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RESUMO 

 

 

O trabalho tem como objetivo analisar a reelaboração da identidade étnica de membros de uma 

família cigana que residem na cidade de Campina Grande/PB. O trabalho gira em torno de uma 

equipe cigana ou intitulada como “equipe cigana” que compete nos circuitos de vaquejada e 

que é constituída por três ciganos da família Targino Cavalcanti. A pesquisa consistiu, num 

primeiro momento, na revisitação de material jornalístico sobre a referida família, no intuito de 

reconstruir a trajetória dos ciganos entre os anos de 1970 e 1990, mais precisamente no evento 

descrito e narrado como “guerra ou saga cigana”. As reportagens acessadas publicizaram 

diversas imagens estereotipadas acerca dessa família, as quais repercutem até os dias atuais nos 

silêncios e evitações por parte dos não ciganos e do encobrimento em algumas situações por 

parte dessa família cigana. Em um segundo momento, a pesquisa procurou compreender a 

inserção dos ciganos Targino Cavalcanti no circuito de vaquejada e descrever as elaborações e 

concretizações de projetos de vida a partir do lazer, do consumo e da relação com os animais. 

Ainda procuramos  entender algumas questões referentes às relações interétnicas entre ciganos 

e não ciganos, expondo as representações dos não ciganos em relação aos ciganos. Através 

disso, foi possível perceber uma forma distinta de ser cigano frente aos demais ciganos 

localizados no sertão da Paraíba. Com base nessas questões, recuperamos algumas abordagens 

antropológicas como a identidade, a etnicidade, a relação com os animais, o lazer, o consumo 

e os projetos de vida.  

 

 

Palavras-chave: equipe cigana, vaquejada, projeto de vida, identidade, etnicidade, lazer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 

The objective of this study is to analyze the re-elaboration of the ethnic identity of members of 

a Roma family residing in the city of Campina Grande / PB. The work revolves around a gypsy 

team or entitled "gypsy group" that competes in the vaquejada circuits and that is constituted 

by three gypsies of the family Targino Cavalcanti. The research consisted, in the first instance, 

of revisiting journalistic material about the family in order to reconstruct the trajectory of 

Gypsies between the years of 1970 and 1990, more precisely in the event described and 

described as "war or gypsy saga." Accessed reports published several stereotypical images 

about this family, which have repercussed until nowadays in the silences and avoidances by the 

non-gypsies and the cover-up in some situations by that gypsy family. In a second moment, the 

research sought to understand the insertion of the Targino Cavalcanti gypsies in the vaquejada 

circuit and to describe the elaborations and concretizations of life projects from leisure, 

consumption and relationship with animals. Finally, the objective was to understand some 

questions concerning interethnic relations between Roma and non-Roma, exposing the 

representations of non-Roma towards Roma. Through this, it was possible to perceive a distinct 

form of being gypsy in front of the other gypsies located in the interior of the Paraíba. Based 

on these questions, we recover some anthropological approaches such as identity, ethnicity, 

relationship with animals, leisure, consumption and life projects. 

 

 

Keywords: gypsy team, vaquejada, life project, identity, ethnicity, leisure. 
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INTRODUÇÃO 

 

A origem dos ciganos é cercada por muitas histórias, lendas e suposições. Existe uma 

visão linear acerca da história deles que os coloca em um esquema evolucionista de uma 

migração caminhando numa única direção e originária de um único ponto da Índia durante o 

primeiro milênio (FONSECA, 1996).  Outros autores, a exemplo de Borges (2007) afirmam 

que os ciganos teriam surgido da península ibérica.  Ainda há outros pesquisadores que arriscam 

uma data mais remota para essas migrações. Para eles  “um grupo de zotts teria chegado à Pérsia 

(então parte do Império Árabe) por volta do ano 700” (FONSECA, 1996, p. 112). Outros 

investigam a partir da língua, especulando uma raiz semântica, em que: 

 

Segundo os fósseis linguísticos, a invasão dos turcos Seljuk, no século XI, 

desenraizou os armênios e também os ciganos que viviam entre eles. Os 

ciganos mudaram-se para os territórios ocidentais bizantinos de 

Constantinopla e Trácia – áreas ainda hoje intensamente povoadas por ciganos 

- onde a primeira referência a eles aparece em 1068, numa hagiografia escrita 

em Monte Atos. Daí, eles se espalharam pelos Balcãs no século XIII, e logo 

depois para o resto da Europa (FONSECA, 1996, p. 114,115). 

 

O número expressivo de histórias sem comprovação sobre os ciganos torna a origem  

deles um enigma. No entanto, é preciso reconhecer também que a origem não interessa a eles, 

pois a preocupação destes, aparentemente, é apenas o ir e vir e a possibilidade do encontro entre 

eles em um (novo) lugar (HILKENER, 2008, p. 3).  

Ademais, há várias outras pequenas histórias que não foram contadas acerca dos 

ciganos, como por exemplo, a de que existiram povos que foram jogados nas estradas e exilados 

vindos de vários lugares, viajando em charretes cobertas com lona e puxadas por cavalos, outros 

de trem ou de barco. No entanto, muitas dessas passagens não foram escritas numa certa história 

oficial (HILKENER, 2008, p.7). Demosntrando que a história não deu conta de tantos outros 

fatos interessantes e complementares, já que muito do que se conta e se fala sobre os ciganos é 

transmitida oralmente não possuindo em muitos casos uma história escrita. 

Por possuírem uma origem duvidosa, os ciganos foram expulsos, sofreram rejeições e 

preconceitos pelo seu estilo de vida que não imprimia segurança e confiança por onde 

passavam, sendo, “encarados” sempre como povo sem pátria, sem nação, sem referências. Por 

conta dessas questões, eles quase sempre são vistos através dos estereótipos de vagabundagem, 

roubo, malandragem e etc. 

Com base nesse passado marcado por perseguições, estereótipos e preconceitos é 

preciso desnaturalizar essas questões em relação aos ciganos e entendêlos de acordo com a sua 
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realidade, história e visão de mundo. A presente pesquisa partiu da realidade de uma equipe 

cigana, para entender os modos de ser cigano  em algumas experiências cotidianas que incluem, 

nesse caso, a inserção da equipe na vaquejada. A equipe  cigana, que estudei, em certa medida, 

foge dos estereótipos que são, comumemtemente, veiculados a toda a etnia cigana, como os de 

roubo e vagabundagem, além  disso, os próprios interlocutores demarcaram diferenças em 

relação aos demais grupos ciganos residentes noutros locais da Paraíba. Com base nisso, foi 

necessário um estudo da realidade desses atores sociais, tentando aprender os modos pelos quais 

eles articulam sua identidade, como realizam suas interações sociais com os demais grupos que 

constituem a sociedade, o que por fim permitiu realizar comparações com os demais gupos 

residentes no estado. 

A pesquisa foi desenvolvida junto a chamada “equipe cigana” que consiste em um grupo 

de três ciganos, os quais competem nos circuitos de vaquejada, formada por  Rosicélio Nóbrega 

Targino, empresário do ramo de transportes, seu filho Layon Nóbrega Targino estudante de 

direito e o sobrinho de Rosicélio, Brenno Nóbrega Targino que auxilia seu tio na empresa de 

transportes. 

Nesta equipe, Rosicélio assume a figura do procriador e mantenedor de uma identidade 

cigana. O papel desse cigano é muito importante nas interações sociais, levando em 

consideração que seu filho e sobrinho ficam na condição de auxiliares, representando ambos 

um papel pouco representativo nos processos interacionais.  O pai de Brenno e irmão de 

Rosicélio (ou mais conhecido como Célio Cigano), Manoel Nóbrega é falecido, assim Célio se 

faz bastante presente na vida do sobrinho, trabalhando junto com ele, levando-o juntamente 

com o seu filho para fazenda, ensinando-os a montar a cavalo, a gostar do universo rural e 

participando ativamente da construção de um projeto de vida capaz de gerir e criar homens 

valentes, fortes e ciganos. 

A equipe cigana tem residência em Campina Grande, mas seus membros sempre estão 

viajando para sua fazenda na cidade de Assunção-PB1. 

Nas competições de vaquejada, essa equipe estampa sua identidade cigana em camisas 

com o nome “equipe cigana”. A referida equipe possue bens como parque de vaquejada, cavalos 

e bois; esses bens nos fazem pensar sobre a dimensão dos valores que lhe são atribuídos, ou 

seja, são bens que contém histórias, revelam identidades e possuem significados para os 

                                                           
1 A cidade de Campina Grande-PB localiza-se no interior do estado da Paraíba, no agreste paraibano, na parte 

oriental do Planalto da Borborema, localizando-se a 110 km de distância da capital do estado, João Pessoa.  Já a 

cidade de Assunção fica a 101 km de distância de Campina Grande e a 238 km de distância da capital João Pessoa. 

Ambas as cidades localizam-se na mesorregião da Borborema.   
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ciganos. Ao mesmo tempo, esses bens denotam um modo de se distinguir dos demais ciganos 

localizados no sertão da Paraíba. 

Adentrar no ambiente da vaquejada junto a equipe cigana foi uma experiência 

reveladora. Se, em algum momento, vaquejada e cigano pareciam termos distantes e 

antagônicos nesse trabalho procurei fazer pontes que demonstram uma relação entre esses dois 

termos. 

Antes de iniciar a pesquisa com os ciganos, eu possuía uma importante indagação. 

Questionei-me em vários momentos, sobre a razão pela qual uma família de ciganos, que havia 

sido visibilizado com bastante ênfase nas páginas dos jornais, nas décadas de 1980, atualmente, 

se mantinha encoberta, vivendo nas bordas da cidade, não sendo visíveis por mim, enquanto 

pesquisadora e moradora da cidade, pela imprensa e pela maior parte da população campinense. 

No entanto, esses ciganos eram visíveis dentro do circuito e rede que eles faziam parte, o 

circuito de vaquejada, dos fazendeiros, médicos, agropecuaristas, políticos, pessoas que 

estavam de alguma forma ligados ao universo rural da vaquejada, no qual esse universo eu não 

fazia parte e ainda não havia acessado. 

Estudar ciganos tem sido um tema desafiador e, diria apaixonante, pesquisar esse grupo 

foi um exercício de rompimento com pré-noções que estavam naturalizadas desde a minha 

infância  sobre esse grupo. Afinal, os ciganos pareciam ser, para mim, um grupo extremamente 

exótico, com costumes bastante diferenciados, sendo apresentados nos contos infantis para 

amedrontar crianças, ou ainda, há  aquela  versão apresentada na literatura ocidental, que expõe 

o cigano sempre ligado à questões como nomadismo, roubo, sedução, entre outros tantos 

estereótipos. 

Além disso, a equipe cigana, composta por Rosicélio, seu sobrinho e seu filho me fez 

pensar sobre o exotismo também presente na produção antropológica, no qual apresenta grupos 

ciganos nômades em ranchos, que fazem uso do comércio e da troca que consistem no principal 

meio de sobrevivência, usando roupas coloridas, com modos bem semelhantes de vida, e de se 

representar. Ao contrário, os ciganos que estudo diferem significativamente dos ciganos 

apresentados nessa literatura, com um modo bem distinto de ser, viver e habitar compartilhando 

de um projeto de vida, eles nutrem uma forma específica de lazer, possuem certa estabilidade 

financeira e pude perceber ainda que eles não estão preocupados com uma articulação política, 

entretanto, nos processos interacionais demarcam e se autodeclaram ciganos, justificando a esse 

fato, a opção por suas escolhas de lazer e os seus modos de viver no mundo. 

Ao discutir acerca das contribuições da literatura para a construção e reprodução do 

imaginário que envolve os povos ciganos, Ferrari (2002) afirma:  
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Os ciganos parecem alimentar o motor da máquina da desordem em relação à 

ordem. Eles chegam para desequilibrar um status quo, fazendo uso dos 

atributos que os caracterizam. A velhacaria e a esperteza, neste contexto, 

podem ser equiparadas à malandragem que está no horizonte das ações do 

protagonista. A cigana, por sua vez, se vale de suas qualidades femininas para 

romper com a harmonia das posições representadas pelos personagens que 

seduz e, com isso, também subverte a ordem (FERRARI, 2002, p. 176).   

 

Dessa forma, parte da sociedade  reproduziu e reproduz ainda muitos preconceitos em 

relação aos ciganos, nesse contexto, percebi que, ao longo do tempo, algumas imagens 

passaram a ser associadas aos ciganos. Aqui se destaca o trabalho com os metais, representação 

recorrente dos ciganos na Europa, fazedores de panelas, o que também gera a ideia de uma 

especialização, típico de castas na Índia. Por outro lado, o metal agora aparece como uma 

maldição por ter implicado o roubo de um prego da cruz de Cristo (MOONEN, 2011, p. 123). 

