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RESUMO 

A presente tese objetiva analisar as formas de relações estabelecidas entre patrões e vaqueiros 

nas vaquejadas espetáculos, influenciada pela cultura do negócio e da festa, caracterizando 

formas de ser vaqueiro e patrão, construindo dinâmicas sociais diversas nas relações 

estabelecidas entre patrões, vaqueiros e frequentadores do evento. O estudo tem por base, o 

trabalho de campo realizado em vaquejadas de diferentes cidades do Rio Grande do Norte, em 

particular, no Porcino Park Center da cidade de Mossoró-RN. Constatou-se que a vaquejada-

espetáculo sustentada pelo negócio, demonstra, simultaneamente, a relação dialética da cultura, 

apropriada pelo consumo e do consumo apropriado pela cultura, construindo dinâmicas sociais 

diversas, nas relações estabelecidas entre patrões, vaqueiros e frequentadores do evento.  

Palavras-Chave: Vaquejada; Negócio; Cultura Popular; Festa; Espetáculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

CONTEMPORARY VAQUEJADAS: party, culture and business 

This thesis aims to analyze the relationship between employers and Cowboys at vaquejadas, 

influenced by the culture of business and the party, featuring ways to be a cowboy and boss, 

building several social dynamics on the relationship between employers, Cowboys and the 

event attendees.The study is based on the fieldwork performed in vaquejadas from different 

cities of Rio Grande do Norte, in particular, in Porcino Park Center, Mossoró-RN.It was verified 

that the vaquejada-show, supported by business, demonstrates the culture dialectic relationship, 

suitable for consumption and suitable for the consumption culture, building several social 

dynamics, in the relations established between employers, Cowboys and event attendees. 

Keywords: Vaquejada; Business; Popular Culture; Party; Spectacle. 
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ABRINDO A PORTEIRA... 

  

 O presente trabalho de tese visa investigar as chamadas vaquejadas-espetáculo no Rio 

Grande do Norte, com a finalidade de explicar como eclodem as relações estabelecidas entre 

patrões e vaqueiros, face à contemporaneidade do negócio e da cultura.  

 Cumpre afirmar, que escolher estudar as relações estabelecidas entre os vaqueiros e 

patrões de vaquejada, imbuídos do negócio e da cultura na contemporaneidade, se tornou um 

momento circunstancial, mas acima de tudo, mui plausível, tanto pela continuidade das 

pesquisas anteriores realizadas por mim, Aires (2005;2008), que necessitam avançar em sua 

compreensão, como também, emblematicamente demarca o meu retorno após uma década 

desse estudo, ao campo de investigação, para assim, avançar e aprofundar-me  em caráter mais 

longitudinal, ainda mais em sua compreensão. 

 O momento propício se apresenta, nesse contexto, justamente pelo meu retorno ao 

campo de estudo, após uma década da realização da minha pesquisa do Mestrado em 

Antropologia Social, intitulada “O espetáculo do cabra-macho: um estudo sobre os vaqueiros, 

nas vaquejadas no Rio Grande do Norte”. Na minha pesquisa, Aires (2008) tratei sobre o cabra-

macho, reportando-se ao universo das relações de gênero, sublinhando a constituição das 

masculinidades no evento, sobretudo, entre os vaqueiros. A ideia era conhecer como a 

vaquejada reinventada no contexto urbano, industrial e tecnológico produzia formas de ser 

macho. Aquele momento, embora estivesse estudando a construção das masculinidades1, 

conduziu-me a perceber que as vaquejadas eram aquecidas pela cultura, pela economia, pelas 

performances estéticas, pelas expressões orais, estilos de vida, esporte e lazer. Logo, percebe-

se que a vaquejada não se resume a um substrato único, mas sim, a uma conjectura de elementos 

que consolidam uma forma de projetar as relações sociais no evento. 

 O espetáculo e o negócio já foram tratados em outras pesquisas recentes sobre a 

vaquejada, mas não buscou-se entender especificamente as relações entre patrões e vaqueiros. 

                                                           
1 A menção a masculinidade associada ao esporte, presente no trabalho de Rial (1998) sobre o Rúgbi e o Judô, foi 

um dos estudos mais inovadores da Contemporaneidade. Apenas nas duas últimas 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): O universo do futebol; o de Archetti 

(2000): Masculinidades: Futebol, tango y polo em la Argentina; e o de Damo (2002): Futebol e identidade social: 

uma leitura antropológica entre torcedores e clubes. 
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Dentre as pesquisas mais importantes, destaco os estudos de Maurício (2012), Tavares (2013),  

Barbosa (2006) e o de  Silva (2013). 

As vaquejadas-espetáculo, a partir do uso da linguagem dos vaqueiros foram tratadas 

como na pesquisa de Doutorado de Maurício (2012) que aborda o aboio associado à cadeia das 

vozes cantadas, produzidas pela memória oral da cultura vaqueira e, como também, sobre a 

performance do aboiador, vinculada às ações do vaqueiro.  

 Ainda sobre o campo da voz, mas agora conectada à linguagem, Tavares (2013)  na 

sua dissertação de mestrado, aborda o léxico da fala dos vaqueiros do passado e do presente, 

como marca da tradição. Este estudo aponta para as mudanças da vaquejada tradicional do 

passado, no que tange à linguagem, mudanças estas, por sua vez, influenciadas pela sociedade 

midiática e capitalista, produzindo a memória de um passado, para conceber sentido ao 

presente. 

 Barbosa (2006) ao tratar sobre a vaquejada procura demonstrar os elementos 

responsáveis pela sua atual configuração, ancorada pela lógica do negócio. Assim, faz menção 

à constituição das masculinidades, da sua projeção turística e da produção midiática, como 

perpetuação de vaqueiros e patrões desportistas, desconectados à fazenda do passado.  

 O estudo recente de Silva (2013), sobre a vaquejada em Macaíba-RN aponta que o 

evento e seus personagens, constituem o ser vaqueiro e a representação dele, sendo 

descaracterizados da tradição do passado, sob a égide do mercado e da indústria cultural 

capitalista.   

 Observa-se que nesses estudos das vaquejadas-espetáculo, embora construídas 

histórica e culturalmente, foram tratadas por alterações da tradição do passado, por práticas do 

contexto urbano. Contudo, ainda precisa entender como especificamente, ocorrem as “relações 

estabelecidas” no tempo entre patrão e vaqueiro, no contexto da competição e do negócio. 

 Considerando a existência das “relações estabelecidas”, histórica e culturalmente, 

entre patrão e vaqueiro, presentes na conjuntura urbana e logística do negócio, que formas de 

relações estes personagens podem adquirir na vaquejada-espetáculo? Estas e outras questões 

pretendemos explicar nesta pesquisa. 

 Parte-se da premissa de que, na vaquejada-espetáculo se produz, simultaneamente, 

pela cultura, apropriada pelo consumo e do consumo apropriado pela cultura, construindo 

dinâmicas sociais diversas nas relações estabelecidas entre patrões e vaqueiros. A vaquejada-

espetáculo, condicionada pelas conquistas de prêmios e pelo negócio, intensificaria as trocas 
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materiais e simbólicas, configurando assim, efeitos diversos ao status social do vaqueiro e do 

patrão, como também, provocando alterações na hierarquia, prestígios diferenciados aos 

participantes dessas competições. Destarte, considero que a cultura se manifesta nas 

vaquejadas, pelas experiências dos vaqueiros, patrões e frequentadores, que utilizam a 

competição para constituir amizades, apadrinhamentos, trocas materiais e imateriais, não 

apenas no Nordeste, mas em grande parte do Brasil, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, dentre outros estados da federação brasileira. 

Deste modo, entende-se nesse ínterim, que não há no Nordeste e no Brasil vaquejada no sentido 

singular. Há sim, vaquejadas no sentido plural, tendo em vista, que existe uma diversidade de 

competições, práticas, praticantes, que permite entender as múltiplas facetas regionais, inter-

regionais, culturais, sociais, identitárias e relacionais configuradas pelas relações de poder e das 

relações de gênero.  

 Para compreender as relações estabelecidas entre patrões e vaqueiros, o estudo em tela, 

objetiva de forma geral analisar os modos de relações “estabelecidas” entre vaqueiros e patrões, 

no contexto da vaquejada como negócio. De modo específico, visa-se discutir a constituição 

histórica das vaquejadas, almeja-se explicar historicamente a “profissionalização dos 

vaqueiros” nas vaquejadas existentes no Rio Grande do Norte; caracterizar as relações 

estabelecidas entre patrão e vaqueiros e identificar os modos de relações estabelecidas entre 

vaqueiros e patrões, como fator estruturador das vaquejadas. 

 A vaquejada-espetáculo é um evento esportivo e festivo revelado por práticas diversas 

dos seus atores sociais. A atividade esportiva se constitui pela corrida numa pista de competição 

seguida da puxada do boi2 pelo rabo ao chão. Por sua vez, as festas são realizadas, 

simultaneamente, junto com as competições nas pistas de corrida dos parques de vaquejada, 

nos clubes e nos espaços dos caminhões. De tal modo, a vaquejada na contemporaneidade, se 

enquadra pelo estilo vida urbano e rural.Por outro lado, os patrões imbuídos de sua referência 

histórica e cultural do poder de mando expressam sua “força simbólica” sobre os vaqueiros, 

frequentadores e sociedade. Ao tematizar um estilo de vida próprio da urbanidade e da 

ruralidade, os vaqueiros e patrões se apropriam de uma estética performática, voltado a ser um 

competidor, negociador e experienciador das vivências em grupo, dotadas de conquistas, de 

amizades, alianças e conflitos entre seus pares. Nesse sentido, a vaquejada mesmo sendo um 

                                                           
2Os termos destacados em negrito são expressões encontradas em campo. Seus sentidos podem ser encontrados no 

glossário deste trabalho. 
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negócio, que envolve interesses econômicos, há espaços para comportamentos dos vaqueiros, 

patrões e frequentadores, dotados de significados culturais, já incorporados no corpo, nos 

objetos, nos animais e no ambiente. Tais práticas devem ser compreendidas pelas categorias de 

análise, a saber: habitus, negócio e espetáculo. 

 O habitus é compreendido, ao mesmo tempo, pela incorporação das estruturas sociais 

e pela moldagem dessas estruturas pelos indivíduos. Então, o campo social da vaquejada 

permite que as estruturas estruturadas e estruturantes formulem a conexão entre os indivíduos 

e as coletividades na constituição das relações entre vaqueiros e patrões. 

 O negócio é concebido na vaquejada, como espaço comercial no qual se realiza 

compra, troca, venda e lucro, bem como, se compreende também, como valor simbólico, que 

constitui e legitima as posições que os personagens ocupam no contexto social do evento. Tal 

perspectiva, influência no modo que se plasma e que constitui a vaquejada, vaqueiros, patrões 

e frequentadores. Desse modo, a vaquejada deixa de ser uma brincadeira do passado sem fins 

lucrativos, para ser um campo de negócios, que se investem em vaqueiros, cavalos e eventos 

de entretenimento, para conseguir angariar recursos financeiros.  

 O espetáculo é visto por Carvalho (1997), Debord (2003), Adorno e Horkheimer 

(1947) centrado na indústria cultural de massas e da tecnologia, descaracterizando a cultura 

popular e os sujeitos da sua comunidade de origem. Dessa maneira, a descontinuidade histórica 

e cultural permite, apenas, reconstituir o presente, com os “retalhos ou sem o passado” para 

fomentar a história, a cultura e a economia da sociedade. 

 No limiar dessa pesquisa entendo a vaquejada espetáculo como uma invenção de um 

mundo hiper-real, econômico e não econômico material e imaterial, fomentando o espetáculo 

e o negócio na vaquejada, através de referências simbólicas e econômicas na constituição das 

relações entre patrões e vaqueiros. Portanto, há um processo dialético na espetacularização que 

envolve coisas, seres humanos e contextos imersos que produzem sentido à sua existência, com 

perspectivas econômicas e não econômicas, como evidenciou Bourdieu (1997) na economia 

das trocas simbólicas”, articulada com a percepção de sua função ideológica e política, 

produzindo uma ordem arbitrária, estruturante do sistema de dominação vigente, Simmel 

(1907) salienta que o dinheiro tem sua dupla face de liberdade e depreciação dos indivíduos em 

razão dos fins monetários e simbólicos; Appadurai (2008) ao afirmar que há um regime de valor 

na atribuição de valor às coisas.  
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 A pesquisa foi realizada durante três anos (2015 a 2017) pelas vaquejadas de Currais 

Novos, Caicó, Mossoró. Para tornar a explicação didática da vaquejada-espetáculo e seus 

personagens, optei por fazer uma descrição e acompanhamento mais específico das vaquejadas 

de Mossoró. A escolha de Mossoró deu-se, por ser atualmente a principal cidade da região, 

promotora da vaquejada no Estado do Rio Grande do Norte, conferida aos parques de 

vaquejadas, que desenvolvem competições o ano inteiro, através de pequenos circuitos ou 

bolões e vaquejadas-espetáculo. Dessa forma, as vaquejadas3em pequenos circuitos ou bolões 

acontecem todo fim de semana na cidade, nas várias pistas de competição e as vaquejadas- 

espetáculo são realizadas duas vezes por ano, no Park Porcino Center, nos meses de abril e de 

outubro.  

Para realizar estas observações de campo, enveredei pelo caminho do método 

etnográfico, através do recurso dialógico e polifônico (Clifford, 1998; Crapanzano, 1991; 

Geertz, 1989) para entender os detalhes, as diferenças, as similaridades e os conflitos presentes 

entre seus participantes. A dialogia e a polifonia que se apresentam pela participação 

intersubjetiva entre os atores sociais na pesquisa, pesquisador e “interlocutores”, em que ambos 

os personagens, estão construindo sentido às suas práticas, durante os seus contatos em campo. 

Essa relação se dará por meio de múltiplas vozes - gestos, falas, silêncios - praticadas em 

determinados contextos, envolvendo interpretações mútuas, entre o pesquisador e os 

colaboradores (os pesquisados) da pesquisa.  

As técnicas de pesquisa utilizadas formam a história de vida, a entrevista semi-estruturada4 

gravada, o uso do diário de campo e de fotografias.  

 As entrevistas foram realizadas de forma semi-estruturada, ou seja, com perguntas 

abertas, mas com um roteiro prévio, para orientar a conversa. Tal recurso, em atuação permite 

que os participantes da pesquisa fiquem à vontade, para incluir comentários, conforme queiram 

transmitir as informações, assim como, permitir que o pesquisador também tenha mais 

liberdade, para construir perguntas inspiradas, no andamento da apreensão das narrativas dos 

colaboradores.   

 As conversas foram agendadas, conforme a disponibilidade e vontade dos vaqueiros e 

patrões. Geralmente, as conversas têm ocorrido no ambiente de trabalho deles, sobretudo, nos 

                                                           
3 A caracterização da vaquejada em pequenos circuitos ou bolões e as vaquejadas-espetáculo será realizada no 

 Capítulo quatro da tese. 
4 Veja o roteiro da entrevista nos apêndices A, B e C. 
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horários em que estão mais disponíveis e nos momentos em que estão dispostos a conversar 

para dinamizar mais a entrevista.  

Ao todo, foram realizadas vinte e duas entrevistas com patrões e vaqueiros de categoriais 

distintas, a saber: os vaqueiros das categorias profissionais são aqueles que se dedicam, 

exclusivamente, às competições, os vaqueiros (conhecidos como cuidadores e/ou treinadores 

dos cavalos) que trabalham nos sítios e/ou haras com os cavalos de vaquejada, mas não 

competem ou fazem isso esporadicamente, geralmente, na categoria amadora, os vaqueiros 

amadores que tem a vaquejada, apenas como hobby e esporte e, por fim, os patrões de vaquejada 

que, geralmente, são associados às categorias profissionais. Destes, surge uma quinta categoria, 

conhecida como terceirizada ou relações cruzadas, que advém dos competidores de todas as 

outras categorias, visto que, são contratados temporariamente.  

 A história de vida será utilizada como recurso antropológico, tendo o olhar crítico 

entre a história contada do “eu” e a vivida no contexto coletivo para não reproduzir o relato 

individual, como matriz ideológica central de verdade dos fenômenos sociais estudados. 

Quando isso ocorre, Bourdieu (1996) a denomina de ilusão biográfica ou ficção, que é quando 

o pesquisador absorve o discurso individual do interlocutor como centro dos acontecimentos, 

sem levar em conta as transformações históricas, sociais, as contradições e o contexto que o 

sujeito falante está situado no momento da sua fala.   

  

Tentar compreender uma vida como uma série única e por si só suficiente de 

acontecimentos sucessivos, sem outro vínculo que não a associação a um 

“sujeito” cuja constância certamente não é, senão aquela de um nome próprio 

é quase tão absurdo, quanto tentar explicar a razão de um trajeto no metrô, 

sem levar em conta a estrutura da rede, isto é, a matriz das relações objetivas 

entre diferentes estações. (BOURDIEU,1996, p. 189-190) 

 

 

Ao observar a história de vida, não basta construir um fio sucessivo de fatos para 

apreender o significado da fala do outro. É preciso também perceber que a linha do tempo seja 

percorrida, observando os deslocamentos constantes dos atores sociais, conforme o contexto 

que cada um teria vivido no tempo e no espaço. 

 O diário de campo foi utilizado para tomar nota, fazer esquemas e descrever tudo que 

ocorria durante a pesquisa, a fim de construir um mosaico de dados da realidade, pesquisada 

para ser analisada num segundo momento. Estas notas não serão tomadas apenas como uma 
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descrição, mas como interpretações densas, conforme preconiza Geertz (1989), na qual tento 

apreender os fenômenos em suas teias de significados. 

              A fotografia também é um recurso etnográfico para perceber, interpretar e descrever o 

que foi vivido no campo. Então, a fotografia foi usada neste estudo, para registro e interpretação 

da realidade investigada.              

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

mais quatro capítulos. 

 O primeiro capítulo denominado “A viagem e a descoberta no campo de pesquisa” 

visa discutir sobre o campo de investigação, no sentido de apresentar como foi construída a 

pesquisa, que me levou a definir os vaqueiros e patrões da cidade de Mossoró-RN, como campo 

de estudo. Para entender a minha escolha do lócus de estudo, descrevo todo o processo de 

pesquisa, relatando como foram as viagens à região do Seridó e de Mossoró. Nela, apresento 

os meus porta-vozes e os principais colaboradores no campo de estudo, que me conduziram à 

escolha dos sujeitos da pesquisa, na cidade de Mossoró. 

 No segundo capítulo intitulado “A trajetória dos currais de gado nos sertões”, 

apresento a trajetória histórica das vaquejadas, para demonstrar a sua transformação no tempo. 

Sabendo disso, situo as vaquejadas no contexto contemporâneo, apresentando a estrutura das 

vaquejadas em Mossoró, especialmente a vaquejada do Porcino Park Center. A ideia é perceber 

como o evento ocorria no passado e como acontece atualmente, associada ao campo de uma 

cidade itinerante, que mobiliza diversos atores sociais, tais como: cavalos, vaqueiros, patrões, 

frequentadores, familiares e amigos. 

 No terceiro capítulo intitulado “Correndo bois” nas vaquejadas de Mossoró, busco 

caracterizar a vaquejada-espetáculo, seus personagens e as maneiras como suas práticas se 

associam na constituição das relações entre patrões e vaqueiros. 

 Por fim, no quarto capítulo: “No Jogo do Espetáculo: A Cultura do Negócio e a 

Cultura dos Habitus dos Vaqueiros e Patrões” analiso a relação específica entre patrões e 

vaqueiros, nas vaquejadas mediadas pelo negócio e pela cultura. Nesse sentido, elucido os 

diversos modos de relações entre patrões e vaqueiros sejam daqueles que só vivem da 

vaquejada, sejam, daqueles que não só vivem da vaquejada, como os que são vaqueiros de 

campo e o vaqueiro de vaquejada.  
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1 A VIAGEM E A DESCOBERTA NO CAMPO DE PESQUISA  

  

 Neste capítulo, procuro demonstrar como a pesquisa foi se desenvolvendo, ao longo 

das viagens e das visitas de campo, que conduziram-me à escolha do meu campo de estudo. 

Para isso, descrevo meu encontro com o campo de investigação, as viagens à região do Seridó 

e de Mossoró-RN, os meus emblemáticos porta-vozes, que me auxiliaram na condução da 

pesquisa em tela. 

 A partida para o campo de pesquisa não se revelou por uma única mão, mas por vias 

de passagens distintas, construindo significados relacionados à vaquejada e ao modo de ser 

vaqueiro e ser patrão. As vias são os trajetos das visitas de campo, de idas e voltas, percorridas 

em busca dos sujeitos da pesquisa.  

 Na ida ao campo, levei comigo, além das experiências anteriores, que já tinha sobre o 

fulcro temático: campo, os dados teóricos para iluminar minha reflexão nas vaquejadas. Então, 

nessas leituras, percebi que muitas de suas abordagens, através de uma abordagem, centrada na 

influência do capitalismo na vaquejada, ancorada pelas pesquisas de Costa (2002), Maurício 

(2012), Silva (2013) e Dourado (2013). 

 Afinal, estes autores, embora tenham um olhar relevante para entender as vaquejadas, 

tratam os fenômenos de estudo com uma lente panorâmica, que observa o conjunto, atuando 

sobre as partes de forma totalitária. Nesse contexto, oriunda-se aquele “olhar distante”, centrado 

na festa ou no negócio de forma macrossocial, como fato primordial do evento, relegando à 

dinâmica de “dentro” da competição e das relações que ocorrem na vaquejada, em segundo 

plano. Não há aqui, espaço para observações da vivência, da partilha, do cotidiano e das 

minuciosidades no campo. 

 Uma dessas pesquisas sobre a vaquejada, retratada por Maurício (2012), através do 

estudo do aboio, como expressão da memória oral da tradição, regredindo diante da vaquejada-

espetáculo. Nessa ótica, a vaquejada estaria subsumida ao fator econômico, degradando o 

evento, personagens e a cultura da oralidade entre seus componentes. Demonstra que, há um 

processo de deslocamento, frente ao fator econômico capitalista. Assim, a analisa pela maneira 

como a macroeconomia capitalista desestabiliza a cultura tradicional e como ela tenta existir 

face ao seu avanço.  

 Na visão de Silva (2013), embora ele tenha um recorte fundamental na percepção das 

mudanças nas competições, no aspecto econômico e na tradição, centrou-se pela metodologia 
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macro do evento. Em seu estudo, sobre a vaquejada em Macaíba-RN, percebendo-a, como uma 

mercadoria reelaborada pelos detentores dos meios de produção e reproduzida pelos que 

participam do evento como frequentadores, vaqueiros, comerciantes e donos de parques. Nela, 

estaria justaposta, uma espécie de maquinaria da indústria cultural, convertendo seus adeptos, 

ao consumo de massa pelo prazer, o lazer e o entretenimento, demarcando, de um lado, 

oportunidades de lucro, e, por outro lado, promovendo o apagamento da cultura tradicional da 

vaquejada.  

 Costa (2002) e Dourado (2013) em dois artigos respectivos, corroboram que as 

vaquejadas, mesmo sendo transformadas, é possível entendê-las na fronteira entre o Rural e o 

Urbano, entre a vaquejada do passado e a do presente, como também, entre as vaquejadas e os 

rodeios. Apontam ainda, para os vínculos analisados pelos autores regionalistas, economistas e 

sociais, pela perspectiva, de que há sempre uma associação dos eventos da atualidade, 

conectados ao passado. Embora, recuperem o olhar dos autores regionalistas, denotando que, 

há teias de significados, que podem ser caminho, para entender as vaquejadas, vaqueiros e 

patrões, em outros momentos, não adentram, portanto, ao olhar dentro. Não centra sua 

abordagem no cotidiano das relações e na maneira como significam cada momento, de suas 

particularidades no campo da vaquejada. 

 Mesmo tais investigações sendo preponderantes para compreender as vaquejadas e 

seus personagens, não me restrinjo a essa linha de análise. Busco, por sua vez, adentrar no 

interior das vaquejadas, para apreender as suas particularidades, observando os fenômenos em 

escala micro, para apreender as relações, os contatos e os conflitos em suas especificidades, 

sem ficar refém de suas particularidades. Então, o que deve ser feito para não se perder nos 

detalhes do campo, ao ponto de esquecer o contexto que envolve as práticas dos interlocutores 

estudados? No contexto da Antropologia Urbana, Magnani (2002) ressalta que o olhar 

etnográfico necessita de um foco equilibrado, nem pode ser de muito perto, nem tampouco, 

equidistante demais. Para ele, ambos os extremos podem se restringir, ora pela noção da 

especificidade, ora pela totalidade do fenômeno estudado. Para obter um olhar equilibrado, 

segundo ele, é mister olhar de perto e de dentro.  

 
A simples estratégia de acompanhar um desses “indivíduos” em seus trajetos 

habituais revelaria um mapa de deslocamentos, pontuado por contatos 

significativos, em contextos tão variados como o do trabalho, do lazer, das 

práticas religiosas, associativas etc. É neste plano, que entra a perspectiva de 

perto e de dentro, capaz de apreender os padrões de comportamento, não de 

indivíduos atomizados, mas dos múltiplos, variados e heterogêneos conjuntos 
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de atores sociais cuja vida cotidiana transcorre na paisagem da cidade e 

depende de seus equipamentos. (MAGNANI, 2002, p. 17) 

 

 A ótica de perto e de dentro, operada nas cidades, pode ser utilizada no aspecto 

contextual das vaquejadas, entre vaqueiros e patrões, sem formatar uma leitura atomizada, 

hibridizada como um todo orgânico, funcional, restrito ao universo economicista de classes5. 

Assim, a totalidade citada por Magnani (2002), utilizada nessa investigação, é aquela que busca 

observar as regularidades e os padrões no conjunto das práticas e experiências vivenciadas, no 

contexto dos interlocutores estudados. Os estudos sobre as vaquejadas de Aires (2008) e de 

Barbosa (2006), em certo sentido, privilegiaram uma lente com zoom nas especificidades, 

refletindo sobre o evento como negócio, como expressão das masculinidades e das relações de 

gênero. 

 Na minha pesquisa, Aires (2008), trato sobre o cabra-macho no universo das relações 

de gênero, demonstrando como vaqueiros, patrões e frequentadores, apresentam 

comportamentos específicos, para produção hegemônica do ser macho, em detrimento das 

masculinidades alternativas ou subordinadas da vaquejada, como mulheres e homoafetivos. 

Refiro-me à sua produção, correlacionada às práticas constituídas por brincadeiras 

feminilizantes, por disputas na pista de competição e pela sinalização de referências de ser 

homem no cenário do evento.  

 Barbosa (2006) ao enfatizar sobre a vaquejada, além de tocar profundamente nas raias 

do ser macho, faz menção ao passado, na constituição das relações entre vaqueiros e patrões, 

pautadas pela confiança, e que hoje a relação entre eles, estaria sendo conduzida pelo negócio.  

 Ambos os autores, focalizam suas abordagens nas particularidades pelo olhar de 

dentro, a fim de entender os comportamentos em seus devidos contextos da vaquejada, seja nos 

caminhões, nas rodas de conversas, nas músicas tocadas e nas competições. No entanto, tais 

pesquisas, se debruçaram timidamente sobre as relações entre patrões e vaqueiros, deixando de 

compreender, como em suas particularidades focalizam lógicas de partilha, interação e 

conflitos, que demandam relações de mando, de obediência, de trocas e de intercâmbios entre 

si associados à hierarquia. Visto sob esse ângulo, há necessidade de atualizar este olhar, à 

                                                           
5 A noção marxista de classe (2012), usada no conceito de “classe dominante”, deve ser relativizada, não perdendo 

a importância, mas tendo seu significado restrito à base material, conforme o referido autor. Quando falarmos em 

classe, entretanto, estaremos nos referindo também à noção desenvolvida por Bourdieu (1989) e Weber (2004) na 

qual a autoridade constituída pelas relações de reconhecimento do seu poder de mando e de obediência simbólicas. 
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medida que a vaquejada e seus personagens, cada vez mais têm avançado para a urbanidade, 

trazendo consigo mesmo, as múltiplas referências desta filosofia de vida, para a vaquejada e 

com elas, comportamentos, linguagens, representações que podem constituir novas formas de 

se fazer vaqueiro e patrão.  

 Ainda vale ressaltar, a necessidade de desvendar as dinâmicas culturais de perto e de 

dentro, no interior da vaquejada, associadas ao conjunto das relações sociais que favorecem 

envolvimentos, construções de territórios, pedaços, manchas, pórticos e circuitos (MAGNANI, 

2002). Dessa maneira, esse tipo de abordagem faz com que, a autoridade etnográfica do 

pesquisador, como “dono do pedaço” e como agente central na compreensão e explicação dos 

fenômenos observados, saia de cena, para ser pensada pelo processo dialógico, entre os sujeitos 

da pesquisa (pesquisador e interlocutores). Não basta detalhar os fatos extensamente, que se 

apreendem às práticas dos interlocutores da pesquisa, nem pode achar tampouco, que estar lá 

(a presença in loco no campo de estudo), fará o antropólogo compreender os fenômenos 

estudados. Pelo contrário, para eles, o evento etnográfico ocorre, quando se faz parte do pedaço, 

para privilegiar o contato, a interação, os conflitos atribuídos entre os interlocutores da pesquisa. 

Nesse prisma, utilizando o zoom de perto e de dentro, parti ao campo, utilizando uma lente 

microscópica da etnografia, para apreender as teias de significados, Geertz (1998), configuradas 

em suas múltiplas vozes (CLIFFORD, 1998). 

 De acordo com Agier (2015), o fazer antropológico e a etnografia são práticas 

distintas, mas que se complementam, a saber: aquela do vivido no campo, que é a pesquisa 

participante, para viver o mundo do outro. E a outra, após a vivência no campo, que é a 

interpretação dos dados vividos e coletados. Estas se coadunam, tendo em vista que o vivido 

conduz observação e a explicação, enquanto que a outra, sem se desconectar da sua fase inicial, 

procura interpretações mais sistematizadas que permitam fazer comparações mais universais 

entre os fatos estudados6.  

 No que remete a pesquisa em si, as primeiras visitas de campo ocorreram de forma 

exploratória, com o ímpeto de identificar e conhecer os vaqueiros e patrões da região, a fim de 

demarcar, como seria desenvolvida a pesquisa. Nestas investidas, é de ênfase frisar, que não as 

fiz, nutrindo a concepção de que pesquisas realizadas muitas vezes, já são “batidas demais” e 

que nada contribuem, ledo engano, visão torpe, quem assim pensar que uma temática ao ser 

                                                           
6 Ingold (2015), na sua obra Estar Vivo: Ensaios sobre movimento, conhecimento e descrição, também destaca 

que há uma “correspondência” entre etnografia e antropologia e que ambas diferem uma da outra.  
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analisada, várias vezes por outros pesquisadores, não tem nada a oferecer ao nicho científico, 

ledo engano mesmo, é de suma relevância salientar que o pesquisador não dará de conta do 

todo, do ponto de vista macro científico, portanto, precisa delimitar, especificar, afunilar a sua 

área de interesse e o que vem à tona, são os olhares divergentes sob o mesmo objeto de pesquisa. 

Sendo já conhecida, haveria de imediato, o descarte na possibilidade, de saber algo além do que 

já sabia sobre o fenômeno em estudo. Não me assegurei nessa ideia e ação, tendo em vista, que 

Bercker (2007, p. 122) chama a atenção para determinados truques na pesquisa, a saber: 

“quando você ouvir a si mesmo ou outra pessoa dizendo que não deveríamos estudar alguma 

coisa, porque isso já foi feito, é uma boa hora para começar a trabalhar exatamente naquilo”. 

Nesse horizonte, fui à pesquisa, não excluindo o que já sabia, nem fui ignorando o que fora 

ignorado, pelos interlocutores da pesquisa. 

A entrada no campo se revelou pelo olhar atento a tudo o que acontece na vaquejada, mesmo 

que, aparentemente, nada estivesse acontecendo nas minhas observações. Fiz isso, ao sair para 

observar as principais vaquejadas da região Oeste e do Seridó, tais como, as das cidades de 

Mossoró, Caicó e Currais Novos. 

A “bússola” orientadora para ir ao campo, era o cronograma anual já existente, sobre a 

realização das vaquejadas em cada cidade, que é amplamente divulgada, pelos veículos de 

comunicação da imprensa, sendo eles: falado, escrito e televisivo. Mas antes, para solidificar o 

encontro com os vaqueiros e patrões, procurava manter contato com alguém, que participava 

daquela vaquejada, para poder contribuir na pesquisa. 

 Conduzido pela busca em compreender o universo dos vaqueiros e patrões, fiz a 

primeira partida ao campo de estudo, para a vaquejada de Caicó, a segunda para vaquejada de 

Mossoró, a terceira para vaquejada de Currais Novos, a quarta vaquejada ocorreu, novamente, 

em Mossoró. Têm-se, abaixo, os municípios visitados, representados na figura do mapa do Rio 

Grande do Norte, que demarcam, através dos pontos marcados de vermelho, os lugares visitados 

e que abrangem o âmbito da minha pesquisa: 
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Figura 01: Figura dos Municípios Pesquisados no Rio Grande do Norte marcados de vermelho. 

Fonte: Elaboração do autor – 20015 sobre a Malha Municipal Digital do Brasil – 1997 – 

IBGE/DGC/DECAR. 

 

 A figura, acima, ilustra que as cidades visitadas, durante a pesquisa, localizam-se nas 

extremidades do Rio Grande do Norte, mais especificamente, na Região Oeste, Mossoró; na 

Região do Seridó,de Caicó e Currais Novos7. Vale salientar que, nas vaquejadas de Mossoró, 

fizeram-se duas visitas ao Parque “Porcino”, duas ao Parque Chiola, uma visita ao Parque Vera 

Rosado, e ainda, ao Parque Haras Rodrigo Falcão. Em Caicó, fomos aos Parques “Polion 

Torres Júnior”. Já em Currais Novos, foi realizada uma visita ao parque “Sílvio Bezerra de 

Melo”, e outra visitação à Pista de Vaquejada, do vaqueiro profissional Adriano.  

As escolhas destas visitas nas vaquejadas no Rio Grande do Norte se revelaram com o 

ímpeto de observar, comparar e desvendar, se há possíveis semelhanças e diferenças entre tais 

eventos e práticas entre vaqueiros, patrões e frequentadores, durante seus deslocamentos, nas 

competições e nas suas práticas cotidianas. 

 Parti para a vaquejada da cidade de Caicó, no Parque Polion Torres Junior, que ocorreu 

no mês de junho, mais precisamente entre os dias 11 (onze) e 14 (catorze) de 2015 (Dois mil e 

                                                           
7 Veja as fotografias dos locais visitados na pesquisa no apêndice D. 
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quinze). A premiação ofertada para competição foi de R$ 2000.00 (Duzentos mil reais) em 

prêmios.   

Chegando à Caicó, ainda no sábado, constatei que a estrutura do parque de vaquejada, 

era composta por arquibancadas e camarotes móveis, do lado direito, e do lado esquerdo, nas 

quais, cobravam entradas no valor de R$10,00 (dez reais) em média. Estas acomodações têm 

uns camarotes construídos de alvenaria, não móvel e outros feitos com material metálico e 

móveis. Para quem não podia pagar o acesso a estes espaços restritos, havia tendas na parte 

central da pista de competição, com bares, mesas e cadeiras.  

 Ao entrar nos camarotes, constatei que vaqueiros e patrões usavam vestimentas 

parecidas com as das pessoas que assistiam ao evento, tais como, calças jeans, botas, camisas e 

bonés. Embora, as vestimentas sejam comuns no cotidiano da cidade, há uma “tradição lógica”, 

para que os vaqueiros e os patrões demarquem neste estilo, uma forma de ser um esportista da 

vaquejada. E isso foi percebido, na visita que fiz, no dia 04 de novembro de 2015, ao sítio 

Pitombeiras, em Mossoró, do patrão Fábio e do seu vaqueiro Luiz da Velha, duas demarcações 

identitárias importantes, que se apresentam em toda vaquejada. Neste encontro, fui convidado 

por Luiz da Velha, para passear a cavalo, nos sítios da região, junto a outro vaqueiro, conhecido 

como Nego Cesar. Luiz selou o animal para mim e ao me aproximar disse: “é melhor trocar os 

tênis pelas botas e usar boné para andar a cavalo”.  

