como vaqueiro. A vaquejada, posta sob o ângulo do negócio, torna a sua valorização 

ainda mais plausível, pois é competindo que o vaqueiro investe na sua imagem e na 

sua afirmação como tal. 

Quando se perguntou aos vaqueiros o que era e o que a vaquejada 

significava, muitas foram as respostas, porém estas se associavam à prática 

esportiva como um meio de vida, de competição, de tradição familiar e de lazer, 

sempre ligada à emoção e à festa 

O ponto crucial nesse universo masculino é adotar a vaquejada como um 

local de emprego, que permita a sobrevivência socioeconômica dos vaqueiros e dos 

agentes que trabalham no evento. Fazendo assim, o seu sentido assume uma 

conotação mais exigente e determinada.  

Funcionando como meio de vida, a vaquejada permite que muitos vaqueiros 

se sintam dignos de serem homens porque conseguem ser um provedor da família e 

de si próprios. Isso é revelado nos relatos dos vaqueiros casados e solteiros54: 

 

                                                 
54 Para saber quem são os entrevistados casados e solteiros verifique no apêndice C. 
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A vaquejada é um ramo de vida. Ela é um esporte, só que ela é uma 
ramo de vida que emprega muita gente [...]. (informação verbal) 

 

Para mim a vaquejada, ela toda a vida foi um comércio para mim, 
comércio e esporte, porque eu ia para vaquejada para ganhar o 
dinheiro. (informação verbal)  

  

A vaquejada significa para mim um esporte que eu gosto dela, gosto 
de correr boi e gosto de derrubar boi. Para mim mesmo eu não corro 
muito pelo dinheiro, eu corro porque eu gosto de derrubar boi 
mesmo. E só que o dinheiro é bom. Se for só prejuízo não dá para 
gente não. (informação verbal)  
 

Vaquejada [...] eu devo muito a vaquejada porque eu não sei ler. 
Então partir para vaquejada, melhor do que eu tivesse trabalhando 
em vacaria no campo que nem eu era antes. A minha vida hoje eu 
acho que tenho uma vida boa. (informação verbal)  
 

 As narrativas demonstram que a exigência de conquistar prêmios entre os 

vaqueiros casados na vaquejada é inerente à sua condição de vida - a de ter uma 

família para sustentar. Por sua vez entre os solteiros, a exigência não é diferente da 

dos primeiros, no sentido de que a competição obriga também a estes buscarem 

conquistar valores financeiros. Neste sentido, a competição termina por servir, pelo 

menos para estes personagens como um estimulante do desejo de competir e de 

exercitar a bravura, que pode aflorar facilmente.  

 Já os relatos das mulheres sobre a vaquejada, estes se distinguem das 

opiniões masculinas, tendo em vista que elas não sobrevivem. Sendo assim, das 

mulheres com quem se conversou nenhuma participou cotidianamente das 

competições, como é feito pelos homens. Ficou atestado que elas não observam a 

vaquejada apenas como um meio de vida, mas sobretudo como um lugar de 

diversão e da sua afirmação social como mulher ou como representação da sua 

família.   

 Segundo Ana Ester, a vaquejada é “mais um esporte e alegria. Só alegria 

mesmo. Só esse povo aplaudindo por eu ser mulher, por tá conseguindo já é uma 

vitória para mim.” (informação verbal) 

 Esse discurso apresenta a vaquejada como brincadeira expressa numa 

tentativa de afirmar a mulher como vaqueira do que propriamente como campeã 

desse esporte. Isso porque a sua presença na vaquejada já é um motivo de orgulho, 
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tendo em vista que a mulher está inserida num espaço que tem a prática masculina 

como sua principal referência. 

 Já Klívia, que organiza uma equipe de vaquejada55 junto com um canadense 

e um senhor de nome Pitéu, demonstra que a vaquejada se apresenta como 

oportunidade para expressar a sua honra e a história da sua família.  
  

Como se fosse uma recompensa de tudo que eu fiz de direito na 
vida sabe. Poder ir para as vaquejadas que eu quiser. Acho que é 
isso. [...] A vaquejada para mim é uma história da minha família, do 
meu pai, é muita coisa. Para mim é uma felicidade muito grande 
para poder tá em cima de um cavalo numa vaquejada para mim é 
muito bom. (informação verbal)  

 

 A vaquejada para Klívia correlaciona a sua vontade de ser vaqueira com a 

continuidade da história da sua família nas competições. Neste caso, tal prática não 

acontece apenas pela necessidade de conquistar prêmios, mas pela representação 

simbólica de que seguir a trajetória familiar na vaquejada é sentir-se retribuída em 

suas atitudes durante as suas experiências na vida. Esta seria uma prática, segundo 

Bourdieu (1999), desenvolvida pelo inconsciente sexuado baseado na dominação 

masculina, que promove a incorporação cotidiana dos valores e das expressões 

masculinas sobre o universo feminino. 

 Já a irmã de Klívia, Thaíse, que não vive da vaquejada, mas do seu trabalho 

como pedagoga, demonstra no seu discurso que esse evento é um complexo de 

coisas do qual o elemento mais importante é o prazer de competir, em virtude de 

estar representando a tradição de sua família em vaquejada. O seu discurso se 

associa ao desejo de continuar essa tradição familiar na vaquejada, participando das 

competições. Essa história do passado se enraíza no presente pelo “prazer de 

competir”, “pela adrenalina” e “pela potência” da competição própria da concorrência 

apresentada na pista de vaquejada. 

 
Na minha família é uma tradição. E para mim eu acho assim, 
particularmente é um prazer, é um lazer. Eu corro por prazer e não 
por necessidade de ganhar, mas só pelo prazer de estar 
competindo. A adrenalina que eu sinto na hora que eu entro numa 

                                                 
55 A equipe de vaquejada é constituída por dois grupos familiares e um canadense que investem em 

vaqueiros e nos membros das duas famílias para competir no evento.  A família de Klivia é 
composta por, além dela, uma irmã, um irmão e por seu pai. O segundo grupo é composto pela 
família de Pitéu, que é responsável pelos seus dois filhos que corre e um vaqueiro experiente que 
corre para ele. O canadense somente investe na vaquejada com apoio financeiro. 
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pista, o prazer que eu tenho quando escuto que valeu o boi! Ou a 
tristeza que eu sinto quando o boi zera, principalmente quando a 
culpa é minha ou não. Eu acho que tudo faz parte. Competir é 
sempre muito bom e vaquejada é uma competição muito forte né? 
Tem o público, tem o juiz, tem o animal, tem você ali o que você ta 
sentindo. Acho que tudo é um conjunto. Para mim é um prazer 
enorme correr vaquejada. É um lazer. (informação verbal)  

 

 Os discursos apresentados, tanto entre os homens como entre as mulheres, 

demonstram a perspectiva de que a vaquejada pode ser vista ora como trabalho 

profissional, ora como lazer, dependendo da posição social ocupada por cada 

agente no evento. Se for um vaqueiro que sempre está disputando prêmios nos 

finais de semana e ainda vive apenas da vaquejada, há uma tendência de se buscar 

a competição com profissionalismo. Este seria o vaqueiro, pelo menos em tese, que 

deve se comportar no evento sem grandes exageros, como ingerir álcool, ir às festas 

e dormir muito tarde. 

 Nesse universo, ainda se encontra a situação momentânea do vaqueiro em 

cada competição, principalmente quando ele consegue nos primeiros dias bater a 

sua senha. Feito isto, o vaqueiro pode utilizar o dia que não vai correr para se 

divertir com os amigos e se deslocar até às festas no clube do parque.  

 Essas fases distintas na competição têm conferido sentidos diferentes ao 

universo masculino, ao vaqueiro e a vaquejada. Por isso convém discuti-los 

observando nos contextos do esporte, da masculinidade e da brincadeira. 

 

 

3.3 A MASCULINIDADE E A VAQUEJADA: CAMINHO DE BRINCADEIRA E DE 

COMPETIÇÃO 

 

 

 Para refletir sobre o contexto dos vaqueiros nas vaquejadas, busca-se, neste 

trabalho, pensar a masculinidade como fenômeno cultural em constante redefinição, 

articulada por práticas que se configuram como um teste continuado dos seus 

personagens.   

 Sendo assim, tenciona-se desenvolver a reflexão sobre a noção de 

masculinidade como expressões variáveis, fluidas e culturalmente diferentes, cujo 

significado encontra-se condicionado a cada momento histórico e conforme seus 
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atores sociais. Nesse sentido, o significado de masculinidade se estrutura nas 

relações específicas dos personagens, conotando modelos diversos de 

representação associada ao ser macho.  

Diante do contexto exposto, pode-se afirmar que estudar a masculinidade 

envolve um enorme desafio, pois ainda são poucos os estudos no Brasil que 

buscam investigar tal fenômeno, o que torna escasso um referencial teórico sobre 

ele. Também se torna mais difícil entender essa questão, devido ao fato de só 

recentemente os poucos estudos sobre masculinidade fazerem parte das reflexões 

acadêmicas.  

Convém ressaltar, todavia, que as concepções sobre ser homem são 

construídas segundo as relações sociais desenvolvidas em cada momento histórico. 

Nesse sentido, ao longo da trajetória da humanidade, vários contextos se 

apresentaram, suscitando o surgimento de concepções diversas sobre o modo como 

os seres humanos concebem a sua identidade e a sua sexualidade. 

 Reportando-se ao passado, por exemplo, precisamente no século XVII, 

constata-se que a Sociedade Ocidental contemplava a idéia de que o sexo era visto 

como único porque o equipamento anatômico masculino era o referencial definidor 

da identidade da mulher, como Laquer (1987) percebeu que o clitóris era o pênis da 

mulher. Mas este autor apresenta a perspectiva de que o sexo biológico orientado 

pelo homem foi desvinculado da mulher em razão das mudanças histórico-sociais na 

Sociedade Ocidental do final do século XIX. Desse modo, o sexo é dividido não mais 

pelos elementos naturais do corpo, mas pelos meios culturais, históricos e políticos 

que demarcam a construção do sexo feminino e masculino. Laquer (2001, p. 23) é 

enfático ao afirmar que “o sexo único como no de dois sexos, é situacional, é 

explicável apenas dentro do contexto de luta sobre o gênero e poder”.  

Já em meados do século XX, com o avanço da Modernidade e com o 

advento das lutas políticas e das discussões acadêmicas feministas em prol da 

diferença de gênero, a perspectiva social começa a ser concretizada sobre a visão 

reducionista do masculino e do feminino constituído sobre as bases anatômicas56. 

Apesar das abordagens feministas terem contribuído para extrair a máscara de que 
                                                 
56 Para se aprofundar sobre as concepções de gênero que se difundiram na década de 60 a 70 ver 

Francheto (1981), que desenvolve reflexão sobre a produção teórica contemplada na mulher e no 
feminismo relacionado com a antropologia no texto “antropologia e feminismo”. Rosaldo (1994), 
que faz reflexões críticas sobre as questões que a pesquisa feminista coloca para a antropologia, 
baseando-se no texto “o uso e o abuso da antropologia: reflexões sobre o feminismo e o 
entendimento intercultural”. 
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a noção gênero não estava submissa à sua composição biológica, não 

contemplaram, nesse período, os homens como seu foco de análise (ALMEIDA, 

1995).  Isto passou a se dar apenas nas duas últimas décadas do referido século 

(GROSSI, 1999).  

Segundo esta autora, os amplos debates entre as intelectuais feministas e, 

por conseguinte, junto aos estudiosos de outras áreas de saber sobre gênero foram 

se redefinindo segundo cada momento histórico. Isso porque a masculinidade, como 

sugere Grossi (2004), está predominantemente inserida em um processo de 

mudança. Esta perspectiva permite que se reflita também sobre as novas 

representações de masculinidade no seu contexto como texto escrito e reelaborado 

segundo as relações e as posições históricas construídas entre os seus 

personagens. Sendo assim, os estudos contemporâneos de Almeida (1995) sobre 

os modos de ser masculinos é a referência principal para embasar esta proposta de 

análise, uma vez que sua abordagem se baseia nas masculinidades hegemônicas e 

subordinadas, ou concorrentes, ou alternativas.  

 Observa-se, no presente estudo, esse tipo de revelação na figura do 

vaqueiro nas vaquejadas, objeto deste estudo, na sua relação com o patrão e com 

os seus concorrentes nas competições. Nesse contexto, as representações de 

masculinidade desse ator social nesse evento se constituem, sobretudo, pela 

competição e pelas brincadeiras.  

 As competições tendem a revelar a figura do vaqueiro pela perspectiva de 

que competir e vencer o outro é um desafio constante entre seus concorrentes, pois 

ser campeão é uma das perspectivas mais referenciadas pelos vaqueiros na 

construção das suas práticas conectadas à masculinidade.  

 Por outro lado, embora nem todos sejam vencedores em derrubar boi, 

muitos querem correr, disputar e ser malabaristas de manobras com o cavalo. Estar 

em cima de um cavalo não significa simplesmente fama, significa estar próximo, pelo 

menos como representação, da lógica de ser um vaqueiro corredor de boi. 

Observa-se que a presença do vaqueiro na pista de corrida para correr e 

“puxar boi”, rima com competição, que, por sua vez, pode se sintonizar com 

masculinidade. Isto porque o duelo de homens pode acirrar o senso da disputa entre 

si ao ponto de incluírem aí a sua identidade, a sua honra, a sua moral e os jogos 

corporais junto com a competição. 
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Convém ressaltar que o esporte, segundo Rial (1998) não estaria somente 

ligado à masculinidade, mas a outros elementos que estão presentes na vida 

humana. Daí poder-se ver essa atividade como capaz de gerar alegrias, tristezas, 

saúde, desenvolvimento social e desenvolvimento de identidades, dentre outros.  

As competições esportivas57 apresentam-se, de diferentes formas, como 

rituais modernos, através dos quais são expressos inúmeros significados e valores, 

tais como nação, nacionalismo e transnacionalismo, regionalismo, racismo, corpos e 

corporalidades, masculinidade, feminilidade, honra, tradição, dentre outros (RIAL, 

1998).  

Esta assertiva é confirmada nas investigações realizadas por Silva (2007, 

p.3) que caracteriza o esporte como “uma disputa entre os seres humanos que 

disputam individualmente ou em equipes, podendo ser realizado de diversas 

maneiras, isso traz um caráter de disputa ao desporto [...].”  

Fazendo-se uma analogia com a citação acima, percebe-se que o senso de 

superação é algo comum no esporte, proporcionando aos atletas duelarem em 

diversas modalidades esportivas, oportunidade em que as masculinidades são 

postas em disputa, especialmente quando a competição se realiza entre homens. 

Estes têm absorvido culturalmente a idéia de que o homem deve ser um 

desbravador que sabe e que deve sempre buscar vencer os seus limites para poder 

imprimir ao seu modo de vida um sentido ao ser macho.  

O desafio tem sido algo que compõe a vida masculina, pelo fato de o homem 

sempre querer vir a ser um excelente atleta, um ator social com a ambição constante 

de superar obstáculos que parecem intransponíveis. O exemplo disso são os atletas 

que escalam montanhas. Muitos deles arriscam a sua vida em prol da superação 

dos seus limites físicos, numa montanha como o Everest, no Nepal, sabendo muitas 

vezes que a missão é quase impossível. Mesmo assim, enfrentam todos os 

empecilhos para tentar superar o seu último recorde. No futebol, essa prática 

                                                 
57 A menção do Rúgbi e do Judô, presentes nos trabalhos de Rial (1998), conduz a uma discussão 

não somente sobre essas práticas específicas, mas sobre o esporte em geral, tornando o seu 
estudo, ligado às masculinidades, um dos mais inovadores da Contemporaneidade. Apenas nas 
duas últimas décadas do século XX, porém, é que as Ciências Sociais começaram a explorar os 
aspectos simbólicos, sociais, políticos e econômicos associados aos esportes. Como exemplos 
destacaria os trabalhos de Da Matta (1985, 2006): “o universo do futebol” e “a bola corre mais que 
os homens”; o de Archetti (2000): “Masculinidades: Futebol, tango y polo en la Argentina”; e de 
Gastaldo (2000) “Os campeões do século: notas sobre a definição da realidade no futebol-
espetáculo”  e o de Damo (2002): “Futebol e identidade social: uma leitura antropológica entre 
torcedores e clubes”.  
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também ocorre, quando os jogadores com contusões pelo corpo entram em campo 

para defender o seu clube impulsionados pelo ideal de coragem, valentia e honra. 

No Rúgbi pelo contato entre os seus praticantes possibilita que as masculinidades 

sejam expressas e apreendidas pelos praticantes através da agressividade, da 

busca de superação da dor e do enfrentamento da competição como um elemento 

moral (RIAL, 1998). 
 Sendo assim, a prática esportiva merece destaque porque ela é uma dos 

meios pelos quais seus praticantes podem expressar, sob o crivo da superação, a 

sua competitividade, agressividade, força, dentre outras formas de expressão. 

Nesse universo, cada competidor põe em jogo o seu etos guerreiro, ou seja, o seu 

ideal de masculinidade, como afirmou Cecchetto (2004, p. 78): “em grupos bem mais 

próximos de nosso convívio, a competitividade é exacerbada e, por vezes, exigida 

como índice de masculinidade. A pressão altamente competitiva dos esportes obriga 

os atletas a tratarem seus corpos como instrumentos e mesmo como armas58.” 

O mesmo ocorre nas vaquejadas, onde os vaqueiros tentam sempre estar se 

superando, ao buscarem vencer as competições que disputam constantemente para 

ser campeão. Na competição os vaqueiros fazem uso de força e de habilidade com 

o corpo, através do jogo de braços, de pernas, tronco, enfim, de toda a articulação 

corporal. O corpo não é apenas uma junção de carne e osso que fornece um 

formato ao ser humano. Ele é também um lugar da cultura que atua constantemente 

para que possa ser utilizado segundo os parâmetros da competição.  

 O uso do corpo pelo vaqueiro, na vaquejada, é também uma forma de “fazer 

dinheiro” Aliás, o corpo pode ser comparado a uma máquina para tal, tanto quanto o 

cavalo o é. Essa “máquina” somente é colocada em ação graças ao uso do corpo 

como uma técnica aprendida, como mencionou Mauss (1974), que faz o vaqueiro 

derrubar o boi no chão. Desse modo, a pista da vaquejada se torna um espaço onde 

todos almejam correr com os cavalos, proporcionando vínculos de disputa entre as 

masculinidades concorrentes e alternativas.  

 Outra perspectiva que fortalece esse circuito hegemônico é a presença dos 

jogos corporais dos vaqueiros, representados no âmbito da vaquejada, sobretudo 

                                                 
58 Nessa ótica, a abordagem de Wacquant (2002) se aproxima das idéias de Cecchetto (2004), no 

que diz respeito à consideração do corpo como um meio de expressão da violência associada ao 
macho. A diferença é que o primeiro enfatiza o corpo como uma máquina de guerra explorado para 
ganhar dinheiro, enquanto a segunda aborda como se fosse uma arma, embora usada em espaços 
de lazer.  



 94

nas festas que se caracterizam pelo destaque à estética, beleza e sensualidade dos 

vaqueiros nos salões de danças. É como se aqueles fossem um exemplar 

estereotipado de um “homem verdadeiro”.  

 Como os competidores das vaquejadas costumam utilizar calças jeans 

apertadas, cintos, botas e chapéus de couro, é comum encontrar populares nas 

festas vestidos desse modo para se associarem à imagem daqueles. Embora esse 

modelo de vestuário não seja seguido por todos os freqüentadores que vão às 

festas, a idéia da representação do ser macho e do ser cowboy59 vem se 

configurando tanto entre os homens como entre as mulheres presentes nos eventos.  

 No que diz respeito às festas, percebe-se que estas acontecem tanto nos 

caminhões como nos clubes dos parques de vaquejada, através dos encontros entre 

amigos, parentes e familiares. Esse momento ocorre por meio de músicas de forró, 

churrasco e ingestão de bebidas alcoólicas entre seus participantes.  

 O modelo da festa de vaquejada envolve, ao mesmo tempo, o forró, 

conhecido como mais arrastado, pela dança lenta, e o forró chamado elétrico, 

caracterizado pela dança mais rápida. Tais tipos de práticas dançantes se 

confundem com as observações de Cecchetto (2004), no sentido da existência de 

uma “forma física perfeita”, expressa também nas vaquejadas, pois seus 

freqüentadores prezam pela representação corporal associada ao vaqueiro. Convém 

ressaltar que, embora essa forma física perfeita expressa nos espaços da festa da 

vaquejada se apresente de modo diferente do estilo da festa funk, ela aproxima-se 

dos bailes-charme, no sentido da postura corporal elegante.    
Como se vê, os duelos também podem ocorrer fora da competição, 

percebida como um “espírito” ritualístico, à semelhança do que será apresentado 

pelos rituais no Rugby.  

No interior das discussões sobre esta modalidade de esporte, tida como uma 

atividade esportiva a que se associam os significados culturais, dentre eles a 

formação de masculinidades, há o estudo de Rodrigues de Almeida (2007), que 

aborda tal esporte especialmente pelos seus ritos de passagem. Observando além 

das competições que formulam a exposição das virilidades, a autora se preocupa 
                                                 
59 Observa-se que esse modo de se apresentar na vaquejada tem influências do cowboy americano e 

do peão de rodeio brasileiro, principalmente cavalos, roupas e acessórios, porém esse evento 
revela referências específicas que determinam as particularidades no modo de ser vaqueiro, quais 
sejam: as competições, as festas e as brincadeiras. Para se aprofundar ver os textos de Paula 
(1998, 2007) sobre o estilo de vida country no Brasil: “o country no Brasil contemporâneo” e 
“quando o campo se torna experiência urbana: o caso do estilo de vida country no Brasil”. 
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em investigar os rituais presentes no Charrua Rugby Clube, pelos chamados 

“terceiro tempo”, que são atividades realizadas fora do campo de jogo. Estas se dão 

por práticas dos seus participantes executadas, principalmente, pelo cantar e pelo 

dançar as músicas desse “espírito esportivo” que envolvem vinculações com os 

valores masculinos, quais sejam: virilidade, agressividade e ironia a feminilidade60. 

 Nas vaquejadas o “terceiro tempo” também acontece durante os momentos 

lúdicos desse evento, reveladas pelas brincadeiras que se pode denominar de 

feminilização. Isso acontece pela depreciação da sexualidade do vaqueiro homem, 

com gestos e palavras expressas pelo sentido inverso de sua orientação sexual. Tal 

prática é desenvolvida apenas entre os homens que buscam, pela brincadeira, 

afirmar a sua condição de macho desvalorizando a masculinidade do seu amigo.  

 Essa desvalorização da masculinidade do outro na vaquejada não se 

fundamenta pela violência física61, mas pela ironia da identidade do ser macho posta 

em questão. A violência entre eles não acontece porque são amigos que se 

enfrentam num contexto de amistosidade. Na verdade ela acontece, através de 

brincadeiras jocosas compreendida entre seus participantes como um desrespeito 

aceito (GASTALDO, 2005). 