Além disso, Moonen (2011), baseando-se no que foi produzido acerca da origem dos 

ciganos, afirma que estes, ainda no século XV, passam então a ser chamados de “egípcios ou 

egitanos, ou gypsy (inglês) egyptier (holandês), gitan (francês), gitano (espanhol), etc.” (p.10). 

O autor afirma que existem outras denominações que nada lembram a origem atribuída na 

Grécia. Baseando-se nessa produção, o autor afirma que os primeiros ciganos foram descritos 

como viajantes, exóticos, indivíduos de pele escura ou preta, de aparência horrível, hábitos 

desagradáveis, que se auto- intitulavam “duques”, “conde” ou “voivode” variando de acordo 

com os títulos de nobreza que conseguiam nos países por onde passavam. 

Sendo os ciganos oriundos do Egito e possuindo uma pele negra, as mulheres, vestindo 

uma espécie de cobertor, previam o futuro lendo a mão. Apresentavam-se como penitentes ou 

peregrinos, com cartas de apresentação e salvo-condutos de reis, príncipes e nobres, e até do 

papa, nas quais estes pediam que se fornecesse aos ciganos a melhor acolhida possível, 

hospedagem, alimentação e dinheiro. Uma das razões para esta boa recepção e fluxo nos lugares 

por onde chegavam era justamente o fato de estes primeiros grupos ciganos serem liderados por 

homens que se apresentavam com títulos da nobreza europeia, e que realmente o eram ou pelo 

menos pareciam sê-lo. No início do século XV, era comum os europeus fazerem peregrinações 

para lugares onde viveram ou estavam enterrados santos, ou onde encontravam relíquias, como 

na Terra Santa. Muitos deles eram penitentes que contavam com o apoio da Igreja, e por 

extensão das autoridades civis e dos cidadãos comuns. Juntamente com os peregrinos, os 

ciganos caminhavam protegidos pela caridade católica. 

Protegidos pela caridade da igreja católica e tendo o respaldo desta, os ciganos 

continuavam andando sem tantas barreiras e interrupções até que os salvo-condutos e cartas de 
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apresentação praticamente deixam de existir ou de ter valor, em toda a Europa Ocidental, a 

partir do final do século XVI, com eles desaparecem também- por serem agora inúteis - os 

chefes ciganos com reais ou falsos títulos de nobreza. Foi nesse momento que os ciganos 

passaram a ser vistos como figuras desagradáveis e não tolerados nos lugares aonde chegavam 

(MOONEN, 2011, p. 33). 

No caso dos ciganos que chegaram ao Brasil, trata-se da prática de expulsão ou degredo. 

Pieroni (2002) afirma que na metrópole portuguesa perante aqueles que, vistos como diferentes,  

não se encaixavam no modelo aceito de sociedade, umas das penas mais destinadas era o 

degredo, assim, muitas famílias ciganas foram sendo trazidas para o Brasil.  

 

A resolução real foi estabelecida em 1686; porém, um século antes, em 1574, 

durante o reinado de D. Sebastião, o cigano João Torres, preso na cadeia de 

Limoeiro de Lisboa, foi condenado a cinco Anos de degredo nas galés. 

Estando ele na prisão, padecendo à míngua, “fraco e quebrado” e não podendo 

“servir em cousa de mar” devido sua debilidade física, e sendo muito pobre 

“que não tinha nada de seu” pediu a comutação de sua pena nas galés para o 

degredo no Brasil e “para sempre”. Seus cinco anos de galés foram comutados 

“em outros cinco anos de degredo no Brasil”, onde levou sua mulher Angelina 

e seus filhos (PIERONI, 2002, p. 112). 

 

No Brasil, diante dos ciganos permaneceu um controle exacerbado, a fim de que a 

população abrangente não fosse influenciada pelo seu modo de viver. Nesse sentido, as famílias 

ciganas que ao Brasil chegaram foram coibidas de praticar seus costumes, além disso, foram  

coagidas a assimilar a cultura dominante. (A língua, a religião, a comida, entre outros 

elementos, aparentemente incorporados). 

Mello et al. (2009) nos fornecem um bom exemplo da relação que se tinha entre ciganos 

- os “desviantes” - e não ciganos. Apesar de indicar que durante o Império, muitos destes 

detinham relações pessoais com membros da Corte portuguesa, pertencendo quase todos a duas 

categorias, quais sejam, a de comerciantes e de oficiais de justiça”, os autores afirmam que para 

conseguir ocupar os cargos de oficial de justiça, muitos ciganos ocultavam sua identidade. A 

experiência urbana dos ciganos e a interação com a sociedade não cigana se deu por meio do 

trabalho. Com efeito, os autores afirmam que estes trabalhos foram se renovando e passando de 

geração a geração. Mas mesmo exercendo esta função e sendo registrada historicamente desde 

o século XIX, os ciganos buscam ainda por reconhecimento de sua história no judiciário, da 

sua “contribuição positiva na história social da cidade” (2006, p. 72), tendo em vista que ainda 

são estigmatizados pela sociedade majoritária. 

 

Por isso, os ciganos, diante da possibilidade de sua identidade ser colocada em 

relevo, desenvolveram uma forma particular de gestão das impressões. Em 
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outras palavras, na medida em que sua identidade étnica representava um 

estigma social, havia uma preocupação constante dos oficiais de justiça 

ciganos em manipular sua identidade no decorrer das interações. Assim, 

através de manobras dilatórias, os calon construíram um relativo isolamento. 

(MELLO et al., 2009, p. 13). 

 

Espalhados em diversas Capitanias no Brasil, os ciganos continuaram perseguidos e 

cobrados a fim de que se adaptassem a sociedade, haja vista que se buscava a extinção da “raça”. 

No Brasil, segundo Moonen (2011, p.  13), existem pelo menos três etnias ciganas. Os 

Rom ou Roma que falam a língua romani, e são divididos em vários subgrupos - Kalderash, 

Matchuaia, Lovara, Curara entre outros. São predominantes nos países balcânicos, mas a partir 

do século XIX migraram também para outros continentes. Os Sinti, mais encontrados entre a 

Alemanha, França e Itália, falam a língua sintó. E os Calon ou Kalé que vivem mais entre 

Portugal e Espanha que falam a língua caló ou calé. Estes representam os “ciganos ibéricos” 

que através de processos variados, acabaram chegando à América do Sul e muitos se 

espalharam pelo Brasil, como é o caso dos ciganos de Campina Grande que se auto identificam 

como calon. 

A presença dos ciganos na Paraíba não é algo recente. Desde meados da década de 1970 

e 1980, os ciganos fazem desse estado uma rota de passagem, arranchando em algumas fazendas 

e terrenos. Os grupos e famílias ciganas se espalharam inicialmente em Sousa, onde atualmente 

possuem a maior população cigana do estado. Ainda há registros da presença cigana nos 

municípios de Patos (Camilo, 2011), Condado (Cunha, 2014), Mamanguape (Ferreira et al., 

2014) e Campina Grande (Braz, 2015) e (Batista, 2015) e nestas cidades, a maior parte dos 

ciganos são de estratos econômicos mais baixos. Por outro lado, os estudos sobre os ciganos na 

Paraíba têm ganhado, cada vez mais visibilidade, desde 2010, as pesquisas sobre a temática têm 

se intensificado e as discussões acadêmicas ganhado força, o que possibilita também a 

articulação política desse grupo. 

A cidade de Sousa-PB, no sertão paraibano, tem se mostrado um rico cenário de 

pesquisa, pois ao que tudo indica, segundo os registros oficiais, a cidade possui a maior 

população cigana do estado da Paraíba, o que explicaria a razão de ter sido o local escolhido 

para a construção do primeiro (e até agora o único) centro de cultura cigana do país, intitulado 

Centro Calon de Desenvolvimento Integral - CCDI. A visibilidade dos ciganos em Sousa gera 

um contexto aparentemente paradoxal, pois se os ciganos são pouco percebidos pela população 

da Paraíba, temos em Sousa não só um conjunto numericamente expressivo, como também a 

ação de reconhecimento instaurada pelo governo federal. 



19 
 

 
 

Por outro lado, na cidade de Patos, também localizada no sertão paraibano, existe uma 

comunidade com estimativa de cem ciganos. Camilo (2011) abriu esse campo de pesquisas, 

indicando que diferentemente dos ciganos de Sousa, o grupo liderado por Seu Severino2 sofre 

um processo de invisibilização. Ao que tudo indica, tais indivíduos estão inseridos no local e 

operam com uma identidade, talvez mais fácil de ser portada, a identidade de “pobre”. Ainda é 

cedo para afirmar se na fronteira com o outro, estes indivíduos insistem em assumir a posição 

de invisibilizados, não demarcando uma diferença étnica de origem distinta, mas apenas uma 

condição social e que, em tese, pode vir a ser suprimida e alterada, quando se for capaz de gerar 

uma situação social e econômica distinta. 

Contudo, afirmamos que, em Patos, os ciganos são praticamente ignorados pela 

sociedade e muitos indivíduos, inclusive, afirmam não saber da sua existência. Aqui temos uma 

situação interessante, pois Severino – chefe de polícia –, porém, é um chefe cigano e mantém 

todos da sua família nuclear. 

Em Campina Grande-PB, há o trabalho de Batista (2015) que buscou cartografar as 

representações dos ciganos construídas através de jornais que circularam na cidade, no período 

que corresponde a 1960 e 1990. Além dos arquivos de jornais, a autora trabalha com a memória 

e história dos ciganos de mais idade como é o caso da cigana Joadiva3, retratando as 

sociabilidades (amizades, vestimentas, festas e andanças) no período em que esses ciganos 

viviam andando. 

No meu trabalho monográfico, realizado em 2015, foi pensada a identidade cigana 

através das matérias dos jornais (da Paraíba e Diário da Borborema) ao longo das décadas de 

1980 e 1990, em torno dos eventos intitulados Saga Cigana / Guerra Cigana. O objetivo foi o 

de apresentar a forma pela qual as matérias jornalísticas apresentaram os ciganos e como alguns 

destes responderam, todos lutando para enunciar uma ‘verdade’ sobre os ciganos. 

O jornal teve um papel importante nesse cenário, pois mais do que informar sobre um 

acontecimento descrito, as matérias publicizaram estigmas que circulam em torno da população 

cigana, constituindo em um modo particular de dar-lhes visibilidade e notoriedade. Se uma 

família de ciganos cometeu assassinatos, os ciganos de modo genérico, tornaram-se notícia. 

Todos os que partilharam desta identidade cigana foram postos na condição de suspeitos, de 

pessoas anormais, com comportamentos patológicos e assassinos perigosos. Os jornais tiveram 

                                                           
2 Seu Severino é o chefe/líder dos ciganos que vivem em Patos, a sua liderança veio através de seu pai, o cigano 

Emídio, que morreu e deixou a posição para seu filho (CAMILO, 2011)  

 
3 Tivemos a informação que a cigana Joadiva, mãe de Rosicélio e avó de Layon e Brenno faleceu ano passado 

(2017).  
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um papel significativo diante dos crimes sendo, inclusive, um meio de divulgação de ameaças, 

anúncio de mortes e denúncias. 

Por outro lado, ao continuar o exercício de investigação sobre os ciganos que residiam 

em Campina Grande, deparei-me com os anos subsequentes à pesquisa realizada em 2015, 

quando alguns membros da família Targino continuavam vivendo na cidade, mantendo um 

compartilhamento e união enquanto uma família distinta. O que nos parece significativo é o 

fato de que a parcela da população residente na cidade  não ter conhecimento da existência de 

ciganos moradores destes ciganos, o que demonstra a dificuldade desses moradores em romper 

com uma imagem que gera uma identidade deteriorada Goffman (1988), fazendo-os sempre 

figurar como matéria exclusiva e própria para as páginas policiais nos jornais. 

É nesse sentido, que o presente trabalho se debruçou sobre as formas pelas quais os 

ciganos vivem sua identidade em alguns eventos e a percepção dos moradores locais acerca da 

presença/ausência dos ciganos na cidade de Campina Grande-PB. Ao tentar contato com a 

família Targino, tive acesso a apenas três membros4. Excepcionalmente, o cigano Rosicélio, 

que se diz representante dessa família. Este se tornou uma figura muito importante em nossa 

pesquisa, mostrando- nos os modos de ser e se dizer cigano. Porém, meu maior esforço aqui 

não é definir uma história ou uma origem para os ciganos que datam da sua chegada ao território 

paraibano até os dias atuais, mas ao contrário, me detive em algumas experiências cotidianas 

deles, como foi o caso dos circuitos de vaquejada. 

 

 

 

 

Caminhos teóricos 

 

Antes de tratar diretamente do estudo de caso da equipe cigana, considerei fundamental 

discutir teoricamente a questão da(s) definição (ões) sobre a (suposta) unidade do (povo) 

cigano. Pensar a identidade cigana foi o desafio trazido para a cidade de Campina Grande, tendo 

como eixo articulador a história dos Targinos e, atualmente, sua vivência nas vaquejadas. 