Nessa fala, percebi que a indumentária dos vaqueiros não é mais a chamada armadura 

de couro, que projetava um cavaleiro, semelhante, ao português medieval. Agora, as 

vestimentas parecem com as que usamos na trivialidade, como relatei anteriormente, porém, 

demarcando identidades aos vaqueiros. 

Voltando a entrada e o contato com os vaqueiros no campo de estudo, em Caicó, 

procurei uma vaqueira interlocutora, já que ela poderia ser fundamental, para abrir as portas da 

nossa pesquisa na cidade, entre nós e seu pai e os vaqueiros. Então, fui ao seu comércio, que 

vende produtos agrícolas, com objetivo de marcar uma conversa, que foi agendada para a noite, 

em seu apartamento, mas não apareceu e nem deu justificativa de sua ausência. Entendi que 

este desaparecimento, caracterizava desinteresse em ajudar na pesquisa. O discurso e o 

comportamento da vaqueira dificultavam o reconhecimento dos vaqueiros e patrões desta 

cidade. Mesmo sabendo que a vaquejada se constrói no cenário urbano, questionava porque 

estava sendo difícil realizar a pesquisa de campo. Seria a disponibilidade do pesquisador em 

permanecer mais tempo na cidade visitada ou seria mesmo desinteresse das pessoas na 
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pesquisa? Após três meses, ocorreu um encontro casual com essa vaqueira, no elevador do 

prédio do seu condomínio. Nesse momento, antes que tocasse no assunto da vaquejada, ela 

mesma perguntou sobre minha pesquisa. Respondi afirmando que estava indo muito bem. No 

desenrolar da conversa, eu disse que estava trabalhando na universidade de Caicó. Sabendo 

disso, ela destacou dizendo: “agora será mais fácil a gente conversar, porque você está aqui 

direto” (Informação verbal). 

Em Mossoró, na vaquejada do Porcino, no encontro com o vaqueiro Kakazinho,8 na 

vaquejada que, atualmente, compete de forma terceirizada, para um e outro patrão. Perguntei 

se ele aceitaria eu acompanhar a sua trajetória na vaquejada. Aceitou dizendo: “na hora, amigo. 

No que precisar estamos à disposição” (Informação verbal). 

Ainda na vaquejada do Porcino, conversei também com o vaqueiro profissional 

Carlinho Timóteo, sobre a sua disponibilidade em conceder-me uma conversa, este disse: “Na 

hora. Posso sim, mas agora não, porque estou cuidando dos cavalos. Pode ser em outra hora?” 

(Informação verbal). Respondi que sim, que poderia ser onde ele quisesse. Então, disse que 

poderia ser no Porcino mesmo, pois, todos os dias estava lá, cuidando dos cavalos.  

O primeiro discurso que apresenta a expressão “na hora amigo” revela não apenas,uma 

frase sem um conteúdo substancial de ação proativa, em relação a mim. Isso apresenta uma 

busca de familiaridade ou de relação social com o outro, tendo em vista, que eu não era 

familiarizado com o sujeito pesquisado.  

No segundo argumento, Carlinho9 reproduz o discurso de compromisso comigo, mas 

ficou a pergunta no ar: se ele estava no trabalho, como poderia entrevistá-lo? De todo modo, 

indiretamente, Carlinhos estava me dizendo que precisava ter mais afinidade comigo, para fazer 

a entrevista, ou seja, implicitamente chamava minha atenção, para dizer que o campo vivido, é 

                                                           
8Ele é o vaqueiro da terceira geração da sua família, sendo que seus antecedentes exerceram a profissão de vaqueiro 

de fazenda e de vaquejada, respectivamente, seu avô e seu pai. Após este momento fiz quatro visitas em seu lugar 

de trabalho em 30 de junho e 27 de outubro de 2015, 16 e 31 de maio de 2016, situado na Alameda dos Cajueiros, 

região Sul de Mossoró que tem em torno de 10 pistas de vaquejada na região. O local onde guarda e cuida dos 

cavalos é uma casa com um cercado feito de cerca de madeira. Esta residência fica no fim de um conjunto de casas 

no referido bairro que desemboca no Rio Mossoró. Tendo espaço neste lugar com terrenos de propriedade de sua 

família, aproveitou um terreno distante cerca de 300 metros de sua residência para construir uma pista para treinar 

seus cavalos. 
9Vale lembrar que Carlinho é oriundo da segunda geração da sua família na vaquejada, tendo como antecedentes 

de vaqueiros na sequência seu pai e seu irmão. Atualmente, trabalha para o Grupo João Pacheco do Amazonas. A 

patroa dele é Fernanda, responsável por manter toda a estrutura para Carlinho correr nas vaquejadas. O Parque de 

vaquejada dela situa-se em Manaus e tem o nome João Pacheco em homenagem a seu avô. Como o parque de sua 

patroa se situa no Norte do País, ela alugava as baias9, do Porcino para cuidar, guardar e treinar os cavalos para as 

competições. 
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fundamental para compreender a experiência da vaquejada, vaqueiros e patrões. Só fui 

compreender explicitamente isso, no decorrer das visitas que fiz no Porcino.  

Nos dias 19 (Dezenove) e 28 (Vinte e oito) de outubro de 2015 (Dois mil e quinze), fui 

ao parque Porcino e não vi Carlinho, pois, segundo os tratadores, ele estava viajando para as 

vaquejadas. No dia 18 (Dezoito) de novembro de 2015 (Dois mil e quinze), fui ao parque, mas 

não encontrei Carlinho, porque ele tinha saído para resolver problema de saúde. Já estava quase 

desistindo, por tantas controvérsias nas pesquisas, mas resolvi enviar uma mensagem para ele, 

em fevereiro via WhatsApp, para tentar agendar uma nova visita. Então, ele recebeu e confirmou 

para eu ir no dia 10 (Dez) de fevereiro de 2016 (Dois mil e dezesseis) ao parque Porcino. 

Chegando lá, ele estava preparando seu caminhão, para viajar para uma vaquejada. Então, 

observei e até ajudei o seu tratador de cavalos, a colocar feno dos animais, no caminhão, mesmo 

assim, ele estava dando uma vitamina via oral nos animais e disse: “pode perguntar o que quiser 

que eu respondo” (Informação verbal). Observando que ele estava ocupado e não se 

concentraria nas respostas. Então, respondi que a entrevista poderia ocorrer em outro dia 

melhor, no qual ele estivesse desocupado. Somente em 24 (Vinte e quatro) de fevereiro de 2016 

(Dois mil e dezesseis), finalmente, conseguimos realizar a entrevista no Parque Porcino. 

Estes discursos chamaram a atenção, para elucidar, sobressalentemente, que a pesquisa 

no campo, se constrói de forma dialógica, ou seja, estabelecendo conversa e negociando como 

proceder durante a pesquisa, como afirma, respectivamente, Crapanzano (1991) e Clifford 

(1998). Além disso, constatei que a pesquisa de campo, se associa à necessidade de permanecer 

etnograficamente em contato contínuo, com o grupo que deseja estudar, conforme Malinowski 

(1978). A presença no ambiente de estudo, permite conhecer o processo de constituição da 

vaquejada do início ao fim, bem como, colabora para tornar mais intensa, a relação entre 

pesquisador e os interlocutores, que estão sendo observados e acompanhados na pesquisa. 

Os encontros com os sujeitos da pesquisa, também evidenciam que os contatos mais 

periódicos com os interlocutores da pesquisa, ocorreram apenas em outras viagens de campo. 

Em Currais Novos, houve uma aproximação mais significativa, do que em Caicó, mas em 

Mossoró, a pesquisa se desenrolou de forma mais ampla, no que concerne à negociação, diálogo 

e contato com os interlocutores.  

Em Mossoró, ocorreram a segunda e a quarta viagem, bem como, foram realizadas 

outras visitas, em sítios e haras da região. A diferença no número de visitas entre as vaquejadas 

das cidades escolhidas deu-se em função, do número mais acentuado de vaquejadas-espetáculo, 
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em determinadas localidades, do que em outras. Também, isso decorre da maior proximidade 

construída, entre o pesquisador e seus interlocutores na pesquisa. 

A pesquisa em Mossoró se desdobrou, na medida em que, conseguia encontrar porta-

vozes10, que auxiliaram-me na entrada no campo de estudo, conduzindo-me assim, ao epicentro 

do mundo da vaquejada. Os encontros apresentaram porta-vozes diferentes. Conforme a 

maneira que se puseram no contato com o pesquisador, os denominei como iniciático e 

privilegiado. 

  O porta-voz que denomino iniciático é aquele que está começando na vaquejada e não 

sobrevive dela. Também não tem uma grande experiência nas vaquejadas e não participa de 

todos os circuitos do evento.  

Este interlocutor é um companheiro de trabalho, conhecido por Dr. João Carlos, 

professor do curso de Fisioterapia da Universidade Potiguar em Mossoró, que compete, 

esporadicamente, nas vaquejadas. Ao encontrar João, na universidade, perguntei se poderia 

contribuir com a minha pesquisa. De forma imediata, se prontificou a ajudar, respondendo: “na 

hora, meu patrão”. Esta afirmativa simbolizou não só a aceitação como pesquisador 

contribuinte, mas também, significa uma referência importante para vaquejada, que é o patrão, 

como grande orquestrador das relações nas vaquejadas.  

No que confere ao patrão, representa poder econômico, político, social, configurando 

possuir a autoridade necessária, para trocar, comprar e vender qualquer coisa e/ou mercadoria. 

Por outro lado, a palavra “meu patrão”, quando dirigida a outrem, também significa, 

simbolicamente, que se utiliza da sua autoridade, para demonstrar a dimensão do seu poder 

diante do outro, de menor prestígio social. 

João confirmou este empoderamento quando, de forma imediata, disse que se eu 

quisesse saber tudo de vaquejada precisava conhecer o Sr. Ednor11, pai da sua esposa, criador 

e cuidador de cavalos, em seu sítio e realizador de eventos de vaquejada. Então, diante desse 

convite, acompanhei a vaquejada dos amigos, que foi promovida no mês de agosto de 2015, no 

parque de vaquejada Chiola, de propriedade de Ednor. Como Ednor arrendou o parque, para a 

                                                           
10 Toda vez que usar negrito é para dá destaque a uma dada categoria especifica da pesquisa ou dos sujeitos da 

pesquisa. 
11Ednor, conhecido como Gambia11, vendedor de cavalos, prestador serviços a vaqueiros cuidando de cavalos na 

sua fazenda e também é promotor de vaquejada na cidade. Este é deficiente e se locomove em uma cadeira de roda 

elétrica. Ele se encontra nesta situação quando lesionou sua coluna vertebral em acidente automobilístico quando 

vinha de uma vaquejada. Constatei em vídeos que Ednor é muito querido na vaquejada pelos vaqueiros e outros 

patrões, sobretudo quando todos rezaram e torceram por sua recuperação após um acidente de carro.  
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promoção desse evento, o controle das senhas foi feito pelos organizadores da vaquejada, dos 

amigos que não me repassaram os dados gerais do evento. O que se sabe, é que são 100 (cem) 

competidores da categoria amador, advindos de vários ramos da sociedade e daqueles que 

trabalham na fazenda, conhecidos como profissionais que cuidam dos animais. 

O que chamou atenção, nesse evento, foi à existência de competições paralelas na 

vaquejada dos amigos, ela é exclusiva para vaqueiros amadores. Nesse evento, enquanto os 

vaqueiros amadores competiam entre si, os vaqueiros profissionais, competiram na sua 

categoria, semelhante a que ocorre nas vaquejadas-espetáculo. Isso demonstra que mesmo a 

vaquejada dos amigos, criada para atender ao público de vaqueiros amadores, pode se 

desenvolver e se tornar no futuro, uma vaquejada-espetáculo.  

Depois do encontro com Ednor, na vaquejada e nas visitas ao seu sítio, ele se tornou 

outro porta-voz, que denomino de interlocutor privilegiado, pois é alguém que possui amplo 

poder e saber sobre a vaquejada. Ele, além de lidar diretamente com a vaquejada, tem amplo 

conhecimento sobre o universo deste evento, em sua diversidade, tais como vaqueiros, cavalos, 

bois, competições da cidade e da região. Durante nossas conversas, o mesmo listou nomes e 

telefones para contato, de cerca de 20 vaqueiros e patrões que escolhi, estrategicamente, 10 

(dez) destes para acompanhar as suas trajetórias nas vaquejadas e no seu cotidiano. 

Na conversa com Ednor (dono de parque de vaquejada e criador de cavalos), ele 

apresentou patrões, vaqueiros amadores e vaqueiros profissionais, conhecidos de Mossoró. Dos 

vinte que ele listou, escolhi dez deles, e os outros doze foram selecionados e entrevistados 

durante as competições. No total foram realizadas vinte e duas entrevistas, a partir de cinco 

categorias de análise, a saber: os vaqueiros das categorias profissionais, são aqueles que se 

dedicam, exclusivamente, às competições, os vaqueiros (conhecidos como cuidadores e/ou 

treinadores dos cavalos) que trabalham nos sítios e/ou haras com os cavalos de vaquejada, mas 

não competem ou fazem isso esporadicamente, geralmente, na categoria amadora, os vaqueiros 

amadores que tem a vaquejada, apenas como hobby e esporte e, por fim, os patrões de vaquejada 

que, geralmente, são associados às categorias profissionais. Destes, surge uma quinta categoria, 

conhecida como terceirizada ou relações cruzadas, que advém dos competidores de todas as 

outras categorias, estes são contratados temporariamente. Esse tipo de relação, pode se realizar, 

apenas com um contrato para representar o patrão, numa vaquejada ou pode ocorrer por serviços 

de treinamentos e cuidados específicos dos cavalos, por uma temporada limitada. 
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 Vale lembrar, que diferente de todos os outros vaqueiros, que automaticamente tem 

um patrão, os vaqueiros amadores em sua maioria não tem. Poucos amadores competem e são 

patrões de vaqueiros profissionais. Pelo contrário, é mais comum encontrar patrões competindo 

como vaqueiros amadores. Em Mossoró, apenas os primos Porcino Junior e Popó Porcino, 

Rodrigo Falcão fazem estas tarefas duais.  

A segunda viagem de campo em Mossoró ocorreu no Parque Chiola de 04 (Quatro) a 

06 (Seis) de julho de 2015, com premiação de R$ 20.000,00 (Vinte mil) em prêmios. Nesta 

vaquejada, organizada por Ednor12, foram vendidas, cerca de 420 (Quatrocentas e vinte) senhas 

ao todo, sendo 120 (cento vinte) da categoria profissional, e 300 (trezentas) da categoria 

amadora. Mesmo sendo uma vaquejada “caseira” com vaqueiros, em sua maioria de Mossoró, 

ainda prevaleceu o número reduzido de vaqueiros profissionais, como ocorreu em Caicó. Estes 

dados revelam a superioridade numérica de amadores, em detrimento dos vaqueiros 

profissionais, como fora apresentado também em Caicó. A participação nanica de 

frequentadores no evento, de vaqueiros profissionais e, por outro lado, com a presença maior 

de vaqueiros amadores, ocorreu devido à premiação ser menor, em relação às outras vaquejadas. 

Tal fato demonstra que patrões e vaqueiros se interessam mais pelas vaquejadas-espetáculo, 

que realizam eventos com maior poder aquisitivo, do que aquelas que ofertam premiações de 

menor porte. 

O terceiro momento das visitas de campo ocorreu no mês de julho, durante a vaquejada 

de Currais Novos, com a premiação total de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), realizada no 

Parque Sílvio Bezerra de Melo, no período de 10 (Dez) a 12 (Doze) de Julho de 2015 (Dois mil 

e quinze).  

Cheguei a esta vaquejada, no momento em que estava ocorrendo a cavalgada, em toda 

cidade, para comemorar a festa da padroeira da cidade, Santana. A festa religiosa tradicional 

objetiva fomentar a abertura da celebração Cristã Católica e da vaquejada-espetáculo, para toda 

cidade.  

A caravana religiosa, seguida de um carro de som, arrastava a multidão, entoando 

repentes, aboios e vivas à padroeira. No percurso, as pessoas cavalgavam com roupas no estilo 

do vaqueiro da atualidade, com botas, calças jeans e camisas xadrez. Os cavalos eram a maioria. 

Enquanto que, burros, jumentos e carroças era a minoria.  

                                                           
12Vale salientar que Ednor, também confirmou que promove, esporadicamente, vaquejadas em pequenos circuitos 

conhecidas como a dos amigos, assim como realiza bolões em vários seu parque de vaquejada. 
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A culminância final da cavalgada ocorreu em frente ao parque de vaquejada, que 

recebeu, naquele momento, as bênçãos da padroeira. Fé e festa juntas, se autopotencializam, 

espetacularizando a padroeira, as vaquejadas, os vaqueiros e os patrões.  

No outro dia, após a cavalgada, fui ao parque de vaquejada e encontrei um senhor, 

conhecido, como seu Alcindo, conversando com umas pessoas e perguntei pelos vaqueiros 

existentes na cidade. O interlocutor disse: “homem, tinha um vaqueirão aqui, Coutinho13, que 

já bateu a senha e já tem 70 anos de idade. Na sua família, já é a terceira geração de vaqueiros. 

Ele estava aqui agora. Ele sabe tudo de vaquejada. Espere que vou procurar ele.” Isso significa 

para Alcindo, que Coutinho teria cacife para falar da vaquejada, porque já a vivenciou por várias 

gerações, inclusive da passagem da vaquejada de morão, para vaquejada como negócio. 

Também, o destaque desta trajetória remete logo, a alguém que vivenciou historicamente as 

relações entre patrões e vaqueiros do passado e do presente. Nesse contexto, ser vaqueiro 

reconhecido remete ao tempo histórico percorrido e a descendência familiar na vaquejada, 

como marca de sua identidade. Também, conduz a afirmar que existe uma hierarquia, não 

apenas remetida a ganhar prêmio, mas também, a alguém que tem uma trajetória histórica na 

vaquejada. 

Em conversa com Coutinho e Chico Locutor, com 40 anos de vaquejada, revelou-se 

outro discurso de destaque, foi referido ao vaqueiro profissional, que vive da vaquejada. 

Geralmente, advindo da classe popular, diferem dos vaqueiros de classe de melhores posses 

financeiras, como os chamados amadores. Nesse sentido, Chico Locutor, destacou que a 

“vaquejada é a universidade do vaqueiro”. “Uns homens desses que são analfabetos e hoje tem 

as coisas, só pode ser sua universidade” (Informação Verbal). O discurso revela que a vaquejada 

é uma pedagogia de vida, para os vaqueiros analfabetos, tanto que, o que sabe e o que tem para 

viver, foram construídos pela sua atividade no evento. 

          Essas assertivas fizeram-me refletir e indagar por que pessoas urbanas querem ser 

vaqueiros? Seria a busca por uma tradição? Seria a busca de viver um estilo de vida rural e 

urbano, promovendo meros sujeitos para o consumo e prazer? Ou estariam93 sujeitos, 

                                                           
13 Na conversa com Coutinho percebi que aquele vaqueiro era um interlocutor potencial para apresentar a 

vaquejada em si, mas não era um vaqueiro difícil para estabelecer contato, tendo em vista, que residia em Natal e 

não era mais um competidor assíduo em todos os eventos. Contudo, observei que muitos vaqueiros são da 

aristocracia urbana, com estilos da vida urbana, como ocorreu com seu filho, que é médico e com seu Neto, filho 

deste médico. 
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demonstrando prestígio e status social? Na realidade mostra que são mais as duas últimas 

questões, do que as primeiras, em que pretendo desenvolver durante a tese. 

Em 14 (Catorze) de maio, voltei à Currais Novos, para encontrar os vaqueiros daquela 

cidade. Meu primo que reside na cidade, me conduziu até o vaqueiro Vercio, que é tetraplégico, 

provocado por uma queda de cavalo. Ao conversar com o mesmo, este disse que eu fosse ao 

sítio do vaqueiro profissional Adriano, que lá encontraria todos vaqueiros da cidade. Chegando 

ao local, encontrei vários vaqueiros e dentre eles, Pedro de Caica, que é vaqueiro amador e 

organizador do evento de vaquejada. Nessa conversa, me repassou o quantitativo de vaqueiros 

competidores desta última vaquejada, a saber: 837 (Oitocentos e trinta e sete) participantes, 

sendo 180 (Cento e oitenta) profissionais, 573 (Quinhentos e setenta e três) amadores e 84 

(Oitenta e quatro) mirins e amazonas. Assim, como na vaquejada de Caicó e Mossoró, há um 

quantitativo inferior de vaqueiros profissionais, em relação às outras categorias de vaqueiros.  

  Estes números demonstram um registro maior de vaqueiros profissionais de Currais 

Novos, em relação à Caicó. Anteriormente, foi visto que o evento de Caicó, em termos 

financeiros, era três vezes maior, do que em Currais Novos. É muito comum, o valor do prêmio, 

ser uma atração para os vaqueiros de toda região. No entanto, o valor da senha cobrada por R$ 

500 (quinhentos reais), pode ter contribuído para este número maior de profissionais em Currais 

Novos, do que em Caicó, na qual cobrava R$1000,00 (Um mil reais).  

O que se identificou comumente em ambas as vaquejadas, das cidades de Caicó e de 

Mossoró, no Chiola, foi o número menor de vaqueiros profissionais, em relação aos vaqueiros 

amadores, tornando estes mais importantes, para manutenção do evento. 

  Estes dados não se alteram, quando se trata do quantitativo de vaqueiros da cidade de 

Currais Novos. Em conversa com Caica, o mesmo destacou a existência de 11 (Onze) vaqueiros 

profissionais da cidade, enquanto o número elevado de vaqueiros amadores era tão acentuado, 

que não conseguiu quantificar o número existente dessa categoria.  

               O diferencial dessas vaquejadas supracitadas foi a realização da cavalgada em Currais 

Novos, circulando em parte da cidade, comemorando a festa da Padroeira de Santana. Convém 

destacar, que os participantes da cavalgada não eram os mesmos vaqueiros da vaquejada, 

parecendo existir dois grupos distintos de público, a saber: um da vaquejada e outro, da 

cavalgada. O que há de comum entre eles, exceto a roupa encourada presente na cavalgada, 

eram pessoas usando cavalos e roupas parecidas com as dos dois eventos, tais como: calça jeans, 

camisetas, botas de couro, boné e chapéus de palha e de couro.  
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Quando fiz a quarta viagem para vaquejada no Parque Porcino Center, realizada de 01 

(primeiro) a 04 (quatro) de outubro de 2015 (Dois mil e quinze), com R$ 110.000,00 (Cento e 

dez mil) em prêmios, já fui com os nomes dos interlocutores, já direcionados previamente pela 

conversa que havia tido com Ednor, há meses atrás. Além de encontrar os vaqueiros, a minha 

presença neste evento foi importante, para começar a fazer observações sobre o cenário da 

vaquejada do Porcino, assim como, agendar as visitas de acordo com a rotina diária destes 

interlocutores, no cotidiano do seu trabalho.  

Em contato com Porcino Neto, revelou que nesta vaquejada correram 818 (Oitocentos 

e dezoito) participantes, representando uma média de 409 (Quatrocentos e nove) duplas, 

competindo em suas diversas categorias. A categoria amadora foram 598 (Quinhentas e noventa 

e oito) senhas, subdividas em: amadora 250 (Duzentas e cinquenta), aspirante 300 (Trezentas), 

feminina 23 (Vinte e três) e tropa de elite, que são os patrões, 25 senhas (Vinte e cinco). Já a 

categoria profissional, foi composta com 220 (Duzentas e vinte) senhas. Assim, como foi visto 

nas outras vaquejadas visitadas, os dados representam um número mais elevado de vaqueiros 

amadores, competindo na vaquejada do que profissionais.  

  O dado inovador nesta vaquejada, foi o surgimento da categoria patrão, vista como 

tropa de elite. Isso demonstra que não é à toa, que o patrão é chamado de tropa de elite. O que 

configura o status superior, pelos seus qualificativos financeiros e não pela sua qualificação, 

como vaqueiro campeão. Esta competição, vista como “brincadeira”, por não revelar grandes 

somas em dinheiro, é realizada pelos patrões muito mais, no sentido de se socializarem entre 

si, de apresentar seus cavalos, seu grupo de vaquejada, do que para disputar o prêmio na sua 

categoria, pois, segundo eles, todos são vistos como amigos, companheiros e como 

oportunidades de negócio. Embora, nas competições as presenças dos patrões não sejam 

massivas, junto aos vaqueiros, a sua presença e participação na vaquejada amplia o circuito de 

troca nas competições entre si, seja para participar da sua vaquejada em seu parque, seja para 

comercializar cavalos ou outros bens, seja para contratar vaqueiros nas vaquejadas, para lhe 

representar em outras competições. 

A seguir será apresentado o perfil dos interlocutores da pesquisa, bem como, suas 

categorias nas vaquejadas-espetáculo. 
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1.1 EM BUSCA DOS VAQUEIROS E DOS PATRÕES: O PERFIL DOS PERSONAGENS 

DA PESQUISA 

 

 O encontro com os vaqueiros e patrões permitiu que eu pudesse caracterizar o perfil 

desses interlocutores nas vaquejadas, para compreender como se revelam as relações 

estabelecidas entre ambos os sujeitos, no contexto do espetáculo. O objetivo nesse momento, é 

caracterizar os vaqueiros e patrões de vaquejadas, abordados durante a pesquisa. Conhecendo 

o perfil dos interlocutores, possibilita-nos compreender o universo dos discursos, entremeado 

nas conversas no campo de pesquisa, bem como, suas origens influenciam na constituição de 

suas relações nas vaquejadas. É o que será retratado a seguir, no quadro abaixo. 

  

Quadro 01: Perfil dos Vaqueiros Profissionais e Vaqueiros Amadores 

Nome Ida

de 

Estado 

civil 

Natural Equipe Tempo de 

profissão 

Outra 

atividade 

Escolar

idade14 

Alexsandro  38  Casado Catolé do 

Rocha/PB 

Catolé do 

Rocha/PB 

19 Só vive 

vaquejada  

S. I. 

Kaká 22  Solteiro Mossoró/

RN 

Mossoró/ 

RN e 

outros 

12 Só vive da 

vaquejada 

E.M.C. 

Celso  41 Casado Arapiraca/

AL 

Largato/ 

SE 

25 Só vive da 

vaquejada 

E. F. I. 

Claudinei 31  Casado  Imperatriz

/MA 

Gravatá/ 

PE 

21 Só vive da 

vaquejada 

E. M.C. 

Erivan  36    Casado Elói de 

Souza RN 

 

Patos/PB 13 Treinador 

de cavalos 

E. M.C. 

Carlinho  27   Solteiro Mossoró/

RN 

Manaus/ 

AM 

18 Só vive da 

vaquejada 

E. M.C. 

Renato  29   Solteiro  Caicó/RN Caucaia/ 

CE 

 

13 Só vive da 

vaquejada 

E. S.I. 

Binha  32   Casado  São 

Gonçalo 

do 

Amarante/

RN 

Teresina/ 

PI 

21 Só vive da 

vaquejada 

E.F.I. 

                                                           
14As abreviações de escolaridade significam, durante toda tese Supletivo Incompleto (S.I), Ensino Fundamental 

Incompleto (E.F.I), Ensino Fundamental completo (E.F.C.), Ensino Médio Incompleto (E.M.I), Ensino Médio 

Completo (E.M.C.), Ensino Superior Incompleto (E.S.I), Ensino Superior Completo (E.S.I). 
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Ornilson  46 Solteiro  Assu/RN Macapá\ 

Amapá 

20     

Frigorífico  

E.F.I. 

Vaqueiro amador 

Nome Ida

de 

Estado 

civil 

Natural Equipe Escolarida

de 

Atividade 

Principal 

Tempo 

de 

vaquei

ro 

Ailson 

Júnior 

28 Solteiro Umarizal/

RN 

Mossoró/ 

RN 

E.S.I Criador de 

camarões 

20  

Luiz 

Diogénes 

37 Casado Mossoró/

RN 

Pau dos 

Ferros/RN 

E.S.I. Represent

ante 

Comercial 

27  

Lucas 

Mendonça 

23 Solteiro Palhano/C

E 

Palhano/C

E 

E.F.I. Agricultor  03  

Thales 

Araújo 

36 Casado Fortaleza/

CE 

Fortaleza/

CE 

E.S.I. Comercian

te e tem 

patrão 

20 

Diego Cabó 30  Casado São 

Gonçalo 

do 

Amarante 

RN 

 

Mossoró 

RN 

Analfabeto  Treinador 

de Cavalo 

18 

Molico 52 Casado São Rafael 

RN 

 

Mossoró-

RN 

E.F.I. Treinador 

de cavalos 

45  

 

Os vaqueiros profissionais entrevistados foram oito, enquanto que, os amadores foram 

06 deles. Os vaqueiros profissionais demonstram um perfil com um longo tempo de 

participação na vaquejada, nível de escolaridade baixo e exclusividade na sua profissão. Assim, 

a vaquejada reproduz à sua principal condição de vida, conforme seu perfil social. Isso é 

notório, desencadeia-se, pela dependência destes vaqueiros à sua profissão e ao patrão, uma vez 

que, seu modo de vida não permitiu que ascendessem de vaqueiro a patrão ao longo do tempo.  

Por outro lado, os vaqueiros amadores diferem do perfil dos vaqueiros profissionais, no 

aspecto da escolaridade, na qual a metade deles possuem nível elevado de escolarização e outra 

parte, tem nível escolar baixo, a maioria não vive apenas da vaquejada, mas de outros ramos 

comerciais. O resultado disso é certa independência dos vaqueiros amadores em relação aos 

patrões, uma vez que, possui outras fontes de renda, como modo de vida principal. Já os outros 
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vaqueiros amadores dos que vivem de salários, como treinadores de cavalos dependem dos 

patrões diretamente para sobreviverem.  

O ponto comum entre os vaqueiros profissionais e os vaqueiros amadores é o tempo de 

estrada na vaquejada, que é elevado. Caminhada longa na vaquejada para a maioria dos 

vaqueiros amadores, demonstra que eles não têm interesse em viver da vaquejada, como fonte 

de sobrevivência. Exceto, os dois vaqueiros amadores treinadores, que vivem do que a 

vaquejada lhe dá financeiramente. 

 No que refere-se aos patrões de vaquejada, reproduz-se a distância social entre patrão e 

vaqueiro, pelo menos na questão econômica e escolar. Isso pode ser visto no quadro abaixo. 

 

Quadro 02: Perfil dos Patrões de Vaquejada 

 

  

  

 Os dados acima, na qual foram entrevistados sete patrões, comprovam a experiência 

acumulada na vaquejada e o poder econômico deles, construindo a ideia de senhores do “pedaço 

da vaquejada” e da sociedade. Advindos da elite aristocrática da sociedade urbana, os patrões 

promovem não apenas a vaquejada em si, mas as suas representações comerciais e suas 

“honras”, ao disputar os campeonatos de vaquejada. 

Patrões Idade Estado 

civil 

Natural Equipe Escolari

dade 

Atividade 

Principal 

Tempo 

de 

patrão 

Porcino 26  Casado Mossoró/ 

RN 

Mossoró/ 

RN 

E.S.I. Comercian

te de 

ramos 

diversos 

17 

Everaldo 44   Casado Alexandri

a/RN 

Alexandria/ 

RN 

E. F.I. Cria, 

reproduz e 

vende 

animais 

08 

Evilasio  56  Casado Marangua

pe CE 

Fortaleza/ 

CE 

E.M.C. Comercian

te 

20 

João 

Alves  

55  Casado São 

Bento/PB 

São 

Bento/PB 

E. F.I. Industriári

o 

30 

Ramiguel  43  Casado Patos/PB Patos/PB E.S.I. Reproduz 

cavalos 

05 

Antônio 

Pontes  

43 Casado Russas/CE Russas/CE E. S.C. Comercian

te 

30 

Rodrigo  38  Casado Mossoró/

RN 

Mossoró/ 

RN 

E.S.C. Advogado 20 
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 Mesmo que os dados coletados tenham demonstrado que há distância social e 

econômica entre patrão e vaqueiro, será que em seu cotidiano, tal condição permanece fixa no 

tempo, excluindo o dominado face ao poder de mando do seu dominador? Ou pode ser que 

estas distâncias sociais e econômicas são atenuadas, a partir do momento em que o vaqueiro e 

o patrão constroem relações de sociabilidade nos espaços da vaquejada? A distância social e 

econômica entre patrão e vaqueiro, mesmo sendo notória, não há um único tipo de relação entre 

ambos. Isso será visto no decorrer da tese. Agora é o momento de conhecer, como essas relações 

foram sendo gestadas e reproduzidas na vaquejada, do ponto de vista histórico e cultural. 
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2 A TRAJETÓRIA DOS CURRAIS DE GADO NOS SERTÕES 

  

  A proposta dessa discussão é tratar a historiografia, demonstrando a relação entre 

vaqueiro e patrão no sertão, revelada por fases distintas, através da fase “solitária”, da pecuária 

extensiva e intensiva.  

 No primeiro momento, se deu em sua fase mais “solitária,” do vaqueiro que veio ao 

sertão para manter, demarcar e delimitar o território para o governo português.  

 No segundo momento, com a expansão da pecuária, o vaqueiro junto com o fazendeiro, 

constituiu o comércio de gado para todo o Nordeste.  

 E por fim, a perda da pecuária, como fonte econômica central do Nordeste, para outros 

produtos, como algodão e depois as fábricas de ramos de produção variados, trouxe consigo a 

urbanização e a ressignificação da relação entre fazendeiro, patrão e vaqueiro. 

 Em meados do século XVII, vencida a guerra contra os holandeses que eram aliados 

dos indígenas do sertão, os lusitanos investiriam suas forças na colonização da região. O 

povoamento do sertão eclodiu pelos vaqueiros, chamados de “desbravadores”, que adentraram 

ao interior, a fim de manter, controlar, demarcar o território e abastecer economicamente o 

processo de colonização na região.  

 Estrategicamente, a entrada no sertão ocasionou-se por duas vias advindas, uma pelo 

“sertão de dentro’, que era da Bahia, acompanhando o curso do São Francisco, para o centro do 

interior nordestino. A outra pelo “sertão de fora’, que era de Pernambuco, até as regiões mais 

próximas ao litoral e ao Ceará. Consolidado estes limites de ação, inicia-se a introdução do 

gado no íntimo dos sertões. Como a região era semiárida, buscou-se adentrar pelos rios, a fim 

de garantir água aos vaqueiros e seus auxiliares e aos animais, como gado, cavalos, galinhas, 

dentre outros. 

 Puntoni (2002) destaca que o capitão João de Castilho foi o primeiro a instalar o curral 

de gado em 1663 na região. Essa terra foi cedida pelo capitão Miguel da Silva Riscado, que a 

fez reconhecendo ser útil para este fim, nas mãos deste novo dono. Além de receber terras 

doadas por terceiros, a maioria das terras eram adquiridas a partir das sesmarias, em que já 

mencionava no ato de doação, que o gado deveria ser criado a 10 léguas da costa, para não 

intervir na plantação de cana-de-açúcar, grande motor da economia da colônia na época. 

Constatado que o litoral era um espaço de maior exploração de escravos, mestiços e pobres, 
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negros, dentre outros, devido à cana-de-açúcar a instalação da pecuária no sertão conduziu 

contextos mais favoráveis para a fuga em massa de pessoas ao íntimo potiguar.  