 As idéias expostas, até aqui, sobre as práticas do vaqueiro de vaquejada 

demonstram que se está lidando com um fenômeno cultural e histórico muito 

complexo, uma vez que este não se orienta por meio de uma única vertente e nem 

se desenvolve através de um único sentido. Tal fenômeno é construído em cada 

vaquejada, como uma história que sempre está sendo refeita e contada pelos seus 

agentes, a fim de afirmar a sua condição enquanto um ser social. Essa história é 

representada de acordo com os sentidos conferidos a masculinidade pelos seus 

                                                 
60 A análise da autora citada neste trecho e no decorrer da sua descrição, embora não mencione o 

conceito de masculinidade hegemônica e subordinada de Cecchetto (2004) e de Almeida (1995), 
traz atributos semelhantes às idéias deles, pois percebe que há diversas formas de se ser homem, 
de masculinidades e de heterossexualidade, que valorizam um determinado modo de ser 
masculino e heterossexual. Por outro lado, a sua investigação se aproxima muito da abordagem de 
Rial, no sentido de que ambos estão trabalhando com o mesmo objeto de estudo - o Rugby -, 
considerando-o como um etos específico.  

61 As brincadeiras nas vaquejadas conectadas a masculinidade não ocorrem pela violência física e 
pelas brigas verbais como se apresenta nos estudos de Leczneiski (1993) “corpo, virilidade e gosto 
pelo desafio: marcas da masculinidade entre os guris de rua”; nem tampouco se desenvolvem 
pelos duelos verbais presentes nos trabalhos de Denise Jardim (1992), sobre “o corpo masculino: 
baixo corporal e masculinidade”, e de Carvalho (1990), “o jogo de bolinhas: uma simbólica da 
masculinidade”. Como se vê o duelo na vaquejada é conduzido pelas relações jocosas reveladas 
pelas disputas irônicas entre seus participantes. Convém ressaltar que o uso da violência física 
ocorre nas vaquejadas apenas pela puxada do boi que incluem jogos corporais dos competidores. 
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atores nas vaquejadas pode ser dramatizada, ora pelas competições, ora pelas 

brincadeiras no cenário desse evento.  

 
 
3.4 EXPRESSÕES E SITUAÇÕES DOS VAQUEIROS NAS VAQUEJADAS 
 

 
 As expressões dos vaqueiros apresentam fortes vínculos com o universo da 

masculinidade, especialmente aquelas realizadas pelas competições e pelas 

brincadeiras em diversos contextos da vaquejada. 

 Na competição, a expressão masculina pode ser percebida pelas corridas 

constantes dos vaqueiros com o cavalo de um lado para o outro, pelas quedas 

destes de cima do cavalo e as suas possíveis contusões, pelas caminhadas com o 

animal, pelas chicotadas que nele são aplicadas e pelas “puxadas de boi” entre as 

faixas. Tais práticas demonstram que tanto o vaqueiro como o cavalo devem estar 

aptos para competir. A maneira mais comum de comprovar isto é buscar confirmar a 

sua condição de vaqueiro não só com manobras que expressem domínio sobre o 

animal e habilidade com ele, mas também com demonstrações de valentia e 

coragem diante dos seus concorrentes. Barbosa (2006, p. 24) afirma que “Ser 

homem custa muito caro. É necessário, pois, dispor sempre de um renovado 

estoque de provas para garantir o pertencimento à identidade masculina”. 

 A perspectiva da prova contínua dos vaqueiros nas competições foi 

percebida em várias vaquejadas pesquisadas. Diante disso, procurar-se-á 

apresentar fatos e relatos que revelam algumas das situações desenvolvidas nos 

espaços do parque de vaquejadas e que podem ser consideradas como relevantes 

para a afirmação ou desconsideração do competidor como vaqueiro. 

 A primeira situação se configura pelas manobras dos vaqueiros. Quando 

estes fazem as suas manobras corretamente, tornam alvo de consideração dos 

participantes que assistem à sua exibição. Uma vez o boi colocado entre as faixas, o 

vaqueiro pode ser referenciado à condição de “macho”. Um exemplo disso 

aconteceu pelo discurso de um popular que assistia a uma competição numa 

vaquejada na cidade do Apodi. O rapaz, ao assistir às “puxadas de boi” entre as 

faixas de um vaqueiro, enalteceu a sua perícia com o cavalo, dizendo: “Este aí é um 

cabra-macho”.  
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 O vaqueiro que não consegue executar manobras perfeitas com o cavalo, na 

tentativa de colocar o boi entre as faixas, pode ser desaprovado, tanto pelos 

companheiros como por populares. Na vaquejada do Porcino, foi observado o 

comentário de um popular pré-julgando e, por conseguinte, julgando a manobra mal 

sucedida de um vaqueiro: “Aquele vaqueiro todo bem vestido tem cara de vaqueiro 

ruim”. Quando esse vaqueiro correu e não colocou o boi entre as faixas, ele afirmou: 

“Não disse que este era vaqueiro ruim e fraco!”. 

 Outros discursos sobre os vaqueiros que não colocaram o boi entre as faixas 

também se apresentaram na vaquejada. Um deles partiu de um grupo de vaqueiros 

da cidade de Caicó que buscava ironizar um amigo, quando este caiu do cavalo na 

corrida, afirmando “Caiu do cavalo, desgraçado. Quase quebrou o pescoço, a 

perna.” Outro comentário ouvido também em Caicó se deu quando um vaqueiro, 

depois de correr na pista de apresentação, não conseguiu colocar o boi entre as 

faixas, sendo, então, alvo da ironia de outro vaqueiro, que disse: “O que é isso, 

porra? Está com medo do boi”.  

 Embora sejam corriqueiras as quedas dos vaqueiros junto com o boi, elas 

trazem para a cena as noções de coragem e de valentia como referências de parte 

das suas práticas, especialmente quando eles enfrentam o boi na pista de 

competição.  Por isso, é comum os vaqueiros enfrentarem as corridas que teriam 

pela frente durante a competição, não o fazendo apenas quando sofrem contusões 

graves. 

 Na vaquejada de Caicó, por exemplo, ocorreu um fato que serve como 

exemplo ilustrativo da perspectiva da valentia e da coragem dos vaqueiros. Foi 

durante a disputa do prêmio final, por parte de dois vaqueiros. Ao sair na corrida 

atrás de “puxar o boi entre faixas”, o vaqueiro foi, juntamente com o cavalo, 

empurrado pelo boi para a cerca da pista, chegando a ter sua perna emprensada. 

Após o ocorrido, o vaqueiro parou o cavalo e começou a gemer, quase caindo de 

cima do animal. Daí seu companheiro de competição se aproximou com seu cavalo 

e segurou o amigo apoiando-o em seu ombro e dizendo num tom desesperador: 

“Esperem aí, esperem aí.” Naquele momento, todos que estavam no parque ficaram 

preocupados, até mesmo este pesquisador, pois, além de conhecer o vaqueiro, 

percebeu que o choque contra a cerca tinha sido muito forte. A expressão de dor era 

preocupante porque o vaqueiro ficara encostado no ombro do seu amigo como se 

estivesse desmaiando. Após alguns minutos, o vaqueiro, ainda desequilibrado em 
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cima do seu cavalo, foi se recuperando. Ele precisava disto, pois tinha que correr a 

senha62 que estava na disputa final. Pegou então uma garrafa de água, derramou-a 

sobre a cabeça, tomou uns goles e foi correr a sua senha, a partir de onde não havia 

conseguido êxito na “puxada do boi”. Os outros vaqueiros, por sua vez, correram 

colocando os bois entre as faixas e, como não quiseram mais disputar entre si, os 

cinco primeiros que estavam na final resolveram dividir o prêmio da competição.  

 Quando esta terminou, procurou-se ir ao encontro do vaqueiro acidentado 

para saber como estava o seu estado. Não demorou para que se avistassem os dois 

vaqueiros vindo a pé na direção do escritório que pagaria o prêmio conquistado63 por 

eles na competição. O que estava com a perna machucada andava com dificuldade 

e o seu parceiro caminhava normalmente. Ao se dizer àquele: “Pensei que tinha 

quebrado a perna na pancada. Procure o setor médico do evento para ver a sua 

situação”, ouviu-se o seguinte: “Ainda bem que não aconteceu isso, pois não posso 

ficar parado [sem trabalho]. Eu vou agora é receber o prêmio e depois vou ao 

médico.” Enquanto isso, o seu parceiro subiu o tom de voz, insinuando que a 

organização da vaquejada havia colocado bois muito pesados para correr, alegando 

que tal atitude poderia prejudicar a integridade física e a participação do vaqueiro: 

“Isto não existe. Isso é sacanagem colocar uns boi desse aí.” Realmente parecia que 

o vaqueiro tinha razão nas suas reclamações, pois, nos eventos observados para 

fins deste trabalho, a vaquejada de Caicó foi a que parecia ter colocado os bois 

maiores para correr na final da competição.  

 A narrativa e o fato envolvendo esses vaqueiros sugerem a idéia de que cair 

e vir a se contundir podem ser vistos como algo normal. Contudo não é comum o 

vaqueiro se retrair da competição em virtude de quedas e de lesões no seu corpo. 

Pelo contrário, ser vaqueiro é continuar enfrentando as adversidades da competição, 

sobretudo quando se tem a vaquejada como principal alternativa para sua 

sobrevivência. Quando as contusões impossibilitam a participação dos vaqueiros, 

eles tentam acompanhar as competições observando as corridas, como foi 

percebido em algumas vaquejadas pesquisadas. Então, a sua presença na 

vaquejada demonstra que a passividade não combina com o vaqueiro competidor, 

                                                 
62 Como cada competidor pode correr a quantidade de inscrições [senha] que quiser, essa dupla tinha 

garantido três senhas para a final. Até o ocorrido, eles já tinham corrido duas, faltando disputar 
apenas uma. 

63 Os dois vaqueiros ganharam prêmios porque, mesmo perdendo os primeiros lugares, haviam se 
classificado entre os vinte melhores da competição.  
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pois ser vaqueiro é permanecer atuando, mesmo que seja apenas de corpo presente 

nos eventos.  

 Evidentemente, os vaqueiros que não vivem somente da vaquejada também 

apresentaram a mesma postura daqueles que vivem exclusivamente dela. Ao se 

encontrar o vaqueiro Carlinhos numa vaquejada com o pescoço imobilizado, 

perguntou-se-lhe se estava com receio de voltar a correr na vaquejada. 

Respondendo com tranqüilidade, ele disse: “Não, o médico disse que daqui a três 

meses posso voltar a correr. E o que gosto de fazer é correr boi.”  

Esse conjunto de condições se apresenta para os vaqueiros como 

demonstração de sua competência e de sua habilidade para superar as 

adversidades, uma vez que é natural na competição cair, levantar, chicotear e 

empurrar o cavalo sobre o boi. Estas são as condições para que os vaqueiros sejam 

vencedores, pois o cavalo na competição é ajustado constantemente por eles. Isso 

pode ser realizado no interior da pista ou fora dela.  

 Antes de entrar ou após “puxar os bois” na pista de competição, os 

vaqueiros costumam fazer algumas manobras com o cavalo, como correr 

velozmente para um lado e para o outro, fazendo paradas bruscas e rápidas. Sobre 

isto, um treinador de cavalos comentou, após a “puxada do boi” na pista: “Veja o 

cavalo está sendo corrigido pelo vaqueiro na pista. Veja! Ele está puxando pelas 

rédeas o pescoço do cavalo para o lado. Isto com certeza dói muito”.   

 Estas afirmativas apontam para a perspectiva de que puxar sempre o cavalo 

pelas rédeas é comum para o vaqueiro, pois a correção é algo que deve sempre 

ocorrer. O animal deve estar sempre no ponto, como se fosse um carro de corrida. A 

desenvoltura é treinada pelo vaqueiro, que busca habituar o seu cavalo às 

condições da competição, como a pista e os bois que estão correndo. Tudo deve 

estar perfeitamente sincronizado entre o vaqueiro, o cavalo e o batedor de esteira, 

através do tempo de corrida, da frenagem, da abertura e da “puxada dos bois pela 

cauda ao chão”.  

 Se o cavalo e o vaqueiro são partes de uma mesma moeda na construção 

da masculinidade, isso não é diferente em outros espaços sociais da rua e da casa, 

vistos como se fossem um “terceiro tempo”64.  

                                                 
64 Segundo Rodrigues (2007), o “terceiro tempo” são atividades realizadas fora do campo de jogo que               

evocam a masculinidade, sobretudo através de músicas contempladas no Rúgby do Charrua 
Clube, como ritual masculino. 
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 A noção de “terceiro tempo” e a interação de homossociabilidade65 na 

vaquejada atualizam as práticas dos vaqueiros, envolvendo mulher, cachaça, forró e 

brincadeiras. A ingestão de bebidas alcoólicas, a paquera e as relações com as 

mulheres, e as brincadeiras feminilizantes são alguns desses atributos que orientam 

identificações com a masculinidade dos vaqueiros.  

 As experiências do “terceiro tempo” podem congregar simultaneamente 

mulher, cachaça e brincadeiras. Esses elementos, contudo, não são os únicos que 

modelam a vida dos vaqueiros, embora sejam os que têm aparecido 

predominantemente nas vaquejadas. O fato é que tais elementos têm-se distribuído 

sob outra ótica que necessariamente não se assemelha à que era atribuída ao 

vaqueiro de fazenda. 

   Sobre a ingestão do álcool, Cascudo (1964) já enfatizava que o vaqueiro de 

fazenda utilizava a cachaça na intenção de “fechar o corpo” contra as adversidades 

proporcionadas pelas longas jornadas feitas pelo sertão. Na vaquejada atual, a 

cachaça e outras bebidas alcoólicas, como uísque, cerveja e conhaque, são também 

vistas como servindo para fechar o corpo do vaqueiro durante as competições. 

Assim, a ingestão do álcool possibilita aos vaqueiros não apenas acentuarem a 

expressão de sentimentos e de brincadeiras com os seus companheiros de 

vaquejada, mas também controlarem os “nervos dos machos66”, que estão alterados 

em virtude da tensão da competição, como argumentam. Assim, a cachaça chega a 

ser vista como algo que fortalece o vaqueiro contra os perigos ou contra as tensões 

que ele vai enfrentar nas competições, conforme ouviu-se: “Vou tomar uma para 

controlar os nervos” ou “vou tomar uma para se esquentar”. 

 Sobre o chamado “controle dos nervos”, foi presenciado um outro fato no 

caminhão de um vaqueiro, na vaquejada no Parque “Otaviano Pessoa” em Macaíba, 

quando se estava no interior do caminhão conversando com vaqueiros que ingeriam 

álcool. Nesse momento, chegou um vaqueiro conhecido pedindo uma dose de 

cachaça. Ao receber o copo, ele foi surpreendido pelo seu patrão, que reclamou: “Ei 

você já vai beber de novo?”. Aí o vaqueiro retrucou dizendo: “É só um pouquinho, 

para controlar os nervos”. Se antes a ingestão de bebida alcoólica era um símbolo 

                                                                                                                                                         
 
65 A homossociabilidade, na visão de Rial (1998), se configura na relação entre homens ou entre a 

perspectiva que predomina a lógica masculina. 
66 “Tomar uma para controlar os nervos” é um termo nativo utilizado pelos vaqueiros para afirmar que 

a cachaça é um regulador da sua tensão na competição.  
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que conferia uma espécie de armadura ao vaqueiro, na vaquejada o consumo do 

álcool é também um elemento de controle.  

 A idéia de “controle dos nervos” parece demonstrar que os vaqueiros não se 

sentem muitas vezes controlados emocionalmente para enfrentar os duelos na pista 

de corrida. Na realidade, muitos ficam descontrolados pela tensão que a competição 

acarreta. Então a ingestão do álcool passa a ser um artifício que conduz o vaqueiro 

a se encorajar diante das adversidades competitivas da vaquejada.  

 O controle se dá em decorrência de os vaqueiros na competição colocarem 

em jogo o investimento financeiro, o cavalo, a sua permanência na corrida e a sua 

afirmação enquanto vaqueiro. Ainda mais porque o vaqueiro de vaquejada é 

cobrado pelo seu patrão a conquistar prêmios, pois a não obtenção de bons 

resultados pode significar a sua demissão. O vaqueiro na vaquejada executa as 

suas práticas como se fosse o trabalhador de uma empresa capitalista, pois o 

próprio vaqueiro de campo deve trocar a intensidade do trabalho pela eficiência, a 

robustez, pela precisão, ao colocar o boi entre as faixas. 

 O controle também se dá por parte das esposas dos vaqueiros, que tentam 

manipular as suas ações nas vaquejadas, seja quando se deslocam para as corridas 

com os maridos, seja quando tentam manipular as práticas destes à distância. Isto 

se dá porque a vaquejada é construída pela imagem de que os vaqueiros estão 

sempre paquerando ou namorando mulheres. É o que menciona Washington, 

vaqueiro e patrão de vaqueiros: 

 

É porque quando você é casado, vaquejada já tem a fama, já deixa 
aquela imagem que vaquejada já atrai muita mulher que o vaqueiro 
vai atrás de mulher. Esse tipo de coisa né? No meu caso não trago 
mulher para dentro de carro, mas a mulher sempre fica com o pé 
atrás. Então, muitas vaquejadas perco e eu não vou por causa dela 
que começa aquele muído dentro de casa. Aí você acaba perdendo. 
(informação verbal)  

 

 O discurso desse vaqueiro revela dificuldade de participação nas vaquejadas 

em razão da possibilidade constante de namoro entre homens e mulheres, resulta 

um peso negativo apenas como competidor e, por sua vez, positivo no que remete a 

influência do macho nas relações de gênero. Essa suposta participação negativa se 

dá apenas no sentido de competir como vaqueiro, mas não como homem 

dominador, uma vez que a sua vontade para correr nas vaquejadas prevalece nessa 
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disputa “caseira”, mesmo diante da pressão da sua esposa. Nesse sentido, o 

controle da esposa sobre o vaqueiro se dá numa relação de poder simultânea em 

que o segundo tende a se sobressair sobre a primeira, porém em espaços 

específicos da vaquejada tal prática ocorre apenas entre os homens como se 

apresenta pela feminilização.  

 Sendo assim a feminilização do outro não pode ser realizada diante das 

mulheres porque funciona como se fosse uma substância rara na afirmação do ser 

macho. A mulher não pode participar dessa prática porque é algo que diz respeito 

somente aos homens. É como se fosse um ritual em que um vaqueiro ou outro ator 

social masculino tenta “retirar” a noção de macho do outro para que este reafirme a 

sua noção de homem.  

  No que diz respeito aos vaqueiros, a feminilização ocorre na casa e na rua, 

ou seja, na espera para entrar na arena, quando estão assistindo às corridas nas 

arquibancadas do evento, no corredor que se conecta à porteira principal, embora 

seja nos caminhões ou próximos deles que tal prática se dá com maior ênfase. Em 

ambas as situações parece que os vaqueiros projetam a masculinidade como se 

esta fosse uma “substância rara”, procurando garanti-la ou conquistá-la retirando do 

outro o seu referencial de macho. 

 Os caminhões são espaços reservados às brincadeiras entre colegas de 

competição. Nesse sentido, dramatizam certos gestos ironizando o outro, a saber: 

piscada de olho e toque no ombro, como se estivesse convidando o outro de modo 

sensual, sentar no colo do outro e cruzar pernas como as mulheres fazem. Isso 

confere a perspectiva de feminilização a uma espécie de desrespeito aceito, uma 

vez que os vaqueiros estão sempre se encontrando e, por conseguinte, construindo 

relações de amizades67, ao ponto de aceitar alguns deles como se fosse um 

parente. Por outro lado, esses encontros se caracterizam por práticas jocosas68, ou 

seja, pelo caráter de brincadeira, independente da relação de parentesco, como 

                                                 
67  As práticas de amizade nas vaquejadas se assemelham as relações de cordialidade apresentada 

nas discussões de Holanda (2004). Para este, a cordialidade se fundamenta na valorização das 
relações afetivas em espaços comunitários para se afirmar não por si próprio, mas pelos outros. 
Isso se revela de modo mais consistente quando os personagens estão em situações sociais 
especificas, como a vaquejada, pelos quais acarreta a valorização da pessoalidade sobre a 
impessoalidade (DA MATTA, 1990).  

68  Ver o texto de Gastaldo (2005) sobre “O complô da torcida”: o futebol e performance masculina em 
bares”. Para o referido autor, as brincadeiras jocosas se dão pelo acirramento dos discursos 
verbais em torno dos torcedores de times de futebol, mas de modo controlado em que a ironização 
do outro e do seu time é previamente permitida entre ambos. ” 
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afirmou Gastaldo (2005). Isso permite que os participantes tenham uma relação 

mais aproximada, no sentido de poderem fazer brincadeiras com os amigos.  

 Quando se estava na vaquejada do Porcino, precisamente no caminhão de 

Washington, presenciou-se o vaqueiro Piteta conversando com dois vaqueiros e um 

calzeiro que estava trabalhando como guia de caminhões no estacionamento do 

parque. Eles conversavam sobre assuntos diversos, especialmente pelas 

brincadeiras que realizavam um com o outro. A que merece destaque é o desafio 

que um vaqueiro fez ao outro vaqueiro. Isso aconteceu após a chegada de dois 

vaqueiros na roda de conversa. Um deles começou a dizer que estava bem 

acompanhado ontem. Afirmou que estava tomando cerveja junto com as mulheres 

da banda de Forró “Aviões do Forró”, na beira da piscina. O outro vaqueiro retrucou: 

“Você está com conversa. Eu soube que você pagou um moto-táxi e foi dormir numa 

pousada chulé de dez contos”. O outro replicou: “É, pelo menos eu sou macho. 

Estou aqui na vaquejada desde sexta-feira”. 

 Na vaquejada do Porcino, próximo aos amigos vaqueiros de Piteta, essas 

situações e o desafio verbal e comportamental foram levados a efeito pelas 

conversas realizadas entre eles, configuradas pela brincadeira de um com o outro e 

pelo gesto feminilizado. Um desses vaqueiros se aproximou de um calzeiro, que era 

guia de carros nessa vaquejada, agarrou o rapaz e apertou o seu tórax. Ao fazer 

isto, ele fez um sinal com a boca como se fosse dar um beijo. O calzeiro pediu para 

que ele o soltasse, enquanto os vaqueiros ficaram sorrindo no tom de ironia.  

 Na primeira situação, os discursos dos vaqueiros baseados nas 

perspectivas de se estar mais presente nas vaquejadas tendem a afirmar a 

identidade masculina pelas disputas verbais entre ambos, com o fim de buscar 

assegurar a noção de homem, como um instrumento de defesa da sua integridade 

moral.  