Assim,  abordei a temática da etnicidade por considerar que tal noção se faz pertinente 

para pensar o contexto da pesquisa. Para isto, trabalho, sobretudo, com a noção de etnicidade 

                                                           
4 Como tive acesso apenas três membros da família, e mais incisivamente a Rosicélio e a Layon, a pesquisa se 

concretiza como sendo um estudo de caso. Deslocar para outro momento do texto, em que seja apresentada a 

proposta da pesquisa  
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desenvolvida por Max Weber (1994) e Fredrik Barth (1998), que desenvolveram uma 

concepção dinâmica, pensando a interação de grupos sociais através de processos de exclusão 

e inclusão, que estabelecem limites entre os grupos. Desta forma, o interesse está nos processos 

de organização social através dos quais se estabelecem as distinções entre “equipe cigana” 

(termo nativo utilizado para demarcar o grupo que tem como líder, o cigano Rosicélio) e demais 

ciganos e ainda a distinção que se faz entre ciganos e não ciganos e como estão justificadas tais 

distinções. 

A própria equipe cigana, mais especificamente, o cigano Célio, ao estabelecer uma 

identidade marcada pela contrastividade, afirma que muitas das características do “ser cigano” 

são questão de sangue, atribuindo a esse um caráter definidor no processo de identificação 

enquanto cigano. Ao relatar que “gostar de animais é uma coisa que está no sangue, no gene”, 

Rosicélio reproduz esse tipo de pensamento. Nesse trabalho, atento para as formas de como os 

próprios atores se pensam, discursam e como tematizam o “ser cigano”. Assim, é preciso que 

se diga que os discursos desses atores são infundido de valores, costumes e crenças, sendo vistos 

como uma marca distintiva, que funciona como sinais capazes de estabelecer distinção entre 

ciganos e não ciganos. 

Durante o século XIX, houve muitos debates para falar sobre os comportamentos e os 

traços culturais. Uma ideia que se colocou foi a de raça, aparecendo como definidora de um 

grupo. Tal ideia, prometia, em primeiro lugar, que cada tipo racial tomaria posse do território 

que, naturalmente, lhe fosse mais adequado, mas este conceito deu lugar à crença de que os 

brancos tinham herdado uma superioridade que os habilitavam a estabelecer o seu poder em 

todas as regiões do mundo. Este conceito sempre esteve ligado ao universo de conhecimentos 

biológicos. Nesta acepção, as diferenças biológicas têm influência decisiva nas espécies de 

relações sociais possíveis entre membros de raças diferentes (BANTON, 1979, p. 12).  

 

Nesse sentido, a noção de tipo era muito conveniente por não estar ligada a 

qualquer nível classificatório da zoologia, tonando fácil referir tipos físicos 

característicos de determinadas nações, tipos de conformação craniana, ou 

dizer que um crânio se aproximava do tipo negro (BANTON, 1979, p. 40).  

 

Logo, essa teoria da tipologia racial introduz-se no princípio do estudo das relações 

raciais, porque embora fosse uma teoria sobre a raça, sustentava que a natureza das raças 

determinava as relações entre os indivíduos. 

Tal concepção justificou as respectivas relações de dominação. Essa classificação racial 

(que atribuía aos colonizadores o poder de separar a população entre “superior” e “inferior”) 

não ficou restrita à América. Expandiu-se por todo o mundo, criando novas identidades sociais 
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(índios, negros, mestiços) e redefinindo outras. A crença que toma a a raça como critério 

definidor da diversidade cultural continua atuante. 

A noção de raça só adquire importância sociológica quando explica o comportamento 

significativo dos homens uns em relação aos outros, ou seja, essa só se torna importante para 

os estudos sociais quando constitui uma característica que é sentida subjetivamente como uma 

fonte de atividade comunitária (POUTIGNAT; STREIFF-FENART, 1998, p. 37)5. 

Se a raça não deu conta de explicar os traços culturais, a atração e a separação dos 

grupos, outra questão que se insere é a cultura. A noção de cultura que veio substituir-se a de 

raça, é pensada como algo adquirido, inculcado e não biologicamente dado, que também podia 

ser perdida. Logo, inventou-se o conceito de aculturação e com ele foi possível pensar na perda 

da diversidade cultural e em caminhos de raças e culturas (CARNEIRO DA CUNHA, 1986, p. 

98). 

Esta acepção tende a pensar os grupos étnicos através da cultura e concebe a diversidade 

ancorada numa ideia de isolamento, ou seja, são os aspectos culturais os definidores da 

etnicidade dos grupos étnicos. Trata-se da tendência a abordar os grupos sociais através da 

posse de traços culturais comuns. Assim, cada grupo compartilha “uma cultura comum e 

diferenças interligadas que distinguiram cada uma dessas culturas, tomadas separadamente de 

todas as outras” (BARTH, 1998, p. 87). Nesta perspectiva, a cultura é uma unidade original, 

uma prioridade substancial dos grupos étnicos. Assim, caracterizações genéricas como 

“cigano” ou “índio”, compreendem tipos ou modelos que constituem um signo distintivo, 

perdendo assim de vista as especificidades dos grupos e os movimentos de construção das 

identidades em diferentes momentos históricos. Desta forma, a identidade desses grupos é 

rígida e fixa genericamente tomada a partir de critérios culturais. 

Não considero possível manter a ideia de grupo étnico formado por uma “tradição 

cultural”, como algo imutável, porque a própria realidade dos grupos atualmente, se mostra 

totalmente diferente. No caso do equipe cigana, observa-se que este grupo a partir da relações 

interétnicas, não manteve alguns traços considerados originários, como é o caso do nomadismo, 

da própria língua cigana, mas este fato não indica uma perda de uma identidade cigana, pelo 

contrário, é notório que os ciganos vão incorporando alguns traços e retirando outros e, 

ressignificam sua cultura, sem deixar de ser quem são.  A preposição da cultura e a aculturação 

                                                           
5 A ideia de raça dominou o pensamento social em muitos países e foi bastante eficaz no Brasil, sendo em grande 

medida respaldada pelo pensamento que se dizia científico. Também não podemos deixar de destacar a sua 

importância como ideologia, que atendia a fins políticos que justificassem tal desigualdade.  
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mostram-se inadequadas, uma vez que os grupos se mostram persistentes, atribuindo costumes 

novos e abolindo outros. 

Para resolver a questão do que funda os critérios de atração e exclusão dos grupos, já 

que nem as características raciais ou culturais, conseguem aportar a realidade dos grupos 

sociais, os pressupostos de Max Weber (1994) parecem ser bastantes pertinentes para entender 

essa questão, quando o autor parte da ideia de pertencimento subjetivamente definido de modo 

temporário ou permanente. Assim, o autor conceitua grupos étnicos como aqueles que 

alimentam uma crença subjetiva em uma comunidade de origem fundada nas semelhanças de 

aparência externa ou de costumes comuns, nutrindo uma crença subjetiva na ancestralidade 

comum, reconhecendo padrões que os diferem das características de determinado grupo, a 

chamada consciência étnica. 

 

A pertença a uma raça só conduz a uma comunidade quando é sentida 

subjetivamente como característica comum, o que ocorre apenas quando a 

vizinhança local ou outros vínculos entre pessoas de raças distintas levam a 

uma ação comum, ou quando, ao contrário, certo destino comum dos 

racialmente homogêneos se liga a algum contraste existente com outro de 

característica acentuadamente distinta (WEBER, 1994, p. 267). 
 

Conforme visto, o interesse não é afirmar que a “comunidade étnica” existe em variação 

de uma característica biológica, mas sim que existe em decorrência de uma forma de sentir-se 

pertencente que vai variando de grupo para grupo. O fato não é apenas observar o laço real de 

sangue como tal, mas também o grau em que isso ocorre por outros motivos que vão além da 

afinidade racial objetiva. Não há dúvidas de que a raça é um fator decisivo na ação comunitária, 

no entanto, ela não é um critério definidor de uma comunidade étnica. As “disposições raciais” 

estão associadas à herança biológica, hereditariamente transmissível, mas não são, segundo 

Weber, por si só capazes de dar conta das formas de organização coletiva, pois a pertinência 

realiza a união entre pessoas de descendências raciais diferenciadas, mas que partilham a crença 

numa origem comum. É esta partilha de uma “origem” ou “destino” comum que estabelece um 

sentido de homogeneidade para os membros de uma comunidade, bem como de 

heterogeneidade entre os diferentes grupos. Portanto, é esta crença que impulsiona a “ação 

comunitária”.  

Neste caso, não importa se uma comunidade de sangue exista ou não objetivamente, 

pois o que importa são os sentimentos subjetivos entre os membros do grupo. Portanto, esses 

grupos só se formam ou se definem pela crença que têm seus membros de formar uma 

comunidade e pelo sentimento de honra social compartilhado. Segundo essa definição, os 

ciganos são considerados enquanto um grupo que alimenta uma crença comum num passado 
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nômade. Tal crença é sustentada na imagem de praticantes da quiromancia, além de destacarem 

sempre a alegria e liberdade enquanto características. O que não deve ser tomado enquanto uma 

substância que se mantém preservadas e que garante assim, pela presença, a identidade cigana. 

Ao contrário, não só a literatura antropológica, como também o nosso exercício aqui 

apresentado nos permitem avaliar a reelaboração desta identidade cigana. 

 

Chamaremos grupos étnicos, aqueles grupos humanos que, em virtude de 

semelhanças no habitus externo ou nos costumes, ou em ambos ou em virtude 

de lembranças de colonização e migração, nutrem uma crença subjetiva na 

procedência comum, de tal modo que está se torna importante para a 

propagação de relações comunitárias, sendo indiferente se existe ou não uma 

comunidade de sangue efetiva (WEBER, 1994, p. 270). 

 

As crenças que esses indivíduos carregam, seja na afinidade de origem, seja 

objetivamente fundada ou não, cria laços e constitui uma crença subjetiva capaz de formar 

demandas e articulação política nos indivíduos que constituem o grupo: 

 

A comunhão étnica não constitui em si mesma, uma comunidade, mas apenas 

um elemento que facilita relações comunitárias, porém é a comunidade 

política que costuma despertar, em primeiro lugar, por toda a parte, a crença 

na comunhão étnica (WEBER, 1994, p. 270). 

 

Para Barth (1998), a partir de pesquisas etnográficas, amplia a perspectiva de Weber, 

introduzindo a importância de se pensar fronteira enquanto definidora de um grupo étnico, 

contestando, assim, a visão simplista, mecanicista e a-histórica na qual tais grupos apareceriam 

como dependentes do isolamento social e geográfico para continuarem existindo. Para o autor, 

é “a fronteira étnica que define o grupo, não o material cultural que ele contém” (1988, p. 15), 

ou seja, não é a cultura dos grupos que lhes dá significado. O que contradiz a ideia de que a 

etnicidade era resultado direto de uma cultura estática, homogênea e fechada, em que as 

interações seriam produtoras do desaparecimento das identidades distintas.  

Cardoso de Oliveira, por exemplo, aponta que a “essência” da identidade étnica é a 

identidade contrastiva produzida a partir da oposição (1976, p. 05). Esta não se afirma 

isoladamente, mas sim a partir da negação de outra identidade (como por exemplo, os calon 

versus brasileiros). De acordo com estes autores, é possível afirmar que o isolamento cultural 

não é o determinante, uma vez que o contato interétnico e a interdependência entre os grupos 

sociais garantem a tenacidade do fenômeno étnico. 

Neste contexto, proponho estender a reflexão sobre grupos étnicos, na proposta de Barth 

(1998), para analisar os ciganos, tendo ela gerado exercícios etnográficos ricos para a discussão 

antropológica, podendo potencializar minha abordagem de pesquisa. Penso que tal perspectiva 
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pode permitir um diálogo mais profícuo com a literatura etnográfica sobre ciganos e, no caso 

específico sobre os ciganos de Campina Grande, percebe-se que temos aí uma identidade que 

veio sendo transformada ao longo da história.  

Se antes tínhamos um grupo que era caracterizado pelo seu nomadismo, pelo fato de 

andar em caravanas, cavalos e mulas, sendo reconhecido pelo seu prestígio nos lugares por onde 

passavam, hoje, temos um grupo de ciganos, que tendo residência nas cidades de Campina 

Grande e Assunção, é proprietário de terras, realiza uma vaquejada em suas terras e, a partir 

dessas características, é possível traçar uma distinção entre os ciganos da família Targino, os 

demais ciganos residentes na Paraíba, e os não ciganos. É partindo dessas características que é 

possível perceber uma fronteira étnica bem delineada. 