 

A própria rigidez da disciplina de trabalho no engenho devia tornar 

insuportável para o trabalhador livre e, mais ainda, para gente afeita à vida 

aventurosa e vadia dos vilarejos litorâneos. Por tudo isso, muitos mestiços 

litorâneos devem ter se dirigido ao pastoreio, como vaqueiros e ajudantes, na 

esperança de um dia se fazerem criadores. (RIBEIRO, 2006, p. 309-310) 
 

 O sonho de ser criador de gado (vaqueiro), que depois poderá se tornar um criador 

especializado e patrão, era visto como uma condição de vida melhor, mesmo tendo que está 

submisso à vontade do seu senhor.  A tentativa de ser criador, vaqueiro, ajudante de vaqueiro, 

dentre outros personagens, de menor patente no ciclo do gado, podia tornar seu sonho mais 

próximo de sua realização, já que a condição de vaqueiro permite um elo mais forte e intenso 

com seu patrão. Este elo permite certas trocas, que podem até mesmo sobrepujar mais proteção 

do seu patrão a aquele que o admira e luta por eles todos os dias, no trato com o gado e com os 

conflitos relacionados aos indígenas no sertão: o vaqueiro. Fruto desta relação, talvez, muitos 

vaqueiros tenham se tornado fazendeiros em seus primeiros momentos, mas no geral, os 

vaqueiros quase sempre estão sob a ordem hegemônica do patrão. 

 Para instalar a pecuária construíam os currais de gado, ao lado de uma casa simples. 

Em média, cada fazenda possuía três léguas de comprimento, por uma de largura, sem cercas e 

separadas por uma légua de terras, que permaneciam sem donos. Montar uma fazenda não 

exigia grandes investimentos. As instalações eram simples. Bastava uma pequena casa coberta 

de palha, currais e algumas cabeças de gado. Já que não havia cercados, separando as 

propriedades entre as fazendas, eram destinadas 1 (uma) légua de terra devoluta e ninguém 

poderia construir ou realizar qualquer obra nesta área. Isso era feito, para evitar misturar o gado 

de uma fazenda com de outra. Quando havia invasão de um gado na propriedade de outro 

fazendeiro, os vaqueiros solicitavam ao dono da fazenda permissão, para capturar seus animais. 

Essa tarefa muitas vezes era realizada em grupo de vaqueiros, das duas fazendas que se 

ajudavam, na separação e condução dos animais.   

 A mão-de-obra era reduzida. Era formada pelo vaqueiro e seus auxiliares, "os fábricas" 

(MÂCEDO, 2015). Nas fazendas, era comum ser composta por dois ou três vaqueiros, enquanto 

que seus auxiliares eram de dois a quatros deles. Além desses, havia também outros 

especialistas da pecuária, como os passadores, que eram responsáveis por conduzir os animais 

http://www.multirio.rj.gov.br/historia/modulo01/criacao_gado.html
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de um local a outro, tangedores que auxiliava no controle dos bois, nas jornadas do sertão e os 

guias, que conheciam toda região e com isso, orientavam os melhores caminhos a serem 

seguidos com a boiada. Nesta empreitada, os vaqueiros não iam juntos, tendo em vista, que 

deveriam ficar nas fazendas, cuidando do gado, a fim de salvaguardar a manutenção e 

procriação. 

 Muitas atividades dos vaqueiros eram feitas a pé, considerando que os cavalos se 

tornaram um meio de transporte e de luxo. Assim, os cavalos nesta época, eram reservados às 

elites e a poucos vaqueiros. Somente após o fim das chamadas guerras dos bárbaros, que a 

presença dos cavalos foi massiva no sertão, na qual a pecuária se deslanchou como o principal 

elemento para manutenção da economia e da sobrevivência dos colonos portugueses. Os 

cavalos eram classificados a partir da sua utilidade: “para montaria, os de “sela” e “estadeiros”; 

para pega de gado, “os de campo”; para carga os de “fábrica”. (MÂCEDO, 2015, p.115). Além 

destas funções, ainda havia cavalos para viagens comerciais distantes, como aqueles usados 

para guiar, para trabalho estritamente pesado, para tanger e para guerra, os de caçar que 

combatiam negros, indígenas e outros, considerados inimigos. Destes, os mais conhecidos e 

importantes, eram os cavalos chamados de melados, os cavalos alazão e os muares. Os 

primeiros, mais voltados ao trabalho pesado, enquanto que o alazão era para a montaria e 

trabalho de campo. 

 De maneira geral, as crias de gado cavalar não participavam da partilha, como era feito 

como gado, em pagamento do trabalho do vaqueiro. Daí, explica-se porque o cavalo era visto 

como um bem luxuoso, assimilado ao “carro moderno” dos senhores e dos vaqueiros. Quando 

se compara os cavalos ao gado, este último era o que congregava mais valor à colônia, pois o 

repositório cavalar na metade do século XVII representava entre 6% e 10%, conforme preconiza 

Puntoni (2002). Ainda, segundo Macêdo (2015), somando o rebanho de cabra, porco e galinha, 

representava uns 15%, o gado era composto de quais 65% da economia do sertão, como será 

discutido posteriormente.  

 Vale lembrar, que a ocupação desenfreada do sertão gerou desencontros e conflitos 

entre colonizadores e indígenas, promovendo a chamada Guerra dos Bárbaros, que ocorreu 

entre 1699 e 1720. Essa guerra entre portugueses e indígenas do sertão, compreendeu investidas 

bélicas dos portugueses contra os indígenas do sertão, tais como Janduis, Tararius, Panatis, 

Monxorós, Paiacus, dentre outros. Este conflito foi ocasionado pelo povoamento e exclusão dos 

indígenas, das áreas de produção de alimentos, que lhe garantia seu sustento. Como não tinham 
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mais os rios para produzir sua sobrevivência e dependiam de chuvas para plantar, os indígenas 

passaram a atacar os bois, para lhe servir de fonte de alimento. Neste período belicoso, era 

comum os vaqueiros encontrarem nas matas, partes dos couros dos animais mortos, com as 

iniciais do seu dono marcada a ferro quente, em sua anca traseira.  

 Por outro lado, era possível também identificar gado morto, sem identificação do seu 

dono. Isso ocorria, porque o gado criado solto em uma vasta extensão de terra, possibilitava 

reproduzir, sem ter sido contabilizado como patrimônio dessa ou daquela fazenda. A este tipo 

de gado se chamava de “gado do vento” ou barbatão, que possuía comportamentos 

semisselvagens, diferindo daqueles que eram domesticados pelos vaqueiros nas fazendas. Estes 

animais sem dono surgiam de nascimentos não notificados pelos vaqueiros, que cresciam sem 

vigilância alguma. Como era comum o quantitativo de gado solto, essa prática passou a ser vista 

como maneira dos fazendeiros e vaqueiros enganarem a cobrança do dízimo à coroa, tendo em 

vista, que o gado marcado era contabilizado nas contas da fazenda e o outro, sem ser ferrado, 

não. De acordo com Macêdo (2015) em seu estudo, intitulado: “Rústicos Cabedais do Seridó”, 

o autor confirma que um décimo dos produtos do gado era pago à coroa portuguesa. Nesse 

sentido, para evitar mais controvérsias e garantir valor aos animais, o rebanho era classificado, 

conforme a faixa etária.  

 

O rebanho constituído pelo gado vacum era classificado nos inventários como: 

bezerros (até um ano de idade); garrotes e garrotas (de um a dois anos); 

novilhos e novilhas (de dois a três anos), pais-de-vacas (touros) e vacas (de 

quatro anos em diante), e adultos eram adjetivados de errados. Quando 

castrados, por volta de dois e três anos, chamavam-no de boiote e, no ano 

seguinte, recebiam a denominação de boi de ano. (MÂCEDO, 2015, p. 109) 

 

 

 Uma vez classificados, os animais eram separados para atender às necessidades da 

fazenda e do mercado, principalmente com criatório de gado, comércio de carne e de couro. 

Um exemplo disso se constitui nas vacas em processo de parto, que eram acompanhadas de 

perto pelos vaqueiros, para não perder o futuro filhote, animais mansos eram usados para cargas 

ou tração, os chamados bois brabos eram amansados ou eram destinados ao corte para vender 

a carne. Neste contexto, o vaqueiro e o fazendeiro tinham em mãos o gado, como uma das 

“moedas” mais preponderantes para produzir riqueza e lhe conferir status social, sobretudo, 

porque a quantidade de dinheiro era escassa.  
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 Com a pecuária, ainda se adquiria carne verde, carne de sol, carne de charque, sebo 

para as máquinas, queijo, leite e manteiga. Os dois últimos foram pouco aproveitados no 

Nordeste, devido ao clima quente, mas em contrapartida em Minas foi uma das grandes fontes 

comerciais, conforme apregoa Prado Jr. (2011). Além do alimento, o gado era usado para o 

transporte, como também, servia como artefato utilitário para as diversas atividades humanas. 

 

Pode-se apanhar muitos fatos da vida daqueles sertanejos dizendo que 

atravessaram a época do couro. De couro era a porta das cabanas, o rude leito 

aplicado ao chão duro, e mais tarde a cama para os partos; de couro todas as 

cordas, a borracha para carregar água, o mocó ou alforje para levar comida, a 

maca para guardar roupa, a mochila para milhar cavalo, a peia para prendê-lo 

em viagem, as bainhas de faca, as broacas e surrões, a roupa de entrar no mato, 

os banguês para cortume ou para apurar sal; para os açudes, o material de 

aterro era levado em couros,  puxados por juntas de bois que calcavam a terra 

com seu peso; em couro pisava-se tabaco para o nariz.(ABREU, 2009, p.115) 

 

 

 Constata-se em Abreu (2009) que o gado era peça chave, para auxiliar na economia da 

colônia, pois dele gerava quase tudo, denominando a chamada “época do couro,” no século 

XVIII, afirmando existir no rebanho total do sertão, cerca de meio milhão de cabeças para partes 

da Bahia, e de oitocentas mil, para Pernambuco. Diante da ocupação volumosa do sertão, Prado 

Jr. (2011) parafraseando Abreu, menciona a chegada da época do couro, na qual as terras do 

Nordeste estariam nas mãos de duas famílias, que era a da casa da Torre e a do falecido mestre-

de-campo Antônio Guedes Brito. A primeira, dos Garcia D’Ávila, possuía 260 (Duzentos e 

sessenta) léguas, das margens direitas do Rio São Francisco, nas Costas da Chapada 

Diamantina, e cerca de 80 (Oitenta) léguas, no lado raso da Catarina. Já os herdeiros do mestre-

de-campo possuíam desde o Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, até a nascente do Rio 

das Velhas, no coração de Minas Gerais. 

 Embora houvesse grandes latifundiários, Puntoni (2002) critica a tese de restrição de 

duas famílias ao domínio das terras, apresentando que as ordens religiosas também eram 

grandes proprietárias de fazendas de gado no sertão, a saber: o convento do Carmo, da Reforma 

do Recife era dotado de quatro fazendas, na Ribeira do Jaguaribe e uma no Cariri; O Hospício 

de Guadalupe do Carmo da Reforma tinha uma fazenda de gado, na freguesia de Camaragibe, 

uma fazenda na Vila de Goiana do Carmo da Reforma; o Colégio Jesuíta de Recife tinha uma 

fazenda no Cariri e no Rio Grande.  

 “Graças” a estabilidade na região, com o fim dos conflitos mais agudos com os 

indígenas e a consagração da pecuária, os patrões do litoral aportaram no sertão. Estes eram 
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membros do exército português, como capitães-mores, provedores-mores e ouvidores-mores, 

bandeirantes que recebiam, além de dinheiro, terras como forma de pagamento dos trabalhos 

realizados para a coroa portuguesa. Esta filosofia de trabalho fez com que os fazendeiros, 

advindos do litoral tornassem a sua presença mais incisiva nas fazendas. Com isto, o patrão 

deixa de ser alguém que comandava a fazenda à distância, para conviver de forma mais próxima 

com os vaqueiros. 

Por outro lado, surgem os patrões advindos do próprio sertão, mesmo em pequena 

escala, pela ascensão dos vaqueiros à condição de fazendeiro, ascensão esta, conquistada pelo 

seu trabalho na região. Neste momento, o quantitativo de patrões presentes na zona pecuária 

eram mais aqueles originários de grupos discriminados socialmente no litoral, como indígenas 

e negros fugidos, brancos pobres que vieram buscar uma nova vida no sertão. Constatado isso, 

no tópico posterior será discutido como histórica e culturalmente estas relações estabelecidas 

entre fazendeiro/patrão e vaqueiros vão se desenrolar no Nordeste Brasileiro. 

 

2.1 A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DAS RELAÇÕES ENTRE PATRÃO, VAQUEIRO E 

VAQUEJADA 

 

 Histórica e culturalmente, vaqueiros e fazendeiros têm demonstrado que um tem sido 

a esteira do outro. Não há atividade pecuária sem vaqueiro e fazendeiro, assim como, não há 

vaquejada, sem vaqueiro e patrão. Nem há vaqueiro e patrão, sem cavalo e boi. Embora, sejam 

interdependentes entre si, as suas relações construídas histórica e culturalmente nunca foram 

tratadas igualmente, mesmo existindo entre eles alguns momentos, solidariedades, amizades, 

apadrinhamentos, dentre outras. Constatado esse fato, a proposta nesse tópico é demonstrar 

como se revelou histórica e culturalmente, as relações estabelecidas entre vaqueiros e 

fazendeiros e entre patrão e vaqueiros. 

Os primeiros fazendeiros presentes nos sertões de gado são os senhores de engenho que 

eram sesmeiros e criavam gado para o consumo da capitania, através do couro, das carnes e de 

outros produtos e serviços.  

Terras doadas pelo governo português se tornavam currais de gado, que se estendiam 

dias de viagem, uma da outra.  Essa prática se revela a partir da proibição do governo lusitano 

em criar gado no litoral, tendo em vista que nessa época, a plantação de cana- de - açúcar 

necessitava de grandes extensões de terra, para aumentar sua produção e seu lucro com a 
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exportação do açúcar e também era interesse português colonizar o sertão, para proteger suas 

terras de futuras invasões inimigas, já ocorridas em meados do século XVII, especialmente no 

Nordeste Brasileiro. 

Os senhores de engenho tinham plenos poderes e domínio na capitania, já que toda sua 

produtividade dependia do seu domínio e influência sobre os escravos e da contenção de 

revoltas indígenas. No litoral, a relação com o senhor de engenho era com escravos, na qual 

estes não recebiam salário pelo seu trabalho, nem possuíam liberdade. Esse tipo de prática 

diferenciava do sertão, tendo em vista, que com a pecuária, os chamados escravos passaram a 

exercem a função de vaqueiros, tendo salário e liberdade. No entanto, a concessão da liberdade 

aos vaqueiros, não sinalizava uma decisão aberta e espontânea dos fazendeiros para garantir tal 

ato, mas era demandada pela própria necessidade, em manter a atividade da pecuária em ação 

na colônia. 

Os sesmeiros usufruíam das rendas das terras não só do litoral, mas do sertão, que eram 

verdadeiros latifúndios, pois as divisas da área territorial da fazenda e do território nordestino 

eram demarcadas imaginariamente   que se tornava real. A demarcação das terras era mais 

imaginária, no sentido de que não havia cercas delimitando cada fazenda. Essa marcação se 

revelava pelo reconhecimento de cada propriedade entre os fazendeiros e vaqueiros. Mesmo 

sendo terras extensas, os senhores presentes no litoral, em seu princípio, têm seu controle 

também do sertão, mesmo de forma distante.  

 

Ao contrário do estancieiro, os fazendeiros dos sertões vivem no litoral, longe 

dos dilatados domínios que nunca viu às vezes. Herdaram velho histórico. 

Como opulentos sesmeiros da colônia usufruem parasitariamente, as rendas 

das suas terras, sem divisas fixas. Os vaqueiros lhe são servos submissos [...] 

o verdadeiro dono, ausente, conhece-lhe a fidelidade sem par. Não os fiscaliza. 

Sabe-lhe quando muito, os nomes. (CUNHA, 2011, p. 126) 

 

Os fazendeiros que comandavam à distância, segundo Prado Jr. (2011, p. 201) faz 

alusão, eram chamados de “proprietário absentista, senhor às vezes, de dezenas de fazendas, 

que vive nos centros do litoral e cujo contato único com suas propriedades, consiste em receber 

rendimentos”. Esse domínio não decorria apenas de um único tipo de fazendeiro, mas de outros 

de menor patente, que atuavam e auxiliavam na dominação hegemônica do senhor de engenho. 

Segundo Ribeiro (2006), existiam os fazendeiros parasitários de armadores e negociantes, que 

eram comerciantes responsáveis por administrar e negociar a produção interna e externa da 

capitania, como também existiam aqueles chamados de governamentais, que eram responsáveis 
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pela administração política, para criar regras e manter a ordem. Sobre isso, o autor ainda ressalta 

que, embora houvesse a subdivisão de poderes diferentes e conflitantes, estes não 

representavam a possibilidade de um antagonismo irredutível entre ambos, uma vez que, todos 

formavam uma cúpula homogênea de exploração externa e interna. 

A relação plasmada entre o fazendeiro e o vaqueiro não era dotada de escravidão, como 

aquela que ocorria no engenho do litoral. Pelo contrário, os vaqueiros eram responsáveis pelas 

fazendas e ganhavam como salário, um novilho a cada quatro nascidos. Por outro lado, nesse 

processo, os senhores percebendo que a vaca era mais relevante, na reprodução animal e muitos 

vaqueiros estavam tendo em sua posse, um grande quantitativo de animais devido ao grande 

número de reprodutoras em suas mãos, os patrões resolveram recompensar o vaqueiro, apenas 

lhe doando bois. Ao fazer isso, retirou do vaqueiro a oportunidade de se tornar fazendeiro, tendo 

em vista, que a vaca era um capital econômico mais acumulativo, do que o animal macho.   

A relação entre fazendeiros e vaqueiros não era balizada via contrato formal, com 

registro em cartório ou em qualquer documento trabalhista. Esse contrato se fundamentava pela 

palavra e pelo reconhecimento do vaqueiro, de que aquela fazenda com seus pertences, não 

eram dele, mas do seu dono, que automaticamente devia saber sobre o resultado da criação do 

gado. 

O ajuste de contas faz-se no fim do inverno e realiza-se ordinariamente, sem 

que esteja presente a parte mais interessada. É formalidade dispensável. O 

vaqueiro separa escrupulosamente a grande maioria das novas cabeças 

pertencentes ao patrão (nas quais imprime o sinal da fazenda) das poucas, um 

quarto, que lhe couberam por sorte. Grava nestas, o sinal particular; conserva-

as ou vende-as; escrever ao patrão dando-lhe conta minuciosa de todo o 

movimento no sítio, alongando-se os mínimos pormenores; e continua na 

faina ininterrupta. (CUNHA, 2011, p. 127)  

 

 

Essa confiança entre fazendeiro e vaqueiro se revelava também porque este tinha pleno 

controle das fazendas e do gado. Por outro lado, essa confiança se sistematizava ainda mais, 

pelo retorno da contabilidade da fazenda ao seu patrão, de forma calculada e minuciosa, sobre 

o que era dele de direito, o que era do seu senhor e como tinha sido o processo de condução da 

criação do gado e da própria fazenda. Em síntese, a relação entre fazendeiros e vaqueiros se 

baseava numa forma de comando baseado na dependência e na lealdade, em que os vaqueiros 

e fazendeiros, ao mesmo tempo, deveriam ser honrados em cumprir os compromissos entre si, 

obrigava aos primeiros a ficarem reféns da sua profissão, na qual seu salário era quase todo 

consumido pelos custos da vida na fazenda, conforme retomarei esse assunto posteriormente. 
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Cunha descreve (2011) tecendo explanações sobre a minuciosidade do próprio trabalho 

do vaqueiro na fazenda, que era: criar, cuidar, curar, ferrar, pegar e separar os bois advindos do 

mato. Tudo isso, gerava um conhecimento do gado de forma ampla, por parte dos vaqueiros, 

resultando num excelente resultado na produção da boiada. 

 

A primeira coisa que fazem é aprender o abc e afinal [...] conhecer os ferros 

das suas fazendas e os das suas circunvizinhas. Chamam-se assim os sinais de 

todos os feitios, ou letras, ou desenhos caprichosos como siglas, impressos, 

por tatuagem a fogo, nas ancas do animal, completados pelos cortes, em 

pequenos ângulos nas orelhas. Ferrado o boi está garantido. [...] o vaqueiro 

não se contentando em ter de cor os ferros de sua fazenda, aprende os das 

demais. Chega, às vezes, por extraordinário esforço de memória, a conhecer 

uma por uma, não só as reses que cuida, como a dos vizinhos, incluindo-lhes 

a genealogia e hábitos característicos, e os nomes e as idades, etc. Deste modo, 

quando surge no seu logrador um animal alheio, cuja marca conhece, o restitui 

de pronto. No caso contrário, conserva o intruso, tratando-o como aos demais. 

Mas não o leva à feira anual, nem o aplica em trabalho algum; deixa-o morrer 

de velho. Não lhe pertence. Se uma vaca dá cria, ferra a esta, com o mesmo 

sinal desconhecido, que reproduz com perfeição admirável; e assim prática 

com toda descendência daquela. (CUNHA, 2011, p. 126 -127)  

 

 

Observa-se que o vaqueiro, mesmo encontrando bois perdidos com a marca de outra, a 

fazenda devolvia o animal. E, se fosse desconhecido, ele criava aquele animal até a sua morte 

por velhice. Se o animal perdido for uma vaca e nela tiver a marca de outro patrão, quando 

nasce a prole, os vaqueiros ferram esse animal, conforme a marca da sua genitora. Assim, os 

vaqueiros, além de saberem todas as letras que representam simbolicamente o nome do patrão 

da sua fazenda, guardam na sua memória todas estas representações dos outros patrões, em 

animais que não eram da sua fazenda.  

Esse cuidado decorria do valor conferido às diferentes vacas, em detrimento dos bois. 

As vacas sendo procriadoras tendiam a reproduzir mais animais, garantindo a possibilidade do 

aumento do rebanho, consequentemente, mais valor financeiro e alimentos. Para o vaqueiro, 

esse comportamento configurava a ética, que funciona com a virtude do ser correto e íntegro, 

que pode valorizar ainda mais seu capital social, da confiança do seu patrão e dos outros patrões 

da sua circunvizinhança. Por sua vez, para o fazendeiro a garantia de mais proles, possibilitava 

mais poder e status social, sobretudo, no domínio do seu comando à distância.  

A fim de manter sua integridade, os animais ficavam sob sua tutela, dia e noite adentro. 

A vigilância total do gado consumia a maior parte do tempo dos vaqueiros. Tudo feito, para não 

perder nenhum animal de sua vista e cuidado. E isso, gerava um grande zelo do vaqueiro, com 
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os bens do seu patrão e com os dos outros. A proximidade, o cuidado e a entrega cotidiana, a 

lida com os animais constituía um zelo intenso na qual eles sentiam, como se fossem deles, as 

fazendas e os animais.  

Em outro sentido, há de se destacar que a relação entre fazendeiro e vaqueiro no sertão, 

era menos desigual, do que no engenho, mas era uma relação hierarquizada. Assim, ela 

demarcava relações de pessoalidade muito intensas, de respeito e admiração mútua, mas sem 

deixar a hierarquia existente entre as duas classes, em que o primeiro, visto como senhor poderia 

ter sobre si, tudo que estava nas mãos dos seus servidores, inclusive suas mulheres.  

 

O senhor quando presente se fazia compadre e padrinho, respeitado por seus 

homens, mas também respeitador das qualidades funcionais destes, ainda que 

não de sua dignidade pessoal, entretanto, tal como ocorre com os povos 

pastoris, a própria atividade especializada destacava-se o brio e a qualificação 

dos melhores vaqueiros na dura lida diária do campo [...] o criador e seus 

servidores se relacionavam como um amo e seus servidores. Enquanto dono e 

senhor, o proprietário tinha autoridade indiscutida sobre os bens, e às vezes, 

pretendia também tê-la sobre as vidas, frequentemente, sobre as mulheres que 

lhes pertencessem. (RIBEIRO, 2006, p. 309) 

 

Nota-se a hierarquia de poder presente nesta relação, na qual o fazendeiro é mandante 

supremo, companheiro e compadre e dono dos bens e das mulheres dos seus comandados, como 

uma prática natural, de quem é senhor. Em segundo plano, estariam os vaqueiros, sendo 

senhores dos seus auxiliares, tendo direitos semelhantes ao do seu dono. A diferença é que o 

fazendeiro impõe sua influência sobre os outros, pelo poder espacial do território e pelo seu 

status de senhor. Por sua vez, os vaqueiros têm seu poder, pela habilidade do seu trabalho com 

o gado e pela sua capacidade de aprender e ensinar, na forma do seu conhecimento, certas 

habilidades aos seus auxiliares, sob o consentimento do fazendeiro. Recebida a ordem do seu 

senhor, os vaqueiros procuravam ensinar quase tudo aos seus auxiliares. Dessa forma, 

aprendiam a: cozinhar, plantar, a colher, a vender, a curar, costurar, fazer redes, facas, portas, 

casas, dentre outras atividades, para que pudesse suprir o máximo possível, a carência de 

profissionais na região. 

No que remete às atividades de alta patente, não se ensinava aos subalternos, pois eram 

profissões reservadas aos fidalgos e seus filhos. Quando não havia estes profissionais na região, 

algumas profissões eram reservadas aos fazendeiros, como as de advogado, juiz e de médico. 
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Em outros momentos, usava-se uma dessas patentes, informalmente, para conferir aos 

fazendeiros um status superior.  

O avanço da pecuária tornou as fazendas mais habitáveis, transformando-as em vilas e, 

por conseguinte, em cidades.  Isso decorria da peregrinação do gado em todo sertão, em que os 

vaqueiros e outros ajudantes de menor patente, tinham que conduzir o gado de uma fazenda à 

outra, de uma vila e, até mesmo, a cidades que estavam nascendo durante o desenrolar do 

empreendimento colonial. O aumento da pecuária e a transformação das vilas em cidades geram 

a concentração do grande número de vaqueiros, resultando num trabalho excedente. Se antes, 

ser vaqueiro era uma profissão para poucos, com o advento da economia pastoril acelerou o 

processo de “comunização’, da profissão de vaqueiros, ou seja, agora são um grande número 

de pessoas sendo ou querendo ser vaqueiros no Nordeste Brasileiro. Dessa forma, o gado deixa 

de ser o pagamento do vaqueiro, surgindo o salário em dinheiro, como forma de recompensa 

do seu trabalho. “Contando com essa força de trabalho excedente, as fazendas deixaram 

primeiro, de pagar aos vaqueiros em reses, estabelecendo sistemas de salários em dinheiro, que 

computando o racho e a alimentação, pouco saldo asseguravam ao trabalhador” (RIBEIRO, 

2006, p. 312). 

Ao mesmo tempo em que surge a proletarização dos vaqueiros, constitui-se também o 

patrão capitalista, que não paga mais aos seus funcionários por reses, mas por dinheiro e pelo 

dinheiro. 

Os impactos na relação do patrão e do vaqueiro estabelecida por dinheiro rompem com 

a lógica do senhor, que se perpetuava antes, inclusive sobre os bens simbólicos, como o direito 

inquestionável sobre todas as propriedades individuais dos vaqueiros. Nesse momento, a 

propriedade deixa de ser um atributo pessoal, para ser associada a uma relação impessoal, em 

que o dinheiro é o ser abstrato que une interesses do patrão e dos vaqueiros. 

A proletarização também trouxe resultados negativos ao vaqueiro e para o sertanejo, 

uma vez que,seus salários em dinheiro não têm o mesmo valor que o gado tinha no tocante ao 

acúmulo de capital financeiro. O gado era um produto valorizado em todo o Nordeste Brasileiro, 

tendo em vista, era o capitalizador da vida social nordestina em termos sociais e simbólicos. Já 

o pagamento em dinheiro não tem a mesma representação social, uma vez que, se paga em 

salário fixo. Nesse caso, o salário pago não recompõe uma vida financeira adequada, já que o 

vaqueiro teria como responsabilidade continuar pagando a moradia e as suas despesas com 

alimentação, sobrando pouco ou nada, para seu acúmulo financeiro.  
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Para tornar essa realidade ainda mais complexa, surge o cultivo de outras culturas 

agrícolas, como a presença do algodão e o extrativismo pela coleta de palmas de carnaúba, para 

produzir cera e artefatos de palha. A presença desta cultura agrícola cerca-se os roçados, para 

confinar o gado também no sertão e para alavancar a agricultura. Inaugura-se para esta cultura 

agrícola, o regime de meação em que todo custo em dinheiro da produção, deveria ser incluído 

na conta do sertanejo e do vaqueiro. Sem espaço para o trabalho e com uma renda insustentável 

gerou-se um tipo de trabalhador emigrado, não mais vivendo do trabalho nos sertões, mas com 

outros trabalhos em regiões do Sul e Sudeste. 

 

Os sertões se fizeram, desse modo, um vasto reservatório de força de trabalho 

barata, passando a viver em parte, das contribuições remetidas pelos 

sertanejos emigrados para o sustento de sua família. O grave, porém, é que 

emigraram precisamente aqueles poucos sertanejos que conseguem alcançar a 

idade madura, com maior vigor físico, tendendo a fixar -se nas zonas mais 

ricas do Sul, aqueles nos quais a paupérrima sociedade de origem investiu o 

suficiente para alfabetizar e capacitar para o trabalho. Desse modo, o elemento 

humano mais vigoroso, mais eficiente e mais combativo é roubado à região, 

no momento preciso em que deveria ressarcir o seu custo social. (RIBEIRO, 

2006, p. 315) 

 

Esse emigrante mais qualificado do sertão, agora custeia sua família à distância, 

enquanto que os menos qualificados ficam no sertão, lidando com as adversidades que 

permeiam a seara nordestina. Nessa sociedade, do salário em dinheiro, pode-se afirmar o início 

da proletarização do vaqueiro e do patrão como fazendeiro.  

 Após esta debandada de pessoas para o sertão e sua posterior retirada, eclodiram-se as 

secas no século XIX, como outro fator degradante, em que para satisfazer as necessidades, 

sobretudo, em tempo de secas, se faziam longas jornadas, para trazer alimentos às famílias e 

aos animais, como farinha e milho. 

  

Era filho de um proprietário residente às margens do Assu, e possuindo muitas 

fazendas de gado nessa região. O velho era coronel de Milícias e com quem 

eu palestrava, era major no mesmo regimento. A seca era tão terrível que 

ameaçava fome e ele viera ao litoral comprar farinha para a família, 

conduzindo o carregamento nos sacos, com exceção de uma carga que 

continha milho para seus animais [...] esse homem que noutros tempos gozava 

todo conforto que essa região oferece aos de sua classe e riqueza, fora 

obrigado a fazer essa jornada, exclusivamente para salvar a vida de sua 

família. (KOSTER, 1942, p. 121-122) 
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 Nota-se que a equivalência entre senhor e vaqueiro pauta-se não pelo bem em si, mas 

pelo que se precisa, para atender suas diversas necessidades. Nesse contexto, nas brenhas do 

sertão, vivenciando as mesmas situações, entre os vaqueiros e fazendeiros não existia muita 

disparidade entre ambos, visto que, no que tange às necessidades, eles estavam na mesma 

esteira. Precisavam se alimentar, adquirir outros utensílios para fazenda. Para obter isso, faziam 

qualquer negócio, para lhe conferir e salvaguardar a sua sobrevivência e permanência na região.  

 Por outro lado, Ribeiro (2006) aponta que são as secas que conduziram 

emergentemente, à exigência de socorro e amparo do governo ao sertão.  Destaca-se, nesse 

momento, a relevância dos coronéis como mediadores entre o governo, os políticos e o povo 

flagelado da seca. Nessa posição, os coronéis controlam as terras, o gado e as posições de 

mando e promotor, das oportunidades de trabalho advindas do governo. Diante desse novo 

panorama, as relações do patronato assumem mais respeito e poder. 

 

As relações do sertanejo com o patronato se revestem de maior respeito e 

deferência, esforçando-se cada vaqueiro ou lavrador por demonstrar sua 

pestimosidade de servidor e sua lealdade pessoal e política. Temerosos de que 

qualquer atitude os torne malvistos, submetem-se a proibição de receber 

visitantes de outras fazendas e, ainda mais, de tratar com estranhos, além de 

toda uma série de restrições à conduta pessoal e familiar. Seu temor supremo 

é verem-se desgarrados, sem patrão e senhor que os proteja do arbítrio policial, 

do juiz, do cobrador de impostos, do agente de recrutamento militar. 

(RIBEIRO, 2006, p. 316) 

 

 

Segundo o autor, toda essa opressão ao sertanejo e ao vaqueiro resulta numa única saída 

de combate à elite dominante, através do banditismo e do fanatismo religioso, que imperou 

sobressalentemente neste período. Como a vida desses sertanejos era injusta, resolve-se fazer 

justiça com as próprias mãos, tendo cada componente do bando, uma justiça moral para entrar 

no cangaço, com vestes de vaqueiro, e para executar sua justiça, a saber: honra pessoal, familiar 

ou de agravos ao devido potentado local. Parecia, segundo o autor, que toda injustiça, embora 

a causa da justiça fosse variada, deveria ser executada quando fosse lavada pelo sangue.  

O fanatismo religioso surge como outra ferramenta de combate, dos injustiçados na 

terra, ao dedicar a vida pela fé terão sua justiça com a glória de Deus. Tudo isso, alimentado 

pela crença messiânica, de que um salvador irá salvá-los da injustiça e da pobreza. Como 

exemplo, as revoltas no sertão nordestino, dentre elas, a de Canudos realizada por Antônio 

Conselheiro, que fora debelada pelo Exército Brasileiro, em sua quarta expedição contra os 

revoltosos. 
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Ao mesmo tempo em que percebe o sangue correr nas veias do sertão nordestino, 

Ribeiro (2006) percebe que as transformações históricas e sociais na sociedade dão outra 

dinâmica à sociedade vigente. Mudanças estas decorrentes, sobretudo, a partir da década de 

trinta, do século XX em diante, quando o Brasil começa pelo desarme dos patrões coronéis, 

pelo Governo Federal, uma vez que, “as fazendas começam a ser cortadas por estradas 

percorridas, por caminhões que conduzem mercadorias, gente e ideias, ao mesmo tempo em 

que, eram atingidos pela difusão radiofônica e pelos cinemas das vilas, que vão familiarizando 

o sertanejo com o grande mundo externo” (RIBEIRO, 2006, p. 324). 

Esse desarme só ocorreu do ponto de vista dos coronéis, uma vez que, o monopólio da 

terra, pelo enquadramento socioeconômico não permite alteração da vida desigual, 

permanecendo até os tempos mais atuais, pelos chamados latifundiários. Assim, a permanência 

dos sertões pastoris favorece ao latifundiário, que torna o sertanejo ainda mais dependente dele, 

tornando-o, como o vaqueiro, um agregado ou parceiro que cultiva terra alheias por meação. 

Nesse pantheon, o vaqueiro, assim como o sertanejo vivem numa condição de vida apenas para 

obter o mínimo vital necessário, tornando-se seres transitórios, que podem ser desalojados a 

qualquer hora e momento, pelo senhor das terras e do gado. 

Até a década de 80, com a modernização das cidades, provocadas pela industrialização, 

o aumento do comércio e dos serviços prestados à sociedade, mecanizou a produção, dinamizou 

o comércio e diversificou os serviços. Os deslocamentos das pessoas com transportes mais 

rápidos, como carros e caminhões, ao invés de cavalos, é um exemplo desta mudança. Isso 

remete a mudança no patronado, que deixa de ser exclusivamente pecuarista, para ser 

industriário, comercial e de serviços. Essa mudança não significa a retirada de cena do 

patronato, mas a sua reconfiguração, baseada no domínio dos patrões de fazenda e da indústria.  

Nessa conjectura, a vaquejada antes vista como brincadeira, passa a ser substituída pela 

vaquejada como um negócio, capitalizada por mais participantes das cidades, do que do campo, 

recriando-a como evento esportivo, do universo rural e urbano. Dessa maneira, vaqueiros e 

patrões podem ser advindos não só do campo, mas das cidades que participam e reelaboram a 

competição. O vaqueiro e o cavalo passam a ser vistos, como uma estrela a ser disputada, pelos 

patrões na busca do melhor vaqueiro e cavalo competidor. O vaqueiro e o cavalo se tornam 

capitalizadores de status, prestígio e de recursos financeiros para o patrão. Por sua vez, o patrão 

tem lucro imediato em cavalos, na promoção de festas e na realização das competições, nos 
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parques de vaquejada. O vaqueiro funciona, nesse cenário, mais como um valorizador dos bens 

materiais e simbólicos do patrão, do que da sua realização material e simbólica.   