 A defesa da sua masculinidade acontece na tentativa de afirmar a sua 

condição de homem, ironizando o outro como um não-macho. Parece que a 

masculinidade possui uma espécie de poder que todos os vaqueiros almejam 

experimentar para se sentir mais machos. Essas brincadeiras se desenvolvem sem 

violências físicas. Os duelos entre eles são expressos de forma lúdica, envolvendo a 

sublimação de identidades, em que o outro é a referência para sua afirmação como 

homem.  
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 Já a segunda situação, ao fazer menção à boca próximo ao tórax, mostra 

que o tocar de modo feminilizante demonstra que ser vaqueiro na atualidade 

transcende a concepção tradicional de que o homem é macho em todo momento. 

Implica dizer que o vaqueiro, mesmo sendo levado a buscar os valores masculinos 

para reafirmar a sua identidade masculina, paradoxalmente perpetua a sua noção de 

macho tentando descredenciar a identidade do outro por referenciais femininos.  

 Convém ressaltar que a depreciação da identidade masculina se confirma na 

vaquejada não apenas pela tentativa de retirar a representação da masculinidade do 

outro, mas também pela reafirmação de si como ser masculino heterossexual. Por 

isso, as brincadeiras se processam de modo direto na afirmação da identidade do 

vaqueiro pela apreciação do ser macho. Costumam desafiar o colega contando 

vantagens de sua performance positiva com mulheres, considerando mulherzinha 

aqueles que não fazem isso. Contam histórias de namoros com mulheres projetadas 

da mesma maneira como se fosse derrubar boi no chão, pois é comum falar: “peguei 

por trás enrolei o cabelo dela e botei para descer.”  

 Essa linguagem utilizada pelos personagens das vaquejadas, sobretudo 

pelos seus competidores, serve para propagar, pelo menos no discurso, a sua 

condição de vaqueiro e de homem como ser superior na relação homem e mulher. 

 Nesse sentido, a feminilização e a conversa apreciativa do ser macho são 

dramatizados69 ao mesmo tempo pela representação feminina e masculina, 

convergindo para reafirmar socialmente o ser masculino.  

 Em suma, foi observado que a relação entre os vaqueiros é destacada não 

apenas pelas brincadeiras, mas também pela competição. Das opções que 

envolvem a vaquejada, os vaqueiros buscam vivenciar o evento pelo modo como 

subjetivam a competição. Assim, eles têm duas opções: correr e participar da festa 

ou apenas competir na vaquejada. Ambos os casos possibilitam expressões 

diferenciadas para afirmar a sua masculinidade. Por isso, a intenção, agora, é 

mostrar como as (im) pressões desses competidores repercutem na formação e na 

representação dos seus participantes nos cenários dos parques de vaquejada. 
  

                                                 
69 O termo dramatização é apresentado no sentido de Goffman (1985), que destaca a vida sociocultural 

dos personagens pela sua representação na vida cotidiana. Relacionando a visão de Goffman (1985) 
à vaquejada, pode-se dizer que sua representação se constitui pela influência recíproca das ações 
dos atores sociais em contato imediato. Assim, o vaqueiro se afirma socialmente, conforme a 
aprovação dos outros. 
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4 OS ATORES EM CENA: (IM) PRESSÕES SOBRE OS VAQUEIROS NAS 
VAQUEJADAS CONTEMPORÂNEAS 
 

 
Nas andanças pelas vaquejadas, no Rio Grande do Norte, não se constatou 

propriamente um protótipo de vaqueiro. Pelo contrário, o que se apreendeu foram 

(im) pressões diferenciadas da noção de vaqueiro que podem ser relacionadas ao 

universo da masculinidade, uma vez que a vaquejada envolve o encontro de 

perspectivas multifacetadas entre os seus atores sociais.  

Sendo assim, busca-se apresentar neste capítulo, a partir da relação entre 

vaqueiro e masculinidade, a impressão deste como competidor nas vaquejadas, 

bem como a sua construção para ser vaqueiro e a sua diferenciação dos outros 

modelos de vaqueiros.  

Tal tipo de roteiro investigativo se torna relevante nesta abordagem porque 

permite que se venha a conhecer a idéia que os vaqueiros têm de si mesmos e 

como atualizam as suas representações nas vaquejadas.  

No que diz respeito às construções desses atores, estas são (re) elaboradas 

por um cenário de oportunidades que se apresenta por ocasião da realização de 

fazeres próprios de vaqueiros. A competição e os aspectos lúdicos das vaquejadas, 

por exemplo, constroem faces destes vinculadas a trajetórias e posições sociais 

distintas, quais sejam: a trajetória do vaqueiro vencedor difere da daquele que não 

conquista prêmios. O mesmo se dá com as origens sociais heterogêneas dos 

competidores - advindos das camadas populares ou das médias e altas. Estas 

também distinguem as concepções de ser vaqueiro.  

Nesse sentido, a estrutura social da vaquejada contemporânea é um campo 

amplo na difusão dos vaqueiros. Os elementos dessa estrutura apontam, inclusive, 

para a masculinidade. Isso porque o seu evento não apresenta somente vaqueiro 

competindo, mas homens e mulheres de todas as faixas etárias e de origens sociais 

distintas.  

Considerada por este ponto de vista, a vaquejada torna o seu espaço um 

celeiro heterogêneo de atores sociais que apresentam expressões identificadas com 

o universo da masculinidade. Antes, porém, de revelar o modo como essas 

identificações estão conectadas à masculinidade procurar-se-á, no tópico seguinte, 

apresentar as concepções de vaqueiro. Em seguida serão discutidos aspectos que 
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tem fortes vínculos com a masculinidade tais como as chamadas categorias nas 

vaquejadas, as relações na consolidação do competidor e as representações dos 

vaqueiros.  

 

 

4.1 AS CONCEPÇÕES DE VAQUEIRO 

 

 

A constatação, nas pesquisas, de que os vaqueiros conquistadores de 

prêmios eram mais aprovados socialmente, em comparação com aqueles que não 

ganhavam as competições, colaborou para se refletir sobre a sua condição nas 

vaquejadas, à luz da seguinte perspectiva: será que as posições diferentes dos 

vaqueiros nas competições influenciam no modo como esses personagens se vêem 

nas vaquejadas?  

Nesse contexto, as falas dos informantes apontam para reafirmações de que 

eles condicionam o ser vaqueiro à sua presença nas vaquejadas e às suas práticas 

nesse evento. Isso porque 19 entrevistados afirmaram que se consideravam 

vaqueiros, enquanto 4 responderam que não se achavam como tais. Estes últimos 

justificaram essa afirmação, dizendo: “Ainda não. Tenho muito pouco tempo. Eu não 

me considero não uma vaqueira. Apesar da idade e o pouco tempo eu não me 

considero de jeito nenhum. Quem sabe daqui a uns dias né?” (informação verbal)  

Outra competidora, conhecida como Thaisy, expressa-se nessa mesma ótica 

de Ester:  

 
Gostar de correr eu gosto, mas eu não me considero uma vaqueira 
profissional porque eu não vou a todas as vaquejadas, por causa do 
meu trabalho. Mas eu estou trabalhando para mim tornar uma, mas 
eu não me considero uma vaqueira ainda [...]. Eu não me considero 
uma vaqueira por bater-esteira, mas eu vou me considerar uma 
vaqueira quando eu tiver puxando e por conta própria tiver batendo. 
Nesse fato aí que eu digo que não sou uma vaqueira. Porque eu 
bato esteira mais por esporte, não por pressão. Eu sou mais por 
lazer. Para mim é um lazer bater esteira. É uma coisa que não tenho 
como uma profissão. É uma coisa que eu tenho todo fim de semana. 
É quando eu tenho um tempo num final de semana eu realmente 
vou e corro porque eu gosto, mas não é uma coisa muito 
programada. (informação verbal)  
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Já um homem que não competia há dois anos afirmou que não se 

considerava vaqueiro porque estava ausente das competições. Corria apenas para 

se divertir na vaquejada “porque ser vaqueiro é estar montando” (informação verbal)  

  O discurso de outro competidor que participa uma vez ou outra das 

competições nas vaquejadas, mas tem um vaqueiro correndo para ele, segue a 

mesma direção dos informantes acima: “Não, não me vejo um vaqueiro não. Me vejo 

um praticante que gosto de esporte. (informação verbal)  

 Os discursos de Ester, Thaisy, Antônio Timóteo e Washington apresentam a 

versão comum de que não se consideram vaqueiros. A dificuldade da auto-

identificação desses atores sociais como vaqueiros advém da idéia, presente nas 

vaquejadas, de que existiria um protótipo de vaqueiro construído principalmente pela 

conquista freqüente de prêmios.  

A baixa freqüência às pistas de competição, que resulta numa dificuldade de 

auto-identificação desses atores mesmo não tendo relação com o ser campeão de 

vaquejada, termina por influenciar a definição dessa identidade, pois a presença na 

competição é que fundamenta a representação de que, para se ser vaqueiro, cada 

participante deve seguir a perspectiva de ser competitivo nas vaquejadas.  

Ser competitivo não significa ser mero figurante de uma competição, mas 

atores sociais ativos que estão insistentemente nas vaquejadas “puxando bois”. 

Assim, mesmo não se percebendo vaqueiro, a sua presença nas vaquejadas é uma 

tentativa de ser reconhecido enquanto tal, pois busca realizar ou presenciar práticas 

que são associadas ao universo da competição.  

 “Puxada do boi”, habilidade com o cavalo, busca na conquista de prêmios, 

visão de que a vaquejada é um esporte tipicamente para homens, dentre outros, é 

típico de quem se considera vaqueiro. Na mesma direção, Barbosa (2006) afirma 

que ser vaqueiro é uma conquista pautada no reconhecimento próprio de sua 

presença contínua nas vaquejadas, como fator que determina esse status e colabora 

para a expressão da masculinidade:  

 

Ser vaqueiro desportista, é essencialmente tornar-se visível. Ser 
reconhecido e poder ser apresentado ao público por meio de 
entrevistas às revistas especializadas em vaquejadas; é ser 
convidado para dar início à abertura de uma grande vaquejada ou 
outras cerimônias públicas [...] ter fama é gozar de um prestígio tal 
que toca as raias do universo masculino. O campo da masculinidade 
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é muito movediço, por isso, há a necessidade, quase incessante de 
prová-la o tempo todo. (BARBOSA, 2006, p. 114) 
 

 Todavia, é o status do vaqueiro conquistador de prêmios que representa um 

diferencial, garantindo, inclusive, uma afirmação mais positiva do competidor 

associada à masculinidade. A visibilidade conquistada pelos vaqueiros que estão 

constantemente disputando prêmios nas vaquejadas permite um reconhecimento 

mais amplo da sua condição de vaqueiro, o que os estimula às práticas sucessivas 

para reafirmar o seu poder de competidor.  

 Aliás, a dimensão da sua visibilidade como vencedor é proporcional à sua 

situação social, pois o ser vaqueiro passa a ser considerado um estilo de vida 

desenvolvido graças ao modo como se preparam e atuam nas competições 

configuradas pela competitividade, pelas vitórias nas vaquejadas, pela presença 

assídua nos eventos e pelos treinamentos contínuos. Isto é relatado pelos que se 

consideram vaqueiros:  

 

Se a pergunta que você tá fazendo for abranger é a força, a raça, a 
vontade de correr eu me considero. (informação verbal)  
  

Com toda certeza porque eu já ganhei muito prêmio e criei minha 
família. O sustento da minha família eu tiro da vaquejada. Então por 
isso que eu acho que sou vaqueiro”. (informação verbal)  
  

Dentro da minha possibilidade eu me considero porque eu não 
tenho muito tempo para tá montando. Aí eu acredito que sim. Dentro 
da minha possibilidade eu me considero vaqueiro. (informação 
verbal)  
 

Rapaz eu me considero um vaqueiro que eu vivo disso aqui. Eu vivo 
da vaquejada do cavalo e não me deixam correr amador, então acho 
que sou vaqueiro. (informação verbal.)  
 

Eu acho que sim, eu acho que me considero um vaqueiro [...] 
porque eu já ganhei muito prêmio, pela idade que tenho, pelo pouco 
tempo que eu corro eu acho que é uma carreira já boa. (informação 
verbal)  
 

Total e absoluto porque eu estou nas vaquejadas, estou treinando, 
treino sempre, gosto do que eu faço, vou para as vaquejadas, gasto 
dinheiro com isso. Então, eu me considero. (informação verbal)  
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 Nesse sentido, tais assertivas, que expressam a prova do ser vaqueiro, 

remetem a parâmetros semelhantes aos do universo produtivo, próprios do 

capitalismo, uma vez que se percebe analogicamente a idéia de que assiduidade 

rima com repetição e conquista combina com eficiência, ressaltando-se, contudo, 

que os avanços eficientes e eficazes dos competidores só são efetivados pelo 

estímulo de alguns fatores, tais como: bravura na competição, salário, para a 

manutenção e sustento da família, reprodução de práticas realizadas 

exaustivamente no treinamento ou investimento financeiro na contratação de um 

cavalo e de um vaqueiro profissional. Em suma, os relatos dos informantes apontam 

para uma construção do vaqueiro e da vaquejada associada eminentemente a uma 

perspectiva comercial. Por causa do investimento financeiro, o competidor vê-se 

obrigado a ter um desempenho de vencedor ou pelo menos competitivo, no sentido 

de demonstrar que valoriza a competição pela sua perseverança na vaquejada. 

 Outros dois vaqueiros, nos seus discursos, reafirmam essa perspectiva, 

chamando a atenção para o fato de que ser vaqueiro advém dos resultados 

conquistados nas vaquejadas, ratificando esse status a partir da idéia de um 

vaqueiro vencedor.  

 O primeiro se considera vaqueiro em razão dos excelentes resultados 

adquiridos nas competições, que lhe proporcionam um reconhecimento seu como 

vaqueiro, pelos outros. E o segundo se considera vaqueiro, reconhecendo que, 

embora não seja mais o mesmo vaqueiro dos períodos anteriores, não deixa de 

afirmar a sua condição de vencedor nas vaquejadas, reportando-se a um histórico 

cunhado de vitórias: 

 
Me considero um vaqueiro porque tá aí todo mundo tá vendo. Teve 
um ranking agora dos trinta melhores, eu cheguei em décimo dos 
melhores do ano passado. E não é só eu que me considerava, muita 
gente em torno da gente que vive desse ramo. Todo mundo que 
comenta. É comentário do povo, do pessoal que comenta. 
(informação verbal)  

 
Eu me considero um vaqueiro, graças a Deus. Eu não vou dizer a 
você que [...] Hoje eu sou vaqueiro que eu fui há oito anos atrás 
porque eu não posso dizer isso. Não é que a vaqueirama hoje esteja 
melhor, é porque eu já estou com cinqüenta e um anos e aí as 
coisas mudam. Não se compara eu já tenho meus dedos 
machucados e não posso dizer a você que “vou competir como 
muitos vaqueiros que têm por aí. (informação verbal)  
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  Nesse contexto, o ser vaqueiro está associado eminentemente à prova e à 

atividade, pois as características do macho são desenvolvidas pelas práticas 

sucessivas nas competições. A condição para tal status é não ser passivo - o que 

pode ser entendido como ausência da competição - querer conquistar prêmios e 

investir financeiramente. 

 Como se vê, o ser vaqueiro engloba um conjunto de referências 

sociabilizadas por aqueles que devem ser sempre competitivos, seja ganhando 

prêmios, seja pelas suas expressões. O duelo itinerante entre os vaqueiros para 

adquirir e para manter a sua posição de destaque se torna um desafio que deve ser 

superado em todas as competições. Nesse sentido, as relações de poder 

estabelecidas hierarquicamente pelas categorias amadoras e profissionais e pelas 

camadas, altas, médias e populares são fundamentais para promover o vaqueiro 

nas vaquejadas, como será discutido no tópico abaixo. 

 

 

4.2 O VAQUEIRO AMADOR E O VAQUEIRO PROFISSIONAL 

 

 

Do ponto de vista dos relatos dos informantes, a competição na vaquejada é 

construída segundo duas categorias associadas aos vaqueiros desportistas, a saber: 

a categoria amador e a profissional.  

A primeira categoria foi criada para competidores que estão começando nas 

competições, como tratadores de cavalos, filhos e filhas de vaqueiros campeões de 

vaquejadas. Por isso, envolve personagens advindos de diversos espaços sociais, 

com objetivos distintos, que remetem a possibilidades diversas de participação no 

evento. Dessas possibilidades, destaca-se os vaqueiros que têm membros da 

família campeões ou que advêm da camada popular, tendendo a se envolver com o 

universo da competição nas vaquejadas, uma vez que possuem contato mais 

aproximado com os cavalos e competidores. Nesse sentido, os seus personagens 

são aqueles que geralmente não vivem da atividade como vaqueiros, mas podem 

tornar a sua experiência no evento um meio de vida70. 

                                                 
70 Isso ocorre porque a sua aproximação com a competição dá-se por meio de oportunidades de 

trabalho nos eventos, como a de tratador de cavalos ou batedor de esteira. Nessas circunstâncias, 
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A segunda categoria foi criada para vaqueiros experientes e especializados 

nas vaquejadas. Por isso, tais atores sociais vêem o evento não apenas como 

diversão, mas como um meio de vida. Assim, os conhecidos vaqueiros profissionais 

são os que possuem mais tempo para se dedicar às vaquejadas. Montam nos 

cavalos diariamente e estão à inteira disposição do patrão. Nesse sentido, cuidam 

dos cavalos nas fazendas e se preparam para correr nas vaquejadas, nos fins de 

semana. Quando, porém, o patrão somente utiliza os vaqueiros para financiar as 

suas corridas, estes terminam por desenvolver atividades extras conhecidas, como 

domar cavalos ou “açoitar cavalos” de outros patrões. É nas fazendas que os 

vaqueiros chamados profissionais realizam o treinamento do seu cavalo e do seu 

patrão. Ele treina o animal e, às vezes, ensina o patrão a se portar numa pista de 

competição com seu cavalo fazendo arrancadas, paradas, saídas de lado e de 

frente. A idéia é possibilitar que o cavalo e o competidor fiquem entrosados para as 

corridas nas vaquejadas, pois ambos devem correr de forma sincronizada. Nesse 

sentido, o cavalo do vaqueiro de vaquejada deve se adequar ao modo de corrida do 

competidor, seja correndo do lado direito e do lado esquerdo.  

Assim, os vaqueiros profissionais, na condição de especializados, ficam na 

obrigação de atenderem à exigência natural de estarem preparados para competir. 

Por isso, repetem continuamente a correção do cavalo para que este fique 

adestrado ao modo do vaqueiro, o que pode consolidar a sua perpetuação como um 

excelente competidor, resultando no seu reconhecimento como “grande vaqueiro”.  

 O profissionalismo, para alguns vaqueiros, parece, assim, ser uma peça 

fundamental para o seu reconhecimento nas vaquejadas. 
 

Ser vaqueiro é você ser profissional, é você ficar [...] Que nem a 
gente, a gente é profissional, a gente vive só disso. A gente vive 
aqui hoje, tem um caminhão desse arrumado, nós dormimos nele, 
tem cozinha nele e é todo final de semana no meio do mundo. Isso 
aí é o vaqueiro profissional. (informação verbal)  

  

Considerando a dinâmica de se estar sempre disputando prêmios e viajando 

pelas competições no Brasil, o profissionalismo termina por envolver experiências 

                                                                                                                                                         
vão consolidando perspectivas de destaque entre os outros competidores, o que os conduzirá 
naturalmente a ascender a essa categoria.  
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cotidianas nas vaquejadas, pelos encontros semanais entre vaqueiros, patrões e 

público.  

 A presença contínua nas vaquejadas como competidor contribui para que o 

vaqueiro se sinta como tal. Assim, essa sua condição está diretamente relacionada à 

valorização da honra, decorrente da insistência competitiva durante todos os 

eventos. Às vezes, por não conquistar prêmios, a sua honra como vaqueiro de 

vaquejada pode ser afetada. O que, porém, não pode acontecer, segundo as suas 

práticas, é aceitar o estigma do vaqueiro visto como fraco, pois a sua fortaleza de 

competidor se situa na oportunidade constante de defender a sua honra como 

vaqueiro nas competições.  

 Essa defesa e valorização se tornam ainda mais potencializadas à medida 

que os vaqueiros, principalmente os denominados profissionais, colocam, durante as 

competições, a sobrevivência da sua família, a representação de um patrão, de um 

grupo comercial e de uma tradição familiar presente nas vaquejadas.  

 
Ser vaqueiro é um esporte como outro qualquer. Muito caro, o 
patrão da gente investe muito na gente, a gente tem que ter, na hora 
que tiver com ele, a gente sempre tem que ser aquela pessoa que tá 
concentrado ali como eles gostam. Porque isso aqui é o seguinte do 
jeito que o jogador de futebol, só que o jogador de futebol tem 
contrato e a gente não tem, mas talvez a gente tenha mais respeito 
ao patrão da gente do que o jogador de futebol tem com o time dele 
que ele joga. A gente não tem contrato, não tem nada e nem tem 
salário alto, mas a gente tem mais respeito e a gente convive com 
filho, com esposa dele, com tudo, a gente trata com se fosse a 
nossa família. (informação verbal)  
  

O relato aponta que o vaqueiro deve honrar o patrão não apenas pelo fato 

de ser o seu investidor, mas em razão dos laços afetivos construídos com a família 

do seu investidor. O respeito se torna a bandeira do vaqueiro, tanto nas relações 

com os familiares do seu patrão, quanto na vaquejada.  

Assim, o contato do vaqueiro com a família do seu patrão se torna um 

símbolo do poderio patronal, pois a presença do seu “feitor” e da sua família é 

colocada em jogo, simbolicamente junto com a competição, uma vez que o ganhar 

ou o perder na vaquejada inclui o nome do vaqueiro e do patrão ou do seu grupo. 

Tais componentes, convém ressaltar, são mencionados em todas as corridas, 

durante as apresentações dos competidores.  
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Essa idéia de honra também se apresenta entre os vaqueiros denominados 

amadores, porque, no caso dessa categoria, são, em geral, os próprios 

competidores que defendem o seu nome nas vaquejadas. 

 Os vaqueiros advindos das camadas médias e altas não precisam justificar 

as suas atitudes a um patrão porque eles já têm o status de patrão. Esse tipo de 

vaqueiro tem mais liberdade para fazer o que quiser numa vaquejada, pois não tem 

esta como meio de vida. Ele tem autonomia para escolher se deseja mesmo 

competir para ganhar prêmios ou se almeja apenas participar da vaquejada como 

esportista, ou seja, é aquele que corre apenas por prazer, sem a preocupação de 

ganhar prêmios.  