Além disso, adoto uma perspectiva que permite analisar os grupos como ciganos, 

percebendo-os enquanto perpassados por fluxos contínuos e com diferenças culturais em seu 

interior. Em se tratando de grupos, como é o caso dos ciganos, eles sempre se deslocaram 

realizando o nomadismo por diversos países e lugares, adquirindo alguns traços e 

transformando outros ao longo do tempo. A concepção de Hannerz (1997) sobre fluxos para 

pensar a identidade cigana é primordial. Através do panorama dessa metáfora, fica claro que a 

identidade social das coletividades vem sendo sempre reelaborada e reinventada e, portanto, 

não é estática. 

 

A cultura está em constante movimento, sendo sempre recriada, e os 

significados e as formas significativas podiam tornar-se duradouros. Levar o 

processo a sério quer dizer também manter as pessoas nesse quadro. E, para 

manter a cultura em movimento, as pessoas, enquanto atores e redes de atores, 

têm de inventar cultura, refletir sobre ela, fazer experiências com ela, recordá-

la (ou armazená-la de alguma outra maneira), discuti-la e transmiti-la 

(HANNERZ, 1997, p. 11).  

 

O que a metáfora do fluxo nos propõe é a tarefa de problematizar a cultura em termos 

processuais, não a permissão para desproblematizá-la, abstraindo suas complicações 

(HANNERZ, 1997). Logo, não há características fixas no modo de se construir ou fazer-se 

cigano. Assim, os aspectos diacríticos dos ciganos devem ser entendidos através da perspectiva 

do processo, aspectos que estão em constante movimento e mudança, não existindo assim 

características definidoras e estáticas do ser cigano.  

 Nessa acepção, desejamos incorporar essa discussão teórica compreendendo os ciganos 

como constituídos por variações internas, de tal modo que ao entrar em interação com o outro, 

se estabelece um esforço de marcar, atravessar e explicitar a fronteira, possibilitando, desta 

forma, assinalar uma identidade.  
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Assim, os ciganos de Campina Grande devem ser pensados em situações marcadas por 

relações e processos de ressignificação ou incorporação de aspectos legitimados pela sociedade 

em geral, sem que com isso, possamos decretar o desaparecimento destes enquanto grupos que 

são vistos e se veem como culturalmente distintos. Logo, no caso dos ciganos que vivem na 

Paraíba, não poderíamos pensar e enquadrá-los num quadro homogêneo e, por isso, devemos 

analisá-los em casos particulares, refletindo que não há apenas um equipe cigana, mas 

inúmeros, que através dos processos históricos foram se instalando e desenvolvendo formas 

distintas e peculiares de vida.  

Posso afirmar que os ciganos na Paraíba se apresentam de modos diferenciados, cada 

grupo apresentando peculiaridades. Apesar disso, sempre quando confrontados pela sociedade 

envolvente, mais especificamente, quando estão na arena política, lutando por políticas públicas 

que beneficiem, toda a etnia, demarcam um modo próprio de pensar e agir quase sempre 

bastante semelhante entre si, o que denota formas específicas de organização local, de uma 

consciência política, que pode ser acionada em alguns momentos específicos, como é o caso 

das situações por direitos e demandas para os grupos ciganos de Sousa e Condado frente à 

sociedade envolvente.  É importante perceber que ao se buscar manter uma autonomia de vida 

face ao que se impõe em termos sociais, trilha-se um caminho semelhante, e, por isso, terminam 

gerando formas de estar no mundo sem deixar de ser quem são, não encobrindo as suas 

identidade étnicas, mas antes de tudo assumindo formas de resistência. 

Na Paraíba, os grupos de Sousa e Patos apresentam algumas semelhanças, observa-se 

famílias inseridas em um determinado local seja rancho ou bairro, onde seus membros vivem 

basicamente do comércio e da troca, não possuindo certa estabilidade financeira. Estes grupos 

se apresentam em um processo de invisibilização social frente à sociedade envolvente, sendo 

enxergados ainda com preconceito, seja ele apresentado de forma direta ou velado.  

Os ciganos que estudei são membros de uma família extensa, que não residem em 

ranchos, como os ciganos de Sousa. Esses possuem estabilidade financeira o que lhe permite 

acessar algumas modalidades de lazer; alguns desses membros estão inseridos próximos do 

ambiente urbano, mas ao mesmo tempo distante, fixando nas bordas das cidades6 o que lhe 

permitem manter um certo encobrimento diante da sociedade envolvente.  

                                                           
6 Algo bastante comum, não só entre os ciganos dessa familia, como também entre alguns ciganos que residem na 

Paraíba. No caso dos ciganos que residem em Sousa-PB, esses vivem em ranchos que se localizam próximo a BR-

230, a 3 Km do centro, no âmbito periférico da cidade. E no caso de Patos-PB temos uma familia cigana que reside 

no bairro sete casas, um dos bairros periféricos da cidade. 



27 
 

 
 

Além disso, é importante levar em consideração que não estou trabalhando com um 

grupo grande de pessoas, como no caso de Sousa, mas com membros de uma família, que 

constitui uma equipe cigana em competições de vaquejada, os quais vêm demonstrando, ao 

longo dos eventos de lazer, formas de manter uma identificação cigana.   

Por outro lado, para escrever e descrever esses processos de formas de identificação é 

necessário refletir sobre o esforço e condicionantes da pesquisa. Então, passamos aqui a 

apresentar alguns pontos que considero relevante sobre metodologia deste trabalho. 

 

Caminhos metodológicos 

 

Meu interesse em pesquisar os ciganos da família Targino teve início quando na 

graduação em Ciências Sociais na UFCG, busquei, em minha monografia de conclusão de curso 

(Braz, 2015), compreender o papel do jornal na construção do imaginário cigano, a partir da 

pesquisa nos arquivos dos jornais Diário da Borborema (DB) e Jornal da Paraíba (JP), que são 

sediados em Campina Grande e possuem grande circulação, notadamente, no interior da 

Paraíba. A pesquisa, nos jornais, possibilitou ter acesso à história dos Targinos Cavalcanti, 

história essa que foi esquecida por parte de uma população da cidade e ainda hoje colabora para 

certos silenciamentos e constrangimento ao se falar sobre a questão cigana em certos espaços 

da cidade.  

Para o presente trabalho, procurei sair do discurso jornalístico e ouvir os próprios atores 

e familiares dos ciganos. Para tanto, acompanhei os ciganos em alguns circuitos de vaquejadas 

que se realizavam nos finais de semana em diferentes cidades da Paraíba. Fiz isso a fim de  

entender de que modo se constrói uma identidade, ou ainda de que modo os três ciganos 

compartilham de um projeto de vida. Também, realizei entrevistas semiestruturadas, nas 

cidades de Campina Grande-PB e Assunção-PB, buscando captar as concepções de mundo e 

valores das pessoas que se identificam enquanto cigano e sobre eles (pelos não ciganos), por 

meio de depoimentos e narrativas.  Para aprender esse universo, a pesquisa se desenvolveu 

como um estudo de caso, entre os três membros da equipe cigana, na tentativa de fazer um 

reconstrução da realidade desses atores sociais.  

A minha inserção no campo não se deu de maneira fácil. A interação foi fruto de um 

processo contínuo marcado por aproximações, silêncios e evitações. Em vários momentos da 

pesquisa, me senti perdida por não ter as respostas às minhas indagações. No início da pesquisa, 

houve certos distanciamentos e atitudes que indicavam desconfianças no que se referia à 

pesquisa por parte da equipe cigana, mais especificamente, o cigano Rosicélio, que evitou certos 
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assuntos, performatizou em suas ações, estratégias com vistas a se desviar das perguntas 

formuladas, dentre as quais, apresentava-me a outras pessoas que estavam circulando na 

vaquejada, com as quais mantinham relações de amizade, para responder as minhas questões, 

que eram direcionadas a ele, numa atitude clara de desviar do foco da análise que versava sobre 

a identidade cigana. Confesso que tudo me deixou incomodada, pois se instaurou uma relação 

pela qual eu não me sentia inserida e confortável pelos ciganos naquele ambiente.    

Para a análise do material de campo, foi preciso separar aquilo que de fato acontecia e 

estava sendo observado, do que era manejado, controlado e performatizado pelo cigano. Os 

caminhos que me fizeram chegar a entrevistar os ciganos Targino Cavalcanti, que vivem 

atualmente em Campina Grande, foram complicados. Talvez pelo fato de a família cigana tentar 

se manter protegida ao longo desses anos por conta dos acontecimentos ocorridos na década de 

1980, intitulados de “saga cigana” tornando assim, o grupo difícil de acessar para uma pesquisa. 

Ademais, é importante destacar que apesar do encobrimento por parte da família, os ciganos 

que entrevistei não tiveram uma participação direta nos atos intitulados de “saga cigana”, mas 

os atos por terem uma grande repercussão na Paraíba, marcaram esses indivíduos.  

É importante salientar que as dificuldades em pesquisar os ciganos, não foi algo 

específico desse grupo. A literatura etnográfica sobre o tema tem demonstrado que a inserção 

de pesquisadores em comunidades, grupos ou famílias ciganas não se dá de maneira fácil. As 

dificuldades acontecem de maneira mais acentuada porque, em geral, os ciganos se sentem 

ameaçados com a presença de não ciganos investigando suas vidas. Segundo Sulpino (1999), 

para os ciganos, os jurins ou não ciganos são pessoas das quais não se deve confiar e devem 

tudo exigir e tudo tirar. A autora relata que os não ciganos são vistos pelos ciganos como agentes 

do Estado, policiais, do conselho tutelar ou da justiça, sendo, portanto, pessoas pelas quais eles 

não deveriam confiar.  

Desde a graduação realizei várias tentativas de acessar essa família, porém não obtive 

sucesso. Tentei contato pela internet com os ciganos mais novos porém, Layon não me 

respondeu alegando que não me conhecia e não aceita convites de estranhos em sua rede social 

e Brenno me aceitou, mas se negou em me ajudar justificando que ele não servia para a minha 

pesquisa que eu procurasse outros ciganos para estudar; na verdade, acredito que esses ciganos, 

por não terem um respaldo de um representante mais velho da família, como Rosicélio, temeram 

ser entrevistado. Diante de tantas respostas negativas e do campo estar praticamente fechado, 
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pensei em desistir e realizar uma pesquisa em um rancho cigano como é o caso dos ranchos7 na 

cidade de Sousa-PB, rancho esse que eu já havia me inserido e feito uma pequena incursão no 

âmbito de uma pesquisa da graduação, o PIVIC8.  

Porém, o meu desejo era dar continuidade as narrativas e histórias sobre os ciganos 

Targinos. Essa história sempre me chamou atenção pela forma que foi narrada nas páginas dos 

jornais e pelo silenciamento dos moradores da cidade e dos próprios ciganos. Era incrível para 

mim, ter acompanhado uma narrativa tão marcada por heróis, sangue e homens valentes que 

não tinham medo de ir ou ligar para a redação dos jornais e trocar ameaças com os membros da 

própria família, entretanto não consegui o acesso para conversar com algum membro dessa 

família. Parecia que eles não temiam a justiça ocidental, mas antes disso, estavam sendo guiados 

por uma questão de honra, vergonha e valores inerentes a sua própria forma de viver no mundo.  

Apesar das tentativas frustradas, eu tinha uma esperança, “uma luz no fim do túnel”. 

Minha esperança era encontrar-me com Rosicélio, porque eu sabia que ele era o principal 

representante dessa família e tinha a possibilidade de abrir outras portas para a pesquisa. A 

grande questão dessa história era onde encontrar esse cigano. Ele não interage por meio de redes 

sociais e a única informação que eu possuía dele era o seu nome completo e o número do seu 

celular. Até meados de março de 2017, o celular de Rosicélio não atendia ligações, ou quando 

atendia eu só conseguia falar com terceiros (secretários e telefonistas) que sempre informavam 

que Rosicélio não estava.  

Então, mudei de estratégia, tendo conhecimento que esses ciganos participavam de 

circuitos de vaquejada, resolvi ficar atenta a esse calendário e tentar um contato pessoal e 

definitivo. Nos dias 16 a 19 de março de 2017, ocorreria a vaquejada do parque Ivandro Cunha 

Lima9 em Campina Grande-PB. Tendo conhecimento da realização desse evento e, levando em 

consideração sua relevância, resolvi, mais uma vez, ligar para o telefone do cigano Rosicélio. 