Para saber mais desse processo, se faz necessário conhecer a trajetória histórica das 

vaquejadas. 

 

2.2 A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DAS VAQUEJADAS 

 A proposta desse tópico é elucidar sobre a trajetória histórica da vaquejada, apontando 

para sua transição, de uma vaquejada na fazenda, para a vaquejada como negócio e esporte. 

Apesar da historiografia, apontar a existência das fazendas de gado vacum e cavalar, 

presentes no íntimo dos sertões, desde meados do século XVII, conforme salienta Puntoni 

(2002), a prática de correr boi, tem seu marco inicial nas festas de apartação do gado,15 no final 

do século XIX, conforme frisam os autores folcloristas, literatos e romancistas, Cascudo (1954, 

1956, 1976, 2000, 1984), Bezerra (1978), Alves (1986), Lamartine, (1965) e Lamartine de 

Faria, (1980). Segundo tais autores, o período das apartações, ocorria após o inverno, 

principalmente no fim do mês de junho, comumente os vaqueiros, advindos de várias fazendas, 

eram representantes dos fazendeiros16.Dezenas de vaqueiros passavam dias reunindo o gado 

disperso nas várzeas, guiando o boi ou o novilho atrevido, de pontas afiadas.  Isso leva-nos a 

acreditar, que a corrida atrás do boi pelo rabo, não aconteceu de repente, mas se deu por um 

longo processo de aprendizagem e de adequação dos vaqueiros às condições ecológicas do 

sertão e ao próprio trato com o gado. 

Defronte as adversidades da mata espinhosa, os vaqueiros desenvolverem roupas de 

couro, intitulada armadura de couro, para se proteger e capturar o boi. Revestidos pela couraça, 

os vaqueiros evitavam muitas contusões nos espinhos, diminuíam os impactos nas batidas de 

cabeças em galhos e se resguardavam de picadas de cobras e de outros animais. Por outro lado, 

usando a vestimenta naquele sol escaldante, lhe causava muito calor, transmitindo uma 

sensação térmica no corpo, superior a temperatura ambiente. Contudo, entre o incômodo do 

calor escaldante e a possibilidade de se proteger aos impactos, sobretudo, da caatinga do sertão, 

o vaqueiro preferiu esta última, para garantir sucesso em seu trabalho cotidiano. Conduzidos 

com sua vestimenta e com seu cavalo, o vaqueiro procurava realizar sua atividade transportando 

                                                           
15 Apartações, segundo os autores regionalistas, significam separar, marcar o gado dos diversos fazendeiros. 
16 Neste período, os fazendeiros comandavam suas fazendas à distância, sem nem mesmo conhecer seus animais, 

pois, tudo funcionava pela confiança depositada no vaqueiro e não por uma regra contratual formal.  
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o gado de uma região para outra, para se alimentar no pasto e, ainda, corria atrás dele, para 

separá-lo e marcá-lo.  

 Quando o animal se desgarrava do rebanho, os vaqueiros em velocidade com seu 

cavalo usavam a vara ferrão17, como estratégia para diminuir o ímpeto do boi. A vara com 

aproximadamente 6 metros, não era grossa, mas era forte o suficiente para aguentar o peso de 

um boi, pois não se quebrava, quando era usada nesta atividade. Os vaqueiros disparavam em 

velocidade, para interceptar o animal introduzindo-a entre as pernas do boi, para derrubá-lo ao 

solo. O animal ao ser interpelado entre suas pernas caía de forma desgovernada, com a cabeça 

no solo hostil e espinhoso da caatinga, podendo causar até o falecimento do boi. A derrubada 

do boi pela vara colocava mais em risco a vida do animal, pelo seu tombo violento na caatinga. 

Além disso, também correr em velocidade com uma vara na mão, em espaço fechado da 

vegetação da caatinga, tornava ainda mais difícil se desviar dos obstáculos presentes nos galhos 

e, simultaneamente, se posicionar de forma eficiente, para frear a corrida do boi.  

Vista essa dificuldade, os vaqueiros desenvolveram outra técnica, na intenção de parar 

o boi desgarrado e capturar o animal. Os vaqueiros montados em seus cavalos interceptavam o 

boi em velocidade, puxando pela cauda para o lado. Ao ser deslocado dessa maneira, o boi caía 

com seu flanco, debruço ao chão e com suas patas, na maioria das vezes, para cima. Essa 

intervenção, mesmo sendo violenta, conduzia a queda do animal sobre o solo, de forma mais 

lenta e controlada, diminuindo assim, o impacto de contusão e de óbito do boi. Então, enquanto, 

a apartação era divisão do gado entre fazendeiros, a derrubada do boi foi uma técnica criada 

pelos vaqueiros, decorrente do campeio, para obterem sucesso no domínio da boiada. Uma vez 

adaptada e aprovada pelos vaqueiros e fazendeiros, essa forma de lidar com os bois, se tornou 

conhecida na região do sertão brasileiro, como pega do boi no mato, caracterizando o marco 

inicial na constituição da vaquejada. 

Como as investidas, em curso no mato do sertão não eram fáceis, quem conseguia pegar 

um boi, chamado de fugido, era visto como herói, macho e corajoso, conforme enfatiza os 

autores literatos,18 folcloristas, historiadores e romancistas, como Alves (1986), Bezerra (1978) 

                                                           
17O termo vara de ferrão é o utensílio usado para derrubar o boi ao solo. 
18 Nas obras de cordéis essa representação folclórica do vaqueiro herói, macho e valente permaneceu por muito 

tempo no imaginário local, a saber: “O Vaqueiro que Brigou com Lampião” de Abaeté (2007), “As Bravuras de 

um Vaqueiro na Fazenda” de Carlos (1980), e “O Vaqueiro Misterioso” de Varela (2007). No campo da literatura 

regional convém ressaltar que também constrói um perfil heroico 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 nas obras literárias “Vidas Secas” de Ramos (1989), “O Quinze” de Queiroz 

(1989), e “O sertanejo” de Alencar (1987), dentre outras. 
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e Cascudo (1984). Embora estas narrativas, muitas vezes foram relatadas por tais autores, para 

exaltar demasiadamente os vaqueiros, numa busca para estigmatizá-los, há certa realidade nesta 

assertiva. Isso decorre do próprio processo de sua constituição, levando-se em consideração 

que, os feitos dos vaqueiros se justificavam em suas narrativas e práticas, à medida que estes 

personagens, em sua empreitada inicial, eram esquecidos nos átrios do sertão. Nesse contexto, 

provavelmente, a associação da pega do boi no mato, com a representação do vaqueiro herói, 

macho e desbravador, teria se tornando tão importante, que procuraram realizar essa prática, 

em frente às fazendas, como forma de adquirir um bom desempenho na captura do boi fugido. 

Uma vez consolidada a reunião de vaqueiros e de populares no fim da tarde, em frente 

às fazendas, era uma forma naquele momento, de contar e de afirmar seus feitos, nas capturas 

dos animais, não só com palavras, mas com atitudes. Assim, puxando bois pelo rabo, em frente 

às fazendas, demonstravam para os que não viram como ocorriam aquelas empreitadas, nas 

capturas dos animais no mato. Essas investidas representavam em parte, uma busca para lhe 

conferir status social, diante dos demais vaqueiros da sociedade local e dos próprios 

fazendeiros.  

 

O vaqueiro que conseguia pegar um barbatão tinha direito de correr quatro 

touros no pátio [...] Se os fazendeiros não quisessem dar o gado para correr 

morão, aos vaqueiros, não tinha interesse de pegar o gado para as apartações 

[...] quando se falava vai haver apartação em tal lugar, já se sabia que haveria 

corrida de morão. (ALVES, 1986, 17-18) 

 

 

Observa-se que a pega do boi no mato passou a ser condicionada a corrida no pátio das 

fazendas, passou a ser a verdadeira exibição de força ágil, provocadora de aplausos e criadora 

de fama, sob as regras da tradição vaqueira. E isso fez os vaqueiros “obrigarem” os patrões a 

dá bois para correr em frente às fazendas. Essa condição, os fazendeiros já antes da pega do boi 

em si, garantia quatro bois a cada vaqueiro, que pegasse um boi barbatão. Partindo do 

pressuposto de que os fazendeiros controlavam as fazendas à distância, acredito que esta 

“cessão”, foi uma estratégia adotada por eles, para garantir vaqueiros motivados e sob seu 

controle, para que a pecuária continuasse se afirmando no sertão. Se fizesse o contrário, talvez 

não acabasse com a pecuária, mas provocaria um desmantelamento da rede de fazendas, já 
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instaladas e de profissionais vaqueiros, já adaptados e preparados para enfrentar as adversidades 

do sertão, como as guerras com os indígenas e com o clima da região, que era seco, áspero e 

ralo.  

O fim dos conflitos com os indígenas em meados do século XVII e o fim dos 

aldeamentos no século XVIII fez com que a pecuária se interiorizasse nos sertões, como fonte 

econômica, possibilitando outra conotação, com a chegada do fazendeiro do litoral nas 

fazendas. Uma delas era que, melhorada as condições de vida (referentes à guerra), concluía-se 

em parte, “os medos do sertão’. Alguns homens mais resolutos levaram as famílias para as 

fazendas, temporária ou definitivamente. Logo, apareceriam casas sólidas, espaçosas, de 

alpendre hospitaleiro, currais de mourões por cima, dos quais se podiam passear, bolandeiras 

para o preparo da farinha, teares modestos para a fabricação de redes ou pano grosseiro e 

engenhocas, para preparar a rapadura. 

Além destas possibilidades de produção, a presença do fazendeiro, próximo aos 

vaqueiros, trouxe ainda mais importância a esses personagens, tendo em vista, que podia lhe 

conferir status social, concedido diretamente pelo dono das fazendas. Os vaqueiros tendo um 

“palco armado,” com seus alpendres de palha de carnaúba e sob o olhar dos fazendeiros, colegas 

de profissão, auxiliares e populares, fizeram com que a pega do boi, em frente às fazendas fosse 

se concretizando de tal maneira, que os fazendeiros começaram a ofertar prêmios, ao melhor 

vaqueiro puxador do boi. Logo, aquela simbiose de pessoas, animais e frequentadores fizeram 

com que alavancasse a festa, como espaço comemorativo daquelas conquistas e das que eram 

contadas em conversa de roda. O evento unia, ao mesmo tempo, as competições e os encontros 

festivos, com cânticos de viola e aboios. Os cânticos de viola eram demonstrados pela disputa 

entre os cantadores, que deviam ganhar do outro, nas suas rimas construídas no momento da 

canção. Perdia a disputa, quem se perdia na rima, demonstrando não ter mais domínio e 

conteúdo para continuar construindo rimas. Por sua vez, os aboios apresentavam vários 

sentidos, que era acalmar e orientar o gado, assim como, servia para contar suas histórias e suas 

vivências no sertão. 

Essa prática cultural enfrentara alterações, ao passo que o cenário das fazendas foi 

alterado, sobretudo, pelas ocorrências de secas contínuas, nesse período, que flagelavam muito 

os gados e causavam muitos prejuízos aos fazendeiros. E foi no final do século XIX e no início 

do Século XX, que a troca de “culturas de produção” substituiu, estrategicamente, a pecuária, 

como fonte econômica exclusiva, pelo plantio do algodão no Seridó e em algumas cidades do 
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Rio Grande do Norte, a saber: Mossoró, Jardim do Seridó, dentre outras, conforme destacam 

Lamartine de Faria (1980) e Cascudo (1984). Como o algodão no sertão demandava grandes 

extensões de terra, houve a necessidade de cercar as fazendas, para proteger a nova cultura 

agrícola do gado, que era criado solto.  

As transformações para o cercamento das fazendas, também foram decorrentes das 

mudanças no manejo do gado, que inovaram a pecuária, 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) 

 

 

  Todo este processo de mudança resultou no fim da pecuária extensiva19, gado criado 

solto no mato, e na introdução da pecuária intensiva20, gado criado em fazendas cercadas. Com 

a presença da nova forma de lidar com o gado em pequenas extensões de terra trouxe 

implicações para o vaqueiro, o fazendeiro e para a vaquejada.  

  O vaqueiro deixa de receber o pagamento do seu trabalho em gado e passa a receber 

salário em dinheiro. Se antes, o vaqueiro podia se tornar patrão, pelo fato de receber muitas 

reses como salário, agora esta condição estava mudando. O salário fixado o tornava ainda mais 

dependente do patrão, assim como, o patrão passava a ter mais controle e domínio do vaqueiro. 

Em síntese, a mudança de culturas e de evento tornava o vaqueiro menos livre e mais 

                                                           
19A 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.   
20A pecuária intensiva se desenvolve pelo cercamento e acompanhamento contínuo do boi durante todas as suas 

fases de evolução. 
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dependente do patrão, tendo este, às rédeas do controle e da confiança, mais próximas das suas 

mãos, do que outrora.  

A vaquejada sofre alteração na pega do boi no mato, à proporção que a pecuária 

intensiva permitiu que os vaqueiros começassem a construir currais, para cuidar do gado. 

Assim, passaram a utilizar este espaço para derrubar boi, substituindo a apartação pela 

vaquejada de morão21. Por ser um momento de recreação dos vaqueiros, havia muito mais 

interesses em brincar na derrubada dos bois, do que valorizar a criação de regras mais 

específicas nas vaquejadas. O que havia de regra era apenas derrubar boi, no espaço do curral 

mais próximo, do lugar da saída do animal. Quem conseguisse fazer isso, era consagrado 

vencedor da vaquejada.  

Com o acirramento da competição e o aumento de vaqueiros participando do evento, foi 

preciso criar novas regras nas vaquejadas de morão, instituindo que, o vaqueiro não deveria 

mais derrubar o boi logo no início da saída do curral. A regra agora era de que o boi, ao sair do 

curral deveria ser caçado pelo vaqueiro e arrastado pelo rabo, até uma faixa localizada no final 

da pista de competição. Essa técnica era conhecida como de arrasto, na qual empreendia o uso 

de muita força física do vaqueiro e do cavalo, para conduzir o boi até aquela faixa.  

Segundo os relatos dos vaqueiros contemporâneos, a competição de morão22 passou a 

ser executada pela derrubada do boi entre duas faixas, se tornando um referencial histórico para 

o seu próprio desenvolvimento. Destarte, o vaqueiro começava a puxar o boi fora das faixas e 

o soltava no seu interior. Esse tipo de vaquejada trazia alguns elementos da pega de boi, como 

a puxada do boi pelo rabo, em qualquer lugar, as vestes de couro e a presença do vaqueiro de 

fazenda nas vaquejadas. A pontuação desse tipo de competição era contabilizada, de acordo 

com quem fizer isso mais próximo possível da entrada do boi, na pista de corrida. Por outro 

                                                           
21Vale salientar, com o surgimento dos currais a vaquejada obedece à mesma sazonalidade do período anterior, 

tendo em vista, que é o momento mais adequado para engordar o gado da região nordeste, ou seja, as vaquejadas 

no Sertão nordestino realizam suas competições, conforme a sazonalidade local, no sentido que o boi se encontra 

mais gordo e mais preparado para correr na vaquejada. No entanto, quando os patrões querem fazer vaquejada fora 

deste período sazonal, obriga-se a trazer gado de Estados brasileiros com sazonalidades diferentes daquelas vividas 

no Nordeste, especialmente aqueles animais advindos do Pará e do Norte do Brasil. Fazendo isso, contratam-se 

caminhões para conduzir o gado até o Nordeste. Alega-se também, que o gado mais pesado que corra ao fim da 

competição, chamado de disputa, geralmente é mais gordo e, portanto, preparado para ir ao abate nos frigoríficos 

ao final da competição. 
22Convém 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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lado, o boi podia correr para frente e para trás. O que era válido era que o vaqueiro “puxasse o 

animal,” para o chão. 

Na década de 70 do século XX que Alves (1986) utiliza a terminologia esporte de 

vaquejada em lugar de competição de morão, para demonstrar que estava surgindo um novo 

estilo na vaquejada, como prova de um evento produzido por citadinos. Tais transformações se 

revelaram, a partir do momento que a realidade urbana foi se concretizando, assumindo uma 

lógica diferente da que ocorria na época das apartações, em que os vaqueiros em sua maioria, 

já eram advindos das cidades, assumindo a categoria de esporte. 

Nesta conjuntura, as transformações demonstram que 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 e agora como esporte, 

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. Quando se trata dos 

personagens advindos do universo urbano para as competições, são “concorrentes da vaquejada, 

que raramente são vaqueiros, pois pertencem aos níveis letrados e dominadores. [...] “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. 15; 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 ideia da vaquejada conectada ao universo do 

passado, apontando para conotações diferentes, das que foram privilegiadas em determinados 

estudos, associados a vaquejada-espetáculo, 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.  Poucos teorizam sobre o aspecto da relação entre vaqueiros e 

patrões que existiu no passado. Quando fazem isso, remetem às ideias de confiança e respeito 
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entre patrões e vaqueiros, como fatores primordiais para a manutenção e desenvolvimento da 

pecuária no sertão, bem como, da própria vaquejada. Ao abordar sobre a vaquejada, sempre a 

vislumbram, como espaço da brincadeira e nunca como um negócio, associado a uma tradição. 

Apesar de que, em parte houvesse uma visão congelada no tempo da vaquejada, pelos 

historiadores e folcloristas, eles reconhecem este evento, se tornando uma atividade, vista como 

esportiva. Constatado isso, se cria as condições básicas para a passagem da vaquejada de 

fazenda, para chamada vaquejada como negócio, na década de 80 e 90 (BARBOSA, 2006). 

Assim, na intenção de dinamizar a vaquejada ainda mais para atrair competidores e facilitar o 

ritmo da competição, criaram-se regras mais específicas para as competições. A mudança mais 

importante nas regras foi a de que o boi puxado, não pode nem cair e nem tocar as faixas, mas 

sim, cair entre as faixas situadas no fim da pista de competição. Essa alteração modificou a 

corrida do vaqueiro na pista de vaquejada, obrigando ao competidor utilizar a força física, 

associada à técnica mais apurada, na condução e execução da derrubada do boi entre as faixas, 

composta entre si de 09 metros de comprimento. 

  A partir deste período, a vaquejada assume maior popularidade e mais sofisticação, 

como ramo do negócio na sociedade, sobretudo, no âmbito das cidades. Isto se revela, pela forte 

influência da indústria cultural na sociedade, que utiliza a cultura da vaquejada, como fator 

comercial, na intenção de produzir capital, através das diversas mídias, a saber: rádio, TV, 

jornal impresso e digital23. Surge, neste contexto, o Programa “Valeu o Boi” da TV Cabugi24, 

como fenômeno midiático no Rio Grande do Norte, “vendendo” as vaquejadas, como esporte 

nordestino. É neste período, que a vaquejada se torna um negócio, marcado pela sua 

popularização, através da mídia escrita, falada e visual, pela criação dos parques de vaquejada 

e com o advento das bandas de forró, (BARBOSA, 2006). Conforme este autor, a vaquejada 

deixa de ser, apenas, uma brincadeira restrita ao universo da fazenda e passa a ser reinventada, 

como negócio e como espetáculo. 

É de grande valia lembrar, que a vaquejada não é um fenômeno exclusivo dessa 

passagem da fazenda à cidade, e reinvenção do urbano e rural junto. O rodeio semelhante à 

vaquejada em seu processo histórico e cultural, em que pessoas da cidade, seja tendo relação 

                                                           
23Sobre a divulgação digital veja no anexo A os cartazes das vaquejadas visitadas. 
24 Hoje este Programa foi reinventado e está acontecendo semanalmente na Tv Pontegi de Natal, afiliada da Tv 

Bandeirantes. Em Mossoró, tem o Programa Clube do Vaqueiro, realizado semanalmente, pela Tv por assinatura 

TCM. Ainda vale ressaltar, que existem diversos programas de rádio e jornais impressos e digitais, que dão 

destaque à vaquejada toda semana. 
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com o universo rural ou não, reinventam este “mundo sertanejo”, através de competições e de 

festas. O que apareceu também comum ao rodeio, foi à comercialização da vaquejada 

organizada de forma empresarial, a festa de forró estigmatizada como sertaneja, a presença de 

patrões patrocinadores como pessoa física e jurídica. A diferença entre a vaquejada e o rodeio 

ocorre, talvez, atrelada ao sentido do cowboy caipira paulista, reinventado por uma elite dos 

filhos de fazendeiros do interior de São Paulo, que tentam reproduzir o estilo americano no 

Rodeio (PAULA, 1998, 2007). Contudo, a vaquejada embora, não seja uma ilha fechada sem 

influências externas, não há essa reprodução direta do contexto americano no Nordeste 

brasileiro. Também no rodeio brasileiro, há particularidades culturais como a produção do 

nosso mundo caipira no contexto americano e vice-versa. 

Outra característica que distingue os dois eventos se refere ao quantitativo das 

premiações. As vaquejadas ofertam premiações inferiores as que são oferecidas nos rodeios. Se 

em um rodeio a premiação pode chegar a R$ 1000000,00 (um milhão de reais), em vaquejadas 

chegam a R$ 300000,00 (trezentos mil reais). Nota-se o triplo de investimento de um evento a 

outro, tomando assim, conotações diferentes no que se refere ao poder e influência da indústria 

cultural em ambos. 

Na vaquejada, especialmente os vaqueiros e patrões, mesmo tendo em seu cenário a 

indústria cultural e os elementos midiáticos de ordem até global, constroem um tipo de 

padronização, voltada para o contexto local e regional como linguagens, estilos de se vestir, 

competir e de fazer amizades. Dessa forma, o tipo de indumentária do vaqueiro, que corre 

vaquejada é diferente do passado, que era composta de couro como gibão, calças, luvas, botas, 

parapeito. Hoje, o estilo citadino se confunde literalmente ao da fazenda, como botas, o boné, 

as calças jeans e camisa xadrez ou camiseta. Esse estilo foi percebido, na visita feita ao sítio do 

patrão Fábio e do vaqueiro Luiz da Velha, em Mossoró. No dia em que estava no sítio, ao tentar 

andar a cavalo, com eles, Luiz disse: “é melhor trocar os tênis pelas botas e usar boné”.  Isso 

foi visto também na conversa com Ednor que acrescentou ao negócio a roupa estilosa do 

vaqueiro atual, dizendo ao se referir a mim: “quando for na próxima vez venha de botas e com 

calça adequada, para andar nos cavalos. Se você andar e gostar lhe vendo um cavalo.” 

Nos relatos, observam-se dois significados que se complementam na simbolização dos 

vaqueiros, a saber: as vestes e o negócio.  No primeiro relato, percebi que a indumentária dos 

vaqueiros representava a ideia de que, para andar como vaqueiro, estes instrumentos são mais 

demarcadores de identidade, do tipo de vaqueiro citadino, da atualidade, do que protetores a 
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sua prática, como competidor. Por sua vez, no segundo, percebo que o informante demonstrou, 

nesse discurso, não ser, apenas, um vendedor do estereótipo dos vaqueiros de vaquejada 

contemporâneos, mas também, apresentou ser um homem de negócio, como ocorre entre estes 

personagens, no cotidiano dos participantes da vaquejada.  

 Ainda é mister salientar, que os discursos apresentados, são propagados pela 

necessidade dos seus produtores tentarem reproduzir a vaquejada, como um fenômeno 

específico local, para diferir dos outros eventos afins, que se apresentam nos cenários nacionais 

e internacionais, como a paleta25 no Rio Grande do Sul, o rodeio e a corrida de argolas, que são 

tradicionais no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte, dentre outras competições. 

              Estas alterações perpetuadas pelo universo citadino solidificaram, ainda mais, a 

vaquejada como negócio, através dos empresários no ramo da comunicação escrita, falada e 

televisiva. Se por um lado, a mídia trouxe a vaquejada e seus personagens à cena pública, 

beneficiando no aumento dos participantes no evento, como vaqueiros, patrões e frequentadores 

no evento, por outro lado, demonstrou para toda a sociedade a relação de conflito entre os 

competidores e os animais, questionada pelos ambientalistas.  

 Uma das críticas dos ambientalistas26 é que a vaquejada, como evento tradicional é 

usada para esconder a face da violência contra os animais. Apontam que as vaquejadas 

provocam maus tratos aos animais, apresentando-a pelo ponto de vista da violência e da a-

culturalidade, ou seja, a vaquejada seria um comércio, para apenas ganhar dinheiro na festa e 

nas competições, relegando os animais ao segundo plano. Por essa ótica, as vaquejadas não 

teriam sentido algum como expressão cultural.  

 Contrapondo o discurso ambientalista, os vaqueiros, patrões e admiradores apresentam 

a vaquejada como evento tradicional da cultura e como uma tradição transmitida de geração a 

geração, associada ao esporte e ao negócio. Os patrões, vistos como mais poderosos, saíram em 

defesa dos vaqueiros e das vaquejadas afirmando que estas são fonte de renda para vários 

trabalhadores, como também, tratam-na como uma cultura. Rebatem os incidentes de violência 

                                                           
25Paletear é quando os dois peões prensam o novilho com as paletas dos cavalos, cada um de um lado, quase 

espremendo o novilho. Neste tipo de competição os conjuntos (cavalo e cavaleiro formam um conjunto) trabalham 

em duplas e do começo até o primeiro fardo de feno eles deixam o novilho correr, entre o primeiro e o segundo 

fardo eles devem "paletear" o novilho, e entre o segundo fardo e o fim da raia, eles devem entrar na frente do 

novilho e fazê-lo voltar. Na volta eles devem paletear o novilho novamente e levá-lo à mangueira. 
26 Vale ressaltar que graças às lutas dos ambientalistas, o trato com os animais melhorou significativamente, 

conduzindo aos organizadores das vaquejadas ofertarem condições mais adequadas ao bem-estar dos animais. Um 

exemplo disso, é a exigência da presença nas vaquejadas, além da vigilância sanitária e a polícia ambiental, os 

fiscais do bem-estar animal para fiscalizar e punir os competidores que não obedeceram o cuidado saudável dos 

animais. 
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aos animais, mostrando que eles regrediram, quando analisados em seu processo histórico. 

Alegam que, se antes arrastava o animal pelo rabo, por um longo percurso, hoje apenas puxa o 

rabo, na sua derrubada final. No passado, se esporava o cavalo, arrancava o rabo e dava choque 

no boi. Atualmente, são proibidas estas práticas. 

 Em termos jurídicos há dois lados da mesma moeda na Constituição Federal de 1988 no 

que remete a (i) legalidade da vaquejada. Evidencia-se, desse modo, na realização das vaquejadas, 

a colisão entre o princípio da livre manifestação cultural, presente no artigo 215 da Constituição 

Federal Brasileira, e o dever de proteção ambiental do Estado, ou mesmo o princípio da não 

submissão dos animais a maus-tratos, constante no artigo 225 da mesma norma supracitada 

anteriormente.  

A aparente lacuna na legislação federal, quanto à possibilidade ou vedação da prática 

das vaquejadas, dá margem à edição de leis27 contraditórias ao artigo 225, no âmbito do governo 

federal, dos estados e municípios, a saber: em 12 de abril de 2001 foi sancionada pelo Presidente 

Fernando Henrique Cardoso, a Lei 10.220 que institui normas gerais relativas à atividade de 

peão de rodeio, de vaquejada e de esportes equinos, equiparando-o a atleta profissional. Em 29 

de agosto de 2008 foi sancionada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Lei 11.797 que 

institucionaliza o Dia do Vaqueiro, embora este dia seja comemorado em outras datas em várias 

regiões do Brasil. Já em 15 de outubro de 2013 foi sancionada, pela Presidenta Dilma Rousseff, 

a Lei 12.870 que regulamenta a profissão de vaqueiro de fazenda, reconhecendo dentre outras 

coisas, o papel para treinar animais para eventos esportivos.  

 Em face aos espaços regionais o Estado de Roraima e o Estado do Ceará, 

respectivamente, aprovaram as Leis 900/2013 e 15.299/2013, regulamentando a vaquejada, 

como atividade desportiva e cultural. Seguindo essa mesma lógica de argumento no Rio Grande 

do Norte a luta em defesa da vaquejada impulsionou vários patrões e vaqueiros. Em 2015, o 

Prefeito de Caicó-RN regulamentou a vaquejada local, como esporte. 

 No entanto, estas leis mesmo sendo aprovadas continuaram sendo questionadas com 

mais intensidade pelos ambientalistas e demais críticos da vaquejada, que alegaram a sua 

inconstitucionalidade. Esse imbróglio atingiu seu ápice quando a lei que liberava a vaquejada 

no Ceará, especificamente, em Fortaleza foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). 

Segundo eles, essa atividade causa sofrimento aos animais e, dessa forma, fere a Constituição 

no que cabe a preservação do meio ambiente. Ainda que focada no Estado, a decisão abrangia 

                                                           
27Veja estas leis federais, estaduais e municipais que regulamentam a vaquejada nos anexos B, C, D, E, F, G e H. 
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todo o país, possibilitando a punição dos organizadores das vaquejadas por crime ambiental 

e maus tratos a animais. 

 Diante desta perspectiva exposta, há todo um processo de luta para conferir 

legitimidade a vaquejada. Por isso, desencadeou manifestos em defesa da vaquejada em várias 

cidades do Brasil, como por exemplo, em Mossoró e Brasília em 2016. 

 

Foto 01: Manifesto em Defesa da Vaquejada em Mossoró-RN 

 

Fonte: acervo particular de Francisco Janio Filgueira Aires, 2016 

 

Foto 02: Manifesto em Defesa da Vaquejada em Brasília-DF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo particular de Elielton Lopes/G1, 2016 
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 Das várias investidas jurídicas e políticas, realizadas pelos vaqueiros, mas encabeçada 

por patrões e pela bancada ruralista,28 nota-se a defesa do vaqueiro e da vaquejada, ou seja, são 

patrões reconhecendo a importância dos vaqueiros e da vaquejada como negócio. O desfecho 

favorável aos patrões e aos vaqueiros de vaquejada deu-se com a aprovação e, posteriormente, 

sanção, do Presidente Michel Temer, da Lei Nº 13.364, de 29 de novembro de 2016, que elevou 

o Rodeio, a Vaquejada, bem como as respectivas expressões artístico-culturais, à condição de 

manifestação cultural nacional e de patrimônio cultural imaterial. 

 Das mudanças processadas historicamente nas vaquejadas, o modo de competir, o 

investimento financeiro e as regras foram as que mais influenciaram definitivamente no modo 

de ser vaqueiro e patrão. 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 e patrões conduziram práticas que apontavam para modos de 

vida, mesmo que, seja privilegiando um modo de competir numa época, mais do que em outra, 

como brincadeira e depois como negócio. Para conhecer essas transformações do negócio, 

apontadas na vaquejada-espetáculo, apresentar-se-á a seguir, a organização social do evento no 

parque de vaquejada Porcino Park Center. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Atualmente, a bancada ruralista tem grande influência nas decisões políticas no Congresso Nacional. 



65 
 

3 “CORRENDO BOIS NAS VAQUEJADAS DE MOSSORÓ” 

 

 Caminhões chegando, cavalos descendo, bois no cercado, frequentadores no evento, 

vaqueiros e patrões preparados e pista pronta para competir, inicia-se a abertura das porteiras, 

para a realização do espetáculo da vaquejada. Assim, como uma espécie de ritual coletivo, foi 

visto que estas práticas tem sido comuns em todas as vaquejadas visitadas em Caicó, Currais 

Novos e em Mossoró. Antes de adentrar ao campo social29 da corrida aos bois, entendido como 

espaço não físico, mas como lugar na constituição das relações de forças entre patrões e 

vaqueiros, que se relacionam a partir dos diferentes capitais acumulados (capital econômico, 

capital cultural, ou capital social, o pertencimento a um grupo social, uma família distinta), é 

importante situar, espacialmente, a região de Mossoró no mapa abaixo. 

 

Figura 02: Figura do Espaço Geopolítico de Mossoró 

 

Fonte: jotamaria-geografia.blogspot, 2017. Acessado em 

http://jotamaria-geografia.blogspot.com.br/2012/04/limites-do-municipio-de-mossoro.html 

 

 Mossoró situa-se na chamada capital do Oeste Potiguar, a 281 km de Natal. Localizada 

entre duas capitais, Natal e Fortaleza, às quais são ligadas pela BR-304, é uma das principais 

cidades do interior nordestino. Ocupa uma área de aproximadamente 2 100 km², sendo o maior 

município do Estado em área. Em 2017 sua população foi estimada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, em 295, 619 mil habitantes, sendo o segundo mais populoso do Rio 

Grande do Norte. O município é o maior produtor em terra de petróleo no país, como também, 

                                                           
29Campo seria um espaço de relações entre grupos com distintos posicionamentos sociais, espaço de disputa e jogo 

de poder. Segundo Bourdieu, a sociedade é composta por vários campos, vários espaços dotados de relativa 

autonomia, mas regidos por regras próprias. Na vaquejada campo social é o contexto de disputas existentes entre 

vaqueiros e patrões na competição. 

http://jotamaria-geografia.blogspot.com.br/2012/04/limites-do-municipio-de-mossoro.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_(Rio_Grande_do_Norte)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fortaleza
https://pt.wikipedia.org/wiki/BR-304
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Rio_Grande_do_Norte_por_%C3%A1rea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Rio_Grande_do_Norte_por_%C3%A1rea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Rio_Grande_do_Norte_por_popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Rio_Grande_do_Norte_por_popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
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de sal marinho. A fruticultura irrigada, voltada em grande parte para a exportação, também 

possui relevância na economia do Estado, tendo um dos maiores PIBs per capita da região. As 

festividades realizadas na cidade anualmente atraem uma enorme quantidade de turistas, como 

o Mossoró Cidade Junina, um dos maiores arraiás do Brasil, [19] e o Auto da Liberdade, o maior 

espetáculo brasileiro em palco ao ar livre. Além disso, a cidade promove festas e vaquejadas30 

o ano inteiro, seja no estilo espetáculo, que funcionam como negócio, esporte e divertimento, 

as vaquejadas em pequenos circuitos, ou seja, no estilo de pequenos circuitos ou bolões, que 

ocorrem de forma localizada mais como brincadeira do que como negócio. 

             Em Mossoró, as vaquejadas espetáculo também se iniciam da década de 80 para 

meados da década de 90. Neste período, se destacava as vaquejadas no Parque Puxaboi, situada 

à região norte, da cidade, na estrada que dá acesso a Fortaleza e a vaquejada do Porcino Parque, 

localizada na estrada de Baraúna. Na época, os responsáveis por este evento, era o grupo do 

Café Kimimo. Após o declínio do Café Kimimo, devido ao pedido de concordata da empresa, 

esta vaquejada se acabou. Contudo, aquele espaço continuou a intensificar a presença de 

vaqueiros e patrões na região, construindo sítios, haras e pistas de competição.  

             Segundo relatos dos vaqueiros e patrões contemporâneos, o fechamento da vaquejada 

do Puxaboi trouxe o legado da colonização da região, para treinos de competidores e, na 

atualidade, para realização da vaquejada em pequenos circuitos, conhecidas como a dos amigos. 

Também, seu encerramento turbinou a vaquejada do Porcino, como a melhor vaquejada de 

Mossoró e vista como uma das melhores do Brasil. Diante disso, deixaram de realizar as 

grandes vaquejadas na estrada de Baraúna, para promover estas competições na região Norte 

da cidade. Neste período, o Grupo Porcino resolveu concentrar parte dos seus investimentos, 

numa grande área localizada em frente ao conglomerado de três concessionárias de carros deles, 

que foram sendo ocupadas na década de 90 em diante. O Parque foi construído nesse espaço, 

estrategicamente, também para fazer comercial dos seus carros, seja nas lojas que ficam em 

frente ao parque, seja dentro dele, em que divulgam suas concessionárias e incluem carros para 

venda.  