 Por começar, geralmente, na chamada categoria amadora, o competidor não 

é considerado um grande vaqueiro, mas um vaqueiro que está passando pelo 

primeiro teste, para ser visto como “verdadeiro vaqueiro”, principalmente quando 

consegue se tornar um vaqueiro profissional. Por isso, os vaqueiros provenientes 

das elites valorizam a competição, buscando conquistar prêmios, pois, fazendo 

assim é que conseguem um maior e mais respeitoso reconhecimento de sua 

apresentação diante dos outros vaqueiros da sua categoria. 

  O respeito consiste no fato de ser reconhecido como um candidato a se 

tornar um vaqueiro profissional nas vaquejadas. Evidentemente, a chegada desses 

vaqueiros à condição profissional é dificultada em virtude das outras atividades que 

eles realizam em outros setores da sociedade. Por isso, os competidores advindos 

das camadas médias e altas, embora tendam a ser bons vaqueiros71, ficam restritos 

ao universo da categoria amadora.  

 Já com relação aos vaqueiros advindos das camadas populares, há mais 

possibilidades para sua inserção como vaqueiro profissional, tendo em vista que a 

vaquejada é concebida para ele como meio de sobrevivência. Por isso, eles têm que 

construir relações sociais amistosas para se inserirem no universo amador, como um 

passo que os projetará como um vaqueiro profissional. Tal espaço pode ser 

alcançado pelo desenvolvimento de alguma atividade nas vaquejadas que permitam 

obter relações com personagens, especialmente com um vaqueiro experiente e com 

um patrão.  

                                                 
71 Ser bom vaqueiro é um termo nativo utilizado para revelar que um vaqueiro é ganhador de prêmios. 
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 Uma da maneiras de inserção na vaquejada é já começar batendo esteira 

para um vaqueiro, oportunidade que pode levar a ser convidado, pelo parceiro ou 

patrão, a “puxar boi”. Essa opção, contudo, não é a mais comum nas vaquejadas, 

tendo em vista que os atores sociais das camadas populares não têm recursos 

financeiros para iniciar correndo nas vaquejadas. Daí a forma de inclusão mais 

comum ser a de iniciar-se nesses eventos como tratador de cavalos, para se ter a 

oportunidade de competir como vaqueiro amador batendo esteira. Aliás, os 

personagens advindos das camadas populares tendem a utilizar essa atividade com 

dupla finalidade, a saber: conseguir recursos financeiros para a sua manutenção e 

adquirir aprendizado das técnicas que o conduzam a ser um vaqueiro.  

 Essas experiências apenas são possíveis graças ao contato de tais 

personagens com o cavalo, mediante os treinamentos cotidianos para competir nas 

vaquejadas, encontrando, assim, a partir da sua dedicação com o cavalo e com o 

treino a maneira para demonstrar que pode vir a ser um bom vaqueiro.  

 Quando têm sucesso na sua corrida, esses candidatos a vaqueiro de 

vaquejada passam a correr como amadores, até obterem uma nova oportunidade 

para se tornarem vaqueiros profissionais. Quando conseguem ser amadores bem 

sucedidos nas competições, o patrão assume esse vaqueiro como seu corredor 

profissional.  

 Nesse contexto, o vaqueiro João Maria e o vaqueiro Cona destacaram que a 

luta, a dedicação e a inserção no universo da vaquejada são uma das condições 

para se formarem vaqueiros, especialmente quando os candidatos são oriundos das 

camadas populares. Relataram ainda os referidos vaqueiros que o tratador de 

cavalos é o componente mais indicado para se vir a ser um vaqueiro, tendo em vista 

que o sucesso do competidor nas vaquejadas decorre da sua prática e do seu 

conhecimento técnico do cavalo. 

 

Para ser vaqueiro o cabra não faz não. O cabra tem que ter muita 
vontade e tem que ter muito esforço físico para tudo. [...] E hoje 
noventa por cento hoje de vaqueiro são todos tratadores. Um dá 
chance ao outro. Todos os vaqueiros dão chance a um tratador 
porque ele já foi um tratador um dia e todo tratador só não vira 
vaqueiro de burro. Porque tem a chance de montar, de passar o 
cavalo. Então, o vaqueiro quando pega um bom governo é porque tá 
mexendo com os cavalos em casa. O proprietário não tem a 
oportunidade para banhar, riscar [...]. O vaqueiro tem a chance de ir 
em casa, o cavalo fica na mão do tratador. O tratador tratava melhor 
ele do que o próprio vaqueiro. [...]. O bom tratador ele sente que 
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nem um cavalo [...] o tratador o caba despreza assim que nem boi 
brabo, mas o tratador é [...] se você imaginar o tratador é 100%. O 
que você precisar assim numa disputa tá com a escova relaxando o 
cavalo para que ele fique a vontade. Então, o cabra tira um prêmio o 
cabra diz que vaqueirão, mas se você imaginar ali tem o tratador. 
Você tirou só porque tirou o troféu e levantou não. Ali você teve o 
cavalo e do prêmio, além do cavalo e do prêmio você tem o tratador 
que não deixou o cavalo cansar no momento que o vaqueiro 
precisou. Muitos deles leva uma sela, uma escova, um balde 
d´água. É o vaqueiro derrubando um boi e ele lá tirando a cela 
escovando, banhando, ora fria, ora quente, levando chuva ele tá lá 
com os cavalos. Eu fui tratador não para vaqueiro. Fui tratador para 
o meu pai. Nunca tratei mal um tratador e não quero que faça isso 
com ninguém. Porque quanto melhor você tratar o tratador mais ele 
vai cuidar do seu cavalo melhor. Quanto mais você tratar ele bem 
mais ele vai ter atenção em você. Quanto mais você precisar dele 
mais ele vai estar pronto para você. Eu acho que tratador [...] a 
chance dele ser vaqueiro depende muito dele. Porque muitos se 
acomodam [...] vaqueiro hoje se você perguntar a cada um deles se 
quiser falar a verdade foi tratador. (informação verbal)  

 

Vaqueiro é o seguinte para eu que sou filho de família pobre assim, 
que não podia comparar cavalos essas coisas, meu pais, eu fui 
conquistando aos poucos, fui sendo tratador fazendo amizade no 
meio dos vaqueiros, respeitando com isso eles vão dando uma 
chance para conseguir ser vaqueiro. E pro cara que tem dinheiro o 
pai compara o cavalo, tem fazenda a pista, se ele gostar ele se 
dedicar e se dica aquilo [...] tem muito filhos de rico que prefere ir 
para vaquejada de que ir para qualquer tipo de festa, negócio de 
Carnatal, não sei o que. Eles preferem tá na vaquejada do que tá lá. 
É um direito que assiste a cada um. Eu conseguir com as amizades 
com os vaqueiros, e fui tratador e zelava muito pelos meus cavalos, 
e sempre conseguia treinar escondido. E uma vez aconteceu de 
mandarem eu bater esteira para um amigo meu, João Batista que é 
um grande campeão, um vaqueiro muito respeitado; e ele me deu 
uma chance para eu ficar batendo esteira para ele. Aí foi quando eu 
comecei a ser um vaqueiro. Tudo com humildade e respeito e se 
lembrando de Deus você consegue o seu objetivo. (informação 
verbal)  
  

 Em razão de não terem suporte financeiro para correr nas vaquejadas, os 

candidatos a vaqueiro, como já se afirmou, se submetem a ser tratador de cavalos, 

como estratégia para conseguir seu espaço na vaquejada. Essa função é que vai 

possibilitar o seu conhecimento e o seu desenvolvimento técnico com o cavalo. Por 

meio do contato com o animal, os personagens conseguem manter relações 

aproximadas com os patrões e com os vaqueiros, o que proporciona a sua entrada 

gradual na vaquejada, até se tornar um vaqueiro vencedor.   

 Os relatos também destacam que o patrão e o vaqueiro que já competem 

nas vaquejadas são os determinantes para a inserção de um novo personagem nas 
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competições. A sua entrada é construída paulatinamente pela revelação de que 

possui “potencial” e “jeito” para ser vaqueiro. Primeiro aprende-se a montar, a correr, 

a parar e a acompanhar a derrubada do boi nas pistas de competição. Depois é 

esperar a oportunidade para correr na vaquejada.  

 Essa oportunidade é concedida por um patrão ou por um vaqueiro 

experiente, que convida o iniciante para bater esteira nos treinamentos e nas 

vaquejadas de pequeno porte72. Uma vez aprovada a sua participação pelos 

resultados positivos nas competições, o iniciante pode ser convidado para correr nas 

vaquejadas denominadas “grandes”, como os informantes enfatizaram. Os 

candidatos a vaqueiro exercitam, inclusive, a sua condição correndo nesses 

eventos. Se ganhar prêmios contínuos, podem vir a se credenciar, pelo seu patrão 

ou pelo vaqueiro para quem trabalha, a fim de competirem nas vaquejadas maiores. 

Esse tipo de vaquejada é uma espécie de “segunda divisão”, conhecida como 

vaquejada vista como espetáculo, em que seu reconhecimento como vaqueiro terá 

maior destaque quando passarem a viver da vaquejada ganhando prêmios.  

 Nesse sentido, o evento acaba se tornando um meio de vida, cuja 

manutenção é realizada por um patrão que, ao mesmo tempo que paga as suas 

despesas, exige a conquista de prêmios pelo vaqueiro. 

 Por outro lado, os discursos dos vaqueiros mencionados deixam implícito 

que há a inserção de candidatos a vaqueiros sem necessitar de passar pelo 

processo de inclusão como tratador de cavalos. Estes são exemplos típicos 

daqueles que são originários das camadas médias e altas, pois são os que possuem 

recursos financeiros para investir nas vaquejadas como competidores. A inserção 

desse tipo na vaquejada geralmente se dá pela contratação de vaqueiros 

especialistas para competir, que também podem ensiná-lo a correr e treinar os seus 

cavalos. Isso ocorre porque o vaqueiro advindo das elites não tem a vaquejada 

como meio de vida, o que dificulta o seu êxito na competição.  

 Sendo assim, o êxito e a defesa da honra desses candidatos a vaqueiros 

são colocados no bojo da vaquejada pelo investimento em vaqueiros especialistas, 

que encaram a competição não apenas como espaço de conquista de prêmios, mas 

também como lugar de defesa do seu nome e da referência do seu grupo.  

                                                 
72 A vaquejada sem muita expressão, segundo os informantes, é aquela têm um reduzido número de 

vaqueiros e os prêmios e os valores das senhas são mais baixos, em relação aos valores das 
vaquejadas maiores. 
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 Vale ressaltar, porém, que o vaqueiro ou o patrão investidor não pode deixar 

de ser um competidor à altura dos outros vaqueiros da sua mesma patente 

econômica ou perder para vaqueiros que estão numa situação social inferior. O que 

há de comum, tanto para os vaqueiros advindos das camadas populares, como os 

das camadas médias e altas, é a concepção de que, para ser vaqueiro, é preciso ter 

força de vontade, coragem, dedicação e, por fim, valorizar o cavalo como seu 

instrumento de afirmação.  

 

É você ter força de vontade. Se dedicar bem mesmo. No começo 
você tem que treinar bastante para chegar pertinho de um vaqueiro. 
Para competir com esses caras, aí você tem que se dedicar e treinar 
muito para ser um vaqueiro. E ter um cavalo bom. (informação 
verbal)  
 

Acima de tudo muita dedicação né? Muita dedicação, gostar, montar 
se dedicar como [...] tudo no mundo precisa de muito treinamento e 
para ser vaqueiro precisa de treinamento. De você no dia-a-dia você 
montar em cavalo [...] montar se dedicar, treinar tudo é com 
treinamento. (informação verbal)  
 
É complicado precisa de muita força de vontade, principalmente, 
coragem também, força de vontade para procurar ser vaqueiro. 
(informação verbal)  

 

 Os relatos dos vaqueiros advindos das camadas médias e altas e das 

camadas populares demonstram que as diferentes formas de vaqueiro promovem 

modelos distintos para o exercício da masculinidade. Um tem que assumir com mais 

vigor a sua identidade de vaqueiro, enquanto o outro não, pois este não sobrevive 

exclusivamente da vaquejada. Contudo, o comum nessas versões é que o ser 

vaqueiro não se conquista apenas pela disputa na pista de competição, mas nas 

relações estabelecidas uns com os outros. Nesse sentido, mesmo o vaqueiro 

adquirindo o seu espaço como competidor profissional, a condição para sua 

permanência e para sua manutenção na vaquejada se associa, além da conquista 

de prêmios, à conquista da sua confiança junto ao patrão, pelas atitudes de um 

homem honrado: 

   

A gente começa praticamente como um amador, um tratador. A vida 
de vaqueiro não é o cara chegar eu sou vaqueiro não. Tem que se 
esforçar um pouquinho, tem que gostar, tem que conquistar a 
confiança de um patrão bom. Se você tem a oportunidade de ter um 
bom patrão, o patrão bom gasta tudo. Hoje tem muito vaqueiro de 
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bom nome que não tem a confiança de ter um cheque em branco na 
vaquejada. Já teve várias chances: caminhão, cavalo bom. Para 
você conquistar um bom patrão. Hoje é mais difícil do que 
conquistar uma mulher. Você tendo um bom patrão campeão e um 
cavalo bom [...] o mais que eu tenho facilidade é fazer um bom 
patrão. Acho que sei fazer melhor um bom patrão do que um cavalo. 
Porque não tem aquele cabra que não sabe valorizar ninguém. 
Adulando o patrão acha que tudo existe uma verdade. Para mim o 
cavalo não prestar, ou que for bom, ou seu eu errar, ou alguma 
coisa que eu fazer errado, você tem que dizer a verdade. Eu acho 
que todo homem quer uma verdade na frente. Para nós que se 
juntar com coisa ruim quando pega uma pessoa de vergonha, ele 
não quer falar a verdade de jeito nenhum. Eu tenho hoje 15 anos de 
vaquejada eu tive seis patrão. Passei mais de 5 anos, 4 anos, hoje 
eu tenho 7 anos. Nenhum vaqueiro consegue fazer isso. E o resto 
vai conseguindo aos poucos. Meu patrão não escolhe as 
vaquejadas não. Eu vou a todas as vaquejadas que eu quero. [...] 
(informação verbal)  
  

 Honrar o patrão significa ter responsabilidade com o investimento financeiro 

concedido ao vaqueiro para correr, cuidar bem dos cavalos, do caminhão e falar a 

verdade quando se tem êxito nas vaquejadas, seja em razão do cavalo, seja em 

função dos seus erros na competição. 

 Nesse sentido, a verdade para o vaqueiro e para o patrão é uma crença 

comum que se conquista honrando a parceria entre ambos. Para isso, faz-se 

necessário que o vaqueiro seja integro nas suas relações nas vaquejadas, 

garantindo a confiança e, conseqüentemente, os investimentos do patrão. Aliás, a 

presença do patrão na vaquejada demonstra que o vaqueiro não se realiza sozinho, 

mas nas suas relações com o outro.  

 De modo especial, as posições que os vaqueiros ocupam nas pistas de 

competição valorizam a sua representação de modo diferenciado, como será 

abordado nas práticas destinadas aos denominados “puxadores e batedores de 

esteira”. 
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4.3 BATENDO E PUXANDO: POSIÇÕES DOS VAQUEIROS E DAS VAQUEIRAS 

NAS COMPETIÇÕES 

  

 

 Outro modo que apresenta formas diferentes de vaqueiro se concretiza pela 

dupla de competidores conhecidas como “bate-esteira” e “puxador de cavalos”. O 

vaqueiro “bate-esteira” e o “puxador de cavalos” estabelecem relações pelas quais a 

masculinidade pode ser representada mediante condições sociais distintas e 

complementares. Devido à posição que ocupa na competição, o vaqueiro puxador 

tende a ser valorizado mais do que o bate-esteira.  

 De acordo com os vaqueiros, os dois são igualmente relevantes para 

derrubar o boi na competição. No entanto, “o puxador” é mais valorizado, porque 

tem mais visibilidade do que o bate-esteira. Para os informantes, quem puxa boi é 

quem conquista mais status social, tornando-se um bom vaqueiro. Quem bate-

esteira conquista status social, porém não assume a mesma dimensão do primeiro, 

pois quem “puxa boi” é como se fosse um atacante que faz o gol no futebol, como os 

informantes relataram, ou seja, é o ser que concretiza a sua passagem de fase na 

competição, adquirindo, conseqüentemente, mais fama e o respeito dos seus 

concorrentes nas vaquejadas.  

 Apesar do bate-esteira ser importante para a derrubada do boi na pista de 

competição, a sua representação é um tanto insignificante, porque, em vez de 

derrubar boi no chão, a sua função é apenas passar o rabo do animal para ser 

“puxado” pelo vaqueiro “puxador.” Sendo assim, comparando-se o bate-esteira com 

um jogador que exerce a função de armador no futebol, na preparação das jogadas, 

a sua função principal é, somente, passar a bola para que o atacante faça o gol. No 

caso da vaquejada, ele passa o rabo para aquele que vai derrubar o boi.  

 
Com certeza! O vaqueiro puxador vamos dizer: quando a dupla se 
classifica ele tira em primeiro lugar [...] então ninguém ver o 
estereiro, mas o estereiro tem uma função importante, muito 
importante. Então quando você ver num jornal , na televisão é fulano 
de tal ganhou o primeiro lugar só fala do puxador e não fala do 
estereiro, mas o estereiro tem uma função muito importante [...] É 
porque o vaqueiro é quem é o puxador. Ele que é para derrubar o 
boi. Então se ele não derrubar o boi o esteira não pode fazer nada. 
Por isso que a função do vaqueiro puxador é maior. (informação 
verbal)  
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A posição que o vaqueiro ocupa na competição é tão determinante no seu 

reconhecimento que o bate-esteira só assume destaque diante dos seus 

concorrentes quando é um concorrente que já ganhou prêmio “puxando” ou que 

exerce na competição a função simultânea de bate-esteira e de “puxador de boi”. 

Quando o batedor de esteira vai “puxar boi” e conquista prêmio, ele também adquire 

o mesmo destaque do primeiro. Embora as funções específicas de cada um sejam 

importantes para o sucesso do conjunto, o puxador e o batedor são valorizados 

socialmente devido à sua posição na vaquejada.  

A divisão do prêmio conquistado demonstra a valorização diferenciada entre 

ambos, pois o bate-esteira ganha 10% do total do que o puxador ganhou. Por sua 

vez, este e o patrão dividem para cada um o prêmio em 50%. Essa divisão 

demonstra que as relações entre os personagens das vaquejadas são consolidadas 

por meio de redes sociais hierárquicas formuladas pela competição, pela 

distribuição, pela troca e pela negociação entre os vaqueiros e os patrões.  

Nesse contexto, as participações nas vaquejadas contemporâneas se 

ampliaram, permitindo, inclusive, que esse evento se tornasse mais participativo no 

sentido da presença de homens e de mulheres competindo num mesmo espaço. 

Essa perspectiva se desenvolve não em virtude da aceitação espontânea de todos 

os vaqueiros da participação feminina como competidora, mas em função do formato 

da competição, que exige uma estrutura financeira para poder pagar senhas, 

comparar cavalos e caminhões.  

A participação atualmente não se dá nos moldes como era realizada com os 

vaqueiros de fazenda, pois nas corridas de apartação e de morão se corria apenas 

pela diversão e pelo heroísmo revelado ao macho pegador de boi brabo. (ALVES, 

1986; BEZERRA, 1978; CASCUDO 2000). Hoje, ela é “comparada”, no sentido de 

que o pagamento da inscrição é o passo inicial para a inserção de qualquer 

participante na vaquejada. Ao se perguntar aos diversos personagens desse evento 

quem poderia correr, as respostas apontaram para a condição financeira como 

elemento de inserção e de participação na vaquejada. 

 
Vaquejada não tem nem negro, nem branco, nem magro, nem gordo 
não, todo mundo corre vaquejada.  Independente de eu ser gordo ou 
mais magro do que você um pouquinho, pagou a senha não tem 
limite não. O limite quem manda é o seu bolso. Mulher, homem todo 
mundo corre em vaquejada hoje. (informação verbal)  
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Ah! Quem tiver oportunidade. Quem tiver um patrão que pague a 
senha levar sorte e aí ganha os prêmios. Aí de vagarinho vai ficando 
famoso e não falta patrão.Você sai de um, outro já tá olhando para 
você. (informação verbal)  
 

Todo mundo desde que tenha cavalo e poder aquisitivo pode correr. 
(informação verbal)  
  

 Segundo esses vaqueiros, a vaquejada contemporânea se mercantilizou ao 

ponto de possibilitar mudanças no modo como os vaqueiros devem ser aceitos para 

competir. 

 A concepção mercadológica na vaquejada se desenvolve em função de que 

a participação dos personagens nas competições está condicionada às situações 

financeiras para pagar os custos com o evento. É tanto que a condição financeira 

favorável amplia as possibilidades de inclusão dos vários personagens para 

participar da vaquejada, como foi verificado na pesquisa pela presença de mulheres. 

Contudo, embora essa aceitação seja natural, no sentido da influência do poder 

aquisitivo, as opiniões divergem entre os vaqueiros e as vaqueiras sobre a sua 

participação para competir, porque as relações de gênero ainda são determinantes 

na concepção do ser vaqueiro. 

 
O esporte cabe todo mundo. Eu não tenho preconceito contra 
ninguém. Eu acho que cada um sabe a sua potência que tem e eu 
acho muito bom as mulheres estarem no meio da gente que sem 
mulher a gente não vive. Mulher sempre é bem vinda pode chegar 
na hora que ela quiser nós estamos preparados para ela [risos]. [...] 
Toda hora. Se precisar [...] eu sou um tipo de pessoa que o seguinte 
que quando a pessoas precisam de mim eu estou sempre pronto 
para servir porque no esporte a gente não sabe o dia da manhã. A 
mulher chegar e pedir o meu cavalo jamais eu vou dizer que não 
dou porque eu não sei que amanhã eu posso tá precisando de 
alguma coisa e ela passando na minha frente precisando tanto. 
Então, seria um favor que eu fiz que mais na frente eu posso ser 
recompensado. Sempre que você fizer um favor pode esperar que lá 
na frente você recebe o dobro. (informação verbal)  
  
Sou a favor. É o heroísmo da mulher na vaquejada. (informação 
verbal)  
  

Os dois discursos desses vaqueiros apontam duas maneiras de concepção 

de masculinidade diferentes. O primeiro expressa a idéia de que a mulher deve estar 

na vaquejada competindo para ser alvo de sedução dos vaqueiros. Portanto, o 
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vaqueiro deve ser gentil, emprestando o seu cavalo à mulher para no futuro receber 

alguma “retribuição”.  

Já o segundo discurso aponta para a perspectiva de que a mulher pode 

correr, mas deve também exibir seu heroísmo nas vaquejadas. Nesse sentido, ela 

pode até competir nesse tipo de evento, mas não teria a capacidade de desenvolver 

as mesmas habilidades executadas entre os vaqueiros homens, em razão deles 

serem freqüentes conquistadores de prêmios. Isso implica dizer que a mulher não 

seria uma representante fiel da construção do vaqueiro nas vaquejadas, o qual é 

visto como macho.  