                                                           
7 Rancho cigano- São assentamentos rurais onde geralmente existe uma habitação e em sua volta, campos para 

criação de animais. Este termo é usado localmente para definir o local de moradia dos ciganos.   
8 A pesquisa PIVIC do qual fiz parte foi dirigida pela Professora Mércia Rejane Batista Rangel, no qual realizamos 

um mapeamento das comunidades ciganas existentes na Paraíba. Esse mapeamento tinha o objetivo de buscar 

fontes histórico-documentais sobre as comunidades ciganas. A partir dessa pesquisa me inseri no tema, passei a 

ler trabalhos etnográficos, passei a me aprofundar sobre trabalhos que tivessem a fundamentação teórica sobre os 

grupos étnicos e realizamos pesquisas em arquivos de jornais da cidade. O trabalho foi realizado por um grupo de 

estudantes, eu e mais três amigas. Esse trabalho se desdobrou, em pesquisas individuais e cada uma perseguiu uma 

comunidade e tema específico.  
9Essa vaquejada surgiu em 1992, com a compra do parque Haras por Ivandro Cunha Lima na alça sudoeste da 

cidade. Instituída a primeira vaquejada em 1992, o evento foi crescendo e hoje conta com uma casa de show 

coberta com capacidade 18.000 pessoas, além de possuir palco com ótimas condições de segurança. Pelo seu palco 

sempre passaram nomes de grande relevância nacional como os de Zezé di Camargo e Luciano, Beto Barbosa, 

Reginaldo Rossi, Mastruz com Leite, Zé Ramalho dentre outros. Diante da popularidade e qualidade dessa 

vaquejada ela é considerada uma das mais importantes da Paraíba. 
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As tentativas anteriores foram sem sucesso, mas acredito que com a proximidade da vaquejada 

do Ivandro Cunha Lima, o cigano finalmente atendeu e se dispôs a ajudar na pesquisa. 

Marcamos uma conversa no segundo dia da vaquejada e, naquele dia finalmente, o encontrei 

em seu caminhão (uma espécie de casa) que encontrava-se instalado e montado dentro do 

parque.  

No primeiro encontro com Rosicélio, ele se dispôs a ajudar e falou que eu poderia 

acompanhar ele e a sua equipe ao longo do circuito da AVACG - Circuito de Vaqueiros 

Amadores de Campina Grande-PB, por esse ser um circuito que ocorre nos finais de semana, o 

que facilitaria o meu deslocamento e, por conseguinte, a pesquisa de campo. Após esse primeiro 

encontro, liguei para Rosicélio e ele me convidou para participar de uma vaquejada, na cidade 

de Santa Luzia- PB. Essa vaquejada não fazia parte do circuito da AVACG, mas era organizada 

por um primo dele.  

A partir dessa primeira vaquejada, pude conversar com alguns amigos de Rosicélio, 

sobre cavalos, bois, festa, etc. Comecei a me inserir no circuito de amigos do cigano, realizei 

algumas entrevistas e fui conhecendo a ambiência da vaquejada, sua organização, premiações, 

as histórias pessoais dos vaqueiros, dentre outros aspectos. Ao todo participei de seis encontros 

com os ciganos na cidade do Ingá-PB (Parque e Haras Burity), Santa Luzia-PB (Parque 

Raimundo Belo), Gurinhém-PB (Parque Paulo Bezerra), Juarez Távora-PB (Parque Boa Sorte), 

Assunção-PB (Parque Mainá Targino) e Campina Grande-PB (Parque Ivandro Cunha Lima). 

Alguns desses encontros foram bastante rápidos. Quando os ciganos corriam e perdiam a 

corrida, logo organizavam suas coisas para irem embora, pois após perder a senha eles não 

continuavam prestigiando o evento. Quando ganhavam a senha, eles montavam o caminhão e 

pernoitavam no lugar, nesse tempo, eu tinha a chance de conversar não só com eles, mas com 

os demais participantes do evento. Como as corridas da AVACG, em geral, ocorriam pela 

manhã, nesse momento, eles ficavam na expectativa e preparação da corrida e eu ficava 

circulando pelo parque, entrevistando alguns vaqueiros e pessoas que participavam do evento.  

A pesquisa de campo foi se realizando ao longo dos circuitos e dos encontros que foram 

ocorrendo com os ciganos. Nesses encontros, além de tentar conversar com a equipe cigana, 

conversei com as pessoas que mantinham relação com eles, tentando apreender narrativas dos 

não ciganos sobre os ciganos.  

É importante frisar que nesse momento da pesquisa, eu não tinha ainda dimensão do que 

aquelas entrevistas e tentativas me renderiam. Eu sempre me senti bastante curiosa e animada 

para saber mais da história da familia Targino e entender o motivo de tanto silenciamento e de 

tanta fuga. Em alguns momentos do campo, me sentia como aqueles investigadores, a procura 
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de provas e pequenos pedaços de uma história que aos poucos foi sendo costurada pelos 

próprios atores. Vale lembrar que para mim era difícil saber que eu estava ali e que minha 

presença trazia incômodos. Além disso, uma questão que me afligiu não só antes de fazer o 

campo, como também no decorrer dele, foi a questão da minha condição enquanto mulher em 

um ambiente puramente masculino.  

As diferenças de gênero apareceram em vários momentos, apesar de estar acompanhada 

pelo meu companheiro, a questão de gênero foi um entrave em algumas situações para ter uma 

relação mais próxima com os interlocutores. Mas no decorrer da pesquisa, tentei superar esse 

fato, seguindo as entrevistas e observações tentando manter um ambiente em que as conversas 

saíssem de forma mais espontânea possível. Mesmo com a presença do meu companheiro ao 

longo da pesquisa, ouvi alguns comentários direcionados a mim enquanto mulher como: “uma 

boa égua tem que ser como mulher, ou seja, ter um quadril largo, ser forte”. Além de outros 

comentários que faziam analogia ou remetiam a uma mulher. Nessas ocasiões, apesar do meu 

incômodo, eu silenciava e ficava indiferente e contornava a situação tirando o foco do assunto. 

A pesquisa de Leal (2008) com caminhoneiros no estado do Rio Grande do Sul, 

trafegando num ambiente bastante masculino e ainda com um diferencial, porque tratou de 

questões relativas a parceiras e práticas sexuais dos caminhoneiros, ajudou-me a refletir, 

especialmente, como o pertencimento a um grupo que compartilha características como 

coragem e vigor coloca-nos numa posição delicada e desafiadora. Ela relata que em vários 

momentos teve que se distinguir das demais companhias femininas que frequentavam o seu 

lócus de pesquisa. Nesse sentido, procurou se diferenciar das demais mulheres usando crachás 

e uniformes que a colocavam na condição de pesquisadora. Outro fato interessante, é que além 

dessa diferenciação através da vestimenta e crachás, ela tinha que se diferenciar em postura, ao 

ser recebida com generosidade e recebendo gracejos, como almoço e outras comidas, ela 

recusou por achar que tal ato implicaria em intimidade, uma transposição do limite da relação 

pesquisadora-pesquisado. Por outro lado, em alguns momentos, ela aceitou alguns lanches, 

como melancia, suco e água, porque não poderia recusar a tudo e qualquer oferta, pois se o 

fizesse, não estaria compreendendo que pequenas gentilezas fazem parte de uma relação de 

troca.  

Leal (2008), ao longo da pesquisa, compreendeu melhor o espaço em que estava inserida 

e percebeu que existia alguns locais e horários que a presença feminina era mais legitimada e 

melhor aceita sem tantas evitações, constrangimentos e silêncios. Não só em um ambiente 

puramente masculino, como em outros locais, existe um conjunto de regras e interpretações, 
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conduta, espaços sociais demarcados simbólica e geograficamente, nesse sentido se faz 

necessário entender a lógica desses espaços e saber se diferenciar enquanto pesquisadora. 

Assim, como Leal (2008), ao longo do meu trabalho, percebi que em alguns momentos, 

a minha presença enquanto mulher consistia em constrangimentos e atrapalhava o andamento 

da pesquisa. Nos momentos que antecediam a corrida na pista, momento que o vaqueiro fica 

nervoso e querendo concentração juntamente com sua dupla de corrida para combinar as 

melhores performances para derrubar o boi, a minha presença era um incômodo para eles. Após 

a corrida também não era um bom horário para conversas e entrevistas, os vaqueiros estavam 

cansados e ansiosos para ver o desempenho dos demais vaqueiros e saber se iriam ser 

classificados ou não.  

Assim, o melhor momento para as conversas era a noite ou no horário em que as corridas 

haviam se encerrado, pois os vaqueiros estavam mais tranquilos sem adrenalina nem 

nervosismo da corrida e, assim, as entrevistas poderiam se desenrolar com maior fluidez. Além 

disso, os melhores lugares para ter essas conversas eram nas barracas, no bar central do parque 

de vaquejada ou quando colocavam cadeiras e mesas na parte de fora do caminhão. As 

entrevistas aconteceram em ambientes em qua havia grande circulação de pessoas, não realizei 

entrevistas dentro dos caminhões, primeiro porque considerei  que tal postura, traria certa 

intimidade que ultrapassaria a relação pesquisadora-pesquisado e, além disso, os próprios 

vaqueiros não ousaram fazer esse tipo de convite, provavelmente, porque eu estava sempre com 

meu companheiro. 

Com o decorrer do meu trabalho de campo e quase sempre tendo o contato com as 

mesmas pessoas, fui estabelecendo uma relação mais amistosa e rompendo os obstáculos com 

a questão de gênero. Se antes, muitos vaqueiros achavam que eu estava ali, provavelmente 

sendo funcionária do governo para tentar acabar com a vaquejada, com o passar dos encontros, 

aos poucos, os interlocutores foram tendo mais amizade e confiança pela minha pesquisa e 

pessoa e passaram a relatar suas histórias para mim. 

Além disso, no momento que iniciei a pesquisa ao longo dos circuitos de vaquejada, 

estava em discussão no congresso nacional o reconhecimento da vaquejada como patrimônio 

cultural.  Em outubro de 2016 o Supremo Tribunal Federal (STF), julgou inconstitucional uma 

lei do estado do Ceará que reconhecia a vaquejada como esporte e patrimônio cultural. A ação 

de inconstitucionalidade tinha sido movida pela Procuradoria Geral da República (PGR), que 

considerou a prática ilegal por submeter os animais à crueldade. Após a proibição, os vaqueiros 

protestaram contra a decisão do STF e promoveram forte campanha pela aprovação da Proposta 

de Emenda Constitucional (PEC) da Vaquejada no Congresso. Os ativistas pela proteção animal 
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fizeram campanha contrária, argumentando que a prática é violenta e provoca sofrimento físico 

e mental aos animais.  

A proposta defendida pelos vaqueiros e criadores foi aprovada em dois turnos no 

Senado e na Câmara e já está em vigor. A promulgação da emenda foi feita em sessão solene 

com vários representantes de associações de vaqueiros. A decisão do Congresso torna sem 

efeito o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que em outubro de 2016, julgou 

inconstitucional a prática da vaquejada. 

O Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional 96, que autoriza a prática 

da vaquejada no país. A emenda acrescentou um parágrafo ao artigo 225 da Constituição 

Federal e determina que as práticas desportivas e manifestações culturais com animais não são 

consideradas cruéis. O novo artigo determina ainda que a vaquejada seja registrada como “bem 

de natureza imaterial” e seja regulamentada por lei que garanta o bem-estar dos animais. A festa 

é tradicional em várias cidades do interior do país, principalmente na região Nordeste. O texto 

define que não se consideram cruéis modalidades desportivas com animais quando forem 

manifestações culturais registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio 

cultural brasileiro — a vaquejada e o rodeio já foram reconhecidos pela Lei 13.364/2016.  

Rosicélio sempre se mostrou muito simpático em me inserir no meio da vaquejada, 

apresentando-me para várias pessoas, mas para falar sobre sua própria vida, foi mais difícil; 

apenas nos dois últimos encontros, consegui ouvir dele algumas boas histórias que trouxeram 

reflexões para esse trabalho. Além disso, tentei ter acesso ao restante da família de Célio, como 

sua irmã (Marinalda), seus irmãos (Iremar e Marinaldo)10, mas quando eu falava nesse assunto 

com o cigano, havia uma fuga e falta de interesse em me apresentar ou marcar um encontro 

com eles. Parecia que Rosicélio queria manter certo controle e proteção sobre o restante família, 

e portanto, eu não consegui ter o acesso aos irmãos dele. 

Como toda interação social envolve controle e interpretação de impressões, nesse caso, 

estamos falando das impressões mutuamente manifestadas pelo etnógrafo e seus sujeitos de 

pesquisa. Logo, foi necessário na pesquisa conquistar a confiança dos ciganos e vaqueiros, 

passar uma boa impressão para poder ouvir suas histórias e memórias pessoais da sua família. 

Apenas na vaquejada de Gurinhém-PB consegui fazer uma entrevista com o cigano Rosicélio, 

que foi além das questões de vaquejada. Ele me relatou sobre as andanças e memórias da sua 

família. Essa entrevista apontou para uma possível conversa entre vaquejada e nomadismo. 