                                                           
30Diferente das vaquejadas-espetáculo há as conhecidas pegas do boi no mato, que torna ganhador aquele que 

captura o animal no mato em menor tempo possível. Esta atividade esportiva é uma tentativa de reelaborar as 

origens da vaquejada do passado que era realizada pela captura do boi em campo aberto, durante as apartações, 

consequentemente, se tornou uma brincadeira na frente das fazendas de gado. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sal_marinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fruticultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/PIB_per_capita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mossor%C3%B3_Cidade_Junina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mossor%C3%B3#cite_note-MCJ-19
https://pt.wikipedia.org/wiki/Auto_da_Liberdade
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 Hoje este parque tem 15 anos de existência e tem sobrevivido às competições de 

mercado e as turbulências econômicas em suas diversas circunstâncias. O mesmo não ocorreu 

com outros parques que promoviam vaquejadas-espetáculo em Mossoró, como os eventos no 

Mossoró Parque Show, localizado na região Norte e no Parque Rebouças, situado na região sul 

da cidade. Ambos, os parques embora tenham produzido grandes vaquejadas, não conseguiram 

se manter como vaquejadas-espetáculo e fecharam suas porteiras, para grandes eventos. 

Atualmente, funcionam apenas como pista de treinamento, para pequenos circuitos, bolões e 

como lugar para cuidar e tratar de cavalos. 

 Dos dois eventos de vaquejadas enumerados acima, apenas os primeiros têm os 

chamados vaqueiros profissionais competindo, ou seja, aqueles que vivem, somente, como 

competidor de vaquejada. Por outro lado, as competições em pequenos circuitos não possui o 

glamour da vaquejada-espetáculo, uma vez que praticam essa competição, mais como esporte 

e divertimento do que uma maneira de ganhar dinheiro. Contudo, tem sido comum, neste 

processo, a passagem ou a interação, em grande parte, dos vaqueiros das vaquejadas em 

pequenos circuitos ou bolões para a vaquejada-espetáculo, quer seja como vaqueiros 

profissionais, quer seja como vaqueiros amadores.  

Considerando estas competições, nota-se que a atividade como vaqueiro profissional da 

vaquejada-espetáculo é um trabalho exclusivo desse evento que conta, atualmente, com 

competidores que consolidam um pequeno grupo “elitista” em destaque. Também se percebe 

que os patrões dos vaqueiros profissionais constituem uma “elite,” que lhes confere uma 

exclusividade de poder e status sociais nas vaquejadas. Dessa forma, as vaquejadas-espetáculo 

são aquelas oriundas da espetacularização comercial, que visam promover e potencializar o 

evento, como negócio, esporte e divertimento.  

No viés comercial da competição, se dá destaque ao valor em prêmios elevados nas 

competições entre R$100.000,00 (cem mil reais) e R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), como 

um atrativo para conquistar vaqueiros e patrões ao evento. Quanto maior for a premiação, mais 

ela atrai vaqueiros, patrões para as competições. As premiações em valor considerável são em 

geral, as que ocorrem por circuitos promovidos pelo Portal da Vaquejada, que ofertará neste 

ano de 2018, para todas as etapas R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Uma das etapas 

ocorrerá em outubro deste ano, no Parque Porcino Center, com valor em premiação a ser 

definido.  
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No aspecto das festas, as vaquejadas-espetáculo também são promovidas pelos mega 

shows, com bandas nacionais, regionais e locais, sendo um atrativo a mais para os 

frequentadores do evento. O estilo musical é variado, tendo em vista, que os frequentadores são 

em sua maioria da cidade. Além do forró, apresentam-se os estilos: sertanejo, pop rock, o samba 

e MPB.  

Diante deste contexto espetacular, os patrões que são donos de parques de vaquejada 

utilizam as mídias sociais da internet, escrita (jornais, camisas, cartazes, banners e outdoors), 

falada (rádios) e televisiva (emissoras de televisão) um mês antes dos eventos, com o ímpeto 

de promover a competição e a festa. Inclusive, as mídias anunciam a vaquejada do Park Porcino 

Center, para toda a sociedade, como a melhor vaquejada do Brasil.  

Cria-se na vaquejada uma “sociedade do espetáculo,” situada no âmbito da reinvenção, 

em que simulam práticas, para além do que seriam vaqueiros e patrões em sua esfera do passado 

da fazenda. “A linguagem do espetáculo é constituída por signos da produção reinante, que são 

ao mesmo tempo, a finalidade última desta produção” (DEBORD, 2003, p. 12). Com escopo 

nisso, Debord demonstra que o espetáculo tem uma finalidade única: a produção de signos, 

esses signos modernos vão, desde as marcas publicitárias, os produtos, até os ídolos dos 

espetáculos. Todos eles carregam consigo, uma carga comercial que atende, tanto a demanda 

da produção do espetáculo, quanto à demanda dos patrocinadores do espetáculo, de forma que 

o espetáculo se estende, através desses signos que eles mesmos produzem. 

 As marcas dos patrões estampadas no parque de vaquejada, caminhão, camisas, 

cartazes, banners e outdoors são signos que indicam um modo de ser da vaquejada produzida 

no contexto citadino. Estes signos são associados a marca do seu patrão, presente na equipe de 

vaquejada, através de comércios variados, como Haras que criam cavalos, escritórios de 

advocacia, vendedores de automóveis, representantes de empresa de alimentos e medicamentos 

para animais.  

 Os vaqueiros em sua acepção cotidiana procuram demonstram que são grandes 

vaqueiros para os patrões e para os frequentadores. Em seu cavalo caminhando, exibindo 

manobras de correr, arrancar e frear. O cavalo mais belo é também uma forma de competir e 

demonstrar ser um grande vaqueiro. Então, os cavalos são penteados a todo o momento e até 

para ficar ainda mais em destaque, se faz tranças nos pelos do animal. Masculinizam-se, 

dizendo ser um grande vaqueiro, quem conquista mais mulheres. Também, procuram exaltar a 
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si mesmo, afirmando quem ganhar mais prêmios é grande vaqueiro, quem não ganha prêmio é 

vaqueiro “jacu”, ou seja, ruim.  

 Em conversas com os vaqueiros e patrões, percebeu-se que há pistas de vaquejadas em 

todas as regiões, que fazem fronteira com Mossoró, tendo aproximadamente 30 pistas de 

competição31 na cidade. Como há uma gama considerável de pistas de vaquejada, possibilita a 

realização deste evento o ano todo em Mossoró. Contudo, a vaquejada principal oferta as 

maiores somas em premiação entre R$ 100.000,00 (Cem mil reais) e R$ 200.000,00 (Duzentos 

mil reais), é realizada duas vezes por ano, na vaquejada do Parque Porcino Center. 

A voluptuosidade de pistas de vaquejada decorre da necessidade de ter espaço suficiente 

para construir locais de treinamento e de competição, que garantam a realização das suas 

atividades o ano inteiro. Dentre todas as informações, a que mais chamou a atenção, foram às 

sete pistas que fazem fronteira com Ceará e Tibau, bem como, por ser uma localidade que se 

reelaborou após o declínio da vaquejada do Puxaboi, vista como a mais importante de Mossoró 

no Passado, especialmente na década de 80. Esta situa-se, perto do posto da Polícia Rodoviária 

Federal, na estrada que vai para a cidade de Tibau. 

 Observando a localidade percebi que, esta região, possui sete pistas de vaquejada em 

atividade. Por isso, há circulação constante de vaqueiros, carros e cavalos na região, 

especialmente no horário da tarde, quando estão treinando para as competições e se socializando 

uns com os outros.  Em torno deles, há vários outros sítios e haras sofisticados, em sua estrutura 

física com casas, baias para os animais e pistas de corrida para cuidar, treinar vaqueiros e 

cavalos para as competições.  

Nestas socializações falam de tudo, mas uma coisa que não pode passar em branco é 

falar do universo da vaquejada. Nessas conversas, discutem sobre cavalos, bois, vaqueiros, 

competições, tal como, partilham as participações dos competidores e também discutem sobre 

as vaquejadas, que estão ocorrendo ou que vão ocorrer no cenário nordestino. Estes momentos 

são muito comuns entres estes personagens, uma vez que, almejam se inteirar, a todo o 

momento, sobre o “mercado” da vaquejada para saberem se posicionar, como competidor e 

profissional, nas relações com outros vaqueiros e patrões no cenário do evento. É o que será 

visto, a seguir, no tópico “vaquejada uma cidade itinerante”.  

 

                                                           
31Vale lembrar, que não foi possível precisar todas elas tendo em vista, a maioria estarem situadas na zona rural e 

em sítios particulares, locais de difícil visibilidade. 
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3.1 A VAQUEJADA: UMA CIDADE ITINERANTE 

 

              A pesquisa realizada nos parques de vaquejada do Rio Grande do Norte, em especial, 

em Mossoró, Caicó e Currais Novos conduziu-nos a associar tal contexto, à imagem de uma 

cidade itinerante. A explicação para isto advém pelo fato da cidade não ser composta apenas de 

espaços físicos, mas de lugares recheados de relações sociais. 

 

A cidade, mais do que um mero cenário onde transcorre a ação social, é o 

resultado das práticas, intervenções e modificações impostas pelos mais 

diferentes atores (poder público, corporações privadas, associações, grupos de 

pressão, moradores, visitantes, equipamentos, rede viária, mobiliário urbano, 

eventos, etc.) em sua complexa rede de interações, trocas e conflitos. 

(MAGNANI, 2009, p.132) 

 

 A cidade é composta de redes de interações sociais, trocas e conflitos, o que evidencia 

e demonstra a sua dinamicidade na constituição do ser social. Os parques de vaquejada 

terminam sendo espaços diversificados, do modo de ser vaqueiro e patrão, tanto pelos 

deslocamentos constantes destes, em torno dos seus grupos de amigos e de seus concorrentes, 

dos componentes das competições e de populares, quanto das mudanças frequentes para as 

cidades e da profusão de eventos programados durante as competições.  

 De acordo com Barbosa (2006, p.92) o evento pode ser pensado como uma pequena 

cidade, em razão de ser “caracterizado por práticas sociais bastante distintas, que nos permitem 

conceber 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 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 vistos 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 vistos e concebidos 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 
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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 ideias 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 que concerne a 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 socializarem 

na vaquejada. Tais movimentações são tentativas de inserção e de manutenção dos seus círculos 

de amizade. Uma vez encontrado um amigo numa 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 e patrões se 

socializam nesses ambientes, com o ímpeto de demonstrar os significados atribuídos a sua 

posição social, sobretudo, de poder no espaço do parque de vaquejada.   

 

3.2 LOCALIZANDO O PORCINO PARK CENTER 

 

 Diferente dos 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 
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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 (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 socializações 

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.   

              No segundo, situa-se o espaço da rua, baseado na parte exterior do parque, como 

também, o 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, do ser macho, do ser vaqueiro e patrão.   

 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, 
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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 a 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 socialização dos vaqueiros.   

 Os caminhões são enfileirados no parque de um lado e do outro, com o intuito 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, que vêm para o evento ou que 

simplesmente se deslocam até os caminhões dos vaqueiros.  No Parque Porcino, o movimento 

é tão intenso e é grandiloquente 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, é perceptível 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.    

              Atualmente 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 
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sociais, pois é constituída de dois estacionamentos, de um clube para festas, de bares, de uma 

lagoa para a pesca e de uma pista de vaquejada. É o que pode verificar na Figura abaixo:    

 

 

Figura 03 – Desenho do Porcino Park Center – Mossoró-RN,  

2016.    

 

 A entrada (1) constitui o local principal, em que apresenta o movimento dos 

frequentadores. Por ela, é permitido o acesso do público ao parque, de forma massiva. Assim 

que o público entra no parque encontra um amplo estacionamento para carros. O 

estacionamento (2) localizado na entrada do parque é destinado aos transportes do público, 

como carros, motos e motocicletas.  

 

Foto: 03 Entrada do Porcino Park Center pelo Estacionamento Principal 

 
            Fonte: Acervo particular de Francisco Janio Filgueira Aires, 2017. 
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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 e axé. 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 fora perceptível nas 

conversas com os vaqueiros e patrões. Tais referências levam a se pensar que as preferências 

ecléticas dos vaqueiros de vaquejada demonstram haver modelos distintos de ser vaqueiro e de 

ser patrão.  

  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. Já em relação à culinária 

utilizada pelos vaqueiros e pelos populares, esta se conecta ao universo alimentar urbano. 

Exemplo disto, são as cachaças, as carnes de cabra e de boi, assadas e cozidas, espetos de carne, 

de frango, de coração e de queijo.      

  Quanto às vendas de artigos variados, é notório que as de utensílios de couro são feitas 

mais para os homens, do que para as mulheres, pois os equipamentos (arreios, chicotes, botas, 

selas, perneiras) são mais usados na vaquejada por eles, que por elas. 
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Foto 04: Utensílios Variados para Vaqueiros, Patrões e Frequentadores 

Fonte: Acervo particular de Francisco Janio Filgueira Aires, 2017. 

 

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. Desse jeito, os 

vaqueiros parecem utilizar a diversidade dos produtos de um capital simbólico urbano e rural, 

para sustentar o universo simbólico da vaquejada, sendo vislumbrada como um 

empreendimento moderno, esportista e comercial.  Se, nas várias barracas de ambulantes, há 

comércio, tanto de alimentos, como também, os de 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, que rapidamente está 

substituindo o 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 à 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 ideia de vaqueiro, como 

será destacado posteriormente.  

O bar e restaurante que se localizam no estacionamento dos competidores são 

relevantes, porque há em torno deles, aglomeração de vaqueiros. Estes ficam ali esperando ser 
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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 estadia dos cavalos, localizado próximo ao estacionamento dos vaqueiros. O bar e 

restaurante, que se situam por trás das arquibancadas, por sua vez, essa localização é o fator 

menos importante, no que diz respeito à aglomeração de populares, principalmente porque está 

próximo a um lago, o qual – ressalte-se - não está aberto para pescarias neste 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 aos diversos modos de ser 

vaqueiro e de ser patrão, como elementos simbólicos estruturantes da noção e do poder de um, 

sobre o outro. Essas expressões apresentam-se, no universo da rua subjetivada, segundo o modo 

como se produzem e se vêem socialmente no evento.   

 

3.3 O CAMINHÃO: A CASA DOS VAQUEIROS E DOS PATRÕES 

 

  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, ele 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.  

Foto 05: Caminhões Estilo Trailer 

Fonte: Acervo particular de Francisco Janio Filgueira Aires, 2017. 
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Foto 06: Caminhões Gaiola 

Fonte: Acervo particular de Francisco Janio Filgueira Aires, 2017. 

 

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 

estadia 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 e a condição financeira 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. 

 

Foto 07: Sala-de-estar dos Vaqueiros e dos Patrões. 

Fonte: Acervo particular de Francisco Janio Filgueira Aires, 2017. 
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Foto 08: Dormitórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo particular de Francisco Janio Filgueira Aires, 2017. 

 

Em termos de comodidade e de estrutura para os vaqueiros nas competições, os 

caminhões oferecem diferentes estilos de conforto. Não obstante, esses espaços são utilizados 

não só, para descansar e alimentar os vaqueiros, mas também são usados para recepcionar os 

familiares e companheiros das vaquejadas nos seus caminhões. Por isso, são reservados 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” (termo usado pelos vaqueiros) durante o evento. As festas 

são produzidas com a ingestão de cachaça, de uísque, de refrigerantes, juntamente com carnes 

de boi, de bode com farofa, arroz e feijão. O espaço no caminhão e arredores se constituiu como 

fonte primacial das observações deste pesquisador, em razão de proporcionar a reunião 

constante de vaqueiros, para se sociabilizarem entre si e com frequentadores das vaquejadas.  

Nesse prisma, as perspectivas da casa e da rua nas vaquejadas se entrelaçam como fontes 

complementares, visto que, ambas situam as experiências dos vaqueiros nas vaquejadas do Rio 

Grande do Norte.   

  Essas experiências seguiram vários caminhos que possibilitaram as ressignificações e 

reelaborações dos vaqueiros e das vaquejadas em cada contexto histórico. Por isso, serão 

observados nas discussões a posteriori, os sentidos atribuídos aos vaqueiros e às competições, 

durante as suas trajetórias no Nordeste brasileiro, particularmente no Rio Grande do Norte. 
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3.4 “NO FOGO CRUZADO DAS COMPETIÇÕES”: OS PERSONAGENS DA 

VAQUEJADA 

 

A complexidade presente nos parques de vaquejada tem como espaço estruturante 

primordial, a pista de competição. Sem ela, não haveria corrida, nem tampouco festa, vaqueiros, 

bois e 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, legitima-se. 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, o status social e a afirmação identitária entre homens e mulheres. O desejo de ser 

campeão ou mesmo de ser vaqueiro passa, assim, fundamentalmente, pelo cenário da pista de 

competição, como ilustra a figura abaixo: 

 

Foto 09: Pista de Competição em Ângulos Inversos no Porcino Park Center-Mossoró-RN 

 
 

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

 

 

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 “disputa32”, 

com a oportunidade de conquistar o prêmio oferecido pelo evento.  

                                                           
32O 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 
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A posição desenvolvida pelos vaqueiros na competição, como ilustrado na fotografia, 

ocorre através de uma dupla conhecida como puxador e batedor de esteira33, que saem do 

brete até a 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, 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 as faixas de 

puxamento, para colocá-lo no chão. Sendo assim, o batedor de esteira não pode puxar o boi, 

mas pode pegar o rabo dele e entregá-lo ao puxador, para que, este o puxe, a ponto de derrubá-

lo entre as faixas. 

Para se chegar a este momento, é precípuo entender como o boi chega às mãos dos 

vaqueiros. Os bois caminham dos currais dos bois separados e dos bois corridos, situados no 

fim da pista de competição, por corredores medindo 160 (Cento e sessenta metros) m até os 

currais, que se localizam próximos ao brete. Tais currais são denominados dessa maneira, 

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. Os bois entram na pista, por meio de uma porteira denominada de brete, 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 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. 

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

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, que 

na fase final, são utilizados bois mais pesados. A ideia é aumentar o senso de competitividade 

                                                           
duelo a ser vencido  com muita dificuldade, em razão de exigir mais força, técnica, habilidade para derrubar bois 

mais pesados e maiores na pista. 
33Convém mencionar, que 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. O 

batedor de esteira somente assume o “verdadeiro protótipo de vaqueiro” quando consegue correr “puxando boi.” 

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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entre os competidores, a partir do peso e do tamanho do touro, o que provoca mais esforço, 

disputa e controle técnico do vaqueiro com o cavalo. 

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

genético do boi zebu. Estes são transportados, na maioria das vezes, do Pará, Tocantins e 

Maranhão, 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 “mobral34”, como os vaqueiros afirmaram, isto é, 

ainda não terem corrido em vaquejada, aparentando ser um gado brabo. Portanto, 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. 

Entretanto, o boi não possui destaque35 merecido, como personagem central e estrelado 

da vaquejada. O próprio formato da competição, não promove ascensão do boi, como figura 

principal, uma vez que, ele não pode ser repetido demasiadamente em várias vaquejadas.  

Na vaquejada-espetáculo nunca se utiliza outra raça, que não seja a Nelore, como 

também, 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 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. A relação do vaqueiro com o boi elucida 

que a masculinidade não é uma marca identitária pronta e acabada, mas sim, uma busca pela 

disputa constante contra outro macho, para conferi-lo, braveza, força e coragem constante, 

autoafirmando-o como mais macho. 

                                                           
34Se na vaquejada a boiada mobral, provoca anonimato ao boi, no rodeio o boi que ganha do peão adquire fama e 

destaque no evento. Por outro lado, a “invisibilidade” ao boi confere visibilidade e destaque estrelado ao vaqueiro, 

ao patrão e ao cavalo, como campeões. 
35Diferente do rodeio em que os bois são estrelas. Segundo o site Os Independentes, (2017) a Festa do Peão de 

Barretos apresenta os principais touros que irão participar do evento Bipolar, Nortão, Rei da Safra, Vingador, 

Mexicano, Iporã e Patrão. Por trás destes nomes, que podem parecer estranhos, estão animais premiados nas arenas 

brasileiras, valiosos nos bastidores e temidos pelos competidores de montarias em touros, considerada a 

modalidade mais radical do rodeio. São também alguns dos animais confirmados pela ABTR (Associação 

Brasileira dos Criadores de Touros de Rodeio) na 62ª da Festa do Peão de Barretos de Boiadeiro, que acontece de 

17 a 27 de agosto no Parque do Peão. Para se aprofundar no assunto em destaque veja mais informações no 

site:http://www.independentes.com.br/festadopeao/noticia/1234/touros-estrelas-estarao-na-festa-do-peao-de-barr 

etos.  
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Esse vaqueiro e patrão em disputa não podem ser ameaçados em perder uma corrida na 

pista de competição. Nesse segmento, há necessidade do boi ser inexperiente na vaquejada, 

conhecido como mobral. (Visto no discurso dos vaqueiros e patrões) 

 

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, a riscar, a se defender entendeu? 

Se defendendo para não cair. (Informação verbal) 

 

Neste aspecto, o boi é visto como um ser perigoso ao vaqueiro, considerando 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 cenário, a 

competição é feita para destacar os vaqueiros e patrões como campeões e o boi como derrotado. 

Esse espetáculo, somente é possível, pelo fato de existirem colaboradores que fazem a 

competição ocorrer, conforme será abordado em seguida. 

 

3.5 O “PODER DO DONO” (PATRÃO) E COLABORADORES DO VAQUEIRO 

PUXADOR: VAQUEIRO BATE-ESTEIRA, O CAVALO, O TRATADOR DE CAVALOS  

 

 

Os vaqueiros não desenvolvem suas práticas isoladamente, tais práticas imbricam a 

ativa participação de alguns atores sociais que colaboram no seu sucesso nas competições, 

como: patrão, o bate-esteira, o cavalo e o tratador de cavalos.  

 Convém ressaltar, inclusive, que as posições dos competidores nas vaquejadas 

configuram contextos que ampliam mais ainda, o modo de ser vaqueiro e de ser patrão. Assim, 

há patrões e vaqueiros que apenas utilizam a vaquejada como esporte e entretenimento e há 

outros que visualizam o evento como negócio para ganhar dinheiro. Outros veem a vaquejada 

como negócio e esporte. 
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No caso da vaquejada, as diferentes representações do vaqueiro são formadas pelos 

conhecidos vaqueiros puxadorese bate-esteira, assim como, pelas categorias denominadas de 

vaqueiro profissional e amador. 

 As categorias denominadas profissionais são instituídas por vaqueiros experientes nas 

competições, que utilizam a vaquejada como um meio de sobrevivência. Os vaqueiros 

profissionais competem em nome do seu patrão, para lhes garantir algum retorno, seja 

financeiro e simbólico, constroem relações diversificadas. O vaqueiro profissional pode ser um 

gerente dos bens do patrão, um competidor privilegiado ao competir apenas para um patrão, um 

competidor e um amigo, um vaqueiro terceirizado36 e, por fim, pode ser visto como um filho. 

Mesmo com estas gradações, o patrão continua sendo o referencial principal de autoridade de 

quem manda na vaquejada. 

 Os patrões e os vaqueiros profissionais que participam da vaquejada são a minoria do 

evento, tendo em vista, que nem todo mundo tem condições de arcar com as despesas de uma 

equipe de vaquejada. Os patrões são responsáveis por pagar salário ao vaqueiro, comprar 

cavalos e manter todas as despesas das competições, como inscrições, alimentação e 

combustível. Estes, geralmente, são oriundos do comércio, indústria, agronegócio, profissionais 

de várias áreas da sociedade como médicos, engenheiros, professores, dentre outros.  

 Os patrões que observam a vaquejada como negócio, deixam a diversão em segundo 

plano, investem na sua equipe de competição e nos vários circuitos de vaquejada, sejam 

associadas a determinadas marcas comerciais, seja ligada a Associações Brasileiras de 

Criadores de Cavalos de Quarto de Milha-ABQM. Conforme a Revista Eletrônica Globo Rural, 

publicada em 2013, estima-se que a vaquejada pode chegar à premiações de R$ 16.000.000,00 

(dezesseis milhões de reais) por temporada, enquanto os vencedores podem levar para casa até 

R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). A sua associação com outros grupos empresariais se torna 

uma estratégia para lhes aferir mais lucro, seja pela promoção de sua marca, seja para adquirir 

dinheiro com a própria competição. 

 Por outro há patrões que participam da vaquejada atribuindo-a a lazer e 

entretenimento, que utilizam o espaço do evento para consumir produtos, festejar e se socializar 

com amigos. Neste cenário, o negócio, em que visa ganhar dinheiro, se apresenta em segundo 

plano para o patrão, uma vez que a vaquejada se torna um locus para excitação do prazer em se 

                                                           
36Vaqueiro terceirizado é aquele que corre esporadicamente para qualquer patrão sem nenhum vínculo de contrato 

de palavra, tão importante para e construir relações na vaquejada 
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divertir, brincar, competir e correr boi. Quanto mais estes prazeres são exibidos mais os patrões 

conferem a si a representação como poderoso e influente na vaquejada e na sociedade.  

 Já as conhecidas categorias amadoras são atribuídas àqueles que, geralmente, não têm 

a vaquejada como meio de vida, não recebendo, deste modo, a mesma qualificação dada ao 

vaqueiro profissional. Os vaqueiros amadores37 na vaquejada são a maioria, presentes na 

categoria amadora A, aspirante, infantil e feminina, dentre outros.  Não vivem da vaquejada, 

ou seja, são pessoas de vários meios da sociedade, como médicos, advogados, empresários, 

engenheiros. É uma elite de vaqueiros amadores e de patrões aristocráticos, que tem a vaquejada 

como um esporte, lazer e divertimento. Nesse cenário, os vaqueiros e patrões que investem 

nestas modalidades buscam o evento como espaço de diversão e de hobby. A vaquejada, quando 

vista como hobby, gera mais despesas do que lucro, ao patrão e ao vaqueiro. Estes trocam 

dinheiro e favores por divertimento na vaquejada, independentemente do lucro que possa ter. 

A ideia principal é vivenciar o prazer de competir e de se socializar com seus cavalos, vaqueiros 

e grupos empresariais da sociedade.  

 Os vaqueiros amadores que bancam sua participação nas vaquejadas almejam 

conquistar além do prêmio, status social, lazer e divertimento. A pressão em vencer na 

vaquejada, decorre dele com ele mesmo, uma vez que, é o competidor e investidor naquela 

vaquejada. Dessa forma, geralmente, o vaqueiro amador é o patrão de si mesmo, patrocinando 

todas as despesas da competição. Sua relação, não se pauta por almejar ganhar dinheiro em 

primeiro lugar. Na realidade seu interesse é competir, se divertir e construir laços de amizade, 

a fim de lhe conferir status social a si e ao seu cavalo. É evidente que a vaquejada como hobby 

e como esporte pode lhe transferir ao universo do vaqueiro profissional, à medida que consiga 

destaque na vaquejada, conquistando prêmios e se tornem um competidor que viva 

exclusivamente do evento.  

 Apesar do vaqueiro amador não ter um contrato de alguém competindo para ele, podem 

existir parcerias entre ele e um vaqueiro e entre ele e patrões. Na competição, estas parcerias 

dependem da maneira como são estabelecidas as relações com os vaqueiros profissionais, de 

determinados patrões, que competem batendo-esteira para ele. Este tipo de relação já é 

recomendada pelo patrão e é assimilado pelo próprio vaqueiro profissional, de que bater-esteira 

                                                           
37 A categoria amadora possui gradações, a partir do nível de cada competidor e da demanda na vaquejada.  A 

categoria amadora A é aquele vaqueiro que tem nível de competição avançado, já próximo a se tornar um 

profissional, o vaqueiro aspirante é aquele que tem pouca rodagem na vaquejada, a categoria infantil é direcionada 

para crianças e a categoria feminina é voltada para competição entre as mulheres na vaquejada.  
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para outro competidor é uma maneira de garantir alguma troca futura, uma vez que, ambos 

podem necessitar um do outro, nas competições em situações diversas, a saber: indicar um 

cavalo para comprar, recomendar um vaqueiro para contratar, dividir despesas numa viagem 

para a vaquejada, dentre outros.  

Os vaqueiros amadores da elite tendem a competirem e a permanecerem na categoria 

amadora, já que não sobrevivem da vaquejada. Por outro lado, os poucos vaqueiros amadores 

da classe popular, competem esporadicamente, por falta de condições financeiras, vislumbram 

um dia se tornar um profissional da vaquejada. Estes almejam que a vaquejada seja um dia, seu 

meio de vida 

Essas especialidades em categoriais amador e profissional 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 amadora. Já a categoria profissional viabiliza 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.  

O batedor de esteira, somente assume o “verdadeiro protótipo de vaqueiro” quando 

consegue correr “puxando boi.” 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. Nesse panorama, o vaqueiro puxador é para o patrão, sua maior representação e que, 

portanto, tem maior responsabilidade de dar-lhe vitórias. Logo, há uma relação de maior 

proximidade com ele, levando-se em consideração, que é o responsável de ganhar prêmios e de 

conduzir toda equipe de vaquejada para os eventos, pagando as contas e as senhas com o 

dinheiro do patrão para correr.  

Por outro lado, o bate-esteira tem uma segunda relevância para o patrão, uma vez que, 

ele muitas vezes não é funcionário do patrão. O bate-esteira muitas vezes, é convocado no 

evento, através de amizades, entre vaqueiros e patrões, para correr boi com o puxador. Este 

convite ocorre por meio da troca de “favores,” em que os patrões concordam que seu vaqueiro, 

que é puxador, seja bate-esteira, para o outro que vai competir como puxador de boi e vice-

versa. Ganhando os prêmios, destina-se 50% ao patrão, 10% do prêmio ao bate-esteira e,  

retirando as despesas da vaquejada, o restante fica com o vaqueiro puxador. 
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Se estes são as mãos do vaqueiro, o patrão é as “pernas” dos personagens da vaquejada. 

Sem seu investimento, não teria como existir a vaquejada, sobretudo, por ser evento exclusivo 

para alguns sujeitos, que competem a cada fim de semana no Nordeste do Brasil, ou seja, a 

pecuária, especialmente, aqui não é mais o carro-chefe de outrora (época do couro) que 

fomentava vaqueiros e gados em todos lugares. Agora, se produzem vaqueiros e patrões que se 

unificam, em torno do esporte de vaquejada e não pela sua produção de gado nas fazendas. 

Neste sentido, mesmo permanecendo a estrutura mínima do patrão e do vaqueiro no tempo, fato 

este, que revela o passado da fazenda, como uma nostalgia a ser perpetuada, sob o pano de 

fundo do mundo citadino.  

O cavalo é adotado na vaquejada como uma das mãos dos vaqueiros, é ele que permite 

o efetivo “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”, nem tampouco 

“arranque,” “explosão”, “puxada”, “arreio”, “força”, “equilíbrio”, “controle”, como 

enfatizaram os vaqueiros nas conversas. Sob esse ângulo, para os vaqueiros, o cavalo de 

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

exemplo, conforme os vaqueiros entrevistados, 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, em conformidade 

com o que pode ser observado na fala: “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]. O cavalo ruim muitos deles não 

acompanha o boi”. (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. Dessa 

maneira, 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. 
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É pela performance do vaqueiro/cavalo que se consegue acompanhar e derrubar o boi 

entre as faixas da pista de competição. O vaqueiro/cavalo que ganha prêmios é chamado de 

bom. E aquele que não ganha prêmios é chamado de ruim. Essa representação:  bom e ruim, é 

utilizada metaforicamente, na vaquejada por meio de carros de luxo ou não.  Uma vez estava 

no parque de vaquejada quando um vaqueiro disse que “um cavalo bom é aquele que corre igual 

a uma Ferrari. E um cavalo ruim é aquele igual a um carro velho” (Informação verbal). Outro 

vaqueiro comparou o cavalo ruim ou bom entre um avião e um carro. “Comparando um cavalo 

bom é igual a um avião e um cavalo ruim é semelhante a um carro”. (Informação verbal) 

Nos dois discursos os vaqueiros e patrões condicionam seu sucesso e manutenção da 

relação entre eles ao cavalo. Um cavalo campeão se torna os “ovos de ouro” para os vaqueiros 

e, mais ainda, para o patrão, literalmentre falando. O cavalo vitorioso tem um valor financeiro 

tão importante para a vaquejada, que passa a reproduzir outros animais, já gerados com a marca 

de campeão. É muito comum os vaqueiros e patrões antes de fazer qualquer negócio com 

cavalos procurarem saber a origem dos seus pais,38 no que se refere a raça e, sobretudo, sua 

trajetória na vaquejada.  Há cavalos que são exemplos disso, como Eternaly Fred, Roxão, 

Rolland Jeck, dentre outros, campeões reprodutores39 nas vaquejadas, que se tornaram estrelas. 

“Cavalo estrela” torna o vaqueiro e o patrão estrelado também, não somente do ponto de vista 

financeiro, mas na conquista de status social, dentre os demais personagens da vaquejada. 

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

representação social, quanto àqueles que são ganhadores de vaquejada. Como é veementemente 

perceptível, a valorização financeira e representacional de ambos, ocorre por meio de práticas 

simbióticas, em que a cotação ou valorização desses personagens nas pistas de competição, 

sempre operam no conjunto da apresentação. Na vaquejada, o cavalo da raça denominada 

“Quarto de Milha40” 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 

                                                           
38Há denominações específicas para cada animal, a saber: o cavalo garanhão é aquele que não é castrado, machos 

castrados é capão e para os filhotes destes é potro. No caso animais fêmeas, chama-se de égua e potranca são 

denominados para filhotes femininos.  
39 Os cavalos machos emprestam o sêmen, enquanto que a égua “doa” sua barriga para produzir animais a fim de 

dá continuidade a linhagem simbólica e econômica daquele animal campeão. Além da busca da imagem simbólica 

de campeão, se percebe a reprodução da hierarquia de gênero, do ser macho sobre a fêmea na qual se usa 

comumente a égua como barriga de aluguel do cavalo macho e do mercado para produzir dinheiro. 
40Segundo 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 da Associação Brasileira de Cavalos “Quarto de 

Milha”- ABQM. 
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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 da raça “Quarto de Milha” decorre da sua facilidade em ser 

treinados, como também, da sua adaptação ao tipo de processo de adestramento desenvolvido 

pelo domador de cavalos e, por conseguinte, pelos seus manobristas, os vaqueiros. Esse aparato 

técnico revela que o vaqueiro deve ter um bom conhecimento do cavalo e este deve ser bem 

treinado. Considera-se que os vaqueiros são mais voltados para competir nas vaquejadas, e o 

tratador de cavalos tem a incumbência de manter o cavalo preparado para competição.  

A função do tratador é limpar as fezes nas baias provisórias, perto dos caminhões, 

alimentar41, dar banho, pentear, preparar, trocar e passear com os cavalos, e também deve 

acompanhar os vaqueiros, no corredor da pista de competição. Uma dessas tarefas com o cavalo 

pode ser observada nesta fotografia, registrada na vaquejada do Porcino Park Center em 

Mossoró-RN: 

Foto 10: Os Tratadores Banhando os Cavalos na Vaquejada 

 
Fonte: Acervo Pertencente a Francisco Janio Filgueira Aires, 2017. 

 

 

                                                           
41A 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 seu desempenho ou provocar qualquer problema físico ao animal. 
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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 horizonte, o tratador se torna uma peça preponderante 

para o vaqueiro, porque é o regulador constante do cavalo, principalmente, 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 torna-se uma pérola preciosa, pelo trabalho conjunto do vaqueiro e do 

tratador, o patrão é o agente responsável, para inserir esta preciosidade em exibição e no 

mercado dos negócios. O patrão como “homem forte” da vaquejada, especialmente, através da 

sua atuação, como provedor para as competições. Além de alguns deles competirem nas 

vaquejadas, também fazem investimentos financeiros elevados, com o pagamento da inscrição 

dos vaqueiros, compra de caminhões, de cavalos e o fornecimento da alimentação dos diferentes 

participantes das competições, a saber: vaqueiros e dos seus ajudantes. 

Nas vaquejadas tidas como grandes, pode-se gastar com uma dupla de vaqueiros entre 

R$ 2000,00 (dois mil reais) a R$ 3000,00 (três mil 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 vaqueiros. 

Já os patrões que participam da vaquejada pagando inscrições para os vaqueiros e, às 

vezes, competindo nos fins de semana, assumem a mesma representação da do vaqueiro que 

corre acrescentada 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, honrados, tratando o seu patrão com bastante respeito, mas também com medo e 

submissão. É tanto que, quando “o homem tá aí”, (Informação verbal) como gostam de afirmar, 

o vaqueiro se resguarda muito de festas, do consumo de bebidas alcoólicas e namoricos, exceto 
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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. 