A mulher nas competições é demarcada como mulher, logo não seria a 

mesma representação de vaqueiro. Ela é vista como uma “portadora” da 

feminilidade que deve expressar seu heroísmo nas vaquejadas, como os vaqueiros 

o fazem, com a diferença de que talvez devessem fazê-lo considerando a sua 

história, a partir dos atributos de mãe, de esposa, de filha, dentre outros que 

expressariam a sua identidade feminina.  

Este ponto de vista demarca uma maneira de ser vaqueira consolidada não 

pela sua trajetória como competidora, mas pela sua história como mulher. Assim, a 

vaquejada seria uma maneira para reafirmar a sua condição de mulher e não como 

uma grande vaqueira, pois a sua pouca expressão no evento como conquistadora 

de prêmios torna-se irrelevante para sua afirmação de competidora. Isso se 

apresenta no discurso dos vaqueiros que não aceitam as mulheres correndo na 

vaquejada: 

 
Não, não tem nada a ver não porque as mulheres são mais 
delicadas e vaquejada não é um negócio tão delicado assim. Então 
não tem nada a ver mulher correr vaquejada não [...] Ah! Corre a 
vida toda derruba um ou dois boi no mês, ai então não evolui em 
nada. [...] Ah! Aí corre por que elas gostam. Alguém deixa porque o 
povo acha bonito, porque tem poucas correndo. Aí corre mais correr 
só por correr mesmo, para correr atrás do boi mesmo. (informação 
verbal)  
  
Entenda! Não que seja do meu gosto, é porque eu sou mais [...] Por 
esporte mesmo, para mulher brincar, correr uma coisa, brincar. 
Porque a vaquejada hoje, ela já tá num negócio sério. A vaquejada 
hoje é um comércio muito forte para quem faz, para quem vai, e o 
custo é alto, então? A mulher hoje, se ela for correr é só para 
brincar. Então, eu não sou a favor a mulher minha correr é só por 
isso, porque não vai ganhar nada. (informação verbal)  
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O que eu tenho para dizer é o seguinte que particularmente eu não 
gosto, eu acho feio, mas tiro o chapéu para uma mulher que puxa 
um touro desse e bota no chão. Porque é um esporte de habilidade, 
agilidade e força. Precisa desse conjunto. E para uma mulher você 
sabe que é diferente. Aí é a minoria né? (informação verbal)  
 

 Embora o valor financeiro possibilite a inclusão das mulheres nas 

vaquejadas, para esses vaqueiros, elas não são opções relevantes nas 

competições, tendo em vista que o evento é concebido como um negócio para 

“machos”. Nesse sentido, a vaquejada seria um negócio pelo qual os investimentos 

em vaqueiros experientes poderiam promover retorno financeiro e prestígio social. 

Assim, este seria um negócio de homem para homem e não para mulher. A 

competição deveria ser concebida para homens, porque as mulheres não teriam 

jeito para o negócio da vaquejada, pois são concebidas como delicadas. Isso cria o 

paradigma de que a sua participação tornaria a competição “feia” e sem jeito para os 

vaqueiros corredores e conquistadores de prêmios. 

 Por outro lado, sobre a participação da mulher nas vaquejadas como 

competidoras, os relatos das mulheres que competem apontam para outras 

situações, a respeito da sua presença no evento, configuradas pelas influências do 

universo da masculinidade. As mulheres que correm nas vaquejadas, mas que não 

têm muita assiduidade nas competições, apresentam o discurso de satisfação da 

sua presença no evento.  

 A primeira delas menciona que a mulher pode correr na vaquejada, porém 

deve ter “potencial” para competir. Nesse sentido, a vaquejada não é para qualquer 

mulher, mas para aquela que tenha capacidade para competir. O potencial pode ser 

visto pelo exercício da habilidade com o cavalo, na puxada do boi, assim como pela 

capacidade financeira para participar do evento.  

 A segunda vaqueira complementa tal discurso, ao relatar a necessidade de 

ampliar ou criar uma categoria exclusiva para as mulheres nas vaquejadas. A sua 

entrada no evento não é o único passo que deveria ser conquistado para sua 

afirmação. Há o desafio das condições estruturais dos parques de vaquejada, que 

deveriam ser preparados para atender às necessidades fisiológicas femininas, tendo 

em vista que o seu cenário é tipicamente articulado para os vaqueiros machos.  

 
Claro que pode. Apesar da discriminação de alguns claro que pode. 
Agora você tem que ter potencial para correr né? [...] Não. Nunca, 
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nunca sofri. Acho que não. Não sei se alguns falam de mim, mas 
nunca ouvi falar de discriminação comigo não. (informação verbal) 

 
Eu acho ótimo. Porque eu estava só esperando esta oportunidade 
[risos] para que desse mais abertura já que é um mundo tão 
masculino, tão fechado, que nessa abertura aí vai começar a vim 
mais mulheres paras vaquejadas. Isso aí até na questão da infra-
estrutura do parque, por exemplo, você vai a uma vaquejada os 
banheiros não são apropriados, o estacionamento não é apropriado. 
Você como mulher no meio se sente meio incomodada. E com essa 
abertura pode ser que haja um tipo uma assistência maior, um lugar 
mais reservado, uma coisa mais voltada para mulher nas 
vaquejadas, mais espaço para elas. (informação verbal)  
  

 As duas vaqueiras deixam subtendido nos seus relatos que, embora elas 

venham tendo oportunidades de participação na vaquejada, terminam tendo que, 

além de todas as adversidades assumir a noção de macho para poderem continuar 

sendo vaqueiras. Aliás, o quadro social da vaquejada é visto por elas como espaço 

de homens e para homens, o que provoca conflito, com representações atribuídas 

ao universo masculino.  

 Um dos casos alegados pelas competidoras é que os banheiros de higiene 

pessoal nos parques de vaquejadas, geralmente são destinados para os homens.  

Isso é visto como um extrapolamento da privacidade, da parte destes, uma vez que 

a estrutura espacial dos banheiros é formada, segundo as competidoras, para 

atender às necessidades masculinas. Nesse sentido, as mulheres revelam que o 

seu mundo espacial não deve ser visto da mesma maneira como é pensado para os 

homens, pois ambos possuem necessidades e práticas diferentes.  

 Segundo Bourdieu (1999), a divisão entre os sexos está objetivada, na 

ordem das coisas e no mundo social, como esquema dominante de pensamento e 

de ação. Tanto num quanto noutra, o valor do vaqueiro se expressa pelas 

referências estabelecidas na competição, as quais partem do princípio da existência 

de um lugar para machos, que, por sua vez, devem superar o outro mediante 

determinadas habilidades em busca dos prêmios e nas superações das 

adversidades apresentadas nas estruturas do parque de vaquejada.  

 Sendo assim, se o superar o outro competidor dá-se por um desempenho 

correto, medido e performático, bem como pelo uso da força física, como essas 

dimensões são praticadas e concebidas por seus personagens nas vaquejadas?  
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4.4 OS JOGOS CORPORAIS NAS COMPETIÇÕES 

 

 

 No universo da fazenda, o corpo do vaqueiro era atribuído, até à década de 

80 do século XX, por representações de aspectos assemelhados ao que Cunha 

(2002) analogicamente chamou, no fim do século XIX, de cavaleiro medieval. O 

vaqueiro de fazenda era visto como um ser imbatível, porque o seu corpo na 

vaquejada ainda se apresentava envolvido pela representação de que suas vestes 

configuravam proteção contra as adversidades do sertão.  

 Os atributos de couro, como o gibão sobre o tronco corporal, o chapéu sobre 

a cabeça, as luvas sobre as mãos, as perneiras sobre as pernas e as botas sobre os 

pés constituíam a dimensão do vaqueiro visto como rústico bruto e heróico. É 

evidente que na vaquejada as vestimentas não tinham a mesma utilidade para o 

exercício do trabalho de campo.  

 Contudo, a utilização de um tipo especial de vestimenta nas vaquejadas se 

dava provavelmente em virtude de os vaqueiros terem passado a considerar esta 

como algo natural que os marcava socialmente enquanto tais. Juvenal (1965, p. 30) 

confirma isto, ao considerar que “os vaqueiros quando fora das lidas de campo, 

vestiam o guarda-peito sobre a camisa, à moda colete, e traziam o gibão a tira-colo, 

talvez pelo hábito de nunca se apartarem da vestimenta característica de sua 

profissão”.  

 Quando na década de 90 do século XX, o vaqueiro de vaquejada passou a 

se apresentar como desportista, a conotação corporal assumiu um sentido 

diferenciado da do vaqueiro de fazenda. Atualmente, aquele utiliza as suas 

vestimentas para atender a um aspecto estético da competição. O tipo de 

vestimenta dos vaqueiros de fazenda, inclusive, não combina mais na 

contemporaneidade, em razão da criação de outro padrão de vaqueiro. E tem mais: 

o fato de, nas vaquejadas contemporâneas, não se realiza serviço em mato fechado, 

como era feito anteriormente, tornou fora de moda o modelo de roupa do vaqueiro 

de fazenda.  

   Mas, convém ressaltar, ainda há semelhança entre eles, principalmente 

pelo uso do corpo como componente primordial para exercer as suas funções. É na 

intensidade desse uso que as diferenças se apresentam nas suas práticas. Na 

vaquejada em que predominavam os vaqueiros de fazenda, o uso da força era 
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primordial, pois o competidor deveria arrastar o boi de um determinado lugar até às 

faixas situadas no centro da pista73. Arrastar significava que o vaqueiro utilizava 

mais força no braço, junto com o trabalho de ombro, pernas e tronco, para derrubar 

o boi no chão. O vaqueiro Gilberto confirma o estilo de competir diferente, na 

vaquejada promovida predominantemente sobre a âncora da fazenda e na 

vaquejada contemporânea produzida nas cidades: 

 
Antigamente a faixa era menor, mais estreita, ela tinha 6 metros, o 
vaqueiro podia trazer o boi de fora da faixa para dentro; hoje não 
pode mais, exige mais técnica tanto do vaqueiro e do animal, a 
técnica de você ter que butar o boi, a faixa é maior são de 10 
metros, mas, ao mesmo tempo, exige mais tanto do vaqueiro como 
do animal, a técnica do boi cair e se levantar nos 10 metros. 
(informação verbal)  
  

 Na vaquejada contemporânea, a técnica desenvolvida com o vaqueiro e o 

cavalo ocorre simultaneamente com uso da força física. Contudo, há uma 

perspectiva de sobreposição da técnica sobre a força nas competições. Desse 

modo, a prática corporal do vaqueiro é configurada pela estética e pelo desempenho 

como atributos singulares que envolvem o corpo. Remetendo a Mauss (2003), o 

corpo é biopsicossocial, ou seja, além de ser uma produção biológica, ele é uma 

técnica cultural apreendida segundo a especificidade de cada grupo.  
Na vaquejada tal expressão também ocorre, pois o corpo se apresenta como 

uma técnica apreendida que envolve, simultaneamente, a força física e o 

desempenho ao derrubar boi. O corpo aliado à técnica do vaqueiro é explorado ao 

máximo na competição, contemplando braços, tronco, pescoço e pernas para poder 

“puxar boi no chão.”  

Veja-se na fotografia abaixo o uso de todos esses aparatos numa “derrubada 

de boi”: 

 

 

 

 

 

                                                 
73 Está-se referindo ao discurso dos informantes sobre a vaquejada de arrasto, que era aquela em 

que o vaqueiro podia arrastar o boi junto ao chão para deslocá-lo até às faixas da pista de 
competição.  
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 Foto 06 – “Puxada de boi” na Vaquejada de Currais Novos-RN. 

 
                     Fonte: Acervo particular de Francisco Janio Filgueira Aires, 2007. 

 

 A fotografia acima demonstra a perícia técnica e física dos personagens. 

Quem está na posição de “puxador” desloca o cavalo para o lado, a fim de derrubar 

o boi. Nesse instante, sempre há o uso da força, tanto pelo uso do braço estendido e 

das pernas, para se segurar em cima do cavalo, apertando-as junto ao flanco deste 

quanto pelo debruçar do tronco sobre o pescoço do cavalo. Aquele que não se 

articula dessa maneira sobre o animal não obtém êxito na derrubada do boi, nem 

tampouco pode ser visto como vaqueiro de “puxada”.  

 As corridas freqüentes nas pistas de competição provocam possibilidades de 

contusões no corpo dos competidores. O esforço físico realizado para derrubar o 

animal de cima dos seus cavalos tem como conseqüências quedas freqüentes dos 

vaqueiros no chão. Estas podem se dar junto às cercas da pista de competição ou 

com o animal, o cavalo ou o boi, sobre o vaqueiro. Este último tipo de queda pode 

promover contusões mais graves, resultando na remoção do vaqueiro da 

competição.  

 Em virtude do esforço físico, os vaqueiros e as vaqueiras terminam a 

competição com marcas em seu corpo, especialmente nos punhos, em razão das 

“puxadas” realizadas para derrubar o boi. Um vaqueiro experiente e conquistador de 

prêmios nas vaquejadas confirma a importância do corpo para continuar sendo um 

vaqueiro campeão. Ele aproveita para demonstrar que, embora sua vida tenha 

mudado depois que ganhou muitas competições, atualmente ele se encontra 

limitado para competir em razão de uma contusão nos dedos após uma queda do 

cavalo na “puxada” de um boi: 
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Eu nunca tive nada sério na vaquejada. Isso aqui o cavalo caiu 
comigo eu bati com os dedos no chão e eu desmantelei os dedos. Aí 
eu tive dificuldade para enrolar rabo do boi, tá entendendo? Então 
mudou muito depois que eu machuquei esses dedos, mas graças a 
Deus eu sou o homem mais de sorte dentro da vaquejada, e não é 
só na vaquejada, é em tudo que eu faço, graças a Deus. Eu posso 
levantar a mão para o céu e dizer que alguém só basta ter sorte [...] 
tanto que eu fiz pela vaquejada. (informação verbal) 
 

 Tais marcas são vistas como normais não só por esse vaqueiro, mas por 

todos os competidores, pois braço de macho está sujeito a isso mesmo, podendo se 

apresentar sujo, arranhado e contundido pelo contato com o boi. Nesse sentido, as 

contusões no corpo são vistas como desafio para manifestar a honra e a virilidade 

pela resistência à dor, como analisou Rial (1998, p.248): “a resistência à dor, que é 

acompanhado do sacrifício do corpo, é sinônimo de honra, mesmo o esportista 

sendo derrotado numa disputa”. 

 A experiência do sacrifício também se apresenta como compensação moral, 

uma vez que a presença do vaqueiro contundido nas vaquejadas funciona como 

reafirmação da sua condição enquanto tal.  

 Na vaquejada do Porcino, o vaqueiro Carlinhos foi visto caminhando com o 

pescoço imobilizado, mas parecendo esboçar vontade de voltar à pista por estar na 

vaquejada acompanhando seu irmão nas competições. Indagado sobre o que tinha 

ocorrido, disse que, numa corrida realizada há três meses, o boi havia caído sobre 

ele, rompendo algumas de suas vértebras. O vaqueiro ainda fez questão de frisar 

que, se a pancada tivesse atingido mais na parte frontal da coluna vertebral, tê-lo-ia 

deixado paraplégico. À pergunta “Você não tem medo de voltar a correr?, ele 

respondeu: “Eu não tenho medo. Estou doido para ficar bom para poder correr de 

novo. O médico disse que daqui a um mês poderei voltar a correr”. 

Outra situação semelhante foi constatada com o vaqueiro e patrão Ginclack, 

na vaquejada de Santo Antônio do Salto da Onça.  Este foi visto, junto à cabine do 

juiz da vaquejada, resolvendo o momento em que o seu vaqueiro poderia correr na 

competição, utilizando uma tipóia para proteger o braço machucado. A explicação 

dada por ele foi que a sua contusão era apenas por algumas semanas, devendo 

voltar logo às competições.  

 Esses dois casos revelam que os vaqueiros, mesmo sem poderem competir, 

estavam na vaquejada observando o desempenho de seus concorrentes. Tal atitude 
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parece demonstrar que as contusões são encaradas como algo natural. A sua 

valentia, a vontade e o desejo de continuar sendo vaqueiro é que contaria muito 

mais do que propriamente o medo de voltar a competir. 

 Por outro lado, a masculinidade do vaqueiro é mais valorizada quando ele 

consegue superar as adversidades físicas, como se pôde presenciar em dois 

vaqueiros, nas vaquejadas de Macaíba e de Caicó. Ambos, ao decidirem continuar 

na competição, mesmo contundidos, revelaram, como atributo de virilidade, coragem 

e resistência à dor, o que provocou um reconhecimento disto por parte do público 

presente. 

 O vaqueiro que se contundiu na vaquejada de Macaíba e continuou 

competindo, referiu-se à sua contusão da seguinte maneira: “Foi somente uma 

batida com o braço na cerca. Vou poder continuar correndo.” Isto demonstra que a 

possibilidade de vir a conquistar prêmios inclui o enfrentamento das adversidades. A 

vontade de vencer se apresenta como elemento motivador que fortalece o 

competidor, a ponto de este procurar superar as suas limitações físicas na busca do 

sucesso na competição.  

 Já o vaqueiro da vaquejada de Caicó destacou um acontecimento que 

marcou a sua história nas vaquejadas, conforme segue:  

 
O cavalo caiu comigo pegando na cerca, aí foi por todo canto no 
rosto, no braço, me lasquei por todo canto [...] porque era um 
Circuito era somando pontos e os meus concorrentes tava com os 
pontos perto de mim. Eu tinha que passar por eles, eles já tinham 
batido as senhas, tinha que bater também. Eu simplesmente me 
acidentei batendo esteira. Aí eu tive que correr para empatar com 
eles [...] Rapaz marcou, marcou muito. Eu, eu [...] no Circuito 
Chevrolet que houve que eu ganhei dois carros foi em 1994. Ganhei 
dos Corsa zero quando foram lançados. Foi um dia que marcou 
muito a minha vida porque eu sofri um acidente e para mim ganhar 
os carros eu tinha que correr no dia dessa vaquejada. E eu tava 
todo machucado, e eu tinha que correr, e eu fui e ganhei. Foi um dia 
que marcou muito. (informação verbal) 
 

 A narrativa de Zé Vanísio descreve o perfil de um vaqueiro heróico, bravo e 

resistente numa competição de vaquejada, parecido com o dos vaqueiros de 

fazenda. Este era aquele que entrava no mato fechado para pegar o chamado boi 

fujão, enfrentando os riscos de furar os olhos, arranhar e se cortar no contato com a 

caatinga (CASCUDO, 1964; BEZERRA, 1978).  
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 O que chama, porém, a atenção, com relação ao vaqueiro acima 

mencionado, é a sua atitude de vencedor. Mesmo estando sem condições físicas, 

resiste à dor para ganhar o prêmio da competição. Nessa situação, a sua proteção 

foi a coragem, o desejo, a resistência e a vontade de vencer, considerada como um 

ato, naquele momento, de um grande vaqueiro. 

 Parece que tais fatos são apreciados como particularidades do ponto de 

vista da competição atual. Isso porque, ao serem solicitados a destacar a 

possibilidade de alguma relação da atividade do vaqueiro contemporâneo com a do 

vaqueiro de campo, reconhecem a prática do primeiro como mais fácil e a do 

segundo como mais difícil, bruta e perigosa.  

 Os relatos apresentaram versões diferentes, levando em conta o grau de 

dificuldade e a capacidade de utilização da técnica para ganharem recursos 

financeiros e adquirirem prestígio social. 

 
Rapaz existe uma amizade, agora o vaqueiro de vaquejada exclui 
muito [...] o preconceito muito com o vaqueiro de campo. Porque o 
vaqueiro de vaquejada ganha mais dinheiro e o salário de um 
vaqueiro de campo é muito baixo hoje. O vaqueiro de campo hoje é 
um pião qualquer. O salário mínimo. O vaqueiro de campo eu 
considero um escravo do patrão. Você trabalha, trabalha para 
ganhar cem, oitenta conto por semana [...] É escravo, a gente vem 
para uma corrida dessa gasta seiscentos conto do patrão, se 
diverte, tem comida, descansa a vontade. É diferente de um 
vaqueiro no mato se rasgando, pegando boi, acabando com as 
forças. É totalmente diferente meu salário [... ] Eu agora moro numa 
granja minha, mas o meu salário há poucos dias era mil e cem reais 
por mês. (informação verbal) 
 

É uma continuidade. É tipo um progresso. A cidade pequena ela 
progride até virar uma cidade grande. É como o vaqueiro de campo 
ele hoje se aperfeiçoou, ele não é mais aquele vaqueiro só de tirar 
leite de ferrar um bezerro, de vacinar um gado e fazer uma pata de 
uma vaca, de buscar um boi no mato. Ele hoje é um vaqueiro que 
além de fazer isso ele vai a festa de vaquejada, ele doma o cavalo 
do patrão, ele apresenta o cavalo do patrão numa vaquejada, ele 
ganha prêmio. Com esse prêmio ele consegue ter uma vida melhor 
do que o vaqueiro de antigamente, que se restringia apenas a ser 
pau mandado, debaixo da asa do patrão. Hoje, o vaqueiro já tem 
força para subir com a sua bondade. Ser ele for um bom vaqueiro, 
ele tem boas chances na vida. (informação verbal) 
 

Antigamente você andava que nem um pau-de-arara [analogia feita 
ao caminhão coberto com lona e bancos para assento] colocava os 
cavalos em cima, pulava em cima e ia cantando e prosando. 
Naquela época era bom demais, hoje é, melhor o negócio de 
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vaquejada muitos deles para sempre agarrar um boi ficava 
esperando um ano para ir a vaquejada, a vaquejada é bom de 
mulher, é bom de farra, é bom de tudo. A vaquejada descobriu uma 
tradição que é bom demais. [...] (informação verbal) 

 

É tanto que hoje as vaquejadas mudaram, o pouco mais [...] É um 
esporte que ainda é do nordestino, ainda é do homem de verdade, a 
vaquejada. Você vê hoje, de ter o que? Trinta vaquejada hoje, todas 
ela com quatrocentas, quinhentas senha. Então tá provado que é o 
esporte que o sertanejo gosta é a vaquejada. Então, o que eu não 
aconselho para os meus filhos e para os filhos dos amigos meu é 
que tão começando: “tente brincar a vaquejada”, mas tem que 
estudar par eles ser independente, não ser obrigado a tá correndo 
para patrão, ele ser patrão e brincar de vaquejada. Mudou muito 
desse tempo para cá. (informação verbal) 

  

 Esses relatos tendem a estereotipar o vaqueiro de fazenda como fraco e 

submisso ao patrão. Aliás, narrativa baseada nesse tipo de vaqueiro é utilizada 

apenas como memória histórica, apontando a sua influência na perpetuação da 

vaquejada.  