                                                           
10 Dona Joadiva, e seu filho Manoel (Pai de Brenno) faleceram respectivamente 2015 e 2013.  
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Segundo Berreman (1990), as impressões decorrem de um complexo de observações e 

inferências, construídas a partir do que os indivíduos fazem, assim como do que dizem, tanto 

em público, isto é, quando sabem que estão sendo observados, quanto privadamente, isto é, 

quando pensam que não estão sendo observados (BERREMAN, 1990, p. 125). 

Diante das dificuldades que tive para apreender as histórias da equipe e das poucas 

conversas, fiquei muito desanimada por imaginar que havia poucas narrativas sobre os ciganos. 

É bem verdade, que nesse momento da pesquisa, eu fiquei presa apenas ao que eu poderia 

extrair do equipe cigana, deixando de explorar as demais pessoas que estavam na vaquejada e 

o material jornalístico que possuía. Porém, após a avaliação do material de campo, das leituras 

acadêmicas e das trocas com outros pesquisadores, passei a considerar o material de campo 

coletado para a pesquisa da graduação como importante para delinear o trabalho de dissertação.  

Nesta direção, passei a situar a própria história da família Targino Cavalcanti e o que 

ela representou e representa para as pessoas da cidade de Campina Grande nas décadas de 1980 

e 1990. O material jornalístico abordado no meu material monográfico, além de situar os 

ciganos com relação à sua história na cidade, mostra as representações e o imaginário que o 

jornal ajudou a publicizar através do seu conteúdo parcial. Todo esse material auxilia na análise 

de como os ciganos acionam a sua identidade nas suas experiências cotidianas nos dias atuais. 

As entrevistas com a população não cigana buscaram apreender as opiniões coletivas 

sobre a população cigana. Para tal reflexão, realizei 30 entrevistas, distribuídas nas cidades de 

Assunção-PB e Campina Grande-PB.  Em ambas, procurei por locais populares, como feira, 

comércio, feira de gado, praças e a própria vaquejada do parque Dr. Mainá Targino isso foi 

feito para que eu tivesse uma noção do imaginário e representação atual dos não ciganos em 

relação aos ciganos.  

Na cidade de Campina Grande, a escolha foi aleatória, mas procurei ouvir as pessoas 

mais velhas com faixa etária entre 50 a 80 anos e, que em geral, eram comerciantes de feiras ou 

aposentados que frequentavam o calçadão da rua Cardoso Vieira, no centro de Campina 

Grande, esses aposentados frequentam esse lugar para conversar, encontrar amigos, entre outras 

sociabilidades.  

As entrevistas foram realizadas entre os meses de janeiro e fevereiro de 2015 e dezembro 

de 2017 e janeiro de 2018. 

Na cidade de Assunção e nos circuitos de vaquejada, realizei entrevistas com pessoas 

de diferentes sexos, faixas etárias e escolaridades, dentre elas: comerciantes de vaquejada, 

vaqueiros, organizadores, pessoas que trabalham na vaquejada (locutor, secretários, 

organizador, patrocinador e etc.). Em Assunção e nas demais vaquejadas, as entrevistas 
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ocorreram ao longo do ano de 2017, realizei ao todo 17 entrevistas, sendo escolhidas as pessoas 

que apresentavam algum vínculo com a equipe cigana.  

As entrevistas com os não ciganos, como comerciantes e moradores da cidade foram 

gravadas com a prévia autorização das pessoas, quando não  permissão para a gravação, fiz o 

registro no diário de campo. As entrevistas foram bastante significativas na apreensão do 

imaginário sobre o passado dos ciganos, bem como atualmente para o resgate das 

representações sobre estes. 

 

A dissertação e seus capítulos 

 

O presente trabalho se organiza de forma a compreender como os ciganos acionam a 

sua identidade étnica, em algumas experiências cotidianas. Estando no ambiente da vaquejada, 

ficou percebido que o universo rural, seja a fazenda (o parque), os animais, as redes de amizades 

constituem elementos que são importantes na forma pelo qual esse ciganos se identificam e se 

projetam no mundo.  

Assim, essa dissertação está organizada em três capítulos. No primeiro capítulo, são 

trazidos os relatos dos jornais Diário da Borborema e Jornal da Paraíba para costurar uma 

possível história do ciganos Targinos, assim como a trajetória dos ciganos ao longo das décadas 

de 1970, 1980, e 1990. Nesse percurso, alguns momentos se tornaram importantes como 

“guerra cigana”, ou “saga cigana”, em que se publicizou nas páginas dos jornais, os ciganos 

como figuras perigosas e vingativas. A partir disso, criaram-se muitos estigmas com relação 

aos ciganos, sendo o jornal um importante divulgador de estigmas, criando-se, assim, uma 

imagem depreciativa desses ciganos na cidade, o que repercute até hoje nos silêncios e evitações 

quando se fala da questão cigana. 

No segundo capítulo, a ênfase é sobre a inserção dos descendentes dessa família que 

residem, trabalham e estudam na cidade de Campina Grande e Assunção-PB, em uma 

experiência cotidiana, a vaquejada. Essa experiência gira em torno da “equipe cigana”, 

composta por Rosicélio Cigano, Brenno Cigano e Layon Cigano11 (respectivamente Sobrinho 

e filho de Célio). Assim, são trazidas algumas análises sobre o circuito da AVACG, como suas 

regras, falo sobre as disposições dos atores sociais no momento do evento.  

                                                           
11 Na vaquejada os ciganos são conhecidos não apenas pelos seu primeiro nome, Rosicélio, Brenno e Layon, mas 

são conhecidos como Célio Cigano, Brenno Cigano e Layon Cigano.  
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Ainda, demonstro que a vaquejada além da competição e da possibilidade de se ganhar 

dinheiro, premiação e realizar boas parcerias através das redes de amigos e amizades, é também 

um momento de lazer e descontração. O lazer, nesse cenário, é entendido como uma escolha 

dos indivíduos que fala sobre suas identidades, memórias e costumes. Neste capítulo também é 

tratada a relação dos ciganos com os animais, mais especificamente com os cavalos, nesse 

ponto, é demonstrada a afinidade dos ciganos com esse animal, que vem desde a época das 

andanças, nas quais, os ciganos usavam os cavalos como meio de transportes para comercializá-

los. Ainda nesse capítulo, é descrita a história do parque Dr. Mainá Targino e é demonstrado os 

sentidos da construção do referido para o cigano Rosicélio, que inclui, por exemplo, a 

consolidação de um projeto e que através dele é possível recuperar memórias da família e 

reelaborar uma identidade cigana.  

Por fim, no terceiro capítulo, é identificada e descrita a construção da imagem dos 

ciganos, a partir dos relatos da memória e experiências cotidianas de não ciganos. Para este 

capítulo, são trazidas conversas informais e algumas entrevistas realizadas nas cidades de 

Campina Grande e Assunção.  
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1 AS NARRATIVAS JORNALÍSTICAS E O IMAGINÁRIO SOBRE OS CIGANOS  

 

Notícia de Jornal 

Tentou contra a existência 

Num humilde barracão 

Joana de tal, por causa de um tal João 

Depois de medicada 

Retirou-se pro seu lar 

Aí a notícia carece de exatidão 

O lar não mais existe 

Ninguém volta ao que acabou 

Joana é mais uma mulata triste que errou 

Errou na dose 

Errou no amor 

Joana errou de João 

Ninguém notou 

Ninguém morou na dor que era o seu mal 

A dor da gente não sai no jornal  

Chico Buarque 

 

 

Este capítulo pretende abordar uma história dos ciganos Targino Cavalcanti contada 

pelos jornais Diário da Borborema e Jornal da Paraíba. Ambos os jornais foram veículos de 

grande divulgação para a cidade de Campina Grande- PB e sertão do estado da Paraíba. O 

material do jornal, além de nos ajudar a mapear população cigana no estado, nos trouxe questões 

relativas ao imaginário dos ciganos. O jornal nos permitiu ter acesso a uma história que foi 

silenciada durante as décadas que sucederam a “guerra cigana” e além disso foi um importante 

meio para rememorar narrativas e história da Familia Targino. 

Consta que essa família começou a fazer rota no território da Borborema 12em meados 

da década de 1970 e em vários momentos de sua história se mostrou visível e aparente para os 

moradores da cidade e em outros momentos se protegeu da especulação dos moradores e dos 

discursos jornalísticos.  

Falar de parte dessa família, é contar uma história, de transmissão de valores/ honra e 

acima de tudo de como se constroem homens ciganos.  E como ser cigano em alguns eventos 

cotidianos, que descortina as formas de ser, de habitar e os valores culturais. 

                                                           
12 O termo território da Borborema é uma categoria usada pelo governo federal, para falar de uma área da Paraíba 

que abrange cerca de 3.341,7 km2, constituindo por 21 munícipios: Alagoa Nova, Algodão de Jandaíra, Arara, 

Areia, Areial, Borbborema, Campina Grande, Cassarengue, Esperança, Lagoa Seca, Massaranduba, Matinhas, 

Montadas, Pilões, Puxinanã, Queimadas, Remígio, São Sebastião de Lagoa de Roça, Serra Redonda, Serraria e 

Solânea. O território da Borborema localiza-se na mesorregião do Agreste Paraibano, se limita ao norte com o Rio 

Grande do Norte, ao Sul com Pernambuco, a leste com a mesorregião da Mata Paraibana e a oeste com a 

mesorregião da Borborema. O principal centro urbano do território é o município de Campina Grande que polariza 

toda a região. Fonte: Sistema de informações territoriais-MDA. 
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Atualmente, as pesquisas que versam sobre a questão cigana, ao meu ver, têm a 

importância de mostrar e contar muitas das histórias que foram esquecidas e que não foram 

contadas sobre esse povo, contribuindo para desmitificar certos preconceitos que ainda estão 

presentes no imaginário social. É sobre algumas pequenas linhas de uma história retratada nas 

páginas dos jornais de uma cidade da Paraíba sobre uma família cigana que o capítulo a seguir 

pretende apresentar. 

 

1.1 OS PRIMEIROS REGISTROS 

 

Ao iniciar uma pesquisa sobre ciganos na cidade de Campina Grande, logo, escutamos 

as mesmas indagações: “E em Campina tem cigano?”, “Nunca vi cigano aqui”  “Cuidado com 

os ciganos, eles são perigosos”. 

O imaginário social construído pelos jornais que circularam na cidade de Campina 

Grande-PB na década de 1980, em torno dos ciganos  faz com que muitos moradore pensem 

que não existam pessoas desta etnia nesta cidade. Logo, não veem acampamentos, nem 

mulheres ciganas com roupas coloridas nas ruas lendo as mãos (quiromancia), nem caravanas 

de burros e jumentos. 

Os ciganos que eu tive acesso, vivem em Campina Grande fazem parte de um pequeno 

núcleo familiar sendo composto pelos filhos dos filhos da cigana Joadiva (in memoriam). 

Assim, temos os ciganos Rosicélio, Iremar, Marinaldo e Marinalda, suas esposas filhos e filhas 

que constituem o núcleo familiar dos descendentes do “capitão Neco”. Essa família, se intitula 

enquanto cigana, compartilha de uma união enquanto família e enquanto grupo, participando 

de confraternização nos finais de semanas e almoços de família. Esses ciganos possuem 

residência em Campina Grande, e parte deles frequentam  um parque de vaquejada, possuem 

uma estabilidade profissional e financeira e pelo que me relataram recebem visitas de alguns 

parentes ciganos nas suas residências, fazem viagens em carros e em caminhão de vaquejada. 

Não estão inserido em comunidade cigana, mas são a favor de direitos diferenciados para as 

demais comunidades ciganas existentes. 

A fonte jornalística se tornou nossa principal aliada para iniciarmos a pesquisa, ainda 

na graduação com as narrativas que versam sobre o mundo cigano. Aliás, foi a partir dos jornais 

Diário da Borborema e Jornal da Paraíba que tomamos conhecimento da história dos ciganos 

Targino em Campina Grande/PB. 

Percebi que mesmo se tratando de um veículo de comunicação que deveria ter como 

característica fundamental a imparcialidade, fez-se presente uma grande quantidade de notícias 
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com uma linguagem associada a categorias depreciativas e cheia de pré-conceitos sobre grupos 

de famílias ciganas que moraram ou traçaram rota pelo interior do Estado e que acabaram 

envolvidos em crimes, em Campina Grande e em outras cidades, ficando, dessa forma, 

marcandas na memória da população da Paraíba atribuições bastante negativas sobre essas 

pessoas. 

Além da questão cigana, nas páginas dos jornais se apresentou  o modo pelo qual a 

sociedade campinenese recepcionava algumas figuras vistas como errantes, como é o caso de 

forasteiros, prostitutas, bruxas e ciganos e etc.  Essas figuras ao passarem pela cidade traziam 

muitos avouroços, além de certa insegurança e temor.  