Nesse ínterim, constatamos que a equipe de vaquejada não ocorre sem seus 

colaboradores e sem o senhor da vaquejada. Quando esta equipe chega para competir, é 

precípuo que se tenham outros auxiliares do evento, para que o espetáculo ecloda com sucesso. 

No item a seguir será visto como as funções das equipes da vaquejada desenvolvem suas ações 

e atribuições. 

 

3.6 AS EQUIPES DE FISCALIZAÇÃO E DE CONDUÇÃO DA VAQUEJADA: JUIZ DE 

PISTA, CALZEIROS, FISCAIS DE PISTA, CANCELEIROS, CURRALEIROS, FISCAIS DE 

PISTA, JUIZ DO BEM-ESTAR ANIMAL E LOCUTOR 

 

 

A condição para se ter uma performance positiva dos vaqueiros e dos patrões nas 

vaquejadas, não se restringe às influências dos cavalos, bois, tratadores de cavalos, mas à 

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

de pista, canceleiros, curraleiros, juiz do bem-estar animal 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 de pista. 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 dias de competição, 

como se pôde presenciar nas competições visitadas. No caso da vaquejada do Porcino, por 

exemplo, a concernente ao mês de abril, foi realizada em três dias, enquanto a referente ao mês 

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

Foto11: Cabine do Juiz e do Narrador ao Fundo 

 

                Fonte: Acervo particular de Francisco Janio Filgueira Aires, 2017. 
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Uma das condições para vir a ser juiz, é ser conhecido, respeitado e ter sido prudente e 

coerente em seus julgamentos. A sua credibilidade também é conquistada pelo seu contato com 

os vaqueiros e patrões, quer seja como espectador assíduo, quer seja como alguém, que já 

participa assiduamente do circuito de eventos, já previamente determinados ao longo do ano.  

O juiz faz seus julgamentos das corridas dos vaqueiros na competição, numa cabine 

suspensa, sobre muros ou 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 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 há dúvidas, por parte do vaqueiro e do patrão naquele julgamento, questionam 

o juiz por vários motivos. Diante disso, se queixam falando literalmente ou mesmo ocultamente. 

“O boi realmente caiu fora da faixa?”, “Caiu em cima da faixa?”, “Caiu entre as faixas e se 

levantou em cima delas?” (Informação verbal). Estes são os questionamentos mais comuns dos 

competidores e patrões. No tocante a esses acontecimentos, 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, juntamente 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. 
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Foto 12: Ônibus Móvel de Transmissão pela Internet e de Julgamento na Vaquejada 

Fonte: Acervo particular de Francisco Janio Filgueira Aires, 2017. 

 

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

para auxiliar o juiz, há dos cinegrafistas, nas duas extremidades da pista, filmando a competição. 

Estas imagens são enviadas em tempo real para central de transmissão, que reproduz o conteúdo 

do evento pela internet, ao mesmo tempo, em que grava vídeos das corridas de boi, para serem 

avaliadas, quando há questionamentos. Uma vez solicitada para rever na TV a corrida, paga-se 

uma taxa para tal reavaliação. Nesse momento, são repassados os vídeos analisados pela equipe 

de julgamento, junto com o vaqueiro e o patrão. 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, 

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

corrida. 

Estas discórdias ocorrem de forma tensa, visto que, na ânsia de vir a conquistar prêmios, 

o patrão e vaqueiro sabem o quanto é importante lutar pela sua continuidade na competição. 

Circula até boatos, em alguns julgamentos, na qual se coloca em xeque o julgamento do Juiz, 

afirmando que só retrocederam no julgamento negativo, porque vaqueiros do patrão tal ou do 

parque tal, influenciou na decisão. Em casos de conflitos isolados, provocam até a desistência 

daquele vaqueiro e patrão continuar participando daquela vaquejada. 

Vale lembrar que, o vaqueiro também sabe que seu patrão às vezes pode não estar 

naquela vaquejada fisicamente, mas pode estar acompanhando via online a transmissão da 

competição. Então, se há dúvida, vale ainda mais à pena tentar continuar na competição. Soube 

que há casos que o patrão a quilômetros de distância da vaquejada pede para o juiz rever a 

corrida do seu vaqueiro pela Tv. Tudo vale para proteger a sua reputação, tanto em relação ao 
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público, como em relação a sua equipe de corrida. Portanto, tem sido comum este 

monitoramento cotidiano dos vaqueiros. Sendo esta prática comum, os vaqueiros sabem que na 

arena de competição há olhos visíveis (quando patrão assiste a competição pela Tv) e invisíveis 

(quando o patrão não assiste, mas que seu competidor acredita que o vê) determinando, como 

o vaqueiro deve proceder no “Big Brother” da vaquejada. Isso pode ocorrer tendo em vista, que 

o poder se exerce, à medida que ele é reconhecido, conforme assevera Bourdieu (1989). Dessa 

maneira, se reconhece este poder na qual o vaqueiro depende do patrão para continuar 

competindo nas vaquejadas.  

Os calzeiros são outros atores sociais que auxiliam para que as faixas de puxamento 

estejam em condições de visualização, tanto para que os vaqueiros tenham nelas, a base para 

derrubar o boi corretamente, como para que o juiz pista possa julgar a sua atuação na 

competição. Próximos às faixas de puxamento realizam a marcação e remarcação das faixas, 

levando-se em consideração, que os bois puxados e as corridas dos cavalos apagam 

constantemente a sinalização feita a cal.  

No local, encontram-se passagens entres as cercas 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. Fazem isso usando canecas, de cano ou de lata, que servem para 

carregar a cal.  

Foto 13: Calzeiro Marcando a Pista de Competição

 

Fonte: Acervo particular de Francisco Janio Filgueira Aires, 2017. 

 

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 calzeiros entram na pista, despejando cal de 
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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 muita resistência física e atenção. 

Resistência, porque as caminhadas de um lado para o outro na pista são realizadas, quase na 

mesma proporção dos vaqueiros que “puxam os bois”.  

A atenção e a agilidade decorrem da ação simultânea de despejar cal, sinalizando as 

faixas e observando a saída dos vaqueiros, no início da pista, para correr atrás do boi. Se não 

for rápido, o calzeiro poderá ser atropelado pela pareia de vaqueiros. Quando isso é observado, 

o juiz pede para esperar a corrida, até o calzeiro sair da pista. 

Ainda trabalhando no interior da pista de competição, junto com os calzeiros e os 

vaqueiros, estão os fiscais de pista. Estes utilizam os cavalos para retirar os bois da pista, após 

as corridas dos vaqueiros. Tais personagens são representados por dois ou quatro membros que 

ficam se revezando no final da pista, em dupla, durante toda a competição. Os bois são retirados 

com o acompanhamento dos fiscais, em cima de seus cavalos, até a 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.  

A sua ação é de suma importância, tendo em vista, que ele agiliza o andamento das 

disputas no evento. Sua função é deixar sempre a pista limpa, para que a competição prossiga 

sem nenhum obstáculo. 

Há situações particulares que dificultam o trabalho dos fiscais, como por exemplo, o 

caso dos bois que caem no chão e não conseguem se levantar, resistindo sair do lugar. Nesse 

tipo de situação, o fiscal desce do cavalo e puxa o boi pela cauda, 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.  

Quando a tentativa de retirada não é eficaz, provocada por alguma contusão no animal, 

entra na pista uma escavadeira para fazer sua retirada. A escavadeira desce com sua pá, embaixo 

do animal, deslocando-o para seu interior. Após verificar que o animal encontra-se seguro, 

retira-o da pista. Assim, o boi 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.  

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 se revezando 
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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. Dessa forma, a corrida entre os vaqueiros se torna mais rápida, mais dinâmica e 

organizada. 

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, o carceleiro utiliza uma vareta de ferro, com um gancho na ponta ou as mãos para 

abrir e fechar a porteira. 

O carceleiro deve ficar atento aos sinais de liberação da porteira indicado pelo locutor e 

pelos vaqueiros. O locutor convida o vaqueiro a entrar na pista de competição, chamando o 

competidor pelo número da inscrição, junto com o seu nome ou com o nome do grupo do seu 

patrão que ele representa. O momento de entrada na pista, há um jogo corporal executado pelos 

vaqueiros, pedindo passagem para entrar ao carceleiro, flexionando as pálpebras dos olhos, 

pondo a mão na cancela, correndo e freando o cavalo. Como se vê, tem-se aqui que caracteriza 

gestualmente, a autoridade do vaqueiro sobre o carceleiro. Autoridade esta, simbolizada nele 

pela representação do seu patrão, demonstrada pelo nome da equipe de vaquejada, anunciada 

pelo locutor da competição, pela identificação dela nas camisas dos vaqueiros e no peitoral de 

couro no cavalo. 

Além desses sinais de autoridade com o carceleiro, há a execução do sinal da cruz 

realizado pelo vaqueiro sobre si, no momento da entrada. A intenção é obter bênçãos divinas, 

para que a sua apresentação seja realizada com sucesso, submetida ao escudo protetor das 

divindades, especialmente, pela padroeira dos vaqueiros, Nossa Senhora Aparecida. A força do 

vaqueiro também é condicionada aos efeitos do mundo sobrenatural, que ele acredita ser 

adquirida pelos procedimentos gestuais. 

 A busca pela força sobrenatural tem se tornado tão frequente na vaquejada, que antes de 

iniciar a abertura da competição, o locutor junto com os vaqueiros pedem a proteção de Nossa 

Senhora Aparecida. No início da competição se pede as bênçãos de nossa Senhora e sempre às 
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18 horas, a vaquejada é interrompida, para que todos peçam a proteção divina, a fim de protegê-

los e abençoá-los na conquista da vaquejada.  

Outro componente importante na competição é o trabalho dos curraleiros, que cuidam 

dos bois e da sua passagem para pista. Veja na imagem abaixo a operação dos curraleiros: 

 

Foto 14: Curraleiros 

 

Fonte: Acervo particular de Francisco Janio Filgueira Aires, 2017. 

 

Nos currais situados atrás do brete (presente início da pista) e no fim da pista trabalham 

os curraleiros. A função deles é preparar os bois para a corrida, alimentando e separando os 

animais, conforme a necessidade das etapas do evento, tanto no brete, como nos currais de 

separação, situados no fim da pista.  

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. 

Os curraleiros que trabalham nos currais de separação são responsáveis pela separação 

dos bois, conduzindo 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 fase 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 que concerne à sua 

velocidade e à sua corrida.  

A condição física do boi para correr, também é avaliada, para saber se há possibilidade 

deste continuar ou não nas próximas corridas, ou seja, se o animal correr na pista e demonstrar 
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cansaço, consequentemente será excluído da competição. Em seguida, a condição biológica do 

animal é outra condição, para que este seja avaliado. Sendo 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. 

. No que concerne aos curraleiros, que se situam atrás do brete, estes são responsáveis 

pela separação e condução dos bois para entrarem na arena. O trajeto que o boi segue até o brete 

é feito por meio de um corredor estreito, que dá acesso à pista. Uma vez presente nesse corredor, 

os curraleiros separam um boi do outro, por meio de uns pedaços de madeira. A ideia é fazer 

com que cada espaço ocupe um animal por vez, descongestionando a caminhada dos bois. 

Quando o boi, às vezes, não consegue entrar na pista porque se debruça no corredor do 

brete, retira-o puxando por uma corda laçada ao seu pescoço. Após, a sua retirada o animal é 

excluído da competição. Então, automaticamente o locutor e o juiz de pista pedem para separar 

o animal, ou seja, este não pode mais correr na próxima rodada da competição. 

Os curraleiros devem ficar atentos para não colocar no brete animais desse tipo, nem 

tampouco, bois com rabos pequenos e sem a cauda artificial, na pista de competição. Antes, 

devem colocar na pista de corrida, os bois que têm rabos grandes, com calda artificial, 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, passam a 

realizar julgamentos variados sobre 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. “O curraleiro mostra a cauda e não diz se é ruim ou boa. A gente que vai correr deve 

ser sabido também porque o curraleiro também bota para gente tirar boi ruim. Então, são o 

pessoal que trabalha mais. É outro irmão da gente”.  (Informação verbal) 

Os curraleiros são vistos de modo desconfiado pelos vaqueiros e patrões, 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 ideia 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 
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sucesso na competição, uma vez que, tratar o outro de modo amistoso, significa garantir 

possibilidades de retribuir a sua ação. 

Agradar o outro, é uma atitude balizada, mais para a negociação, do que para o conflito. 

A negociação se apresenta como estratégia dos vaqueiros, para evitar o conflito com o outro, 

pois os vaqueiros preferem fazer amizades com os seus competidores distribuindo suas relações 

pela troca de favores. Por exemplo, 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 ideia de provar ser vaqueiro e patrão, 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. 

 Na equipe da vaquejada, que auxilia os vaqueiros e patrões surgiu outro personagem, 

atualmente, que não existia há dez anos, nos eventos, quando fiz a pesquisa no mestrado, a 

saber: o juiz do bem-estar animal, que é médico veterinário (a). A sua inserção, deu-se a partir 

do embate entre vaqueiros e patrões com os ambientalistas, que debatiam sobre os maus tratos 

aos animais. A partir desta discussão, a Associação Nacional dos Cavalos Quarto de Milha e os 

donos de parque de vaquejada, resolveram melhorar a condição do bem-estar dos animais. Uma 

dessas medidas foi inserir como fiscal, o juiz de bem-estar animal, o qual é responsável pela 

fiscalização do estado deles na competição.  

Um fica no fim da pista de competição, observando a entrada e saída dos cavalos, 

verificando se há algum sangramento, contusão ou excesso de cansaço no animal. Caso seja 

diagnosticado um desses elementos, aquele cavalo é desclassificado naturalmente da 

competição. O outro fiscal circula pelos currais dos bois, a fim de verificar se estão sendo bem 

alimentados e cuidados pelos curraleiros. Nas duas situações quando diagnosticado, o juiz 

medica o animal para tentar curá-lo ou diminuir o impacto da contusão e mal-estar.  

É mister enfatizar, que além do juiz do bem-estar animal, ainda há outras fiscalizações 

da polícia ambiental e da vigilância sanitária, para averiguar se há condições básicas do evento, 

para proteger os animais. Abaixo seguem os profissionais que fiscalizam e cuidam dos animais 

nas vaquejadas: 
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Foto 15: Profissionais Fiscalizadores do Bem-estar Animal na Vaquejada

 

Fonte: Acervo particular de Francisco Janio Filgueira Aires, 2017. 

 

A presença dos profissionais destes órgãos fiscalizadores, ao invés de trazer um dano à 

vaquejada, como muitos pensaram no início, provoca um sentimento de segurança, para o 

vaqueiro e patrão. Estas atuações evitam que um animal com algum tipo de doença, cause a 

proliferação para outros animais, como também, evita que se usem equipamentos cortantes, que 

sangrem o boi e o cavalo, como havia no passado, a saber: esporas nas botas, cabrestos com 

argolas apertadas demais e chicotes.  

Por fim, o narrador ou narrador das corridas, que é um dos personagens mais estimados 

pelos vaqueiros, já que ele não só os apresenta, mas também apresenta exponencialmente o seu 

cavalo, a equipe de vaquejada e a sua exibição na pista de competição. O locutor narra às 

corridas numa cabine, localizada no início da pista. A sua função é chamar os vaqueiros para a 

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. Veja a cabine de locução na imagem abaixo. 
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Foto 16: Cabine de Locução 

 

    Fonte: Acervo particular de Francisco Janio Filgueira Aires, 2017. 

 

Em uma vaquejada participam dois e/outros locutores, que se revezam durante todo o 

evento para realizar as narrações. A chamada de cada vaqueiro, que pode estar inscrito, 

representando individualmente 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 corrida, 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. Ao mencionar na 

narração os empreendimentos, as vaquejadas, os cavalos, sua família e sua cidade de origem 

exaltam o patrão e sua equipe, como donos do pedaço. Implicitamente, o narrador acaba 

dizendo quem é quem na vaquejada, no sentido do lugar que cada um ocupa no contexto do 

evento. Ao vaqueiro sobressai para si, o status social positivo, como alguém que corre para um 

patrão, com boa reputação na vaquejada e na sociedade. 

Notadamente, essa importância de exaltação das equipes, cavalos e empreendimentos 

têm ocorrido nas vaquejadas-espetáculo, atualmente, o convite de narradores que utilizam a 

performance semelhante aos dos rodeios para narrar a disputa final. Nesse momento, utiliza-se 

o gingle de fundo do filme do Rock Balboa. O narrador acompanha a musicalidade afirmando: 

tam! tam! tam! Com buzinaço pam! pam! pam! (Informação verbal) Na intenção de dá uma 

representação ainda mais estrelada, ao competidor e ao patrão. Ao mesmo tempo, no momento 

que os vaqueiros puxam o boi entre as faixas, o narrador diz: essa “é pra fazer valer! É pra fazer 
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valer! É pra fazer valeeer!” Show! Show! Show!”(Informação verbal) Os vaqueiros e patrões 

passam a se tornarem espécies de astros, que desfilam seus cavalos na arena de competição. 

As narrações das corridas também são acompanhadas por estilos de músicas, 

preferencialmente sertanejas, 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, 

tocadas pelos cantores solo e bandas de forró conhecidas do público da vaquejada, como 

Solteirões do Forró, Luan Santana, Marília Mendonça, Bonde do Brasil, Aviões do Forró, 

Alcimar Monteiro, Mano Walter, dentre outros. 

O locutor da vaquejada nas competições, ainda descreve na sua narração, o mesmo ritmo 

das músicas de forró, que destacam o universo do vaqueiro. Um locutor na vaquejada de Caicó 

relacionou o clima que estava nublado aos 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” (Informação verbal). Este nível discursivo se constitui, 

como um ideal da masculinidade hegemônica, do ser macho sobre as demais masculinidades 

subordinadas, para manter seu status quo em destaque. Assim, “a masculinidade hegemônica é 

um modelo cultural ideal que, não sendo atingível – na prática e de forma consistente e 

inalterada – por nenhum homem, exerce sobre todos os homens e sobre as mulheres um efeito 

controlador”. (ALMEIDA, 1995, p.3) 

A incerteza da masculinidade hegemônica ausente em sua plenitude na vaquejada 

desencadeia práticas de controle, baseadas na hegemonia do ser macho, para manter a 

dominação masculina em destaque sobre os indivíduos. Ao tratar do discurso dos locutores, 

fica evidente que a relação entre patrão e vaqueiro deve ser norteada na perspectiva de que o 

macho pode e deve agir, associando a sua honra ao universo masculino, do qual a mulher e a 

competição seriam os substratos identitários, que auxiliam na elaboração do fazer e ser 

vaqueiro. Embora, a vaquejada adquiriu uma feição de espetacularização com as novas 

mudanças, a perpetuação da masculinidade dos vaqueiros, ainda permanece interligada às 

práticas do passado. Por isso, a partir do contexto exposto, é preciso especificamente, discutir 

como se revela o estilo de vida, da festa e competição na vaquejada. 
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4 “NO JOGO DO ESPETÁCULO”: A CULTURA DO NEGÓCIO E A CULTURA DOS 

HABITUS  DOS VAQUEIROS E PATRÕES 

 

 O objetivo dessa seção é abordar em linhas gerais, a respeito das categorias de análise, 

que por sua vez, são basilares, para que se reflita sobre as relações estabelecidas entre patrões 

e vaqueiros, explicitadas na interação entre espetáculo, cultura do negócio e cultura do habitus. 

 O espetáculo tem sido um tema recorrente para refletir sobre os comportamentos, no 

contexto da cultura do negócio, sobretudo, quando estão associados à indústria cultural e a 

perpetuação do consumo. Isso foi apresentado pela sociedade do espetáculo em Debord (2003), 

pela espetacularização das culturas, em Carvalho (2007) e na indústria cultural, em Adorno e 

Horkheimer (1947). 

 Debord (2003) trata a sociedade espetáculo, como aquela produzida para a afirmação da 

sociedade capitalista, da produção e do consumo. 

 

O espetáculo, compreendido na sua totalidade, é simultaneamente, o resultado 

e o projeto do modo de produção existente. Ele não é um complemento ao 

mundo real, um adereço decorativo. É o coração da irrealidade, da sociedade 

real. Sob todas as suas formas particulares de informação ou propaganda, 

publicidade ou consumo, direto do entretenimento, o espetáculo constitui o 

modelo presente da vida socialmente dominante. Ele é a afirmação onipresente 

da escolha já feita na produção, e no seu corolário — o consumo. (DEBORD, 

2003, p.9) 

  

         Nesse pantheon, o espetáculo se configura antes, como uma invenção da produção, para 

o consumo, a fim de refletir aquilo que ele quer que seja propagado e não por aquilo que ocorre 

na realidade. A propaganda e a publicidade seriam os dispositivos promotores dos eventos, 

tendo a finalidade de despertar o espetáculo, para a aquisição de consumidores. Dessa forma, 

as práticas sociais dos eventos estariam dispostas a descaracterizar, ao que concebido como arte 

para mercadorias. Isso é confirmado de acordo com o que asseveram Adorno e Horkheimer42 

(1947, p 64) na qual mencionam que “a indústria cultural pode se ufanar de ter levado a cabo 

com energia e de ter erigido em princípio, a transferência muitas vezes desajeitada da arte, para 

a esfera do consumo, de ter despido a diversão de suas ingenuidades inoportunas e de ter 

aperfeiçoado o feitio das mercadorias.” 

                                                           
42Para se aprofundar, conferir a obra A Dialética do Esclarecimento: Fragmentos Filosóficos, publicada em 1947. 
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 Diante dessas assertivas o espetáculo se encontra associado à indústria cultural do 

sistema de produção capitalista, conferido pelo uso da informação, propaganda e publicidade, 

para produzir eventos culturais, como produto (mercadoria) do entretenimento. Isso em ação 

consumista conduziria à padronização da cultura e da identidade existente, descaracterizando a 

expressão da cultura e caracterizando-a pelo valor materialista e utilitarista. 

 Carvalho (2007) corrobora com a ideia de que a cultura popular espetacularizada é 

desterritorializada do seu circuito ou da sua comunidade de origem, por padrões da cultura do 

consumo de massa43. A cultura popular espetacularizada é conduzida ao fosso da canibalização 

da cultura44. Essa prática decorre de todo um processo social para mercantilização da cultura. 

 

Canibalização e espetacularização somente são possíveis através da 

participação de vários atores, seja na produção e divulgação dos eventos, na 

mediação e na negociação com a comunidade e finalmente, na justificação 

(em vez da crítica e da contestação) do uso da cultura popular em espaços 

extracomunitários com fins de mercantilização ou de propaganda de regimes 

políticos. (CARVALHO, 2007, p 89) 

 

 Dessa forma, enquanto a canibalização é o consumidor de costumes alheios, a 

espetacularização é um evento transformado em espetáculo, para consumo de outro grupo, 

desvinculando-o da sua comunidade de origem. Por outro lado, Carvalho (2007) ao discutir 

sobre o espetacularização da cultura, critica a visão generalizada de Debord, por não observar 

a resistência ou dinâmicas próprias da cultura popular, frente à indústria cultural, sobretudo, 

nos espaços latino-americanos, que diferem dos contextos anglo-saxônicos, já postos em 

estágio avançado de desintegração da cultura popular. No caso brasileiro, defende-se a tese de 

que ainda há cultura popular, sem sofrer a mácula da deformidade produzida pela indústria 

midiática. 

 Na realidade quando se discute o atributo econômico, não pode esquecer-se da cultura 

presente na vida dos indivíduos, uma vez que, ela não pode ser englobada pela ideia de posse, 

no sentido estrito do ter. Ou simplesmente, como uma mercadoria de consumo, que toda hora 

se desmancha no ar. Não se pode também, tratar a cultura pela herança histórica de um passado, 

                                                           
43 A cultura de massa é aquela que surge com o advento da tecnologia, transformando a cultura popular em produto 

industrial para atender o capital. 
44Segundo Carvalho (2007) a canibalização é um consumidor de costumes alheios, enquanto que, a 

espetacularização é um evento transformado em espetáculo, para consumo de outro grupo, desvinculado da 

comunidade de origem. 
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sem a possibilidade de mudança no presente. A cultura transcende a isso. A cultura é um 

processo contínuo de invenção e reinvenção, assemelhando-se metaforicamente, a ação de 

limpar a terra, em seguida semeá-la, após isso, regá-la, para depois podá-la, principalmente 

podar. Assim, “em vez de tratar a cultura como uma soma de coisas desfrutáveis, coisas de 

consumo, deveria pensar a cultura, como fruto de um trabalho. Deslocar a ideia de mercadoria 

a ser exibida, para a ideia de trabalho a ser empreendido” (BORNHEIM, 1997, p. 38). 

 A cultura como processo, se reconhece pela sua reinvenção e dinamicidade, constituída 

pela transição da vaquejada baseada na fazenda, em que se pegava o boi no mato e se aboiava, 

ao tentar interceptar o animal, para vaquejada-espetáculo caracterizada, em sua maioria, por 

vaqueiros e patrões desportistas advindos da cidade, com hábitos e comportamentos urbanos, 

como festas musicais estilo elétrico, consumo constante, relações de troca entre vaqueiros e 

patrões, para efetivar negócios, dentre outras expressões. Barbosa (2006) defende a ideia de que 

a vaquejada, na medida em que é consumida, é reinventada. 

 

Se a vaquejada é um produto cultural (e de fato o é), isso não implica 

necessariamente, em colocar os sujeitos em posição “exclusiva de 

consumidores” com postura de aceitação da ordem social [...]. Entendo a 

vaquejada, como produto cultural à medida que, consegue instaurar um 

processo, cujos desejos de consumo “individual, irrefletido e irracional” se 

transformem em atos socialmente regulados. (BARBOSA, 2006, p. 82) 

 

 Hoje a vaquejada-espetáculo contemporânea tem se reproduzido pelas posições 

sociais, ocupadas antagonicamente, por patrões e vaqueiros figurantes na vaquejada. A relação 

entre ambos se revela, através da sua construção social (posições sociais diferentes ocupadas), 

histórica (trajetória no tempo e no espaço), cultural (valores, normas e regras) e econômica 

(comércio e consumo). A novidade nessa relação, agora se apresenta pela sua potencialização, 

no contexto do espetáculo e do negócio. Estes, associado ao negócio, não demonstra, ser 

uniforme e fixo, influenciado por um único fator (visão utilitarista ou simbólica, material ou 

imaterial) na constituição das relações sociais. Nesse sentido, é preciso entender como o capital 

se articula para dinamizar valores às coisas e às pessoas, sem se restringir ao lucro, como bens 

e dinheiro, associados ao campo material e simbólico, conforme apregoam Simmel (1902), 

Appadurai (2009) e Bourdieu (1996, 1989, 2011).  

 Embora a discussão sobre o valor das coisas, seja relevante para esta tese, a ideia é 

caminhar numa abordagem alternativa, para analisar as relações entre patrões e vaqueiros nas 
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vaquejadas. Em outros termos, aposto na ideia de como são significadas as práticas não 

econômicas, em contexto econômico ou como os fatores econômicos podem favorecer na 

construção dos comportamentos. Daí, buscar entender como as coisas trocadas configuram 

sentidos aos interlocutores das vaquejadas, sobretudo, ao que remete às relações entre patrões 

e vaqueiros. 

 Há dois conceitos básicos de Bourdieu que podem auxiliar na compreensão das 

relações entre patrões e vaqueiros, a saber: o campo social e o habitus. Um é o reflexo do outro. 

Não há como entender a cena do espetáculo, sem saber qual o contexto da sua produção. 

Também, o contexto da cena não se constrói, sem as práticas dos seus interlocutores, que 

expressam através das regras do seu jogo social. 

 Bourdieu (1996, p.149) reforça esta ideia ao afirmar que há um campo social 

construído, na qual há tantas formas de libido, tantos tipos de "interesse", quanto há campos. 

Cada “campo, ao se produzir, produz uma forma de interesse que, do ponto de vista de outro 

campo, pode parecer desinteresse”. Desse modo, o campo social, por ser diverso permite a 

multiplicidade nos tipos de interesses, tendo em vista, que estes já estão incorporados no corpo 

pelo habitus, presente, tanto na percepção, como na ação. Contudo, o autor desconstrói a ideia 

unidirecional do interesse, visto de forma utilitarista, que seria atender sempre um objetivo 

específico, bem como, critica a ideia de que todos os interesses acontecem determinados pelo 

fator economicista. Sendo assim, o campo social da vaquejada, embora seja um negócio, as 

práticas nela podem variar, conforme a maneira, como o habitus é processado no cotidiano do 

evento. É o fulcro temático a ser explanado a seguir. 

 

4.1 O ESTILO DE VIDA E DA FESTA NA VAQUEJADA 

 

 Quando se fala em sociedade, pensa-se em formas de viver e de existir que dão sentido 

de vida de uma comunidade. Na vaquejada não ocorre diferente. Há estilos de ser e de viver 

que se conectam a sociedade, bem como, há particularidades que são executadas cotidianamente 

em seus eventos.  Na vaquejada promovem-se estilos de vida, que se configura pela maneira 

como atuam e representam o mundo no evento, a saber: o tipo de vestimenta, o cavalo, as 

brincadeiras e as festas. 

As vestimentas nas vaquejadas, embora sejam comuns as pessoas usarem bonés, calças 

jeans e camisetas em seu cotidiano, há acessórios que diferem desta paisagística comum. As 
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botas de couro, as perneiras, os chicotes dos vaqueiros e dos patrões são instrumentos que 

demarcam referências para dizer quem é quem, na vaquejada. Usar uma vestimenta, embora 

ambas sejam semelhantes, conferem o valor social distinto aos vaqueiros e patrões pelas marcas 

estampadas nas suas vestimentas, a saber: Lacoste, Polo Play, Ralph Lauren, Colcci, dentre 

outras. As classes sociais nas vaquejadas são identificadas pelas vestimentas de cada um. Vestir 

bem não demonstra, apenas, uma aparência física, mas também significa implicitamente 

alguém que tem posses financeiras elevadas (no campo da pesquisa, semelhante ao patrão).  

Isso foi constatado, quando estava no camarote do Porcino, quando duas moças, que vendiam 

geladinho afirmaram: “Ei este lugar parece ser de elite, porque as pessoas andam bem vestidas 

e aquele outro camarote parece ser de pessoas pobres, porque não se vestem bem” (Informação 

verbal). 

Nas competições notam-se diferenças mais acentuadas entre patrão e vaqueiro pelo uso 

das vestimentas de marca, da expressão corporal e pelo estado das roupas que ficam sujas, 

amassadas e suadas. Nessa condição, conforme apontam os vaqueiros, se pode reconhecer quem 

é o patrão, o vaqueiro e o frequentador na competição. Os vaqueiros advindos da competição 

se encontram “sujos e suados”, enquanto que o patrão se encontra, quase sempre, “limpo e 

engomado”. E o frequentador que assiste a vaquejada, dependendo da sua condição financeira 

pode se enquadrar, tanto no primeiro estilo, quanto no segundo. 

Diante deste contexto do uso das vestimentas, concordo com Appadurai (2009) ao 

afirmar que o que cria vínculo entre a troca e o valor é a política, ou seja, as mercadorias, assim 

como, as pessoas, têm uma vida social. “Para isto, temos de seguir as coisas em si mesmas, pois 

seus significados estão inscritos em suas formas, seus usos. Suas trajetórias. Somente pela 

análise destas trajetórias, podemos interpretar as transações e os cálculos humanos, que dão 

vida às coisas” (APPADURAI, 2009, p.17). Assim, as coisas em movimento elucidam seu 

contexto humano e social. Elas demonstram, como as relações humanas se estabelecem, 

formulando um mundo social, incorporado no corpo e na mentalidade dos indivíduos, como 

ocorre entre patrões e vaqueiros. 

Além da estética da vestimenta, há o ato performático na aprovação ou desaprovação do 

vaqueiro e do patrão na vaquejada. É na expressão do movimento corporal cavalo/homem/boi, 

que a obra performática simboliza o ser vaqueiro, o ser patrão, ser cavalo e boi na competição. 
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Referindo-me ao ato performático45, Zumthor (2010, p. 166) destaca que o mesmo “implica 

competência. Além de um saber-fazer e de um saber dizer, a performance manifesta um saber-

ser no tempo e espaço [...] que é emanada no corpo”. 

 Para correr boi, há técnicas distintas. Há o vaqueiro e o cavalo de esquerda e o cavalo e 

o vaqueiro de direita. De esquerda, são aqueles que correm e puxam o boi para o lado esquerdo. 

De direita, são aqueles que correm e puxam o animal para o lado direito. Para ter esta habilidade, 

o cavalo é preparado conforme a maneira que o vaqueiro corre. Veja abaixo a corrida de direita 

e de esquerda. 

 

Foto 17: A Corrida de Direita e de Esquerda 

Fonte: Acervo particular de Francisco Janio Filgueira Aires, 2017. 

 

A performance uníssona, na qual o vaqueiro e o cavalo aparecem na sua técnica, como 

se fossem um só, confere-se da plateia e do patrão, palmas, gritos, falas e gestos de satisfação, 

pela derrubada certeira do boi. Essas performances positivas nas competições levam os 

vaqueiros a constituírem uma imagem própria, para fazer um marketing de si mesmo. Uns 

utilizam da tradição familiar, que já tiveram campeões em sua família e que hoje tem esta 

continuidade com o seu ente competindo. Outros utilizam sua posição social, quando o locutor 

enfatiza que este competidor é do grupo empresarial tal. Outros dão nome a sua performance 

na corrida e derrubada do boi, como performance exclusiva, que ele sabe fazer com arte e 

maestria. Isso foi constatado quando um vaqueiro do Pará, Nathan Queiroz, competindo na 

                                                           
45 Para se aprofundar sobre o ato performático veja outras duas obras de Zumthor (1993, 1997) “A Letra e a Voz: 

a Literatura Medieval e Tradição e Esquecimento.  
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vaquejada, executa a manobra Capa Loka, denominada pelos vaqueiros e popularizada por ele, 

com o cavalo mansinho e prancha. 

 

 

Foto 18: Vaqueiro Puxando Boi em Mossoró 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo particular Nathan Queiroz, 2017. Acessado pelo facebook em 20/12/2017. 

 

A denominação “mansinho” se refere ao cavalo manso; que obedece fielmente às 

coordenadas do vaqueiro. O termo “prancha” significa a manobra que o vaqueiro faz, usando o 

cavalo como prancha, se deslocando para o lado inverso do seu animal. A partir da repercussão 

da técnica utilizada nas vaquejadas, o vaqueiro lançou, em 2016, na cidade de Mossoró, sua 

grife “Capa Loka”, composta por camisas, música46, bonés e peitoral para cavalos. A estratégia 

adotada pelo vaqueiro – adentrar no universo do comércio – pode vir a gerar lucros, como 

ganhar dividendos, com o sucesso da empreitada e, consequentemente, possibilitar sua 

condução ao patronato, posição que poucos vaqueiros conseguem alcançar. 

Por outro lado, quando não há o desempenho esperado, a plateia e o patrão externam 

discursos negativos (é comum falar em voz alta, que o boi é ruim; que o vaqueiro não é bom) e 

expressões corporais (franzem a testa, bate na mesa, mexem o chicote que tem na mão, mexem 

no celular, ingerem rapidamente o que tiver próximo dele, cachaça, água, refrigerante, 

alimento) que podem denotar, desconfiança e insatisfação ao seu competidor.  

                                                           
46Para conhecer a música Capa Loka veja em https://www.letras.mus.br/pedrinho-pegacao/capa-louca/ 
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Além da competição, há outros espaços em que é possível observar diferentes 

expressões do estilo de vida dos vaqueiros e dos patrões na vaquejada, como os 

comportamentos no cotidiano do parque e da festa, presentes no imaginário musical. 

 As práticas de entretenimento47 são executadas pelo passear a cavalo, realizar festas 

nos caminhões e no parque, consumir alimentos, ingerir álcool, produtos da vaquejada, como 

realizar brincadeiras jocosas e feminilizantes. Dessa forma, os frequentadores, os vaqueiros e 

os patrões se “vaqueirizam48”, conforme salienta Barbosa (2006), assim como também, 

parafraseando este autor, os patrões se patronizam49. 