 Por outro lado, ao mesmo tempo que enfatizam essa lembrança do passado 

da fazenda, destacam que o vaqueiro de vaquejada contemporânea tem uma 

atividade mais fácil e prazerosa, uma vez que as práticas podem favorecer a sua 

autonomia socioeconômica.  

 A facilidade encontrada pelo vaqueiro contemporâneo dá-se principalmente 

porque este tem em torno de si amplas condições para ascender socialmente e, por 

conseguinte, para reafirmar a figura do vaqueiro como “homem de verdade”. Esse 

homem é aquele que deve ter a capacidade de se construir vaqueiro e de se manter 

como tal no jogo da competição e dos intercâmbios comerciais, espaciais, 

financeiros e sociais nas vaquejadas.  

 O vaqueiro é aquele que aponta para a idéia de responsabilidade como fio 

condutor e para o reconhecimento dos seus limites entre o que deve e o que não 

pode fazer nas competições. Nesse sentido, a experiência do difícil e do perigoso 

para o vaqueiro contemporâneo reside nas buscas freqüentes por conquistar 

prêmios, mesmo em condições físicas adversas, buscando superar as provações da 

dor, sem perder de vista as relações sociais apontadas pelo universo do lúdico da 

festa.  

 Para adquirirem vitórias e prêmios, os vaqueiros, sobretudo os chamados 

profissionais, aperfeiçoam suas habilidades paulatinamente, nas vaquejadas e nos 
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treinamentos. É no empenho do vaqueiro correndo e treinando para melhorar o seu 

poder de competidor nas vaquejadas que sua vontade de vencer vai sendo 

multiplicada. O aspecto técnico na vaquejada exige desse personagem, além da 

força física, maestria na condução do cavalo e na derrubada do boi. Diferente do 

início da vaquejada, quando o vaqueiro não precisava ter uma preparação técnica 

específica para correr nas competições.  

  É verdade que, nas vaquejadas em que predominavam os vaqueiros de 

fazenda, não havia grandes exigências para se derrubar um boi. Este era derrubado 

e, pronto, “valeu o boi” para o vaqueiro. Atualmente exige-se do vaqueiro uma maior 

precisão na derrubada do boi: as patas destes não podem tocar entre as duas faixas 

situadas no centro da pista. Nesse aspecto, a sua prática como competidor é 

valorizada pela performance correta na puxada do boi. Barbosa (2006, p. 115), 

confirma essa noção ao descrever que “o discurso perfomático do masculino pode 

até ancorar-se no território da força, mas se detém na dobradiça da leveza, expressa 

pela técnica”. Isso se revela nos discursos de muitos informantes, tanto os 

chamados vaqueiros amadores, como os profissionais, que enfatizam a sua 

preparação como vaqueiro de vaquejada centrada num treinamento associado à 

dedicação, à força de vontade, ao cavalo bom e ao investimento financeiro. 

 

Tem que ter força de vontade e ter um cavalo bom. (informação 
verbal) 
  
Rapaz o caba tem que tentar o cabra vai [...] o caba tem que treinar 
muito. Você tem que escolher ou ser vaqueiro ou fazer outra coisa. 
Pronto tem muita gente que quer correr e tem outras coisas para 
fazer aí não dá certo. Bom é o cabra se dedicar só aquilo ali porque 
o cabra tem mais tempo. O patrão é quem treina pouco, monta 
pouco tem o serviço dele. Nós não. A gente que corre tem que tá 
treinando, mexendo nele, corrigido ele para ver se tá correndo ruim, 
se tá correndo bem. Aí estando correndo bem começa a ir para 
corrida. (informação verbal) 

 

 As duas narrativas acima reportam-se ao despojamento do vaqueiro na 

vaquejada. Este não é aquele que se apresenta como desportista apenas no dia da 

competição. Pelo contrário, é aquele que assume a condição de vaqueiro no seu 

cotidiano. Esse modelo o faz vivenciar uma masculinidade que extrapola o momento 

do evento, mediante exercícios e manobras contínuas com o cavalo, o boi e o 
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parceiro de corrida. Ambos, o vaqueiro e o seu parceiro, treinam para aprimorar o 

entrosamento, a fim de virem a obter êxito nas competições.  

Já os competidores que não se vêem vaqueiros destacam a importância do 

treino para o seu desempenho nas competições. Ao conversar com Thaisy, ouviu-se 

dela que ser vaqueira se associa a uma técnica apreendida, pois “só vou correr até 

onde a técnica baste”. (informação verbal). Ana Ester enfatizou também a importância 

do treino, afirmando que “Não. Acho que não. Só treino e mais treino.” (informação 

verbal) 

Esse tipo de ênfase pode ser verificado também nos respectivos relatos de 

Washington e de Antônio Timóteo: 

 

É o que o nosso amigo disse. A preparação é dedicação. Para você 
ser um bom vaqueiro é preciso você se dedicar. Todo dia montar, 
todo dia montar e começar novo. A idade ideal seria o que? 6 anos 
de idade montando, mexendo. Isso ai você vai crescendo e vai se 
tornando um vaqueiro. (informação verbal) 
 

A preparação que acho que deve existir é muito treino, treinar com 
quem sabe. Você começar a correr boi, você começar a bater 
esteira num cavalo bom, você pegar um cavalo bom é mais 
alongado. E se você correr com uma pessoa experiente você com 
pouco tempo tá batendo esteira, com pouco tempo você já tá 
puxando. No momento que você sair de esteira para puxar isso 
mesmo que você tenha um bom professor para te ensinar para dizer 
como é que é? Como é que você bota o boi? Como é que você 
esteira o boi? Tudo isso influiu muito né? (informação verbal) 

 

 A partir desses discursos, percebe-se que a vaquejada não é um esporte 

que se caracteriza apenas pela rusticidade, como era na época dos vaqueiros de 

fazenda, mas pela execução técnica no domínio do cavalo.  

 No que diz respeito ao contexto do universo lúdico nas vaquejadas, este é 

realizado mediante a posição do vaqueiro nas competições, implicando a 

perspectiva de que suas atitudes sejam expressas segundo a sua situação no 

evento.  

 O vaqueiro pode ir às festas, ingerir álcool, namorar, brincar, mas cuidando 

sempre de adequar as suas práticas ao universo da competição. Então, há momento 

para se sociabilizar e há momento para competir. Se o vaqueiro já correu e 

consolidou a sua passagem de fase, passa a ter tempo livre para vivenciar 

momentos para experiências, ora com os amigos vaqueiros e com populares, ora 
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com a festa. Se tal passagem ainda não ocorreu, o vaqueiro pode se sociabilizar, 

reservando um determinado horário para ir às festas, sem deixar, contudo, de 

administrar o seu comportamento, para não prejudicar a sua participação na 

competição.  

 Sendo assim, a vaquejada termina por funcionar como uma pedagogia do 

controle, considerando que a competição é o pano de fundo central que permite a 

realização de outras relações também significativas para a afirmação dos vaqueiros.  

 

 

4.5 QUANDO TUDO ACABA EM FESTA OU O RETORNO AO LAR: 

CONFIGURAÇÕES DA MASCULINIDADE 

 

 

A vaquejada é constituída por dois pólos complementares que repercutem 

na representação social e na prática dos vaqueiros. Um se fundamenta na 

perspectiva do lar, visto como casa, e o outro se baseia no ponto de vista da festa, 

concebida como rua, pelos seus participantes. Os vaqueiros nos seus relatos 

tendem a estigmatizar a primeira situação como um espaço de concentração e de 

recolhimento para competir, enquanto, com relação à segunda, tendem a considerá-

la pelo plano da diversão.  

Contudo, nem sempre esses pólos se separam na fala dos vaqueiros, que 

revela práticas que se orientam por relações diferenciadas entre a casa e a rua, 

provocando a construção de noções de masculinidade que remetem à festa, a 

cachaça e a encontros com mulheres, retratadas no forró.  

Por outro lado, as práticas dos vaqueiros expressam uma masculinidade 

pautada pelo retraimento e concentração em vista da disputa de prêmios na 

competição. Desse modo, a festa e o lar assumem conotações diferenciadas, 

dependendo dos objetivos dos vaqueiros na vaquejada. 

Sobre as festas e a competição, percebeu-se que existiam escolhas 

diferenciadas dos vaqueiros. A partir das suas falas, pôde-se constatar que estes se 

dividiam entre os que iam às festas após as corridas e os que, em vez disto, 

preferiam descansar nos caminhões.  
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Nesse universo, a festa também é realizada no âmbito do lar, ou seja, nos 

caminhões dos vaqueiros, que aparecem divididos entre aqueles que fazem festa e 

os que o não fazem.  

 O grupo de vaqueiros que afirmou participar do forró durante as vaquejadas 

apresentava nos seus relatos o interesse de dançar, de ingerir álcool e de jogos com 

mulheres. Um dos discursos mais recorrentes dos vaqueiros é a associação do seu 

envolvimento no jogo com mulheres, visto este como a atividade de “pegar para 

derrubar boi”. Então, para esses vaqueiros a mulher seria a sua presa, enquanto ele 

seria o ser ativo que avança para tentar “pegar e puxá-la ao chão”, considerando a 

mulher como uma conquista.  

 A presença desse tipo de vaqueiro nas festas se dá segundo as situações 

específicas desse personagem na competição. Quando estão competindo na 

vaquejada, procuram, conforme relatos, evitar participar de festas, as quais fazem 

parte apenas nos seus momentos de lazer na vaquejada. Isto ocorre quando os 

vaqueiros correm e se classificam logo para a outra fase da competição, o que 

possibilita a sua ida às festas, pois só voltam a competir um dia após a sua 

classificação.  

 Já outros vão às festas porque são logo desclassificados da competição. Por 

outro lado, há os que vão mesmo competindo. Estes são em menor número, pois 

são vaqueiros que estão somente participando, sem a obrigação de ganhar prêmios, 

como é o caso de alguns vaqueiros amadores. Diante dessas escolhas, os 

vaqueiros assumem posturas semelhantes, em relação às festas dos clubes:  

 
Sempre que tem festa da sexta para o sábado eu vou. Agora do 
sábado para o domingo eu não costumo muito ir porque no domingo 
já é um dia para correr. Para decidir uma disputa você tem que 
dormir, relaxar porque você chega para correr na disputa você não 
tá cansado fisicamente, mas na sexta para o sábado eu vou forró é 
show. (informação verbal) 
 
Vou sempre a gente vai. É bom o cabra vai dançar, o cabra vai ver 
se arruma um namoro. Se arrumar o cabra passa a noite bem, se 
não arrumar o cabra amanhece com a cara de ressaca no outro dia. 
(informação verbal)  
 

Sempre vou. Não é todas não, mas sempre vou. A gente bebe, 
dança, se diverte, ver os amigos lá é isso. (informação verbal) 
 

 Sempre vou na região daqui de Caicó, na minha região. Essas 
vaquejadas aí Jucurutu, Caicó, Serra Negra [...] essas vaquejadas é 
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só um período eu fico pouco nesse período aqui. Então, quando eu 
saio para fora Pernambuco, Pará para outros lugares eu não 
costumo ir para essas coisas. Não costumo ir para forró [...] porque 
a vaquejada já é difícil de ganhar e é um trabalho, é onde eu vou 
ganhar o meu dinheiro. Só que aqui forró vai muito amigo meu, 
muitas amigas e a gente se encontra muito assim. É um pessoal que 
não vejo muito quando chega um período desse é claro que me 
encontro com os meus amigos. Lá fora não, eu não tenho amigos 
[...] tenho amigo sim, mas eu vou mais pela parte do dinheiro. 
(informação verbal) 
 

 Os discursos acima associam ingerir álcool, amizade e mulher. A festa para 

esses atores sociais se torna uma aventura a ser praticada no palco do forró. O 

vaqueiro deve ser ágil não apenas pela rédea do cavalo, mas pela sua articulação 

no interior da festa. Deve ser “bom de copo” 74, de amizade e, acima de tudo, 

conquistador de mulheres. Quando não consegue atrair mulheres, o vaqueiro busca 

outras formas de diversão, como consumir bebidas alcoólicas à vontade, bem como 

pode demonstrar a sua insatisfação, feminizando o outro que foi mais promissor do 

que ele na relação com mulheres naquela festa.  

Na vaquejada no Porcino de Mossoró, um vaqueiro narrou a sua insatisfação 

com a festa de que tinha participado na noite anterior. Isso ocorreu quando estava 

no caminhão de Washington, na presença de dois vaqueiros que brincavam 

constantemente uns com os outros. Ele comentou sobre a festa afirmando que fora 

horrível. Disse que a banda de forró tinha um componente masculino que só fazia 

rodar no palco. Segundo ele, “parecia um veado dançando. Quando ele dançava as 

mulheres ficavam todas nojentas. Só queriam olhar para o cantor da banda”.  

O seu discurso, assim, evidencia uma insatisfação com a festa, sobretudo 

pelo possível insucesso nas suas investidas com as mulheres, as quais julgavam 

terem sido tiradas dele devido à presença do cantor da banda de forró. Em outro 

aspecto, a sua narrativa expressa que o vaqueiro utiliza o referencial homossexual 

para desfazer a identidade do outro, que ameaçava a sua condição de macho 

conquistador. Dessa maneira, a heterossexualidade aparece no seu discurso como 

referência simbólica para afirmar a sua própria identidade de macho. Tal 

reconhecimento, pelo vaqueiro, dessas identidades se evidencia porque a 

masculinidade se projeta por fortes vínculos com a heterossexualidade e porque se 

                                                 
74 “Bom de copo”, na linguagem dos vaqueiros, é aquele que ingere bebidas alcoólicas.  



 137

revela pela sua assimetria no contexto de práticas sociais masculinas (ALMEIDA, 

1995; CECHETTO, 2004). 

 Já o grupo que não faz e não vai à festa de forró alega que faz isso por 

priorizar a competição e a sua família, bem como por preferir outros estilos musicais. 

Os que admitem priorizar a competição justificam tal atitude com o fato de não 

quererem desgastar as suas forças físicas, para poderem se manter preparados 

durante a vaquejada. Há também aqueles que se eximem do forró em função da 

pressão que podem sofrer da sua mulher, caso esta descubra sua participação nas 

festas. Por fim, os que não gostam do forró, por preferirem outros estilos musicais, 

focalizam sua atenção apenas na competição. 

 

Não. Procuro ficar no caminhão descansando bastante porque é 
muito cansativo a vaquejada certo. Daí eu prefiro ficar no caminhão 
dormindo. Depois eu monto no cavalo. “Preparo ele para chegar no 
momento certo. O cavalo tá preparado.” (informação verbal) 
 

Não, não eu já fui a algumas é eu nunca fui de festa e de bebedeira 
não. (informação verbal) 
 

Não eu não costumo. Porque quem corre em vaquejada, quem corre 
mesmo a gente tem mesmo que descansar. Correu colocou os bois 
vem pro caminhão descansar. Porque é muito cansativo. Sempre as 
disputas são à noite. Então se você for para festa no dia anterior, 
quando for no outro dia você tá cansado, tá desgastado. Então você 
não vai ter visão de correr um boi com saúde tranqüilo. (informação 
verbal) 
 

Não. Não Sou muito para ir à festa de vaquejada não porque eu 
gosto de outros estilos de música. Não sou muito chegada à música 
de forró não [...] Gosto de house music. (informação verbal) 
 

Festa de forró, eu fui quando comecei. Hoje eu estou com uns 15 
anos que eu não vou à festa de forró [...] porque quando eu termino 
de correr eu venho para o meu caminhão, vou dormir e eu não bebo. 
O povo do forró é um e da vaquejada é outro. Eu gosto mais do 
povo da vaquejada, e do forró eu não vou porque é outro padrão de 
gente. Eu não gosto de estar. (informação verbal) 
 

As farras é o seguinte. Eu depois que eu casei. Eu não vou [...] 
porque esse negócio você vai arranjar um problema muito grande. 
Eu não vou paras farras, paras festas assim. Porque vai você tá 
numa festa uma amiga sua, uma amiga da sua esposa ver pronto 
chega em casa você perde a confiança. Toda vida que você vai sair 
de casa para uma corrida a mulher enchendo o saco. Aí você sai já 
aborrecido. Isso aqui você não pode tá aborrecido não. Você tem 
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que tá tranqüilo. Você tem que ir para pista tranqüilo. Se não for é 
zero na certa. (informação verbal) 

 

 Embora os discursos sejam diferenciados, evidenciam semelhanças, uma 

vez que todos os relatos mencionados denotam a perspectiva de privação. Os que, 

por exemplo, têm a competição, exclusivamente, como finalidade apontam o desejo 

de não se deslocar para festas para não se desgastar fisicamente. Aqui o vaqueiro 

pode ser comparado como máquina de exploração capitalista, como ocorre entre os 

boxeadores (WACQUANT, 2000). Os “explorados” da vaquejada e do boxe devem 

privar-se dos seus desejos, a fim de resguardarem o seu corpo para vencer os 

adversários.  

 Já o vaqueiro que diz se privar das festas demonstra sofrer certa influência 

da sua esposa, pelo fato de que tais eventos levam ao envolvimento de homens com 

mulheres. 

 Por fim, os que não participam das festas por não gostarem de forró são 

envolvidos num contexto mais complexo, no sentido de que a representação social 

do vaqueiro tem sido em geral relacionada a esse ritmo musical. Embora gostem de 

forró a sua prática associada ao vaqueiro “macho” dá-se pelo interesse de ser 

vaqueiro exclusivo de competição. Para eles, nada importa a não ser as grandes 

participações nas vaquejadas, especialmente quando conseguem conquistar 

prêmios. Contudo, conforme os informantes revelaram, o número de vaqueiros que 

rejeitam o forró é muito pequeno. O mais comum é o vaqueiro gostar de concorrer 

para ganhar prêmios e, ao mesmo tempo, procurar se divertir.  

 A festa na vaquejada não é promovida apenas no forró do clube do parque 

onde se realiza a competição, mas também nos caminhões dos vaqueiros. O modelo 

de ser vaqueiro nesse espaço se configura a partir do modo como cada componente 

compreende a sua casa, no caso os caminhões. Uns consideram o seu caminhão 

como espaço para sociabilidade dos amigos. Assim, os vaqueiros podem se reunir 

para conversar, brincar e consumir bebidas alcoólicas, embora isso ocorra depois 

que já tenha corrido na competição. Outros vêem os caminhões como espaço 

sagrado do seu lar. Desse modo, a festa não pode ser realizada no seu caminhão, 

mas pode ser efetuada nos caminhões dos amigos.  

 A partir dos depoimentos, será visto que há aqueles que são contrários e há 

aqueles que são a favor das festas nos caminhões. Estes apontaram a sociabilidade 
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com os amigos como ponto principal para a realização da festa nesse espaço, como 

foi apresentado no tópico anterior.  

 As festas podem ser realizadas nos caminhões porque estes são tidos como 

casas familiares concebidas como lugar reservado para receber e desfrutar os 

encontros sociais da vaquejada. Essas reuniões servem tanto para divulgar a 

vaquejada do patrão do vaqueiro, como para conversar sobre o universo da 

vaquejada e se divertir.  

  

Ontem foi o profissional. Eu corri ontem aí me classifiquei para 
disputar amanhã. Então hoje uma cervejinha para relaxar debaixo 
do caminhão, para o dia passar mais rápido, é bom para os amigos, 
a gente sentado tomando uma cervejinha debaixo da lona. Amanhã 
já não pode mais, mas hoje durante o dia a gente toma uma 
cervejinha e justamente os amigos nossos vão passando e eu 
lembrando a eles da nossa vaquejada de Acaraú, última semana de 
julho. Essa  eu tenho que tá sempre lembrando dele, a gente deve 
tá sempre ligado nas vaquejadas. Então, a cervejinha é o chama 
dos homens. Vai passando e a gente vai chamando eles. Chama 
para sentar e convida, coloca um tira-gosto essas coisas. Isso aí a 
gente vai conquistando o povo com amizade para ir até a nossa 
vaquejada. (informação verbal) 

 

Não. Eu gosto de ficar no caminhão da gente, no caminhão que a 
gente anda. Gosto à gente mesmo faz a festa. A gente toma uma. 
Acho legal. Chega o amigo da gente: a gente vai tomar uma, chega 
lá frescando, aperreia um aperreia outro. (informação verbal) 

 

Já e acontece. Relatar sobre o que acontece nos caminhões é 
justamente isso: contar histórias de antigamente, até o que 
aconteceu na vaquejada passada, e alegria, bate-papo bom sadio. É 
o que acontece. (informação verbal) 

  

É mais nos caminhões da gente mesmo que a gente faz festa. É 
mais no caminhão da gente mesmo. A gente faz lá bebe, prosa, ver 
os amigos, fica brincando um com o outro, é assim. (informação 
verbal) 

 

Esses encontros com os amigos são os motivadores que auxiliam na 

demarcação da masculinidade dos vaqueiros, uma vez que ingerir bebidas 

alcoólicas coletivamente é o convite para que os “machos” se apresentem como 

vaqueiros, servindo para confirmar a sua relação de amizade.  

A presença dos amigos permite o reconhecimento do seu domínio espacial 

como macho, tendo em vista que o vaqueiro não convida qualquer um para seu 
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caminhão. Pelo contrário, é o dono da casa que está chamando e o vaqueiro 

convidado deve respeitar comparecendo ao seu lar. Esse respeito se apresenta 

pelas relações amistosas entre os personagens ao ponto de se revelar por 

brincadeiras, especialmente de feminilização do companheiro de festa como foi 

abordado em outras partes deste trabalho.  

Os aspectos revelados pelo comportamento desses vaqueiros se 

apresentam também por meio das músicas tocadas nas festas dos clubes, dos 

caminhões e do som ambiente dos parques de vaquejada. A idéia de macho é 

evocada, tanto pela sua coragem ao tentar ganhar prêmio, como pela suas 

fraquezas representadas pelas relações com mulheres. 

Sobre a perspectiva da coragem, da diversão na vaquejada com mulher e 

cerveja observa-se como a representação do vaqueiro projeta vínculos com a noção 

de macho não apenas na vaquejada, mas na sociedade, uma vez que tal referência 

se revela pelo som produzido pela indústria cultural da música de massa75. Observe-

se isto nas músicas abaixo:  
 

Êta vaqueiro destemido76 
Êta cavalo bom de gado 
Ai como é bom esse vaqueiro 
É bom demais esse cavalo (...) 
E sem besteira  
Ele já sai na carreira 
E no meio da poeira 
Já fica com outro rabo na mão 
E lá de cima 
Do meio da arquibancada 
Se escuta a mulherada 
Levanta o boi que tá no chão (...) 
 