 

Várias pessoas foram até a central de polícia pedirem providência ao 

superintendente Gerson Barbosa titular da 2ª superintendência regional de 

Polícia Civil, contra um grupo de ciganos acampados nas proximidades 

do terminal rodoviário Argemiro de Figueiredo, que vem acarretando 

uma série de furtos contra as residências localizadas nas imediações 

segundo os moradores prejudicando várias casas que já foram “visitadas” 

pelos ciganos que levam desde roupas até objetos de maior valor (DIÁRIO 

DA BORBOREMA, abril de 1990, grifo nosso). 

Uma família de ciganos, vinda da cidade de Umbuzeiro-PB está acampada 

num terreno próximo ao terminal Rodoviário Argemiro de Figueiredo, desde 

a última quarta-feira, dia 15. Ao todo são 14 ciganos, sendo 5 homens, 4 

mulheres e 5 crianças que vieram de sua cidade natal em busca de melhores 

condições de vida. O chefe afirmou que não tem uma data certa para sair do 

local, mas quando sair volta a sua terra. Conforme afirmou está não é a 

primeira vez que a família acampa na cidade, sobretudo naquele local, onda já 

é conhecida da maioria das pessoas que trabalham na rodoviária. Da última 

vez que estiveram na cidade, no final do ano passado, permaneceram por mais 

de trinta dias (DIÁRIO DA BORBOREMA, abril de 1992). 

 

Pelo que observamos, ao menos nessas décadas, não só os Targinos, como outros 

ciganos sempre fizeram e, ainda hoje, continuam fazendo da cidade rota de passagem13. 

Segundo os discursos apresentados pelos jornais, os grupos de ciganos que estiveram na cidade 

de Campina Grande com o objetivo de “acampar” ou “arranchar” trouxeram medo à população. 

Logo, a partir disso, os jornais criaram diversas representações negativas acerca dos ciganos.  

                                                           
13 Como é o caso das ciganas da Bahia que ainda hoje e em alguns períodos do ano se localizam em alguns pontos 

estratégicos do centro da cidade, como é o caso do calçadão da rua Cardoso Vieira, para ler as mãos dos não 

ciganos. Apesar da presença dessas ciganas, não observei a presença de acampamentos ciganos na cidade. Em uma 

das matérias no Diário da Borborema (09 de junho 1994) trazia reclamações de moradores de um bairro com um 

equipe cigana acampado no bairro do Catolé, nas proximidades do terminal rodoviário da cidade de Campina 

Grande esses, por sua vez, apresentaram ao jornal e à população uma carta de recomendação assinada por políticos 

locais atestando a dignidade e boas intenções do grupo. A presença dos ciganos na cidade de Campina Grande, 

através de acampamentos se deu de maneira mais enfática nas décadas de 80 e 90, onde vários grupos acampavam, 

principalmente nas imediações do terminal rodoviário da cidade no bairro do Catolé.  
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E desta forma, podemos compreender como através das representações, os ciganos foram 

estereotipados. 

 

Os ciganos Adalberto Alves vulgo “Del” e Antônio de Morais, acampados 

no bairro do Tambor há cinco dias, foram presos na feira central, 

ludibriando a boa fé do povo, vendendo anéis de níquel por ouro. “Del” e 

Antônio procedem de Sergipe e aqui chegaram a semana passada, na tentativa 

de ganhar algum dinheiro, mas o processo foi descoberto e a polícia agiu, em 

defesa da bolsa dos mais ingênuos. Falando a conhecida gíria dos ciganos, 

ambos foram encontrados na feira, em meio a uma multidão que comprava 

seus objetos, sem entender que havia a desonestidade pelo meio da conversa. 

Dizendo que a “barra está pesada” em Campina Grande, querem ir embora 

logo que estejam em liberdade. Voltarão a Sergipe, após uma visita ao sertão 

da Paraíba por oito ou 15 dias (JORNAL DA PARAÍBA, 13 de julho de 1972- 

grifos nossos). 

 

Na notícia, os ciganos aparecem como trapaceiros da boa fé das pessoas, sendo vistos 

como desonestos. Enquanto os ciganos são vistos de forma negativa, se aponta na matéria a 

agilidade da polícia, para solucionar o problema. É nótorio que as páginas jornalísticas têm uma 

dificuldade de aprender o modo pelo qual os ciganos realizam seus negócios e operam no 

mundo.  

A imagem dos ciganos e de outras pessoas desviantes aparecem como uma alerta a 

população. Nas narrativas do jornal, aparece o relato de famílias assustadas, com medo que seus 

pertences  e suas vidas sejam alvo das atitudes das figuras errantes. As máterias que em geral 

apareciam os ciganos e demais figuras vistas como “pecadoras” era noticiadas nas páginas 

policiais, enfatizando assim  que essas figuras eram perigosas. Encontramos também várias 

notícias sobre o chamado Mão branca14. Há também muitas notícias de outros estados 

brasileiros que anunciavam a era da modernidade e da indústria no país. Foi nesse cenário de 

medo e insegurança que, na década de 80, passou-se a noticiar mais enfaticamente sobre a 

família cigana Targino.  

                                                           
14 O nome “Mão Branca” foi em virtude de um crime cometido pelo famoso “Esquadrão da Morte” do Rio de 

Janeiro. Ao assassinar um marginal, a polícia carioca deixou um pano branco sobre o corpo, que se assemelhava 

a uma luva. Surgiu daí o apelido do grupo de extermínio que virou legenda nacional. O primeiro crime ocorrido 

foi à morte de Roberto Galdino do Nascimento, o “Beto Fuscão”, crivado de balas próximo ao Estádio Ernani 

Sátiro. A atuação do grupo se deu praticamente apenas em Campina Grande, apesar de ter assassinado “Bermuda”, 

que era um foragido do território da Borborema, que fugira para a capital com medo de morrer. Quem ousasse 

tripudiar da organização, não escapava da ira do Mão Branca, a exemplo de “Mocotó”, um marginal que ousou 

zombar do grupo de extermínio: morreu crivado de balas, num terreno abandonado. O “Esquadrão da Morte 

Paraibano”, não se limitou apenas a matar e ameaçar marginais. Políticos, advogados entre outros, também 

sofreram ameaças da organização. Foi o que aconteceu com o ex-prefeito de Campina Grande, William Arruda, 

que era tio de Ataliba Arruda, acusado de diversos homicídios. William na época era representante do Governo 

Estadual em Campina Grande. Fonte: blog, retalhos históricos de Campina Grande. Disponível em: 

<http://cgretalhos.blogspot.com/2009/10/mao-branca.html#.W37pMuhKjIU>. Acesso em: 20 jan. 2018. 
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A origem e história dos ciganos Targino, residentes em Campina Grande, foi descrita 

numa matéria do Jornal Diário da Borborema em 19 de julho de 1981. Segundo o jornal, os 

Cavalcanti Targino foram comandados durante dezenas de anos pelo cigano Francisco Targino, 

sendo este pai de oito filhos: João Olímpio, Emiliano, Prachedes, Pedro, Julio, Domitilli, 

Analitilli e Manuel, conhecido por cigano Neco. Este último, tendo contraído matrimônio em 

1922 com a sua prima Maria Joventina de Conceição “Cigana Ozana” teve os seguintes filhos: 

Severino Cavalcanti Targino (Bitó), Joadiva (mãe de Rosicélio), Cosme (Clóvis), Nilton 

(Abílio) e Francisco (Miranda); essa família chegou ao território paraibano sendo conhecida 

como o bando do capitão Neco. Conforme consta na matéria dos jornais em julho de 1981:  

 

Como os ciganos vieram parar em Campina Grande: Com exclusividade para 

o Diário da Borborema, os ciganos contaram como e por quê vieram parar em 

Campina Grande. Até 1961 a família Cavalcante Targino vivia peregrinando 

em bando pelo país afora, mas foi o comandante maior da família, o “Capitão 

Neco”, pai dos ciganos Abílio, Miranda, Bitó e Clóvis, que decidiu instalar 

em Campina Grande a ciganada que até bem pouco tempo atrás vivia 

pacificamente, sem qualquer problema, até que aconteceu o primeiro crime, 

quando foi eliminado cigano Clóvis, que ao lado de Bitó, liderava os 

Cavalcante Targino, em Campina. (...) 

 

 

Figura 1 – Diagrama de parentesco da família Targino, com base nos relatos dos jornais e 

conversas 

 
Fonte: Próprio autor, 2018. 
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O diagrama revela uma parte da família e foi construído com base nos dados do jornal, 

nas observações e na conversa que tive com o cigano Célio. A família de Joadiva, filha do 

capitão Neco, é a parte da familia Targino que atualmente reside na cidade de Campina Grande. 

 

Figura 2 – Acampamento do cigano Neco 

 
Fonte: Jornal Diário da Borborema, 1981. 

 

Em entrevista especial ao jornal Diário da Borborema, o filho do cigano Bitó, professor 

de história, relata sobre uma possível origem dos ciganos Targinos. Segundo o relato, os 

“Cavalcante Targino” são descendentes da família “Latiff Lafitt” de origem árabe, com 

influência em vários Estados do Nordeste. Por outro lado, Célio me informou que sua família  

tem origem no Egito. Vale salientar que, esse discurso divulgado pelos próprios ciganos possui 

muitas discordâncias, fazendo-nos pensar que  a origem dos ciganos permanece como uma 

grande incógnita.  

 

Quanto à nossa origem, conforme já foi publicado no Diário da Borborema, 

em dia da semana passada, num histórico que nós fizemos... Nós somos 

originados de uma família árabe, a família Latiff Lafitt, e essa, tendo vindo 

para o Brasil, foi radicada no Nordeste e daí foram originado os vários bandos 

“Cavalcanti Targino” que ainda hoje existem. E, dentre esses bandos estava 

meu bisavô, o pai do meu avô cigano Francisco Targino, já falecido há muito 
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(JOSARBAS TARGINO, Entrevista concedida ao jornal Diário da 

Borborema, 26/07/1981). 

 

Por outro lado, a família Targino sempre foi vista como uma família cigana rica. 

Conforme as entrevistas concedidas ao jornal pelos próprios ciganos e indicadas no discurso de 

Rosicélio, essa família cigana se diferenciava das demais que se arranchavam no território 

paraibano por possuir bens e animais que lhe garantiam uma boa fonte de renda através do 

comércio de animais. Os ciganos circulavam pelo Nordeste, mas eram simpáticos a Campina 

Grande, talvez pelo fato da cidade ter se consolidado um importante polo comercial regional, o 

que poderia garantir aos ciganos bons negócios. 

Em uma conversa com Célio, ele relatou algumas memórias do seu avô, que enfatizam 

o prestígio da sua família quando chegou ao estado da Paraíba. Segundo o cigano, seu avó e 

seu bando eram acostumados a arranchar em várias cidades do interior da Paraíba, mas sempre 

escolhiam lugares onde podiam vender seus animais, andar a cavalo e adquirir as melhores 

amizades, além de participar das festas mais respeitáveis da região. Para o cigano, o bando do 

seu avô sempre foi muito respeitado na região. Logo, de acordo com ele, o estereótipo que cerca 

o mundo cigano que os coloca como ladrões e arruaceiros não define o bando do seu avô e sua 

família.  

Segundo Batista (2015, p. 93), quando o bando do capitão Neco ia arranchar em lugares 

desconhecidos, era necessário pedir autorização ao dono da fazenda ou sítio para poder 

arranchar-se. Essa prática não foi proibida a família de Rosicélio, por ser uma família distinta. 

Em outros casos, depois de já serem conhecidos, os ciganos nem sempre precisavam pedir 

permissão, asisim alguns fazendeiros aguardavam a vinda deles, se baseando nas estações do 

ano. Alguns fazendeiros chegaram a construir quartos exclusivos para quando os ciganos 

chegassem, pudessem se arranchar por vários meses, cedendo inclusive casas de alvenaria ou 

de palha para que se sentissem mais confortáveis e demorassem a partir. É notório, que a todo 

momento, o cigano tenta construir uma imagem bastante positiva da sua família, em oposição 

aos demais ciganos que vivem no sertão da Paraíba.  

  Além disso, ainda segundo a autora, antes de chegar à cidade, as celas do cavalo eram 

limpas com um produto utilizado para polir as moedas de prata ou metal que enfeitavam os 

burros e as cargas, era o KAOL15. Tudo era feito para que os não-ciganos vissem a beleza dos 

ciganos, sendo assim notados e reconhecidos enquanto ciganos ricos (BATISTA, 2015, p. 127).  

 

                                                           
15 Mais conhecido como hidróxido de potássio (KOH), tem a função de polidor de metais e prata. 



44 
 

 
 

Na época em que minha mãe andava todos os ciganos passeavam vestidos com 

roupas de “marca” e não com roupas “de cigano”.  