 A jocosidade50 é uma das práticas que se vaqueirizam e se patronizam. A distinção 

desse comportamento depende do tipo e do sentido da ação dos sujeitos, sendo considerada uma 

questão de honra, de prestigio social e/ou de gênero.  

O aspecto da honra e do prestígio social tem destaque comum na vaquejada do Porcino. 

Isso ocorreu quando um grupo de vaqueiros e de patrões reunidos assistia à competição e após 

uma puxada errada do boi, por um vaqueiro do dono daquele parque, fez um patrão que assistia 

ao evento enfatizar: “fulano, esse seu cavalo não presta para nada. Ele tá com a espinha dura 

demais, por isso, não bota boi. Ah! Ah! Ah! Agora veja o que é cavalo bom que vem aí, como 

o meu, meu patrão?” (Informação verbal). Aos risos todos que estavam com aquele patrão riram 

no sentido de provocação, ao outro vaqueiro e patrão.  

A jocosidade diante da presença do patrão conduz mais ainda, a obrigação de que o 

vaqueiro deve demonstrar seu valor diferenciado em relação aos outros vaqueiros. Essa busca 

da prova é tão comum na vaquejada, que a linguagem usada, tanto entre os vaqueiros e patrões, 

como pelos frequentadores usam o termo “este é testado e aprovado” inclusive a imprensa que 

faz a cobertura do evento, também usa essa terminologia para fazer comercial de produtos. 

Nesse prisma, provar que é bom não se revela apenas a conquista de prêmios, configura também 

                                                           
47Os “alpendres” dos seus caminhões, assim como, os bares, as festas, as arquibancadas e as ruas do parque, 

funcionam como um dos pontos referenciais para estes encontros e reencontros jocosos e feminilizantes com os 

vaqueiros, frequentadores e patrões. Neles, se propagam estilos de ser vaqueiros e patrões. 
48“Vaqueirizar” nas vaquejadas-espetáculo são práticas reguladas socialmente nas quais os sujeitos atribuem 

códigos simbólicos e práticas comuns para reproduzir um tipo de ser vaqueiro na vaquejada. 
49Patronizar é a todo custo exaltar o dono e a “alma para o negócio” da vaquejada, que são as práticas   semelhantes 

do patrão. Por isso, os vaqueiros e os frequentadores tendem a reproduzir os valores difundidos na vaquejada pelos 

patrões, a saber: “ser responsável, zeloso, homem de palavra, tratar o outro com cordialidade e autoridade de 

patrão”. 
50Entendo jocosidade, como ato recíproco de brincar com o outro, sem utilizar esta prática como uma ofensa, seja 

como uma brincadeira em disputa moral na visão de Lanna (2004, 2009) e de Gastaldo (2000, 2005), seja pela 

demonstração da masculinidade entre “machos” nos estudos sobre a vaquejada de Aires (2008) e Barbosa (2006). 
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valores que dão qualidade ao produto e ao produtor de um bem ou de um vaqueiro patrocinado 

por um patrão. 

A jocosidade vai ao extremo ao demonstrar seu poder. Ao se aproximar para conversar 

com um patrão para entrevistar, destacou: “rapaz só faço após pagar e tomar várias cervejas. 

Certo? Menino compre cervejas para gente!” (Informação verbal) Outro patrão disse: “Só estou 

na vaquejada por esporte mesmo, para brincar e encontrar os amigos” (Informação Verbal). 

Nesse sentido, há um desejo de revelar seu poder de mando; para que as pessoas reconheçam 

sua “força financeira,” esbanjando sua influência no contexto da vaquejada.  

Provar ser bom na vaquejada é também coisa de macho, remetido ao vaqueiro e ao 

patrão pela busca do referencial ideal da masculinidade hegemônica, face às masculinidades 

alternativas ou subalternas, que deve ser alcançado e almejado por todos. Referindo-se de modo 

semelhante ao processo social em construção, Fátima Cecchetto (2004, 2004, p. 67) afirma que 

“para entender os diferentes tipos de demanda das masculinidades, é fundamental o exame das 

práticas na qual a hegemonia é constituída”.  Seguimos a afirmação em determinados momentos 

do trabalho de campo ao observar os informantes, durante as competições nas vaquejadas, os 

sentidos atribuídos à condição do vaqueiro, como “macho” a partir das disputas jocosas, em 

face de feminização. Tais disputas foram reveladas quando um vaqueiro tomou a palavra e 

exclamou “existe os machos, mas existe as bichinhas, como esse aí. “Ei, você é fraco; ontem 

fiquei com várias mulheres e você não ficou com nenhuma”. O outro repudiou: deixe de onda 

cara” (Informação verbal). Estes discursos remetem a perspectiva de tentar ser mais vaqueiro e 

mais macho do que o outro, sobretudo, quando se estar diante do patrão. Nesse aspecto, buscar 

ser mais macho do que o outro diante do patrão é tentar demonstrar que é mais preparado, 

determinado e mais vaqueiro.  

As vaquejadas se situam neste campo social, na qual no imaginário da competição e da 

festa a utilizam, como moeda material e simbólica para conquistar prestígio social e dinheiro. 

Isto pode ser percebido, pela troca simbólica presente no campo social, no habitus e no acúmulo 

de capital simbólico, conforme pontua Bourdieu (1996): 

 

A estrutura do campo é um estado da relação de força entre os agentes ou as 

instituições engajadas na luta ou, se preferirmos, da distribuição do capital 

específico que, acumulado no curso das lutas anteriores, orienta as estratégias 

ulteriores. Esta estrutura, que está na origem das estratégias destinadas a 

transformá-la, também está sempre em jogo. (BOURDIEU,1996, p. 90). 
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 Bourdieu (1996) não separa o campo social do habitus, que permite a constituição das 

relações de forças. O espaço social é um espaço não físico, em que posições distintas estão 

dispostas. As posições sociais de um mesmo espaço social estão sob um mesmo parâmetro de 

regras e se relacionam umas com as outras, a partir dos diferentes capitais acumulados (como 

capital econômico, as riquezas; capital cultural, o acúmulo da cultura legítima; ou capital social, 

o pertencimento a um grupo social, uma família distinta). Estes capitais se apresentam também 

no imaginário da festa e do universo midiático, na qual apontam para o estilo de ser vaqueiro e 

do ser patrão, significados pelo poder do dinheiro e do consumo, vivenciadas nos espaços dos 

“alpendres dos caminhões”, do parque de vaquejada e do clube das festas. Desse jeito, tais 

encontros nestes espaços são também brincadeiras intercomunitárias, já que envolve visitas e 

encontros de parentes e amigos de cidades variadas em todas as vaquejadas. 

O dinheiro é o passaporte para todas as outras possiblidades, inclusive para conquistar 

mulheres, admiração e respeito das pessoas. Essa lógica se apresenta para todos os espaços 

sociais51. Quando uma determinada música retrata o encontro do patrão com a fazenda, o cantor 

enaltece pela mesma ótica do dinheiro e do consumo. Assim, o patrão que tem uma vida urbana, 

ao deslocar para fazenda, se torna playboy fazendeiro. É o que se observa na música “Playboy 

fazendeiro”, de Mano Walter. 

 

Mano Walter, Playboy Fazendeiro52.   

Tenho muito gado no pasto e o bolso cheio de dinheiro. Quem foi que chegou? 

O playboy fazendeiro! Olha que eu tenho uma Hilux. Uma Amarok e uma 

Pajero. Quem foi que chegou? O playboy fazendeiro! Olha que eu moro na 

cidade. Mas no fim de semana vou pra minha fazenda fazer aquela farra. 

Convido a mulherada, só do tipo Panicat. Vai rolar uísque e cerveja bem 

gelada. Paredão ligado, as minas descem até embaixo. Mandei matar um boi 

pra fazer aquele churrasco. Aqui é só sossego, é só tranquilidade. Eu sou um 

fazendeiro que mora na cidade. Tenho muito gado no pasto e o bolso cheio de 

dinheiro. (WALTER, 2017) 

 

                                                           
51Convém ressaltar que embora na atualidade as músicas de forró, chamadas de massa, tenham   maior o seu 

destaque na representação do vaqueiro e do patrão na vaquejada e na sociedade, a literatura de cordel também tem 

uma contribuição significativa na construção representativa desse personagem, a saber: “A Coragem de um 

Vaqueiro em Defesa do Amor” de Cabral (1972), “Paixão do vaqueiro” de Barbosa. (1980) e “Sou Vaqueiro 

Nordestino Poeta e Namorador” de BARBOSA, (2017). 
52Esta música de Mano Walter, Playboy Fazendeiro. In: letras. Disponível em https://www.letras.mus.br/mano-

walter/play-boy-fazendeiro/Acessado em 20 de outubro de 2017 

 

https://www.letras.mus.br/mano-walter/play-boy-fazendeiro/
https://www.letras.mus.br/mano-walter/play-boy-fazendeiro/
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Playboy fazendeiro se constitui, nessa musicalidade, assim como na vaquejada, um 

patrão com estilo de vida urbano, associado a uma vida social intensa, recheado de consumo, 

ostentação financeira e com a fama de conquistador de mulheres. O playboy sendo um 

fazendeiro da cidade tem seu roteiro de vida, que difere muito da vida cotidiana da fazendai, 

como era proposto no passado. Assim, a vaquejada imbuída da ideia da fazenda é uma maneira 

de projetar o universo urbano, reverberando para o desejo de ser vaqueiro e patrão.  

 Já foi visto que o universo do patrão é norteado pelo estilo urbano do dinheiro e do 

consumo, mas como a musicalidade trata o vaqueiro? Segue o princípio idêntico ao do patrão 

a saber: dinheiro, ostentação, consumo e conquista de mulheres. A música balada do vaqueiro 

retrata essa representação: 

 

Mano Walter. Balada do Vaqueiro53 

E da vaquejada prum bar, do bar para o motel. E na boiada eu sou carrasco, 

na cama eu sou cruel. Uísque, Red Bull, e o bolso cheio de dinheiro. Galera 

fica doida na balada do vaqueiro. Mandei lavar meu carro, regulei meu 

paredão. Separei meus cavalos, quarto de milha, alazão. Peguei a minha cela, 

espora, luva e chicote. Coloquei os cavalos lá encima do reboque. Já comprei 

a bebida, convidei a mulherada. Chegou o fim de semana, eu vou partir pra 

vaquejada. E da vaquejada prum bar, do bar para o motel. E na boiada eu sou 

carrasco, na cama eu sou cruel. Uísque, Red Bull, e o bolso cheio de dinheiro. 

Galera fica doida na balada do vaqueiro. (WALTER, 2017) 

 

 

 Esse discurso apresenta também a diferença entre o patrão playboy e o vaqueiro boy, 

pela ostentação financeira do primeiro sobre o segundo. Pois, o que vale aqui é a regra, “quem 

tem mais, pode mais”, pelo menos é o que norteia a concepção dos vaqueiros. Logo, o patrão 

playboy se reveste de um status maior. Ao mesmo tempo, a balada do vaqueiro sinaliza para 

todos que vão à vaquejada, um estilo de vida comum, baseado no consumismo, como ingestão 

de bebida alcoólica, de custos financeiros elevado. A música, ao fazer analogia ao ser vencedor 

na competição demonstra que ganhar na vaquejada sinaliza fama, status social e mulheres.  

A “Balada do vaqueiro” reflete a vaquejada, não como objeto da alienação e do simples 

lucro, como abordou Silva (2013), mas pela ideia de que, ao mesmo tempo que é consumida é 

reinventada (Barbosa, 2006), regulada por relações sociais presentes no contexto da sociedade. 

                                                           
53 A música em destaque de Mano Walter Balada do Vaqueiro. In: letras. https://www.letras.mus.br/mano-

walter/play-boy-fazendeiro/.Acessado em: 20 de outubro de 2017 

 
 

https://www.letras.mus.br/mano-walter/play-boy-fazendeiro/
https://www.letras.mus.br/mano-walter/play-boy-fazendeiro/
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A vaquejada e seus figurantes seguem práticas, valores e normas institucionalizadas pelo modo 

de vida vigente da sociedade. Desse modo, “são as práticas institucionais e sociais que 

condicionam todo comportamento individual, mesmo aquele que tem a ver com mudança, e 

não apenas com a mera reprodução do mundo”, conforme Souza (2009, p.94).  

Ao sinalizar práticas sociais significativas, comuns a grande parte dos frequentadores 

do parque de vaquejada, que acreditam viver um modelo, que inclui formas de como beber, 

exibir roupas e carros de luxo; forma de diversão e lazer, a “balada do vaqueiro” elabora uma 

representação de um determinado modelo de sociedade, em que o consumo é o expoente 

máximo desse processo na sociedade contemporânea. 

A musicalidade traduz, além da premiação em dinheiro, o sentimento de esportividade, 

de alegria e de coroação de suas conquistas. É o que pode ser visto na música: “Vou pra 

vaquejada”, da Banda Solteirões do Forró:  

 

 

Solteirões do Forró. Vou Pra Vaquejada54 
Eu vou para a vaquejada e vou levar você, pra ver o gado cair e meu cavalo 

correr. Na vaquejada sempre é do vaqueiro, o boi é do vaqueiro e a gente 

adora, dança e se diverte com a mulherada, se acaba a vaquejada o Nordeste 

chora. Mulher bunita troca de batom para ver o vaqueiro fazer tirar sua senha, 

sou vaqueiro classificado, ei ô mulher de gado venha dançar comigo venha. 

Eu vou pegar na cauda e puxar meu bate esteira, no meio da faixa vou botar o 

boi no chão, vou ouvir o juiz gritando valeu boi e o povo confirmando que eu 

sou campeão. Mulher de gado olhe me espera vou correndo apaixonado para 

os braços dela, vou plantar seu amor no meu coração...vou escrever seu nome 

na capa da minha sela. (SOLTEIRÕES DO FORRÓ, 2017). 

 

 

A música retrata o vaqueiro como um obstinado a derrubar boi para ser campeão e com 

isso, adquirir todas as recompensas dessa conquista. O prazer de derrubar boi se associa à 

conquista de prêmios e ao desejo de esbanjar sua performance vitoriosa com mulheres. 

Contudo, o vaqueiro, apaixonado pela vaquejada, que a todo o momento é referenciado a paixão 

por mulheres, não configura a ideia de que existem apenas duas identidades de gênero, 

masculino e feminino, no evento. A vaquejada e a própria sociedade são compostas por 

masculinidades hegemônicas sobre as identidades de gênero, conhecidas como subordinadas, 

alternativas ou à margem, a saber: femininas e homossexuais. As primeiras têm destaque por 

                                                           
54

Para se aprofundar pode ouvir a música vou pra vaquejada de Solteirões do Forró. In: Vagalume. Disponível 

em https://www.vagalume.com.br/solteiroes-do-forro/vou-pra-vaquejada.html. Acessado em 20 de outubro de 

2017. 

 

https://www.vagalume.com.br/solteiroes-do-forro/
https://www.vagalume.com.br/solteiroes-do-forro/
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serem vistas como as mais adequadas ao modelo de sociedade e da vaquejada vigente. As 

segundas se revelam nos universos ocultos, sobretudo, na vaquejada, para não tornar o evento 

desqualificado, aos olhares do patriarcalismo e do ser macho.  

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

da teoria da imbricação dos estratos sociais de Oliveira (1988, 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 sociais. 

Considerando o estilo de vida na vaquejada, configurados por comportamentos 

associativos e dissociativos, para agregar valor simbólico e financeiro ao patrão, ao vaqueiro e 

ao cavalo, busco demonstrar a seguir, como se revela as relações estabelecidas entre estes 

sujeitos, em sua categoria profissional e amadora. 

 

 

4.2 AS RELAÇÕES ESTABELECIDAS ENTRE PATRÕES E VAQUEIROS, 

PROFISSIONAIS E AMADORES NA VAQUEJADA CONTEMPORÂNEA. 

 

 O presente capítulo objetiva analisar as relações estabelecidas entre patrões e vaqueiros. 

Para auxiliar nesta reflexão, utilizo a ideia de campo social e habitus, ancorada por Bourdieu 

(2011), com escopo na filosofia do dinheiro, preconizada por Simmel (1902), como fio condutor 

principal, para a explicação dos significados entre tais sujeitos da vaquejada. 

 Balizo-me na ideia, de que a troca material e simbólica presente entre patrões e 

vaqueiros, é configurada pelo campo social, pelo habitus e pelo acúmulo do capital simbólico, 

em conformidade com o que salienta Bourdieu (2011). O campo social representa o campo 
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simbólico, onde os confrontos legitimam as representações. Já o habitus é a capacidade dos 

sentimentos, pensamentos e ações dos indivíduos, de incorporar as estruturais sociais. E, por 

fim, o capital é o acúmulo de forças que o indivíduo pode alcançar no campo. 

 

A estrutura do campo é um estado da relação de força entre os agentes ou as 

instituições engajadas na luta ou, se preferirmos, da distribuição do capital 

específico que, acumulado no curso das lutas anteriores, orienta as estratégias 

ulteriores. Esta estrutura, que está na origem das estratégias destinadas a 

transformá-la, também está sempre em jogo: as lutas, cujo espaço é o campo 

têm por objeto o monopólio da violência legítima (autoridade específica) que 

é característica do campo considerado, isto é, em definitivo, a conservação ou 

a subversão da estrutura da distribuição do capital específico. (BOURDIEU 

2011, p. 90) 

 

 Bourdieu (2011) não separa o campo social do habitus, que permite a constituição das 

relações de forças. O espaço social é um espaço não físico, em que posições distintas estão 

dispostas. As posições sociais de um mesmo espaço social estão sob um mesmo parâmetro de 

regras e se relacionam umas com as outras, a partir dos diferentes capitais acumulados (como 

capital econômico, as riquezas; capital cultural, o acúmulo da cultura legítima; ou capital social, 

o pertencimento a uns grupos sociais, uma família distinta). 

 As vaquejadas se situam neste campo social, em que vaqueiros profissionais e 

amadores e patrões a utilizam, para estabelecer suas relações, através da moeda material e 

simbólica, para conquistar prestígio social e dinheiro, suscitada antes, durante e após as 

competições. 

 Os vaqueiros profissionais, vaqueiros amadores e os patrões se inserem num campo 

social concretizado pela “troca interessada da prova”, através do dar, receber e retribuir. Um 

exemplo disso é perceptível na categoria profissional: o dar funciona pelo investimento do 

patrão, para o vaqueiro competir, o receber pela oportunidade que o vaqueiro recebeu e a 

retribuição decorre do possível retorno do que foi investido, seja material ou simbolicamente. 

Na categoria amadora, o exemplo do dar, pode ser visto pela troca de favores, na qual um patrão 

lhe concede seu vaqueiro profissional para bater-esteira, o receber se revela pela oportunidade 

de ter ao seu lado, um profissional experiente na competição, e o retribuir ocorre pelo retorno 

de parte da premiação ao vaqueiro da sua dupla ou pela realização de algum favor que seu 

parceiro necessite. Tais assertivas se correlacionam ao que percebeu Simmel, de que as pessoas 

ao trocarem, não revelam apenas um fato econômico, estanque, esgotado em si mesmo, mas um 

fato de ordem histórico-moral, estético e psicológico. 
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O fato de duas pessoas trocarem entre si produtos, não é de maneira alguma 

apenas um fato econômico; pois não existem fatos cujo conteúdo possa ser 

esgotado por sua imagem econômica. Essa troca pode ser tratada tão 

legitimamente como um fato psicológico, histórico-moral ou estético. E 

mesmo considerado como um fato econômico, não é por isso um beco sem 

saída, mas se torna sob esta forma objeto da consideração filosófica que 

comprova seus pressupostos em conceitos e fatos não econômicos e suas 

consequências sobre valores e relações não-econômicas. (SIMMEL, p.2, 

1902) 

 

 

 Mesmo a vaquejada hoje inserida no contexto do negócio, como fato econômico, não 

foi este que construiu a vaquejada. Na realidade, foram comportamentos culturalmente 

regulados, por uma forma de ser não econômica, que favoreceu a valorização do fator 

econômico. Por outro lado, atualmente o fator econômico, embora não seja o constituidor da 

vaquejada, pode se apresentar como propulsor de valores não econômicos, e de relações para 

além do dinheiro. Estes fatores são associados às relações estabelecidas entre os vaqueiros 

amadores, vaqueiros profissionais e os patrões. 

 O empresário e vaqueiro amador Ailson Júnior enfatizou que: “estou na vaquejada 

porque sou apaixonado. Já deixei de comprar uma caminhonete de R$150.000,00 (Cento e 

cinquenta mil reais) para comprar um cavalo. E em seguida ele morreu, mas não me arrependo 

não, de ter comprado o cavalo” (JÚNIOR, 2017). Assinalando na mesma perspectiva, o 

agricultor e o vaqueiro amador, Lucas Lima diz que: “eu corro porque gosto mesmo. É só pra 

matar o verme. Como eu disse, eu nem ganho”. “Eu gostaria de ter um patrão” (LIMA, 2017). 

 Os dois discursos destacam o prazer em participar da vaquejada, como prática 

esportiva. No entanto, o segundo associa a sua realização como vaqueiro profissional no futuro, 

pela necessidade de se ter um patrão. 

 Por outro lado, diferentemente dos vaqueiros amadores, a visão dos patrões se 

fundamenta numa relação entre eles, através de uma estratégia racionalizada, para garantir 

renda. Este benefício financeiro se fundamenta na troca, na qual se espera do outro, o 

cumprimento moral da palavra, como menciona o Patrão Porcino Neto: 

 

O que vai muito é pela questão do foco, da determinação da gente em fazer 

um evento bacana, fazer um evento que agregue valor para a cidade. E também 

vai muito da palavra, do compromisso. Se eu vou para a vaquejada de um 

amigo meu em Assú ou em Campo Grande, então ele tem que pagar a visita 

aqui a mim. Então, como a gente roda muito em vaquejada, a vaquejada da 

gente já vinha de todo jeito muita gente. E paralelo à isso, o convite que a 
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gente faz, agente liga para cada um, eu ligo para os meus amigos, Popó liga 

para os amigos dele, Cornélio para os dele, Tio Fábio para os dele, Tio Júnior 

para os dele; então envolve muito trabalho, muito foco, muita determinação e 

muita participação nos eventos ao longo do ano, para agente poder formar uma 

vaquejada dessa magnitude [...] Isso aí dura o ano inteiro, a vida inteira! 

Porque tem vaquejada que a gente vai em janeiro, mas o rapaz da vaquejada 

que a gente foi, só vai pagar a nossa visita na vaquejada de outubro. Então, eu 

vou para um compromisso em janeiro, para receber a visita desse meu amigo 

em outubro.  Como também, vou em Dezembro para ele vim pagar minha 

visita em Abril. É mesmo que uma compensação, funciona mais ou menos 

assim. (NETO, 2017) 

 

 O discurso do patrão Porcino Neto caracteriza a relação estabelecida entre patrão e 

vaqueiro, especialmente, profissional, que denomino de relações cruzadas, baseada no 

“contrato terceirizado“. Nesse contexto, tal prática se constitui, sobretudo, por patrões, donos 

de parque ou aqueles que possuem algum produto, que vende na vaquejada (insumos, 

medicamentos, estruturas para festas, etc.) enviam toda semana vaqueiros, para competirem nos 

outros eventos, que realizam competições simultâneas, em vários locais do Brasil. A estratégia 

do patrão e do vaqueiro é garantir sua presença nas competições, para outros vaqueiros e 

patrões, afim de ser retribuído no futuro.  

Ao prestigiar a competição de outro patrão e do seu vaqueiro, a retribuição é sempre 

esperada pelo patrão e seu vaqueiro. Assim, as relações de amizades são cultivadas entre os 

vaqueiros e patrões, como estratégia discursiva, para não fechar as porteiras do intercâmbio da 

troca, considerando que ambos, tendem sempre a necessitar do outro para realizar suas 

atividades na vaquejada, como negociar cavalos, conseguir competidores e bois para a sua 

competição ou treino, dentre outras necessidades. Isso significa que os vaqueiros e patrões 

necessitam de parcerias, na qual um pode ajudar o outro. Por isso, é comum os vaqueiros 

dizerem que na “vaquejada todo mundo é amigo” ou que “todo mundo conhece todo mundo” 

(Informação verbal). Isso significa que um amigo tem palavra e tem atitude, de sempre retribuir 

um “favor” feito de outro vaqueiro e/ou patrão, funcionando como uma espécie de troca. Dessa 

forma, a troca se associa ao sacrifício econômico, assim como, na troca de valores. 

 

O desejo de alguém por um objeto é satisfeito pelo sacrifício de um outro 

objeto, que e o foco do desejo de outrem. Tal troca de sacrifícios é o que 

constitui a vida econômica, e a economia, como forma social específica, 

"consiste não apenas em trocar valores, mas na troca de valores" 

(SIMMEL,1902, p. 80) 
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 A troca de sacrifícios decorre do contrato, geralmente informal, que garante a 

participação nos eventos de vaquejada, baseado na palavra entre patrões e vaqueiros. Quando 

o patrão se “doa” financeiramente, enviando vaqueiros às vaquejadas dos seus pares, e é 

retribuído com a visita no seu evento, daquele que ele prestigiou, mantém um forte vínculo, 

para continuar estabelecendo amizade e negócio entre eles. Por outro lado, quando não há o 

compromisso de retribuição à sua visita na vaquejada de outro patrão, pode gerar desprestígio 

e dependendo da situação, inimizade pelo tal ato de desrespeito e de desonra. Sabendo disso, 

os patrões procuram evitar tal atitude, tendo em vista, que ao enviar representações as 

vaquejadas dos seus pares lhes garantem, além de retorno financeiro, poder e prestígio social 

na comunidade da vaqueirama e nas sociedades em que se realizam os eventos. 

 Neste aspecto, as relações de amizades são cultivadas entre os vaqueiros e patrões, 

para não fechar as porteiras do intercâmbio da troca, considerando que ambos, tendem sempre 

a necessitar do outro para realizar suas atividades na vaquejada, como negociar cavalos, 

conseguir competidores para a sua competição, precisa de bois para sua competição ou treino, 

dentre outras práticas. Isso significa que os vaqueiros e patrões necessitam de parcerias, na qual, 

um pode ajudar o outro. Por isso, é comum os vaqueiros dizerem que na “vaquejada todo mundo 

é amigo” ou que “todo mundo conhece todo mundo”. Isso significa que um amigo tem palavra 

e tem atitude de sempre retribuir um favor feito de outro vaqueiro e/ou patrão. Contudo, 

amizade desse tipo tem o limite, de que favores se não forem retribuídos, cria-se inimizade e 

pode fechar as portas, para as possíveis trocas entre eles no futuro. Então, no contexto da 

vaquejada, as relações não são apenas de amizade, embora esta seja importante para manter sua 

participação viva no evento, mas também, de conflitos provocados por disputas ou por 

desajustes em decisões contrárias aos interesses de cada um 

 Os vaqueiros profissionais também estabelecem outros tipos de relações contratuais 

com o patrão, que são mais duradouras do que a relação cruzada, uma vez que, esta relação não 

é imediatista, no sentido de competir apenas em uma vaquejada. Nesta modalidade contratual, 

o vaqueiro profissional já tem certo o seu local e sua equipe de trabalho, na qual vai competir. 

Veja no quadro abaixo a caracterização do contrato, a partir do número de patrões que o 

vaqueiro já competiu, o tempo de permanência com um patrão e sua forma de contrato de 

trabalho. 
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   Quadro 03: O Tempo de Contrato entre Patrão e Vaqueiros Profissionais 

Vaqueiros 

Profissionais 

Você já possuiu 

quantos patrões 

ao longo de sua 

carreira? 

Há quanto tempo 

você está com seu 

atual patrão? 

Como é seu contrato com 

seu patrão? 

 

Alexsandro Suassuna Poucos  04 anos Informal. Salário  

Kaká 10 patrões  Pouco tempo Informal. Salário 

Celso Vitório 05 patrões   02 anos Informal. Não revelou valor 

Claudinei 10 patrões  05 meses Informal. Dois salários 

Carlinhos Timóteo Poucos  03 anos Informal. Dois salários 

Renato Tobias 02 patrões   20 anos Informal. Dois salários 

Binha Passarinho 03 patrões  14 anos Informal. Dois salários 

Erivan Paulo 02 patrões  03 meses Informal. Dois salários 

Diego Cabó 10 patrão 02 anos Formal. Salário e meio 

  

 Honestidade e confiança, é utilizado como atributo discursivo para garantir as relações 

de trabalho informais com a maioria dos vaqueiros profissionais, durante o processo das 

vaquejadas, demonstrando que entre patrões e vaqueiros, o uso da palavra é o mecanismo mais 

importante, para selar uma relação duradoura, como destaca os personagens da vaquejada. Os 

vaqueiros profissionais e os patrões que mantém uma relação mais duradoura, através do 

contrato, retrataram que a maior parte dele é realizada de forma informal, conforme os 

vaqueiros Carlinhos Timóteo, Renato Tobias e os patrões José Everaldo e João Alves 

responderam, respectivamente: “o acordo do contrato é feito de modo labial mesmo, não existe 

a carteira assinada” (TIMÓTEO, 2015); “É um salário e a metade do prêmio. É contrato oral”; 

(TOBIAS, 2017); “lá não tem esse negócio de contrato. Eu pago salário.” (EVERALDO, 2016); 

“ele (vaqueiro) é como se fosse uma pessoa de casa, da minha família, eu gosto dele e ele gosta 

da gente, é amigo dos meus filhos.” (ALVES, 2016). 

Para vaqueiros profissionais e patrões esta confiança não se abala fácil, em função de 

possuir uma relação de afetividade entre patrão e vaqueiro, favorecendo sua permanência mais 

tempo competindo juntos. Os dados acima confirmam que os vaqueiros profissionais que têm 

uma relação de longa duração com os patrões conseguem garantir mais tempo a sua 

permanência na equipe, mesmo com resultados negativos nas competições. 

Embora, apareça em nível discursivo às relações de afetividade, honestidade e 

confiança, as relações de trabalho entre patrões e vaqueiros na vaquejada, é de ênfase sublinhar 

que, do ponto de vista formal existe a questão da perda de direitos de trabalho, como o seguro 

desemprego, auxílio doença, aposentadoria, dentre outros, o que pode deixar os vaqueiros sob 

a dependência ainda mais forte do patrão. Este controle do patrão reproduz na vaquejada-
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espetáculo a mentalidade agrária do passado, do poder de mando aristocrático na nossa 

sociedade, que eram praticados ainda na época da pega do boi no mato, como enfatizara 

Cascudo (1985, p. 32) que “o vaqueiro devia prestar contas ao patrão, muito mais em base de 

honestidade e do seu crédito pessoal moral, do que na exibição da possível documentação e 

comprovação comprobatória”.  

A confiança remete um ônus ao vaqueiro profissional. Quanto mais se confia, mas se 

cobra de quem confia. Espera-se que o vaqueiro corresponda à altura da confiança, que lhe fora 

conferida. Por isso, na vaquejada dizem que “tudo é testado e aprovado”, inclusive no 

estabelecimento da relação entre patrão e vaqueiro. A prova da confiança é posta em questão, 

quando o vaqueiro profissional não ganha prêmio e quando age sem responsabilidade, 

provocando suspeita ao patrão, de que seu competidor, não estaria se comportando 

adequadamente na vaquejada.   

 A responsabilidade com os bens do patrão na vaquejada, como negócio e como um 

patrimônio, devem ser bem cuidados, para não haver prejuízos na conquista de prêmios ou na 

destituição do que fora conquistado nas vaquejadas. Nesse sentido, além do desempenho 

vitorioso, a ideia do patrimonialismo é uma forma de dominação tradicional, baseado na 

responsabilidade dos bens do seu provedor e no comportamento moral adequado nas 

vaquejadas. A dominação se materializa na maneira como o vaqueiro deve conduzir o cavalo, 

o caminhão, os alimentos, o cheque para pagar as contas. Em tudo que tem a tutela do patrão, 

configura-se uma “espécie de força” marcada nos objetos dele e na mentalidade do vaqueiro, 

como uma obrigação a ser seguida. Dessa forma, essa reprodução se revela pelo “poder 

simbólico que é, com efeito, esse poder invisível, o qual só pode ser exercido com a 

cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem” 

(BOURDIEU, 1989, p. 7). 

 O patrão para tutelar um vaqueiro como seu representante usa a confiança e o 

desempenho para saber se de fato, o contratante poderá corresponder as suas expectativas. 

Quanto mais conceituado (patrão e vaqueiro campeão, homens de palavra) for quem o indicou 

e seu desempenho for positivo, mais lhe será garantido uma contratação para competir. Deste 

modo, a indicação positiva de outro vaqueiro ou de outro patrão respeitado na vaquejada, 

promove a contratação do vaqueiro. Por isso, é muito comum na vaquejada um vaqueiro ser 

indicado por outro vaqueiro ou por outro patrão, a fim de lhe conferir um novo contrato, 

conforme discurso do vaqueiro profissional Alexandro Suassuna:  
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Rapaz eu comecei lá na região, ia treinar num canto, e o professor da escola 

ia treinar e ele me chamava e eu ia com ele treinando e depois fui indo e 

comprei um cavalinho de direita, e eu só corria de direita. Ai depois foi uns 

meninos correr para Ronaldo, lá de Catolé e outros pra o povo de Juvenal, que 

eram uns cabas mais antigos que corriam em vaquejada e que eram patrões, ai 

eu comecei a andar com eles e a correr de esquerda. Aí comecei ganhando já 

as primeiras competições correndo de esquerda no interior. Aí um dia o finado 

Tête viu eu correndo, e disse aqui a Fábio Porcino. Aí meu primeiro patrão de 

corrida grande foi os Porcino, e eu corri três anos seguidos pra eles! E foi onde 

tudo começou. (SUASSUNA, 2017) 

 

De um lado, a indicação fomenta mais segurança ao patrão, para decidir sobre a 

contratação do vaqueiro. Por outro lado, a indicação do vaqueiro lhe confere mais 

responsabilidade, em defender seu patrão nas vaquejadas, bem como, zelar pelo nome de quem 

o indicou. Dessa forma, os qualificativos que ingressaram o vaqueiro naquela equipe de 

vaquejada implica na busca responder, conforme o que foi esperado durante sua contratação. 

Quando isso não ocorre, o patrão pode trocar de vaqueiro. No entanto, quando o vaqueiro atende 

positivamente ao que se espera dele, sendo responsável e campeão, ele poderá deixar seu patrão, 

não por frustração de não atender o que se espera, mas por propostas mais tentadoras de outros 

patrões, que o quer em sua equipe de vaquejada. O cenário vitorioso possibilita ao vaqueiro, 

capital simbólico para escolher qual patrão poderá representar. Vê-se na vaquejada que 

determinados patrões convidam vaqueiros, para lhes representar nas vaquejadas, mas o 

vaqueiro só aceita se o mesmo comprar, junto com ele, os cavalos que ele compete, que 

contrata-se seu tratador de cavalos, aumentasse seu salário. 

Assim, o desempenho vitorioso depende do vaqueiro, do cavalo e do patrão. Não há 

condição de o vaqueiro ganhar prêmios nas competições, sem o cavalo bom (competitivo), sem 

vaqueiro habilidoso e sem patrão que invista na equipe de vaquejada. A vitória acontece pela 

relação conjunta entre o vaqueiro pelo uso da técnica correta na derrubada do boi, o cavalo pela 

sua habilidade na corrida e pelo investimento nas inscrições e pela oferta de uma equipe 

estruturada para a vaquejada.  

O cavalo conduz o vaqueiro para a entrada das faixas de puxamento em condições dele, 

como centroavante definidor, seja capaz de fazer valer o boi, na derrubada dos animais. Essa 

prática conjunta deles lhes conferem a consagração em títulos no evento, valorizando “o passe 

do animal e do vaqueiro” (o valor financeiro e simbólico), aumentando de ambos, seu capital 

econômico e simbólico, posto em disputa. Ele passa a ser um exemplo seguido pelos vaqueiros 

e patrões, tendo em vista, que os colegas de competição sempre referenciam, afirmando: “ali é 
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um vaqueirão”, “o homem é testado e aprovado”, “é show! show!” (Informação verbal). Assim, 

estes qualificativos demonstram que o vaqueiro espetacularizado lhe atribui, como se fosse uma 

“estrela” especial da vaquejada. Assim, se percebe que “o valor jamais é uma propriedade 

inerente aos objetos, mas um julgamento que os sujeitos fazem sobre eles. "essa subjetividade 

é apenas provisória e, com efeito, não muito essencial”. (SIMMEL,1902, p. 63). Dessa maneira, 

a relação entre patrão e vaqueiros se correlaciona ao julgamento que as pessoas fazem das coisas 

e não as coisas em si têm valor. As coisas assumem valor, à medida em que os indivíduos em 

suas relações sociais atribuem sentido a elas, configurando uma dimensão social.  