Eu sou vaqueiro, gosto de boiada77 
Adoro mulher, cantoria e vaquejada  
Se eu nasci vaqueiro não sei 
como foi, sei que meu destino 
sempre foi derrubar boi.  
gosto de correr no mato em festa 
de vaquejada, gosto de um briga 

                                                 
75 Convém ressaltar que embora na atualidade as músicas de forró, chamadas de massa, tenham o 

seu maior destaque na representação do vaqueiro na vaquejada e na sociedade, a literatura de 
cordel também tem uma contribuição significativa na construção representativa desse personagem, 
a saber: o vaqueiro que brigou com Lampião de Abaeté [2007?], “as bravuras de um vaqueiro na 
Fazenda Verdejante” de Severino Carlos [1980], “paixão do vaqueiro” de Cesário Barbosa [1980], 
“o vaqueiro misterioso” de Varela [2007?], dentre outros.  

76 Música Vaqueiro é bom demais, (BANDA DE FORRÓ LIMÃO COM MEL [200?]). 
77 Música Eu sou vaqueiro, (BANDA DE FORRÓ FERRO NA BONECA [200?]). 
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quente e de um loira gelada, 
gosto de mulher bonita daquelas 
Bem aprumada, daquelas que deixa 
a gente quase sem força para nada 

  

 O vaqueiro nesse contexto seria o ser forte que vence todos os obstáculos 

na pista de competição e na sua relação com mulheres. O que é tido como um 

vencedor detém a condição para continuar firmando essa sua posição de vaqueiro, 

pois esse personagem é testado tanto no universo da competição como na busca 

pela conquista de mulheres. O “vaqueiro macho”, todavia, é também referenciado 

nas músicas de forró como um ser vitimado das circunstâncias da vida, revelando-se 

como ser frágil. Desse modo, o vaqueiro não tem apenas coragem, mas também 

sentimentos frágeis, próprios daquele que sofre e chora: 
 

Vou pedir licença para contar a minha história78 
Como um vaqueiro tem suas perdas e suas glórias 
Mesmo sendo forte o coração é um menino 
Que ama e chora e por dentro e segue seu destino 
Desde cedo assumi minha paixão de ser vaqueiro 
E ser um campeão  

 

 As expressões relatadas constituem a reelaboração da masculinidade do 

vaqueiro, apontando-o como aquele que, ao mesmo tempo, vence, pode perder e 

sofrer. Assim, o vaqueiro é um homem vítima, que naturalmente sente o peso das 

conseqüências de ser tido como alguém que precisa se apresentar, de modo 

supremo, como um ser dominador. Portanto, o grau do seu “sofrimento” vai 

depender da sua posição de ser sempre visto como dominante no universo da 

vaquejada. 

 Este discurso se aproxima dos vaqueiros que não promovem festas nos 

caminhões porque acreditam que esse contato pode prejudicar o seu andamento na 

competição. A relação de amizade tem que existir, porém, para eles, não precisa ser 

desenvolvida pela festa. Isso decorre pelo fato dos caminhões serem vistos como 

espaço que não pode ser violado por festas e bebedeiras. Para esses vaqueiros, o 

caminhão parece ser atributo do sagrado, pois é visto como ambiente familiar que se 

deve preservar pela tranqüilidade e pelo repouso. Essa visão demonstra um 

                                                 
78 Música Saga de um Vaqueiro, (RITA DE CÁSSIA [199?]). Essa música é muito cantada atualmente 

nas vaquejadas. 
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comportamento típico da casa em que o “macho” busca resguardar o seu aspecto 

particular do ambiente público. No máximo, pode-se fazer um churrasquinho com os 

amigos ou tomar umas cachaças nos caminhões dos outros companheiros de 

vaquejada. 

 

Não no nosso caminhão não tem esse negócio de som. Só algumas 
vezes a gente faz um churrasquinho para os amigos. Como eu disse 
a você a gente reúne e começa a conversar e falar do dia-a dia da 
gente, bater um papo dos assuntos de fora. E a vaquejada tem 
muitas amizades. Graças a Deus a maioria das amizades e da 
vaquejada mesmo. Como vaquejada tem gente boa e tem gente 
ruim. Tem doutores, tem juizes, advogados, médicos isso tudo, 
como também tem bandido, tem criminalistas; só que não tem 
despeita não. (informação verbal) 

 

Só, às vezes, nós vamos aos caminhões dos colegas. No nosso 
caminhão não porque é muito familiar. (informação verbal) 

 

Não, não faço não.  Nem faço e nem gosto porque é ali onde a 
gente tem que descansar. Uma vaquejada dessa que nem de Caicó, 
que é na minha casa, no dia de sábado a gente pode assar uma 
carninha, tomar uma cervejinha ali. Porque a vaquejada começou 
sexta a gente já correu sexta e sábado. Tem sábado de noite e o 
domingo todinho para gente descansar, mas não sendo isso eu não 
gosto não. Mistura muito o caminhão tem que ter descanso. É a sua 
casa é onde você vai descansar. (informação verbal) 
 

Não faço [...] Não, vou não. Passo, falo e tudo. Tomo uma 
cervejinha e vou embora. Porque festa em caminhão é muito bom 
pro outros fazerem, pro cabra olhar de longe. Agora para ir para lá 
não presta não. O muído é grande demais [...] É os falatório, é 
quando o cabra tá lá bebo querem ser mais que os outros e aquele 
muído todo. E o cabra estando só de fora assistindo é melhor. Se 
diverte mais assistindo do que participando. (informação verbal) 
 

  As falas dos vaqueiros evidenciam, assim, a noção de masculinidade 

articulada por mais de uma vertente comportamental, a saber: há aqueles que 

preferem expressar o modelo de ser vaqueiro evitando as festas e há os que 

preferem vivenciar simultaneamente a festa e a competição. Em ambas as 

situações, os vaqueiros estão envolvidos por teias simbólicas, nas quais as 

amizades são reverenciadas para que eles possam ser vistos como tais.  

As escolhas de cada ator social não podem, porém, se confundir com o 

isolamento, pois o campo moral é determinante para que os vaqueiros tenham as 

suas opções pessoais, mas respeitando-se o modo de ser do outro. O conflito direto 
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prejudicaria a sua relação na competição, tendo em vista que eles sempre estão se 

convidando para correr um com o outro, na relação de parceria entre o puxador e o 

bate-esteira. Neste sentido, as brincadeiras, as festas e as passagens rápidas nos 

caminhões dos amigos reafirmam laços de amizade e podem assegurar futuras 

corridas nas competições, conseqüentemente a sua valorização de “macho".  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As reflexões enunciadas neste trabalho foram desenvolvidas na tentativa de 

compreender as práticas dos vaqueiros nas vaquejadas, que apontavam para os 

diversos modelos de masculinidade, tendo em vista que as suas representações 

repercutem tanto nas competições como nos momentos lúdicos do evento. 

Nesse contexto, as investigações de campo permitiram fazer algumas 

considerações a respeito dos sentidos e dos significados relacionados entre 

vaqueiro, vaquejada e masculinidade. 

As análises historiográficas sobre os vaqueiros, por exemplo, contribuíram 

para desfazer os discursos tradicionais dos literatos folcloristas e historiadores 

românticos locais, que restringiam esse personagem à representação do passado, 

enquanto os relatos dos informantes contemporâneos revelaram que a condição de 

vaqueiro na atualidade é reafirmada por meio de fenômenos históricos e culturais. 

Na realidade, o passado se apresenta como significado na trajetória do 

vaqueiro ou da sua família ou da história apontada pela origem e desenvolvimento 

da vaquejada. Ambas as situações historiográficas são significadas como reforço 

para sua persistência como vaqueiro, diante do que foi vivido anteriormente, tanto 

pelo protagonista em questão como pelos seus antepassados.  Por outro lado, o 

presente se constitui significativamente, para os vaqueiros desportistas, a partir do 

momento que estes percebem e reafirmam a sua condição como uma experiência 

particular na vaquejada contemporânea. Por isso, a sua história não é construída 

apenas pelo alicerce do passado, mas pelas redefinições culturais do evento, que 

exigem outras provas para continuar sendo vaqueiro.  

Essas perspectivas foram percebidas graças às reelaborações culturais 

promovidas pelos seus participantes, que redesenharam os valores e os sentidos 

entre os grupos de vaqueiros. Tais reelaborações terminaram por promover a 

diversificação dos personagens nas vaquejadas, devido à presença de diferentes 

camadas sociais, o que não implicou o desaparecimento da masculinidade nesse 

tipo de evento tipicamente para homens. Pelo contrário, embora a vaquejada tenha 

difundido seus horizontes, as práticas dos vaqueiros, que reforçam expressões de 

masculinidade, tendem a permanecer, com a inserção de novos figurantes, não 
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exatamente advindos do campo, mas também imbuídos dos elementos simbólicos 

da figura do vaqueiro construída ao longo da história.  

Os vaqueiros e os diferentes atores sociais do evento, como o locutor, o juiz, 

dentre outros, além do cavalo e do boi, são os principais determinantes da 

ressignificação da representação dessa masculinidade. Neste sentido, as diversas 

versões relatadas pelos vaqueiros se encaminham para confirmar a perspectiva de 

que o cenário desse evento envolve a existência de tipos masculinidades, a saber: a 

hegemônica, a subordinada e a concorrente, como foram apontadas nas teorias 

estudadas. 

Observando as relações nas vaquejadas, pôde-se perceber que estas são 

peças-chave na consolidação dos vaqueiros, seja pelo aspecto da competição, seja 

pelo ângulo da diversão. Reportando-se à competição, as relações que têm maior 

destaque são estabelecidas entre os patrões e os vaqueiros e entre os seus 

compatriotas configurados nos bate-esteiras e nos puxadores. A reciprocidade entre 

estes permite a realização dos vaqueiros, no sentido de que um dificilmente 

sobrevive sem o outro. Portanto, a parceria se torna a âncora fundamental entre os 

próprios vaqueiros e os patrões, pois a vaquejada é um esporte pautado pela lógica 

do negócio.  

Essa lógica mercantil nas vaquejadas também se apresenta nesse estudo 

de modo semelhante ao que foi investigado nos eventos pesquisados por Barbosa 

(2006). A diferença da abordagem deste é que nesse estudo se faz uma 

investigação da vaquejada como comércio destacando as suas micro-relações 

apresentadas, sobretudo entre os próprios vaqueiros e com os patrões. 

Entre os vaqueiros, tal fato se dá quando um compete batendo esteira para 

o outro, ou quando os patrões e os vaqueiros estabelecem “contratos” entre si, em 

que aqueles investem financeiramente para que estes conquistem prêmios na 

competição. Essa reciprocidade se configura notadamente no empenho pela 

conquista de prêmios e nas relações de troca, que colaboram mutuamente para 

consolidar suas representações de vitoriosos e de personagens honrados.  

Já os contatos realizados nas diversões, estes se tornam um meio para que 

os vaqueiros busquem as relações sociais amistosas, com vistas a fortalecer ou 

conquistar esse espaço na vaquejada. As festas nos caminhões e nos clubes do 

parque permitem que os vaqueiros encontrem amigos e construam novas amizades, 

o que contribui para torná-lo um ser honrado. Assim, uma vez adquirida a confiança 
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do seu semelhante, as interações na vaquejada ficam mais fáceis. Isso, inclusive, se 

reflete nas competições, pelos convites para ser bate-esteira, por exemplo, uma vez 

que o vaqueiro precisa deste para atuar enquanto tal. Efetivadas as relações de 

amizade, o convite de um amigo termina por constituir uma honra.  

As brincadeiras feminilizantes, por sua vez, são expressões que permitem 

estabelecer proximidade entre os vaqueiros e também uma maneira para projetar o 

poder de macho de um vaqueiro sobre o outro. À medida que um vaqueiro feminiliza 

o seu semelhante, tal atitude parece fortalecer a sua identidade de macho, tendo em 

vista que o ser submetido a esse tipo de situação é subjetivado como portador de 

uma masculinidade inferior. 

 Outro ponto observado no cenário da vaquejada é que o modelo 

contemporâneo desse evento se torna um espaço para a “espetacularização” de 

diversos atores sociais, que se apresentam de modos distintos, uma vez que os 

vaqueiros possuidores de prestígio na sociedade buscam reafirmar a sua condição 

não apenas como competidor, mas como patrão e como simples participante. Isto 

demanda posições diferentes e uma valorização distinta daquilo que era atribuído à 

masculinidade entre os seus personagens.  

 O exemplo disso é o que ocorre entre os personagens, sobretudo vaqueiro e 

patrões que não possuem ainda prestígio social nas vaquejadas. Os vaqueiros 

tentam adquirir prestígio social pelas suas apresentações na competição, 

principalmente pela conquista de prêmios. Nesse caso, tais atores sociais são 

instigados a acirrar o seu poder de competidor para se tornar um grande vaqueiro, 

possibilitando, dessa maneira, o seu reconhecimento, o que não se dá com os que 

não conseguem bom desempenho nas vaquejadas, considerados vaqueiros fracos 

ou jacu, como costumam denominar.  

 Quanto ao patrão, este goza do privilégio do seu prestígio não diminuir na 

vaquejada, tendo em vista que a sua condição de provedor já o referencia como um 

homem de valor. Todavia, esse personagem tende a legitimar mais ainda a sua 

condição de investidor e de homem honrado, à medida que está sempre atuando 

para que seu vaqueiro esteja presente nas vaquejadas. 

  Com a participação nas vaquejadas, para efeitos deste trabalho, pôde-se 

observar também que há formas diferenciadas quanto aos sentidos relacionados à 

masculinidade. Por exemplo: se, de um lado, o esporte exige mais rusticidade e 

envolvimento com o corpo, na concretização do vaqueiro, visto pela versão de 
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grande competidor, de outro, como é o caso das brincadeiras, ocorre o inverso, uma 

vez que o jogo corporal e os discursos são apresentados pela sensibilidade das 

atitudes, que têm a finalidade de feminilizar o outro e conseguir atrair para si o 

referencial de mais macho. 

 Contudo, ambos os aspectos enfocados apontam para algo comum, na 

perspectiva de que apresentam o ser vaqueiro pela representação de que este não 

deve se conduzir de modo passivo, mas como senhor de si. 

As representações dos vaqueiros são ainda células relevantes na 

construção da masculinidade, não pela consolidação de um estereótipo homogêneo 

de homem, mas pelas representações ambíguas dos vaqueiros. Por um lado, 

ocorrem as possibilidades de incorporar modelos heterogêneos de masculinidade 

desenvolvidos pelas expressões consideradas masculinas, que dizem respeito à 

idéia do forte, vencedor e viril. De outro, tais possibilidades dão-se pela via do fraco, 

sentimental e perdedor.  

Esses elementos referenciais são relevantes para que se busque no espelho 

da prova constante a noção para ser vaqueiro, relacionando esse ator não apenas 

ao universo financeiro, mas ao contexto do ser homem na sociedade ocidental, pois 

ambos têm suas ramificações históricas, sociais e culturais conectadas à busca 

invisível do ideal de masculinidade. Isso representa a não estagnação do ser homem 

e ser vaqueiro e a remodelação contínua de suas representação na sociedade, 

sobretudo no espaço da vaquejada no Nordeste Brasileiro. 
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GLOSSÁRIO 

 

 

Batedor de Esteira, Bate-esteira, ou Estereiro, ou Esteira: é o vaqueiro que 

acompanha o puxador para derrubar o boi entres as faixas na pista de competição. 

Bater a Senha ou Bateu a Senha: é quando o vaqueiro consegue derrubar os bois 

corretamente na primeira fase da competição, colocando-o na final do evento. 

Boi Mobral: é o boi que nunca correu em vaquejada. 

Bom de Pista: é aquele que consegue sempre ganhar prêmios. 

Brete: é o local que permite a entrada dos bois na pista de apresentação. 

Calzeiros: são aqueles que fazem a marcação constante da pista de competição 

com cal. 

Canceleiros: são aqueles que cuidam da entrada e da saída dos vaqueiros na pista 

de competição. 

Curraleiros: são os que cuidam da entrada e da saída dos bois nas pistas de 

competição. 

Fiscais de Pista: são responsáveis pela retirada dos bois puxados nas 

competições. 

Juiz: é quem julga as puxadas dos vaqueiros nas vaquejadas. 

Locutor de Vaquejada: é aquele que narra a competição da vaquejada e divulga os 

eventos que ocorreram nas outras vaquejadas.  

Muído: significa movimentação constante dos personagens, seja para festejos e 

brincadeiras, seja para discussões e outras expressões. 

Pareia: é uma dupla de vaqueiros que corre junto na vaquejada. 

Puxador de Boi ou Puxador, ou Vaqueiro-Puxador, ou Puxadora de Boi: é o 

vaqueiro que puxa os bois na pista de competição. 

Puxada ou Puxar Boi, ou Puxar o Boi: essas expressões são utilizadas pelos 

vaqueiros para designar quem vai colocar o boi no chão. 

Queimei ou Queimar: é quando o boi puxado cai em cima da faixa de puxamento, 

caracterizando a desclassificação do competidor. 

Senha: é o termo utilizado para designar a inscrição do competidor na vaquejada 

Tratador de Cavalos: são aqueles que cuidam dos cavalos dos vaqueiros, 

alimentando, banhando, escovando e passeando com o animal. 
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Unha de Galo: é uma espécie de pulseira, com formato de um gancho, colocada no 

pulso do vaqueiro-puxador. Essa pulseira serve para que o vaqueiro enrole o rabo 

do boi no seu braço a fim de facilitar a sua puxada. 
Vaqueiro Jacu: é o vaqueiro que não ganha prêmios. 

Valeu o Boi: é o termo utilizado para designar o competidor que conseguiu puxar o 

boi corretamente entre as faixas. 

Zero: é o termo usado para caracterizar o competidor que não conseguiu derrubar o 

boi entre as faixas de puxamento. 
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APÊNDICE A – AS FOTOGRAFIAS DAS VAQUEJADAS 

 

 
Foto 07 - A Entrada do Parque de Vaquejada Porcino Park Center em Mossoró - RN. 
Fonte: Acervo Pertencente a Francisco Janio Filgueira Aires, 2005. 
Referências da imagem: Analógica, 10x15, Câmera Yashica Plena. Filme ISO 100/21º. 

 

 

 
Foto 08 - A Pista de vaquejada do Parque de Vaquejada Francisco Joaquim de Sales em 
Apodi - RN.  
Fonte: Acervo pertencente a Francisco Janio Filgueira Aires, 2005. 
Referências da imagem: Analógica, 10x15, Câmera Yashica Plena. Filme ISO 100/21º. 
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Foto 09 - A Pista de Vaquejada do Parque Chico Branco em Baraúna-RN. 

                      Fonte: Acervo Pertencente a Francisco Janio Filgueira Aires, 2006. 
                      Referências da imagem: Analógica, 10x15, Câmera Yashica Plena. Filme ISSO 100/21º. 

 

 

        
Figura 10 - A Pista de Vaquejada do Parque Dr.º Silvio Bezerra de Melo em Currais  
Novos-RN.  
Fonte: Acervo Pertencente a Francisco Janio Filgueira Aires, 2007. 
Referências da imagem: Analógica, 10x15, Câmera Yashica Plena. Filme ISO 100/21º. 
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             Foto 11 - A Pista de Vaquejada do Parque Otaviano Pessoa em Macaíba-RN. 
             Fonte: Acervo Pertencente a Francisco Janio Filgueira Aires, 2005. 
            Referências da imagem: Analógica, 10x15, Câmera Yashica Plena. Filme ISO 100/21º. 

 

 
           Foto 12 - A Pista de Vaquejada do Parque Polion Torres Júnior em Caicó-RN. 
            Fonte: Acervo Pertencente a Francisco Janio Filgueira Aires, 2007. 
            Referências da imagem: Analógica, 10x15, Câmera Yashica Plena. Filme ISO 100/21º. 
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                    Foto 13 - A Pista de Vaquejada do Parque Potengi em São Paulo do Pontegi-RN. 
                    Fonte: Acervo Pertencente a Francisco Janio Filgueira Aires, 2007. 
                    Referências da imagem: Analógica, 10x15, Câmera Yashica Plena. Filme ISO 100/21º. 

 

 
     Foto 14 - A Pista de Vaquejada do Parque Mossoró Park Show em Mossoró-RN. 
     Fonte: Acervo Pertencente a Francisco Janio Filgueira Aires, 2007. 

    Referências da imagem: Analógica, 10x15, Câmera Yashica Plena. Filme ISO 100/21º. 
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APÊNDICE  B - O ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1- Sua idade? 

2-Você é natural de onde? 

3- Reside atualmente em que cidade? 

4- Estado civil? (casado, solteiro etc.) 

5- Você estuda (ou) até que período? 

6-Há quanto tempo você é vaqueiro? 

7-Você desempenha alguma outra atividade além da atividade de vaqueiro? Qual? 

8- Fale da sua trajetória até chegar à vaquejada? 

9- Fale da sua trajetória na vaquejada? 

10- Você se considera um vaqueiro? Por que? 

11-Alguém da sua família correr ou correu na vaquejada? Quem foi? 

12- Alguém da sua família foi vaqueiro de campo? Quem foi? 

13- Alguém lhe ensinou a ser vaqueiro? Quem? Como foi? 

14- Como faz para ser vaqueiro? Explique? 

15- O que é ser vaqueiro? 

16- O vaqueiro puxador é mais vaqueiro que o batedor de esteira? Por que? 

17- Existe uma preparação para ser vaqueiro? Explique? 

18- O que é a vaquejada? 

19- O que a vaquejada significa para você? 

20- Houve mudanças na vaquejada? (caso sim, quais foram?) 

21- Existe alguma relação do vaqueiro de vaquejada com o vaqueiro de 

campo?Explique? E com o cavalo? Com o boi? 

22- Quem pode correr na vaquejada? 

23- As mulheres podem correr na vaquejada? Explique? 

24- Você deixaria uma mulher correr com o seu cavalo? Por que? 

25- Você vai a festas de forró nas vaquejadas? Por que? 

26- Você vai a festas de forró fora da vaquejada? Por que? 

27- Você faz festa no seu caminhão? Por que? 

28- Fale de um fato que marcou a sua vida como vaqueiro? 
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APÊNDICE  C – O PERFIL DOS VAQUEIROS ENTREVISTADOS 

 

1. Carlinhos Timóteo, 18 anos de idade, corre em vaquejadas há 5 anos, estudante 

solteiro, natural e residente em Mossoró. Tem o Ensino Médio Incompleto. 

2. José Iran da Silva, 36 anos de idade, vaqueiro há 18 anos, somente corre em 

vaquejada. Casado, natural de Jaguaribe e residente em Fortaleza-CE. Tem o 

Ensino Fundamental Incompleto.  

3. Vaqueiro X, 3O anos de idade, corre em vaquejadas há 15 anos, agrônomo, 

casado, natural de Maceió, residindo atualmente em Maceió - AL.  

4. Alessandro, 28 anos, vaqueiro de vaquejada há 5 anos, autônomo, solteiro, 

natural e residente em Catolé do Rocha.  Tem o Ensino Médio Incompleto. 

5. Duda, 38 anos de idade, há 15 anos é vaqueiro de vaquejada e durante 4 anos foi 

vaqueiro de campo. Agricultor, casado, natural de Paraú e residente em Apodi. Tem 

o Ensino Infantil Incompleto. 

6. Francisco Ubiraci, conhecido como Tetê, 50 anos de idade, vaqueiro há 24 anos 

casado, vaqueiro, gerente de fazenda, promotor de vaquejada e patrão de 

vaqueiros, natural de Catolé do Rocha/PB, residindo atualmente em Fortaleza/CE. 

Tem o Ensino Infantil Incompleto.  

7. Chico Macedo, 33 anos de idade, vaqueiro há 10 anos, domador de cavalos, 

casado, tem uma filha com sete meses de idade, natural de Jandaíra/RN, mas 

reside atualmente em Macaíba/RN. Tem o Ensino Fundamental Incompleto. 

8. João de Góis, 26 anos, vaqueiro há 10 anos, somente corre em vaquejada, 

casado, natural de Santa Luzia de Touros, residindo atualmente em Brejinho/RN. 

Tem o Ensino Fundamental Incompleto. 

9. Washington, 38 anos, vaqueiro há 7 anos, patrão de vaqueiros e comerciante, 

casado, natural de Mossoró e atualmente mora em Natal. Tem o Ensino Médio 

Incompleto.  

10. Gilberto Sérgio Bezerra de Souza, conhecido como Gilberto Poliplex, 37 anos de 

idade, corre há 20 anos na vaquejada, patrão de vaqueiros, comerciante no ramo de 

farmácia, promotor de vaquejada, natural e residente em Natal/RN, separado, tem 

uma filha. Tem o Ensino Médio Completo.  

11. José Marcondes Alves da Costa, conhecido como Cona, 40 anos de idade, 

vaqueiro há 20 anos, domador de cavalos, separado, natural de Campina Grande e 

residente em Acaraú/CE. Tem o Ensino Fundamental Incompleto. 
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12. Manoel Umbelino de Medeiros, conhecido como Manoel de Tatu, 38 

anos,vaqueiro há 18 anos, domador de cavalos, solteiro, natural de Pedra Preta/RN, 

residindo atualmente em Fortaleza,  Tem o Ensino Médio Incompleto. 

13. Renato Tobias, filho de Tetê, 19 anos de idade, vaqueiro há 14 anos, estudante, 

solteiro, natural de Caicó/RN, residindo atualmente em Fortaleza. Tem Curso 

Superior Incompleto. 

14. João Maria, 37 anos de idade, é vaqueiro há 15 anos, domador de cavalos 

casado, natural de Ipanguaçu, tendo se criado em Mossoró, mas reside atualmente 

em Fortaleza. Tem o Ensino Infantil Incompleto.  

15. Antônio Timóteo, 63 anos de idade, há 35 corre em vaquejada, embora 

atualmente o faça esporadicamente. Comerciante, casado, natural de Assu-RN, 

reside em Mossoró-RN, analfabeto.  

16. Ana Ester Dantas Lopes, 18 anos de idade, corre há 3 anos nas vaquejadas de 

Caicó, solteira, estudante, natural de Caicó-RN, residindo atualmente em Natal-RN. 

Tem o Ensino Médio Completo. 

17. Zé Vanísio, 42 anos, vaqueiro há 22 anos, somente corre em vaquejada, natural 

de Rodolfo Fernandes/RN, residindo atualmente em Caicó/RN. Analfabeto.  

18. Klívia Melo Pontes, 28 anos, 3 anos que corre em vaquejada, patrão de 

vaqueiros com sua família, associada a um canadense e a Pitéu e família, promotora 

de eventos e de vaquejada, solteira, natural de Assu/RN, residindo há 5 anos em 

Barcelona na Espanha. Tem o Curso Superior Incompleto.  

19. Thaísy Melo Pontes, 30 anos de idade, corre em vaquejada desde os 14 anos de 

idade, mas só passou a participar ativamente da vaquejada há 1 ano. Pedagoga, 

solteira, natural de Assu/RN, reside atualmente em Assu/RN.   

20. Marcelo Ninho, 32 anos de idade, vaqueiro há 16 anos, domador de cavalos, 

solteiro, natural de Pedro Avelino/RN e residente em Fortaleza/CE. Tem o Ensino 

Médio Incompleto.  

21 Ergílio José de Oliveira Neto, conhecido como Netinho, 28 anos, vaqueiro há 6 

anos, só corre em vaquejada, solteiro, natural de Mossoró-RN e residente em 

Mossoró-RN,  Tem o Ensino Infantil Incompleto. 

22- João Maria Bilro da Silva, conhecido como Bahia, 28 anos de idade, vaqueiro há 

3 anos, Tratador de cavalos, casado, natural de Maxaranguape-RN, Extremoz-RN. 

Tem o Ensino Infantil Incompleto.  
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23- Ginclark Gomes Fernandes Colaço, conhecido como Gim, 32 anos de idade, 

vaqueiro há 2 anos, patrão de vaqueiros, médico, casado, natural de Natal e 

residente em Natal.  
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APÊNDICE D – A AGENDA DAS VAQUEJADAS EM 2006 

 

VAQUEJADAS EM 2006 JAN FEV MAR ABR MAI JUN 

1. Pq. Tibúrcio Rodrigues em Taipú 18 a 15      

2. Pq. Novo Horizonte em Goianinha 28 a 29      

3. Pq. Otaviano Pessoa em Macaíba   11 a 13 13 a 15   

4. Pq. Cícero do Peixe em Ceará Mirim   17 a 19    

5. Pq. Duda Marinho em Monte Alegre   24 a 26    

6. Pq. Confiança Park Show em Brejinho    01 a 02   

7. Porcino Park Center em Mossoró    07 a 09   

8. Pq. Inácio Azevedo em Florânia    15 a 16   

9. Pq. Paulo Barbalho em Goianinha    28 a 30   

10. São João Park Club em Assu    28 a 30   

11. Pq. São José em Macaíba     05 a 06  

12. Pq. Novinho Praxedes em Caraúbas     12 a 14  

13. Pq. Pedro Gustavo em João Câmara     12 a 14  

14. Pq. & Haras Bezerra em Serra Negra     19 a 21  

15. Pq. & Haras Arthephio Bezerra em Serra 
Negra 

    19 a 21  

16. Pq. Francisco Joaquim de Sales em 
Apodi 

    20 a 21  

17. Pq. Otaviano Pessoa em Macaíba     20 a 21  

18. Pq. São José em Angicos     26 a 27  

19. Pq. Polion Torres Júnior em Caicó      02 a 04

20. Pq. Fabião das Queimadas em Lagoa de 
Velho 

     02 a 04

21. Pq. Manoel Januário em Montanhas      03 a 04

22. Pq. Repouso do Guerreiro em 
Parnamirim 

     03 a 04

23. Pq. Manoelzinho Pereira em Jucurutu      10 a 11

24. Pq. João Etelvino Lopes em Assú      16 a 18

25. Pq. Nsª Srª Rainha da Paz em São 
Tomé 

     24 a 25

Quadro 02 – Quadro Apresentando o Calendário das Vaquejadas do Rio Grande do Norte (RN) – Primeiro 
Semestre de 2006. 

    Fonte: Vaquejada.com. Disponível em: <http://.www.vaquejada.com.br/agenda/>. Acesso em: 06 jan, 2006. 
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APÊNDICE E – A AGENDA DAS VAQUEJADAS EM 2006 
 

VAQUEJADAS EM 2006 JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
1. Pq. Confiança Park Show em 
Brejinho 

30.06 a 
02.07 

     

2. Pq. Flávio Sá em Macau 07 a 09      

3. Pq. Celso em Passa e Fica 08 e 09      

4. Pq. Clidenor Regis de Melo em 
Itaú 

27 a 29      

5. Pq. Hermano Almeida em 
Canguaretama 

28 a 30      

6. Pq. 07 de Outubro em Alto do 
Rodrigues 

28 a 30      

7. Pq. Potengi em São Paulo do 
Potengi 

 04 a 06     

8. Pq. João Francisco da Rocha 
em Santa Maria 

 25 a 27     

9. Pq. Francisco Joaquim de 
Sales em Apodi. 

 25 a 27     

10. Pq. Júlio A. da Costa em 
Timbaúba dos Batistas 

  02 a 03    

11. Pq. Duda Marinho em Monte 
Alegre 

  02 a 03    

12. Pq. Otaviano Pessoa em 
Macaíba 

   06 a 08   

13. Pq. Maurícia de Oliveira em 
Pedro Velho 

   07 a 08   

14. Pq. Porcino Park Center em 
Mossoró 

   13 a 15   

15. Pq. Arapuá em Sto Antônio do 
Salto da Onça 

    03 a 05  

16. Pq. Mossoró Park Show em 
Mossoró 

    03 a 05  

17. Pq. José Leite Fernandes em 
Jardim Piranhas 

     01 a 03 

Pq. Chico Branco em Baraúna      15 a 17 

Quadro 03 – Quadro apresentando o Calendário das Vaquejadas do Rio Grande do Norte – Segundo 
Semestre de 2006. 
Fonte: Vaquejada. Disponível em: <http://.www.vaquejada.com.br/agenda/>. Acesso em: 10 jan, 2006. 
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APÊNDICE F – VAQUEJADAS OBSERVADAS NA PESQUISA EXPLORATÓRIA EM 2006 

 

VAQUEJADAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

1. Pq. Porcino 
Park Center em 
Mossoró 

   07 a 
09 

        

2. Pq. Clidenor 
Regis de Melo 
em Itaú 

      27 a 
29 

     

2. Pq. 
Francisco 
Joaquim de 
Sales em Apodi 

       25 a 
27 

    

3. Pq. Porcino 
Park Center em 
Mossoró 

         13 a 
15 

  

4. Pq. Arapuá 
em Sto. Antonio 
do Salto da 
Onça 

          03 a 
05 

 

5. Pq. Chico 
Branco em 
Baraúna 

           15 a 
17 

Quadro 04 - Quadro Apresentando as Vaquejadas do Rio Grande do Norte observadas na Pesquisa 
Exploratória - 2006 

    Fonte: Elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE G – A AGENDA DAS VAQUEJADAS EM 2007 
 

Quadro 05 - Quadro Apresentando o Calendário das Vaquejadas do Rio Grande do Norte (RN) – Primeiro 
Semestre de 2007.                    
Fonte: Vaquejada.com. Disponível em: <http://.www.vaquejada.com.br/agenda/>.Acesso em: 10 jan, 
2007. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VAQUEJADAS EM 2007 JAN FEV MAR ABR MAI JUN 

1. Pq. Antonio Pilão em Montanhas 05 a 07      

2. Pq. Maria do Carmo em São 
José de Mipibu 

20 e 21      

3. Pq. Otaviano Pessoa em 
Macaíba 

  02 a 04    

4.Pq. Novo Horizonte em 
Goianinha 

  16 a 18    

5.Porcino Park Center em Mossoró    13 a 
15 

  

6. Pq. Theodorico Bezerra em 
Tangará 

   07 a 
09 

  

7. Pq. Repouso do Guerreiro em 
Parnamirim 

   21 e 
22 

  

8. Pq. São José em Macaíba     04 a 06  

9. Pq. Mossoró Park Show em 
Mossoró 

    11 a 13  

10. Pq. Manoel Januário em 
Montanhas 

       01 a 03 

11. Pq. Polion Torres Júnior em 
Caicó 

     01 a 03 

12. Pq. Manoelzinho Pereira em 
Jucurutu 

     08 a 10 

13. Pq. Triunfo em Goianinha      09 a 10 

14. Pq. Evandro Bezerra Potiguar 
em Parelhas 

     15 a 17 

15. Pq. Nsª Srª Rainha da Paz em 
São Tomé 

     15 a 17 

16. Pq. João Etelvino Lopes em 
Assú 

     15 a 17 
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APÊNDICE H – A AGENDA DAS VAQUEJADAS EM 2007 

 

VAQUEJADAS EM 2007 JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

1. Pq. Fontoura em José da Penha 01      

2. Pq. Gilcar Veículos em Umarizal 06 a 07      

3. Pq. Flávio Sá em Macau 06 a 08      

4. Pq. Celso em Passa e Fica 07 a 08      

5. Pq. Veras em Campo Grande 13 a 15      

6. Pq. Silvio Bezerra de Melo em Currais 
Novos 

13 a 15      

7. Pq. Diógenes da Cunha Lima em Nova 
Cruz 

20 a 22      

8. Pq. Manoel de F. Assunção em Santana 
do Matos 

20 a 22      

9. Pq. Hermano Almeida em Canguaretama 27 a 29      

10. Pq. Potengi em São Paulo do Potengi  03 a 05     

11. Pq. Haras Luiza em Parelhas  17 a 19     

12. Pq. Padre Cícero em Parnamirim  18 a 19     

13. Pq. Duda Marinho em Monte Alegre  31 02 e 03    

14. Pq. Afrísio B.Silva em Santo Antônio do 
S. Onça 

  07 a 09    

15. Pq. Cidade dos Cavaleiros em 
Parnamirim 

  27 a 30    

16. Pq. Porcino Park Center em Mossoró    12 a 14   

17. Pq. Chico Branco em Baraúna      15 a 
17 

Quadro 06 - Quadro Apresentando o Calendário das Vaquejadas do Rio Grande do Norte (RN) – Primeiro 
Semestre de 2007.   

  Fonte: Vaquejada.com. Disponível em: <http://.www.vaquejada.com.br/agenda/>. Acesso em: 10 jan, 2007. 
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APÊNDICE I – AS VAQUEJADAS OBSERVADAS NA PESQUISA DE CAMPO EM 2007 
 

VAQUEJADAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

1.Porcino Park 
Center em 
Mossoró 

   13 a 15      12 a 
14 

  

2. Pq. São José 
em Macaíba 

    04 a 
06 

       

3. Pq. Mossoró 
Park Show em 
Mossoró 

    11 a 
13 

       

4. Pq. Otaviano 
Pessoa em 
Macaíba 

    18 a 
20 

       

5. Pq. Polion 
Torres Júnior em 
Caicó 

     01 a 
03 

      

6. Pq. Silvio B. 
de Melo em 
Currais Novos 

      13 a 
15 

     

7. Pq. São Paulo 
do Potengi no 
Pq. Potengi 

       03 a 
05 

    

8. Pq. Santo 
Antônio do Salto 
da Onça 

         26 a 
28 

  

 Quadro 07 - Quadro Apresentando as Vaquejadas Observadas na Pesquisa de Campo em 2007. 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE J – OS ESPAÇOS DA VAQUEJADA 

 

 

 
Foto 15 - Corredor de Passagem dos Vaqueiros até a Porteira de Entrada na  
Pista de Competição do Porcino Park Center em Mossoró-RN. 
Fonte: Acervo Pertencente a Francisco Janio Filgueira Aires, 2005. 
Referências da imagem: Analógica, 10x15, Câmera Yashica Plena. Filme ISO100/21º. 
 

 
 

 
                        Foto 16 - As Faixas de Puxamento da Pista de Competição do Parque de Va- 
                        quejada Francisco Joaquim de Sales em Apodi-RN. 
                        Fonte: Acervo Pertencente a Francisco Janio Filgueira Aires, 2005. 
                        Referências da imagem: Analógica, 10x15, Câmera Yashica Plena. Filme ISO 100/21º. 
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Foto 17 – Os Caminhões dos Vaqueiros nas Vaquejadas – Porcino Park Center –      
Mossoró - RN. 

                        Fonte: Acervo Pertencente a Francisco Janio Filgueira Aires, 2005. 
                        Referências da imagem: Analógica, 10x15, Câmera Yashica Plena. Filme ISO 100/21º. 
 
 
 

             
                        Foto 18 – Curral que dá Acesso ao Brete do Parque de Vaquejada Porcino Park  
                        Center em Mossoró-RN. 
                        Fonte: Acervo pertencente a Francisco Janio Filgueira Aires, 2005. 
                        Referências da imagem: Analógica, 10x15, Câmera Yashica Plena. Filme ISO 100/21º. 
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Foto 19 – Os Acessórios dos Vaqueiros Utilizados na Montaria dos Cavalos. 
Fonte: Acervo Pertencente a Francisco Janio Filgueira Aires, 2005. 
Referências da imagem: Analógica, 10x15, Câmera Yashica Plena. Filme ISO 100/21º. 

 
 
 

 
                        Foto 20 - Os Acessórios dos Vaqueiros Utilizados na Montaria dos Cavalos. 
                        Fonte: Acervo Pertencente a Francisco Janio Filgueira Aires, 2006. 
                        Referências da imagem: Analógica, 10x15, Câmera Yashica Plena. Filme ISO 100/21º. 
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                        Foto 21- O Vaqueiro Netinho Preparando o Cavalo para Competir. 
                        Fonte: Acervo Pertencente a Francisco Janio Filgueira Aires, 2007. 
                        Referências da imagem: Analógica, 10x15, Câmera Yashica Plena. Filme ISO 100/21º. 

 

 
Foto 22 - O Patrão de Netinho Deitado na Rede e o Cozinheiro Belatone Sentado. 
Fonte: Acervo Pertencente a Francisco Janio Filgueira Aires, 2006. 
Referências da imagem: Analógica, 10x15, Câmera Yashica Plena. Filme ISO 100/21º. 
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APÊNDICE L – OS ESPAÇOS DA PEGA DE BOI 

 

                         
Foto 23 - A pista de uma pega de boi em São José de Mipibu - RN. 
Fonte: Acervo Pertencente a Francisco Janio Filgueira Aires, 2006. 
Referências da imagem: Analógica, 10x15, Câmera Yashica Plena. Filme ISO 100/21º. 

 

  
 Foto 24 - A saída do boi pela porteira na pega de boi em São José de Mipibu - RN. 
 Fonte: Acervo Pertencente a Francisco Janio Filgueira Aires, 2006. 
 Referências da imagem: Analógica, 10x15, Câmera Yashica Plena. Filme ISO 100/21º 
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Foto 25 - A pega de boi no mato em São José de Mipibu - RN. 
Fonte: Acervo Pertencente a Francisco Janio Filgueira Aires, 2006. 
Referências da imagem: Analógica, 10x15, Câmera Yashica Plena. Filme ISO 100/21º 
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APÊNDICE  M – A CAVALGADA EM CURRAIS NOVOS - RN 

 

 

 
        Foto 26 - O carro condutor da Santa em Currais Novos - RN. 

                      Fonte: Acervo Pertencente a Francisco Janio Filgueira Aires, 2006. 
                     Referências da imagem: Analógica, 10x15, Câmera Yashica Plena. Filme ISO 100/21º 

 

 
Foto 27 – A Cavalgada pelas Ruas da Cidade em Currais Novos - RN. 
Fonte: Acervo pertencente a Francisco Janio Filgueira Aires, 2006. 
Referências da imagem: Analógica, 10x15, Câmera Yashica Plena. Filme ISO 100/21º 
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ANEXO A – OS CARTAZES DAS VAQUEJADAS 
 

 

 
         Figura 03 - Cartaz da vaquejada no Porcino Park Center em Mossoró - RN. 

 

 
            Figura 04 - Cartaz da vaquejada no Parque Silvio Bezerra de Melo - Currais Novos - RN. 
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          Figura 05 - Cartaz da vaquejada do Mossoró Park Show em Mossoró - RN. 

 
 

 
         Figura 06 - Cartaz da vaquejada no Parque Otaviano Pessoa em Macaíba - RN. 
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     Figura 07 - Cartaz da vaquejada no Parque São José em Macaíba - RN. 
 

  
Figura 08 - Cartaz da vaquejada no Parque Arapuá em Santo Antônio do Salto da Onça - RN. 
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ANEXO B – A LEI QUE OFICIALIZA A VAQUEJADA 
 
 

LEI Nº 10.220 - DE 11 DE ABRIL DE 2001 - DOU DE 12/4/2001 
  

Institui normas gerais relativas à atividade de peão de rodeio, 
equiparando-o a atleta profissional. 

  
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
  
 Art. 1º Considera-se atleta profissional o peão de rodeio cuja atividade consiste na participação, 
mediante remuneração pactuada em contrato próprio, em provas de destreza no dorso de animais eqüinos 
ou bovinos, em torneios patrocinados por entidades públicas ou privadas. 
  
Parágrafo único. Entendem-se como provas de rodeios as montarias em bovinos e eqüinos, as vaquejadas 
e provas de laço, promovidas por entidades públicas ou privadas, além de outras atividades profissionais 
da modalidade organizadas pelos atletas e entidades dessa prática esportiva. 
  
 Art. 2º O contrato celebrado entre a entidade promotora das provas de rodeios e o peão, 
obrigatoriamente por escrito, deve conter: 
  
I – a qualificação das partes contratantes; 
II – o parazo de vigência, que será, no mínimo, de quatro dias e, no máximo, de dois anos; 
III – o modo e a forma de remuneração, especificados o valor básico, os prêmios, as gratificações, e, 
quando houver, as bonificações, bem como o valor das luvas, se previamente convencionadas; 
IV – cláusula penal para as hipóteses de descumprimento ou rompimento unilateral do contrato. 
  
§ 1º É obrigatória a contratação, pelas entidades promotoras, de seguro de vida e de acidentes em favor 
do peão de rodeio, compreendendo indenizações por morte ou invalidez permanente no valor mínimo de 
cem mil reais, devendo este valor ser atualizado a cada período de doze meses contados da publicação 
desta Lei, com base na Taxa Referencial de Juros – TR. 
§ 2º A entidade promotora que estiver com o pagamento da remuneração de seus atletas em atraso, por 
período superior a três meses, não poderá participar de qualquer competição, oficial ou amistosa. 
§ 3º A apólice de seguro à qual se refere o § 1º deverá, também, compreender o ressarcimento de todas as 
despesas médicas e hospitalares decorrentes de eventuais acidentes que o peão vier a sofrer no interstício 
de sua jornada normal de trabalho, independentemente da duração da eventual internação, dos 
medicamentos e das terapias que assim se fizerem necessários. 
  
 Art. 3º O contrato estipulará, conforme os usos e costumes de cada região, o início e o término normal 
da jornada de trabalho, que não poderá exceder a oito horas por dia. 
  
 Art. 4º A celebração de contrato com maiores de dezesseis anos e menores de vinte e um anos deve ser 
precedida de expresso assentimento de seu responsável legal. 
  
Parágrafo único. Após dezoito anos completos de idade, na falta ou negativa do assentimento do 
responsável legal, o contrato poderá ser celebrado diretamente pelas partes mediante suprimento judicial 
do assentimento. 
  
 Art. 5º (VETADO) 
  
 Art. 6º (VETADO) 
  
 Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Brasília, 11 de abril de 2001; 180º da Independência e 113º da República. 
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FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Jose Gregori 

Francisco Dornelles 
José Cechin 

Carlos Melles 