Ao mesmo tempo em que, o sucesso torna os vaqueiros, patrões e cavalos referências 

simbólicas “estreladas” nas vaquejadas, esta equipe é vista, como um desafio a ser vencido 

pelos seus algozes da competição. Os duelos nas pistas de competição e na projeção da sua 

imagem se acirram ainda mais entre vaqueiros e seus patrões, na qual aquele que é vitorioso 

tenta manter sua hegemonia e quem almeja destaque procura derrotar os grandes campeões da 

vaquejada. Esse poder estrelado do vaqueiro, do patrão e do cavalo, só se manterá se continuar 

no topo das vitórias, pois quando não ganha mais prêmios, perde autonomia, respeito e 

representatividade na vaquejada.  

 Essa concepção foi percebida quando foi feito o questionamento aos vaqueiros 

amadores, vaqueiros profissionais e aos patrões sobre: o que faz o vaqueiro trocar de patrão e 

vice-versa? Os discursos, respectivos, do vaqueiro amador Thales Araújo, do vaqueiro 

profissional Kaka e do patrão Ornilson Buarque, compartilham de premissas semelhantes, a 

saber: “todo mundo quer as suas melhoras né? Se você está em um negócio, e acha que pode 

crescer, então você muda” (ARAUJO, 2017); “não ganhar prêmios. Cavalo. 

Irresponsabilidade” (KAKÁ, 2015); “tem que ter uma boa amizade, tem que ser responsável, 

porque hoje não é brincadeira; você ter um patrão e ele lhe entregar um cavalo bom, um 

caminhão (BUARQUE, 2017). 

Além da responsabilidade, destacam a condição de trabalho e o desempenho para ser 

campeão. Para garantir isso, é preciso que os vaqueiros amadores e vaqueiros profissionais 

tenham condição financeira, para bancar uma equipe de vaquejada qualificada. Enquanto, o 

vaqueiro profissional deve ter ao seu lado um “patrão forte”, o vaqueiro amador em si, já é 

“forte”, para se autofinanciar. Se o vaqueiro deve possuir habilidade e responsabilidade, o 

patrão deve garantir, além do caminhão, suprimentos e vaqueiros, cavalos competitivos.  
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 No que remete, especificamente, à relação entre patrão e vaqueiro, no sentido da 

convivência, destaco os discursos diferentes, respectivos, dos vaqueiros amadores Thales 

Araujo, Molico e os vaqueiros profissionais Carlinhos Timóteo e Binha Passarinho: “a gente 

tem amizade, mas hoje é como um negócio” (ARAUJO, 2017), “Eu tenho amizade com todos 

eles, sempre que eu preciso assim de alguma coisa, tem um que pra mim é como um pai, que 

sempre que eu preciso de alguma coisa, ele me manda na minha conta e temos um vínculo 

muito forte” (MOLICO, 2017), “à distância fisicamente, mas sempre presente pelas mídias 

sociais”; (TIMÓTEO, 2015), “nós praticamente somos amigos\irmão! Ele confia em mim, eu 

almoço na casa dele, nós anda sempre junto” (PASSARINHO, 2016). 

 Observa-se que os discursos, tanto dos vaqueiros amadores, como o dos profissionais 

apresentam que nas relações construídas pelas afinidades, há possibilidade do patrão 

permanecer mais tempo com aquele vaqueiro, desde que continue cuidando bem das coisas dele 

e cumpra com a palavra acordada em contrato oral. E se esta relação criou raízes entre o patrão 

e o vaqueiro, mesmo não sendo mais competidor, aquele passa a respeitá-lo e mantém vínculo 

com seu antigo empregador. Nesse sentido, não ganhar prêmios, não será o julgamento final do 

rompimento do contrato entre vaqueiro e patrão.  

 Por outro lado, o que faz o vaqueiro permanecer com seu patrão, mais comumente na 

vaquejada, é pela comprovação da sua contratação com vitórias nas vaquejadas. Caso não tenha 

êxito, o seu patrão vai trocar imediatamente de vaqueiro, conforme disse o patrão Everaldo: 

“Patrão de vaquejada eu vejo como um técnico de futebol, o que importa é a vitória, se não 

ganhou aí cai fora” (EVERALDO, 2016). Esta prática administrativa ocorre na vaquejada, uma 

vez que, o patrão não quer ter prejuízo e dor de cabeça nem com o vaqueiro, nem com sua conta 

bancária. Dessa forma, a relação estabelecida se constitui nesse momento, pela tentativa do 

retorno econômico, que ocorre, sobretudo, na categoria profissional na qual os patrões ao 

investirem dinheiro nas vaquejadas instituem, socialmente, aos vaqueiros a obrigação de vencer 

as competições. 

 A perspectiva do negócio na relação entre patrão e vaqueiro, também se apresenta nas 

falas dos vaqueiros profissionais, quando questionei: qual o valor do patrão para o vaqueiro e 

para a vaquejada e vice-versa? As repostas apresentam o patrão como sujeito central, para o 

vaqueiro e para vaquejada. A capacidade de investimento do patrão em cavalos, caminhão, 

salário dos vaqueiros e demais despesas são fundamentais, para julgar se o patrão é bom ou 

ruim, se é forte ou se é fraco. O vaqueiro profissional Claudinei enfatiza “pelo investimento. 
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Tem uns que é dez, tem outros que é oito, tem outros que é sete.” (CLAUDINEI, 2016), Kaká 

“manter a vaquejada e o vaqueiro profissional” (KAKÁ, 2015) e Binha passarinho reforça que 

“pagar um salário bom e mandar para as competições toda semana. O patrão forte é o que 

investe nas vaquejadas mesmo perdendo” (PASSARINHO, 2016). 

 Os discursos dos vaqueiros profissionais elucidam que o patrão ideal é aquele que 

consegue manter sua equipe de vaquejada presente nas competições, mesmo que não esteja 

conquistando prêmios. Dessa maneira, patrão valorizado pelo vaqueiro é aquele que confere a 

“presença nas vaquejadas”.  

 Ao questionar os vaqueiros amadores sobre o valor do patrão para o vaqueiro e para a 

vaquejada e vice-versa mencionaram o desempenho do vaqueiro e, ao mesmo tempo, a 

mudança deste valor dele pelo patrão, exercendo o papel de vaqueiro. Estes foram os discursos 

de Luiz Diógenes e Thales Araújo que retrataram, respectivamente: “patrão só é ruim por causa 

que o vaqueiro é ruim, e o patrão só é bom, porque o vaqueiro é bom! o patrão tá investindo 

mais e que tem muito patrão dispensando seus vaqueiros para se tornar de fato o próprio 

vaqueiro” (DIOGENES, 2017), “hoje em dia os patrões de vaquejada estão cada vez mais 

diminuindo, porque o patrão hoje em dia ele corre, aí hoje em dia tá ficando muito vaqueiro 

bom sem patrão”. (THALES, 2017). 

 Os discursos dos vaqueiros amadores, os quais alguns estariam assumindo a condição 

de vaqueiro, remetem-se a discursos de desaparecimento paulatino do vaqueiro profissional, 

marca histórica e cultural da vaquejada e das experiências das fazendas, pela chegada do 

vaqueiro da aristocracia urbana, a saber: médicos, engenheiros, comerciantes, advogados. 

Também traz à baila o patrão/vaqueiro desportistas em detrimento daquele que sobrevive da 

vaquejada, descaracterizando a relação histórica e cultural entre patrão e vaqueiro profissional. 

Neste contexto, o patrão utiliza serviços temporários ou terceirizados para atender às 

necessidades do cavalo (cuidar e treinar) e deixa de contratar um vaqueiro profissional, para ser 

seu representante contínuo nas vaquejadas. Cada vez mais, há possibilidade da relação entre 

patrão e vaqueiros se tornarem relações de entretenimento e lazer versus trabalho e competição. 

O que se busca entre estes vaqueiros é se vaqueirizar na vaquejada, sem deixar ser patrão. Essa 

transformação demonstra que ser patrão é antes de tudo, tocar na raias da aprovação social, da 

sua condição de vida e da sua imagem como ser social da sociedade, mesmo assumindo em 

alguns momentos o papel de vaqueiro, como ficção. Dessa forma, o patrão ao vaqueirizar-se 

remete ao ato de canibalizar a cultura do outro (cultura do ser vaqueiro) para lhe conferir status 
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social na vaquejada, em consonância com o que apregoa Carvalho (2007, p. 98) “costuma-se 

argumentar que o ato da canibalização possibilita a continuidade, não apenas daquele que 

canibaliza, mas também, daquele que foi canibalizado e que sobreviverá nas entranhas do corpo 

do canibal”. 

 Realizar a antropofagia do outro, tentando ser ele, conduz a vertente também de ter 

incorporado ele, a partir das estruturas estruturadas e estruturantes do capital simbólico 

acumulado, conforme o habitus e o campo simbólico de Bourdieu (2011), ou seja, é comum o 

patrão se transformando em vaqueiro e muito pouco o vaqueiro se transformando em patrão, 

face à relação de dominação em seu campo de poder. 

 Os patrões ao versarem sobre a avaliação que fazem deles destacaram o negócio e a 

paixão, como elementos importantes para estabelecer relações entre si, conforme Porcino Neto 

e Rodrigo Falcão: “agente está em um caminho muito certo o trabalho do vaqueiro no geral, 

está sendo bem feito; como o trabalho do patrão como empresário, também está sendo bem 

feito”. (NETO, 2017), “são amantes que gostam de investir para tornar esse evento possível. É 

a paixão que vem no sangue”. (FALCÃO, 2015) 

 Face às respostas, observa-se o negócio e a paixão como dois vetores para manter a 

vaquejada e as relações entre vaqueiros e patrões a pleno vapor. A busca pelo dinheiro sinaliza 

o campo mercantil, se difundindo em todos os espaços da vaquejada, através de cavalos, 

caminhões, festas e comércios variados. Na outra ponta, consolida a subjetividade dos patrões 

orientada pelo ideal da paixão pelo cavalo e pela oportunidade de disputarem na arena da 

competição, além dos prêmios, a experiência estética de pertencerem ao estilo de ser 

componente da vaquejada.   
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VALEU O BOI! 

 

 Como explicitamos no início do presente texto, a pesquisa realizada procurou 

compreender o negócio, a festa e a cultura na vaquejada-espetáculo, ressaltando, 

simultaneamente, a relação dialética da cultura e do consumo na construção das dinâmicas 

sociais diversas, nas relações estabelecidas entre patrões, vaqueiros e frequentadores do evento.  

 Partiu-se da problemática seguinte: De que forma as relações entre patrão e vaqueiros 

podem adquirir na vaquejada-espetáculo, uma vez que, estão presentes no contexto urbano do 

negócio.   

 Nota-se, que as hipóteses foram confirmadas, no que remetem à perspectiva de que na 

vaquejada-espetáculo as relações estabelecidas entre patrões e vaqueiros, em seus processos de 

troca econômica e cultural podem estabelecer outros significados simbólicos nas vaquejadas, 

reveladas pelas relações de autoridade e hierarquia, relações de amizades, de trocas e de poder. 

Nesse sentido, a vaquejada-espetáculo, condicionada pelas conquistas de prêmios e pelo 

negócio, intensificaria as trocas materiais e simbólicas, configurando efeitos diversos ao status 

social do vaqueiro e do patrão. 

 Também há de se destacar, que a vaquejada-espetáculo, a festa e expressão cultural, 

transcendem as raias da competição econômica para vislumbrar os efeitos sociais do ser 

campeão de vaquejada, do ser que quer disputar e concorre com alguém. Prática tão comum no 

contexto da sociedade, monitorada por relações capitalistas que se tornam relações de uma 

“tradição cultural arraigada da mentalidade rural, que ainda perdura no universo da 

urbanidade”, conforme configurada no imaginário dos seus diferentes personagens, como o 

playboy fazendeiro e o boy vaqueiro. Neste contexto, a mentalidade patronal ritualizada 

constantemente nas vaquejadas (competições e festas) revela o poder de mando de uma elite 

que ocupam os espaços não apenas deste evento, mas da sociedade, como ocorrem em todos os 

circuitos do evento no Brasil.  

 Constatou-se também, que os tipos de relações com os patrões diferem, quando são 

observados entre vaqueiros profissionais e vaqueiros amadores. 

 Os vaqueiros profissionais por possuírem uma relação contratual, mesmo que seja pela 

palavra, tornam a relação entre patrão e vaqueiro, mais dinâmica no sentido da mudança ou 

permanência dele, na sua equipe de vaquejada. Dessa forma, deve provar a todo o momento, 

que tem condição de permanecer naquela equipe. O divisor de águas para o julgamento do 
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patrão vai depender do comportamento responsável, na condução do patrimônio do patrão, bem 

como, dos resultados de vitória para fomentar destaque, status social à sua equipe de vaquejada, 

a saber: o cavalo, ao patrão e a marca pela qual corre no evento. 

 De forma específica, há tipos de relações que tornam ainda mais dinâmica a interação 

entre patrão e vaqueiro. Os vaqueiros profissionais e os patrões se inserem num campo social, 

pela busca do dinheiro nas vaquejadas instituindo, socialmente, aos vaqueiros, obrigações 

morais de honestidade, responsabilidade e de vitórias nas competições, a fim de conferir retorno 

material ou simbolicamente. 

  Os vaqueiros amadores se inserem na relação de troca, condicionada ao universo da 

amizade, do entretenimento e do lazer. Isso ocorre porque não há um contrato de alguém 

competindo para ele. A relação entre patrão e vaqueiro amador é de amizade, tendo em vista, 

que no geral são duas classes sociais próximas uma da outra, diferenciando apenas em que tem 

vaqueiro profissional ou não. Neste contexto, aparenta mais uma disputa entre elites que 

demonstram o cavalo, seu caminhão, sua representação comercial, do que uma competição 

ferrenha voltada à premiação. 

 Face à problemática de pesquisa, viu-se que ser vaqueiro e ser patrão transcendem às 

raias da competição econômica, para vislumbrar os efeitos sociais do ser campeão de vaquejada, 

do ser, que quer disputar e concorrer com alguém. Prática tão comum no contexto da sociedade 

urbana, monitorada por relações capitalistas, que se tornam relações de cunho cultural. Dessa 

forma, as relações estabelecidas entre patrões e vaqueiros nas vaquejadas, compreende-se a 

práticas nem padronizadas, nem estáticas, mas dinâmicas, nas quais cada um quer vencer seu 

adversário. 

 Os estudos das relações entre patrões e vaqueiros nos conduziram a refletir como o 

universo da vaquejada é diverso e que nele há pessoas dotadas de carne e osso, que vivem o 

evento para além das formas não econômicas. Nesse sentido, há de se avançar nas pesquisas 

para entender outros aspectos ainda inexplorados, como as memórias dos vaqueiros e patrões, 

experienciadas nas competições, como também, se pode refletir no futuro como se revelam 

mais detalhadamente as relações entre homens animais, na construção de seus significados.  

 Considerando a pesquisa em foco, espera-se avançar de uma visão simplista do homem 

economicus, para homem na vaquejada, associado ao fato social total, a saber: econômico, 

social histórico, psicológico e estético que a vaquejada nos ensinou com essa tese. 
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GLOSSÁRIO 

 

Puxada do boi: é ato de derrubar o boi pela cauda. 

Vara de Ferrão: é o utensílio usado a marcar os bois, para identificar seus donos.  

Gado do vento ou barbatão, que possuía comportamentos semisselvagens, diferindo daqueles 

que eram domesticados pelos vaqueiros nas fazendas. 

Competição de Morão: era competição consagrava vencedor da vaquejada quem derrubava o 

boi mais próximo, do lugar da saída do animal.  

Pega de boi: era a corrida dos vaqueiros para pegar boi fugido no mato, através do rabo e 

derruba-lo no chão. 

Vaqueiro jacu: é o vaqueiro fraco, ou seja, que não ganha prêmio. 

Baias: local onde reside os cavalos. 

Puxador ou puxador de boi: é o vaqueiro responsável por derrubar pela cauda o boi ao chão. 

Batedor de esteira: é o vaqueiro auxiliar que ajuda na corrida em pareia o puxador derrubar o 

boi ao chão. 

Brete: porteira principal que dá acesso aos bois a pista de competição. 

Pareia: é uma dupla de vaqueiros competidores que correm atrás do boi. 

Disputa: é a competição final da vaquejada. 

Boiada mobral: é o gado inexperiente na vaquejada. 

Bateu a senha: significa ser classificando para final da competição. 

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.   

Juiz do bem-estar animal: são os responsáveis por fiscalizar a saúde física dos animais. 

Valeu o boi: são aqueles que conseguem derrubar o boi entre as faixas. 

Zero: são aqueles que não tiveram êxito na puxada do animal.  
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APÊNDICES  

 

APÊNDICE  A - ROTEIRO DE ENTREVISTA  DOS VAQUEIROS PROFISSIONAIS 

 

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- Alguém da sua família foi vaqueiro de campo e/ou vaqueiro de vaquejada? Quem foi?  

9- Alguém lhe ensinou a ser vaqueiro? Quem? Como foi?  

8- Como foi que você se tornou vaqueiro de vaquejada? 

 9- Como tem sido sua trajetória na vaquejada?  

10-Houve algum fato que marcou a sua vida como vaqueiro? 

10-Alguém da sua família correr ou correu na vaquejada? Quem foi?  

13- Como faz para ser vaqueiro? Explique? 

14-Você se considera um vaqueiro? Por que?  

15- Por que você é vaqueiro? 

16-Como o vaqueiro consegue ter um patrão? 

17- Você tem quantos patrões? 

18- Você teve quantos patrões? 

19-Há quanto tempo você esta com este patrão? 

29- Como é o contrato com seu patrão? 

21- Como é sua relação com seu patrão. Por que? 

22- Você corre para mais de um patrão? 

23- Quando corre para mais de um patrão o outro patrão sabe? 

24-Como é seu cotidiano com seu patrão? 
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25- Você influência nas decisões do seu patrão? Como? 

26-O que você sente ao correr para um patrão? 

27- O que faz o vaqueiro trocar de patrão? 

28- O que faz o vaqueiro ser valorizado pelo seu patrão? 

29- Qual o valor do patrão para o vaqueiro e para vaquejada? 

30- Como você avalia os patrões de vaquejada? 

31- Há diferença na relação com o patrão entre o vaqueiro profissional que corre e cuida da 

fazenda para o vaqueiro que apenas corre na vaquejada? Por que? 

32 O seu ou outro patrão lhe marcou de forma importante em algum momento na vaquejada? 

Como? 

33- O que é a vaquejada?  

34- O que a vaquejada significa para você?  

35- Você vai a festas de forró nas vaquejadas? Por que?  

36- Você vai a festas de forró da vaquejada com seu patrão? Por que?  

37- Você faz festa no seu caminhão? Por que? 

38- O seu patrão participa destas festas? Como? 
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APÊNDICE  B - ROTEIRO PARA VAQUEIROS AMADORES 

 

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 de vaquejada? Qual? 

8- Alguém da sua família foi vaqueiro de campo e/ou vaqueiro de vaquejada? Quem foi? 

9- Alguém lhe ensinou a ser vaqueiro? Quem? Como foi? 

8- Como foi que você se tornou vaqueiro de vaquejada? 

9- Como tem sido sua trajetória na vaquejada? 

10-Houve algum fato que marcou a sua vida como vaqueiro? 

10-Alguém da sua família correr ou correu na vaquejada? Quem foi? 

13- Como faz para ser vaqueiro? Explique? 

14-Você se considera um vaqueiro? Por que? 

15- Por que você é vaqueiro? 

16-Como o vaqueiro consegue ter um patrão? 

17- Você tem patrão ? Qual? 

18- Você tem patrão? 

19-Há quanto tempo você está com este patrão? 

29- Como é o contrato com seu patrão ? 

21- Como é sua relação com os patrões. Por que? 

22-como é seu cotidiano com os patrões? 

23-O que faz o vaqueiro trocar de patrão? 

24-quem ganha dinheiro na vaquejada? 

25 O que faz o vaqueiro ser valorizado pelo seu patrão? 

26-Qual o valor do patrão para o vaqueiro e para vaquejada e vice-versa? 
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27- Como você avalia os patrões de vaquejada? 

28-O seu vaqueiro ou outro patrão lhe marcou de forma importante em algum momento na 

vaquejada? Como? 

29 quem ganha dinheiro com a vaquejada? 

30-O que é a vaquejada? 

31O que a vaquejada significa para você? 

32-Você vai a festas de forró nas vaquejadas? Por que? 

33-Você vai a festas de forró da vaquejada com os patrões? Por que? 

34-Você faz festa no seu caminhão? Por que? 

35-Os patrões participam destas festas? Como? 
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APÊNDICE  C - O ROTEIRO DE ENTREVISTA  DOS PATROES 

 

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 patrão? 

7-Você desempenha alguma outra atividade além da atividade de patrão de vaquejada? Qual? 

8- Alguém da sua família foi vaqueiro de campo e/ou vaqueiro de vaquejada? Patrão? Quem 

foi? 

9- Alguém lhe ensinou a ser vaqueiro? Quem? Como foi? 

8- Como foi que você se tornou patrão de vaquejada? 

9- Como tem sido sua trajetória na vaquejada? 

10-Houve algum fato que marcou a sua vida como patrão? 

10-Alguém da sua família correr ou correu na vaquejada? Quem foi? 

13- Como faz para ser patrão? Explique? 

14-Você se considera um patrão? Por que? 

15- Por que você é patrão? 

16-Como o patrão escolhe um vaqueiro para trabalhar com ele? 

17- Você tem quantos vaqueiros? 

18- Você teve quantos vaqueiros? 

19-Há quanto tempo você está com este vaqueiro? 

29- Como é o contrato com seu vaqueiro? 

21- Como é sua relação com seu vaqueiro. Por que? 

22- Você investe em mais de um vaqueiro? 

23- Quando o vaqueiro corre para mais de um patrão você sabe? Como ver isso? 

24-Como é seu cotidiano com seu vaqueiro? 

25- Você influência nas decisões do seu vaqueiro? Como? 

26-O que você sente quando seu vaqueiro corre para você? 
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27- O que faz o vaqueiro trocar de patrão? 

28- O que faz o vaqueiro ser valorizado pelo seu patrão? 

29- Qual o valor do patrão para o vaqueiro e para vaquejada? 

30- Como você avalia os patrões de vaquejada? 

31- Há diferença na relação com o patrão entre o vaqueiro profissional que corre e cuida da 

fazenda para o vaqueiro que apenas corre na vaquejada? Por que? 

32 O seu vaqueiro ou outro patrão lhe marcou de forma importante em algum momento na 

vaquejada? Como? 

33- O que é a vaquejada? 

34-O que a vaquejada significa para você? 

35- Você vai a festas de forró nas vaquejadas? Por que? 

36- Você vai a festas de forró da vaquejada com seu patrão? Por que? 

37- Você faz festa no seu caminhão? Por que? 

38- O seu vaqueiro participa destas festas? Como? 
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APÊNDICES – DAS FOTOGRAFIAS DOS LOCAIS VISITADOS NA PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 19: A Pista de Vaquejada do Parque Dr.º Silvio Bezerra de Melo em Currais Novos-RN. 

Fonte: Acervo Pertencente a Francisco Janio Filgueira Aires, 2015. 

 

 

Foto 20 – A Pista de Vaquejada do Felipe Vieira Falcão, conhecida como Chiola em Mossoró-RN. 

Fonte: Acervo Pertencente a Francisco Janio Filgueira Aires, 2015. 
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Foto 21 – A Pista de Vaquejada do Parque Vera Rosado em Mossoró-RN. 

 Fonte: Acervo Pertencente a Francisco Janio Filgueira Aires, 2015.  

 

 

 

Foto 22 – A Pista de Vaquejada do Parque Rodrigo Falcão em Mossoró-RN. 

Fonte: Acervo Pertencente a Francisco Janio Filgueira Aires, 2015. 
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Foto 23: A Pista de Vaquejada no Parque Silvio Bezerra de Melo - Currais Novos - RN.  

Fonte: Acervo Pertencente a Francisco Janio Filgueira Aires, 2015. 

 

 

Foto 24: A Pista de Vaquejada do Porcino Park Center em Mossoró-RN. 

Fonte: Acervo Pertencente a Francisco Janio Filgueira Aires, 2016. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A- LISTA DOS ANUNCIOS DAS VAQUEJADAS VISITADAS 

 
Figura 04: 41ª Vaquejada Parque Polion Torres Júnior - 4 Etapa ANQM - 2015 

 

 

Figura 05: Cartaz da 2ª  Vaquejada do Chiola em 2015 

 

; 

http://www.portalvaquejada.com.br/images/vaquejadas/4020/20150514145032.jpg
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Figura 06: Cartaz da 42ª Vaquejada Parque Sílvio Bezerra de Melo - 5ª Etapa Circuito ANQM - 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07: Cartaz da 43ª Vaquejada Parque Sílvio Bezerra de Melo - 5ª Etapa Circuito ANQM - 2016  
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Figura 08: Cartaz da 44ª Vaquejada Parque Sílvio Bezerra de Melo -  2017  
 

 

Figura 09: Cartaz da Vaquejada do Parque Porcino Park Center – 2015 

 

Figura 10: Cartaz da Vaquejada do Parque Porcino Park Center – 2015 
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Figura 11: Cartaz da Vaquejada do Parque Porcino Park Center – 2016 

 

 

Figura 12: Cartaz da Vaquejada do Parque Porcino Park Center – 2016 
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Figura 13: Cartaz da Vaquejada do Parque Porcino Park Center – 2017 

 

 

Figura 14: Cartaz da Vaquejada do Parque Porcino Park Center – 2017 
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Figura 15: Cartaz da Vaquejada do Parque Porcino Park Center – 2018 
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ANEXO B - LEI QUE REGULAMENTA A VAQUEJADA NO BRASIL 

 

 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI No 10.220, DE 11 DE ABRIL DE 2001. 

Mensagem de Veto  

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 prazo 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. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.220-2001?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/2001/Mv330-01.htm
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§ 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. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

José Gregori 

Francisco Dornelles 

José Cechin 

Carlos Melles 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/2001/Mv330-01.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/2001/Mv330-01.htm
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ANEXO C-  LEI QUE INSTITUI O DIA NACIONAL DO VAQUEIRO. 

 

 

Lei nº 11797 de 29/10/2008 / PL - Poder Legislativo Federal 

(D.O.U. 30/10/2008) 

 

Dia Nacional do Vaqueiro.  

Institui o Dia Nacional do Vaqueiro. 

 

LEI No- 11.797, DE 29 DE OUTUBRO DE 2008 

 

Institui o Dia Nacional do Vaqueiro. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1o Fica instituído o Dia Nacional do Vaqueiro, a ser comemorado no dia 29 de agosto, 

anualmente. 

 

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 29 de outubro de 2008; 187o da Independência e 120o da República. 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

João Luiz Silva Ferreira 
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ANEXO D- LEI QUE REGULAMENTA A PROFISSÃO DE VAQUEIRO 

Lei 12.870, 15 de outubro de 2013, que regulamenta a profissão de vaqueiro 

 A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1o Fica reconhecida a atividade de vaqueiro como profissão. Ver tópico (12 documentos) 

Art. 2o Considera-se vaqueiro o profissional apto a realizar práticas relacionadas ao trato, 

manejo e condução de espécies animais do tipo bovino, bubalino, equino, muar, caprino e 

ovino. Ver tópico (5 documentos) 

Art. 3o Constituem atribuições do vaqueiro: Ver tópico (3 documentos) 

I - realizar tratos culturais em forrageiras, pastos e outras plantações para ração animal; Ver 

tópico  

II - alimentar os animais sob seus cuidados; Ver tópico  

III - realizar ordenha; Ver tópico  

IV - cuidar da saúde dos animais sob sua responsabilidade; Ver tópico  

V - auxiliar nos cuidados necessários para a reprodução das espécies, sob a orientação de 

veterinários e técnicos qualificados; Ver tópico  

VI - treinar e preparar animais para eventos culturais e socioesportivos, garantindo que não 

sejam submetidos a atos de violência; Ver tópico  

VII - efetuar manutenção nas instalações dos animais sob seus cuidados. Ver tópico  

Art. 4o A contratação pelos serviços de vaqueiro é de responsabilidade do administrador, 

proprietário ou não, do estabelecimento agropecuário de exploração de animais de grande e 

médio porte, de pecuária de leite, de corte e de criação. Ver tópico (3 documentos) 

Parágrafo único. (VETADO). Ver tópico  

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Ver tópico  

Brasília, 15 de outubro de 2013; 192o da Independência e 125o da República.  

DILMA ROUSSEFF  

 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/27187085/art-1-da-lei-12868-13
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/27187085/art-1-da-lei-12868-13
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ANEXO E - LEI QUE REGULAMENTA A VAQUEJADA EM RORAIMA 

 

 

Lei nº 900 de 06/04/2013  

 

Regulamenta a vaquejada como prática desportiva e 

cultural no Estado de Roraima. 

Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 Art. 1º. Fica regulamentada a vaquejada como atividade desportiva e cultural no Estado de 

Roraima.  

Art. 2º. Para efeitos desta Lei, considera-se vaquejada todo evento de natureza competitiva, na 

qual uma dupla de vaqueiros a cavalo, persegue animal bovino, objetivando dominá-lo. 

 § 1º Os competidores são julgados pela destreza e perícia, denominados vaqueiros ou peões 

de vaquejada, no dominar animal. 

 § 2º A competição deve ser realizada em espaço físico apropriado, com dimensões e formato 

que propiciem segurança aos vaqueiros, animais e ao público em geral. 

 § 3º A pista de competição deve, obrigatoriamente, permanecer isolada por alambrado, não 

farpado, contendo placas de aviso e sinalização informando os locais apropriados para 

acomodação do público. 

 Art. 3º. A vaquejada poderá ser organizada nas modalidades amadora e profissional, 

mediante inscrição dos vaqueiros, em torneio patrocinado por entidade pública ou privada. 

 Art. 4º. Ficam obrigados os organizadores da vaquejada, em todas as etapas do evento, adotar 

medidas sanitárias, de proteção à saúde e da integridade física do público, dos vaqueiros e dos 

animais. 

 § 1º Os animais a serem utilizados no evento deverão, obrigatoriamente, possuir Guia de 

Transporte Animal - GTA, emitida pelo órgão competente. 

 § 2º O transporte, o trato, o manejo e a montaria do animal utilizado na vaquejada devem ser 

feitos de forma adequada para não prejudicar a sua saúde. 
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 § 3º Se ocorrer durante a competição alguma lesão aos animais, estes serão assistidos por 

profissional habilitado. 

 § 4º Na vaquejada, fica obrigatória a presença de uma ambulância, em regime de plantão, 

com profissional habilitado em prestar os primeiros socorros durante a realização das provas. 

 § 5º O vaqueiro que, por motivo injustificado, se exceder no trato com o animal, ferindo-o ou 

maltratando-o de forma intencional, deverá ser excluído da prova. 

 Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 Palácio Senador Hélio Campos/RR, 6 de abril de 2013. 

  

JOSÉ DE ANCHIETA JUNIOR 

Governador do Estado de Roraima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 
 

ANEXO F- LEI QUE REGULAMENTA A VAQUEJADA COMO PRÁTICA DESPORTIVA 

E CULTURAL NO ESTADO DO CEARÁ. 

 

Lei Nº 15299 de 08/01/2013 

 

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 Art. 1º. Fica regulamentada a vaquejada como atividade desportiva e cultural no Estado do 

Ceará. 

 Art. 2º. Para efeitos desta Lei, considera-se vaquejada todo evento de natureza competitiva, no 

qual uma dupla de vaqueiro a cavalo persegue animal bovino, objetivando dominá-lo. 

 § 1º Os competidores são julgados na competição pela destreza e perícia, denominados 

vaqueiros ou peões de vaquejada, no dominar animal. 

 § 2º A competição dever ser realizada em espaço físico apropriado, com dimensões e formato 

que propiciem segurança aos vaqueiros, animais e ao público em geral. 

 § 3º A pista onde ocorre a competição deve, obrigatoriamente, permanecer isolada por 

alambrado, não farpado, contendo placas de aviso e sinalização informando os locais 

apropriados para acomodação do público. 

 Art. 3º. A vaquejada poderá ser organizada nas modalidades amadora e profissional, mediante 

inscrição dos vaqueiros em torneio patrocinado por entidade pública ou privada. 

 Art. 4º. Fica obrigado aos organizadores da vaquejada adotar medidas de proteção à saúde e à 

integridade física do público, dos vaqueiros e dos animais. 

 § 1º O transporte, o trato, o manejo e a montaria do animal utilizado na vaquejada devem ser 

feitos de forma adequada para não prejudicar a saúde do mesmo. 

 § 2º Na vaquejada profissional, fica obrigatória a presença de uma equipe de paramédicos de 

plantão no local durante a realização das provas. 

 § 3º O vaqueiro que, por motivo injustificado, se exceder no trato com o animal, ferindo-o ou 

maltratando-o de forma intencional, deverá ser excluído da prova. 

 Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário. 
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 PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 08 

de janeiro de 2013. 

 Domingos Gomes de Aguiar Filho 

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ EM EXERCÍCIO 

 Esmerino Oliveira Arruda Coelho Júnior 

SECRETÁRIO DO ESPORTE 
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ANEXO G- LEI QUE RECONHECE A VAQUEJADA COMO ESPORTE EM 

CAICÓ 

MUNICÍPIO DE CAICÓ / RN 

CNPJ Nº: 08.096.570/0001-39 Av. Cel. Martiniano, 993 – Centro 

 

LEI Nº 4.792, DE 18 DE JUNHO DE 2015. 

 

EMENTA: Dispõe sobre a regulamentação do esporte 

vaquejada no Município de Caicó/RN e dá outras 

providências.  

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, no uso de suas atribuições legais, FAÇO SABER 

que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:  

 

Art. 1º - Fica regulamentada como esporte, em conformidade com o regulamento constante no 

anexo I da presente Lei, a prática denominada de “vaquejada”, em suas diversas categorias, no 

Município de Caicó/RN.  

 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.  

 

Gabinete do Prefeito, 18 de junho de 2015. 

 

ROBERTO MEDEIROS GERMANO  

Prefeito Municipal 
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ANEXO H- LEI QUE ELEVA O RODEIO, A VAQUEJADA COMO MANIFESTAÇÃO 

CULTURAL NACIONAL E PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL.  

 

LEI Nº 13.364, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016.  

 

Eleva o Rodeio, a Vaquejada, bem como as 

respectivas expressões artístico-culturais, à 

condição de manifestação cultural nacional e de 

patrimônio cultural imaterial.  

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º Esta Lei eleva o Rodeio, a Vaquejada, bem como as respectivas expressões artístico-

culturais, à condição de manifestações da cultura nacional e de patrimônio cultural imaterial.  

Art. 2º O Rodeio, a Vaquejada, bem como as respectivas expressões artístico-culturais, passam 

a ser considerados manifestações da cultura nacional.  

Art. 3º Consideram-se patrimônio cultural imaterial do Brasil o Rodeio, a Vaquejada e 

expressões decorrentes, como:  

I - montarias;  

II - provas de laço;  

III - apartação;  

IV - bulldog;  

V - provas de rédeas;  

VI - provas dos Três Tambores, Team Penning e Work Penning;  

VII - paleteadas; e  

VIII - outras provas típicas, tais como Queima do Alho e concurso do berrante, bem como 

apresentações folclóricas e de músicas de raiz.  

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 29 de novembro de 2016; 195º da Independência e 128º da República. MICHEL 

TEMER  

Alexandre de Moraes  

 

                                                           