Mesmo aqui onde só tem poeira, não é por nada não, mas você viu o meu filho 

e o meu sobrinho, os dois são dois rapazes bonitos, alto, magro, andam sempre 

arrumados e perfumados (ROSICÉLIO TARGINO, 2018). 

 

Para Rosicélio, diferentemente dos outros grupos ciganos que sempre eram expulsos 

dos lugares por onde arranchavam, o bando do seu avó por onde passava era sempre 

reconhecido  por serem  bons ciganos e por  possuírem bens.  Ao relatar esse fato, o cigano faz 

uma comparação com a atual “equipe cigana”, afirmando que ao chegar às cidades como Ingá 

e Santa Luzia são sempre bem recebidos pelas pessoas, do mesmo modo, como aconteceu 

anteriormente com o bando do seu avô. Nesse sentido, existia uma preocupação por parte dessa 

família em se diferenciar dos ciganos estigmatizados. “Olhe não é por nada não, em todo canto 

que eu chego eu sou bem recebido, todo mundo me conhece como Célio Cigano, nunca 

prejudiquei ninguém, pelo contrário se eu não puder ajudar, eu não atrapalho” (Rosicélio). 

Através da fala dele,  é nítido que os ciganos sempre procuraram meios de se diferenciar 

dos demais ciganos, através do uso do prestigio, das boas roupas e da posse de alguns bens, 

existindo, assim, uma fronteira étnica, bem demarcada entre nós (ciganos Targino) e os demais 

bandos de ciganos. Se os ciganos Targino foram vistos como distintos e respeitados, os demais 

ciganos na visão de Rosicélio são pobres, muitos vivem de trocas e de comércio e alguns 

chegam a viver em condições sub-humanas. Por outro lado, ele afirma que a situação precária 

desses ciganos ocorre por conta do preconceito que ainda é muito grande: “As pessoas não 

querem dar emprego a cigano porque acham que todo cigano é ladrão, mas não é bem assim, 

tem cigano que trabalha e é honesto”. 

Além dos relatos de Rosicélio  e Batista (2015) sobre as andanças da família Targino na 

região de Campina Grande e a capacidade que a cidade tinha de garantir boas negociações e 

amizades para os ciganos, ressalto que essa cidade ao longo da sua história, mostrou-se atraente 

para pessoas que tinham o objetivo de realizar grandes negócios, pois era vista como entreposto 

comercial, onde esse tipo de empreendimento era facilitado e potencializado. Não só apenas 

nas décadas de 1970 e 1980 quando os ciganos fizeram das terra da Borborema sua morada, 

mas desde meados de julho de 1904 quando foram iniciadas as obras para a implantação da 

ferrovia, no trecho Itabaiana – Campina Grande, que a cidade passou a ser vista, como 

importante centro de negócios. A ferrovia foi uma obra audaciosa que possibilitou a 

intensificação do comércio de algodão na cidade, sendo umas das principais atividades, fazendo 
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da cidade a “Rainha da Borborema”16. Além disso, a própria condição do município como 

mercado de produtos e mercadorias que eram trazidos pelos tropeiros em transportes de tração 

animal, geralmente burros, para ser comercializado na cidade e após eram levados para a capital 

do Estado ou ao porto do Recife para serem exportados para o exterior, isso também possibilitou 

a Campina Grande essa adesão como polo comercial regional. Esse intenso desenvolvimento 

econômico atraiu imigrantes de diversas localidades que buscavam trabalho e serviços 

oferecidos pelo município. Até a década de 1940, Campina Grande era a segunda maior 

exportadora de algodão do mundo, atrás somente de Liverpool, na Inglaterra. Por isto, Campina 

Grande já foi chamada de a "Liverpool brasileira". Devido ao algodão, nesses anos, a cidade 

viu crescer sua população de “20 mil habitantes, em 1907, para 130.000 habitantes, em 1939, o 

que representa um crescimento de 650% em 32 anos. No ano de 1936, o município tinha 14.575 

prédios, além de 15 indústrias, cinco estabelecimentos bancários, colégios, cinemas, clubes, 

etc” (FERNANDES, 2011, p. 54). 

 Estando em uma cidade onde existiam as maiores oportunidades de negócios, os 

ciganos da família nuclear do Capitão Neco vieram morar, de início, próximo a Campina 

Grande, na Fazenda chamada São José, na estrada que liga esta cidade a João Pessoa, mais 

especificamente na entrada para a cidade de Ingá, cerca de 100 km da capital. E após a morte 

do Capitão Neco, mudaram-se para a “Fazenda Alvorada” que fica situada no bairro do 

Serrotão, próximo a zona rural da cidade. Ambas as fazendas se localizam nos extremos da 

cidade, região em que há ainda, muitos sítios e fazendas. Para os ciganos, era importante ter as 

melhores amizades da região, e fazer com a sua moradia lembrasse a vida do campo e das 

andanças.  

 

Após seu último filho completar a idade mínima de três anos resolveu se 

desmembrar do grande grupo, o qual seu pai “Francisco Targino” era o 

comandante, a partir daí o cigano Neco passou a ser considerado pelos demais 

bandos como “Capitão Neco”. Inteligente, dinâmico e com grande aptidão aos 

negócios, sempre procurou zelar pelo bom nome do bando por ele comandado. 

Os seus filhos sempre procuraram seguir os seus ensinamentos e 

comprovando talvez, que o homem não é produto do meio, procuraram 

incentivar seu pai no sentido de possuir terras, casa para morar, trabalhar e 

criar seus filhos, que na época já necessitavam de escolas para que no futuro 

pudessem bem representar a família, que apesar de tantas amizades nas mais 

diferentes escalas sociais, econômicas, políticas e militares, não passava de 

ser mais um equipe cigana. Mesmo com toda a insistência dos seus filhos o 

Capitão Neco só resolveu adquirir a tão desejada terra em 1961. Poucos dias 

se passaram, a ânsia que tomava conta de todos transformou-se em alegria em 

julho de 1961 o capitão ordenou a seus comandados que juntassem os animais, 

pois pela madrugada, ao raiar de um novo dia, levantariam acampamento com 

                                                           
16 A cidade também é conhecida e referenciada em músicas com esse termo.  
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destino a tão sonhada S. José. “Foram dois longos dias de caminhada, 

pernoitamos nas margens do Rio Paraíba e no dia seguinte por volta das 10 

horas da manhã estava o sonho transformado em realidade, nossas tendas, 

“barracas de lona”, transformavam-se em casas de tijolos cobertas por telhas”. 

Mesmo sendo humildes, estas casas, representavam para todos 

verdadeiras mansões. Os anos se passavam, “o Capitão Neco” não se 

adaptava ao novo estilo de vida, mesmo tendo construído uma casa voltou o 

nomadismo, sendo que desta vez o seu bando reduziu-se a ele e a esposa, a 

“Velha Ozana”. Por esta razão, ele não se deslocava para locais longínquos 

ficando apenas da fazenda São José para o Engenho do Sr. Fernando Potasso, 

tendo falecido em 1964, acometido de cirrose hepática (DIÁRIO DA 

BORBOREMA, 19 de julho de 1981, grifos nossos). 

 

 No relato, fica claro que na tentativa de minimizar o preconceito que ainda perpetuava 

sobre essa família, os ciganos sempre procuraram meios de se estabilizar, comprando terras, 

casa para morar, trabalhar e criar os seus filhos. Por outro lado, ao analisarmos os lugares onde 

os ciganos moraram, podemos dizer que eles tentaram se fixar próximo à área urbana, mas que 

de alguma forma continuassem a viver num espaço que lembrasse o campo e que propiciasse a 

criação de gado, burros e outros animais para o comércio e/ou para o consumo (BATISTA, 

2015, p. 136).  Ou seja, os ciganos procuravam sempre morar em locais próximos e, ao mesmo 

tempo, distante da cidade o que lhe permitiu manter certo encobrimento e visibilidade.  

Os ciganos estavam determinados a cultivar terras e com a agricultura e a pecuária 

teriam mais rendimento aos seus negócios, que até então era de apenas vendas e trocas de burros 

pelo sertão da Paraíba e em fazendas de outros estados do Nordeste. “Campina Grande, na 

época, já era um centro onde estavam concentradas as melhores amizades e nos dava melhor 

possibilidade de progresso socioeconômico, em comum acordo optamos por este município” 

relatou um dos entrevistados da matéria – o cigano Bitó. E a partir da compra da fazenda, nesta 

cidade, as atividades econômicas mudaram, diminuindo a venda de burros e aumentando a 

criação de gado. Além disso, a cidade escolhida pelos ciganos, além de dar possibilidades de 

“progresso econômico”, possibilitou  a escolarização das crianças (BATISTA, 2015, p. 65). 

Segundo os jornais, a Alvorada constituiu a maior fazenda existente na zona urbana, 

com constante exposições de bovinos e equinos, visando cada vez mais um progresso 

econômico, a partir de então, os ciganos passaram a estimular os filhos aos estudos e alguns 

deles chegaram até o ensino superior, frequentando escolas da cidade. Tiveram destaque nos 

estudos seguindo até o nível superior, naquela época, Josarbas Cavalcante e Mainá Targino17.  

                                                           
17 Josarbas formou-se em História e Mainá Targino em Direito.  
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Pelo que consta, nos arquivos de jornais, os ciganos viveram “pacificamente” realizando 

encontros regados a muita festa e dança na sua fazenda. Porém, em 27 de abril de 1980, a alegria 

passa a ser trocada por um longo período de ameaças, crimes e mortes na família Targino.  

 

Figura 3 – Família Targino reunida 

 
Fonte: Jornal Diário da Borborema 19 de julho de 1981. 

 

1.2 “A GUERRA CIGANA” 

 

Neste item,  trarei para apresentação e discussão uma série de matérias jornalísticas que 

foram veiculadas nos jornais Diário da Borborema e Jornal da Paraíba, ao quais versaram sobre 

uma série de mortes e assassinatos envolvendo ciganos  que tiveram grande destaque na cidade 

e na Paraíba. Uma das hipóteses que levanto, é que a reação ao destaque dado e que negativou 

uma família cigana é o que explica o modo pelo qual os descendentes dessa mesma família 

reagem à perspectiva de uma pesquisadora querendo torná-los objeto de análise. 

Quando começamos a folhear os jornais da década de 1980, tivemos a sensação de 

estarmos diante de uma cidade violenta e insegura. Observamos muitas nóticas sobre crimes  e 

mortes, o próprio mão Branca (esquadrão da morte) deixava as páginas dos jornais marcadas 

pela violência.   
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Neste clima de tensão e de violência dos anos 1980, é que  a “saga dos ciganos começa 

a ser noticiadas nas páginas dos jornais.  

A saga dos ciganos inicia-se em 26 de abril de 1980 com a morte do cigano Cosme 

Cavalcanti Targino, conhecido como cigano Clóvis. O cigano Clóvis era o líder da família 

Targino, agropecuarista, e descrito pelos jornais como uma pessoa de “alto conceito”, pacato e 

forte, não tendo se envolvido em nenhuma querela familiar. De início, foram acusados dessa 

primeira morte três homens vindos de Alagoas e que, posteriormente, foram classificados como 

pistoleiros. O crime passou a ser explicado como sendo motivado por brigas comerciais. 

 

Quem era Clovis? O agropecuarista Clovis Cavalcanti Ribeiro, Cigano. 

Chegou em Campina Grande há alguns anos. Tendo em 1972 adquirido vários 

hectares de terra na localidade Serrotão, deste município denominado fazenda 

Alvorada. Descendente de cigano, Clovis Cavalcanti era pessoa de alto 

conceito em Campina Grande e tinha grande relacionamento junto as 

autoridades paraibanas (DIÁRIO DA BORBOREMA, 1980: 27 de abril- 

Grifo meu). 

 
 

Figura 4 – Cigano Clóvis Cavalcante 
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Fonte: Jornal da Paraíba, abril de 1980. 

 

Com a morte do cigano, os jornais passam a investigar as vidas dos ciganos em busca 

de informações acerca dos assassinos. A vida destes e dos campinenses que acompanharam 

estas histórias ficaram marcadas, pois algumas mortes entre os membros desta família foram 

divulgadas pelos jornais, tendo grande repercussão. 

No mês de julho do mesmo ano, a cigana Antonieta Alves, esposa do cigano Clóvis, 

também foi assassinada em sua residência na Fazenda Alvorada. Segundo os jornais, o cigano 

Germano, seu filho, seria o acusado do crime. O acusado fugiu logo após o ocorrido e na 

confusão a respeito desta morte, um cigano apontava o outro como sendo o responsável pela 

morte de Antonieta, sendo que os ciganos Abílio, Miranda18 e “Tilico” foram presos e só depois 

das devidas averiguações, foram liberados e tiveram as prisões relaxadas.  

                                                           
18 Abílio e Miranda, eram irmãos de Clóvis. Tilico aparece no jornal como cunhado de George.  
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A partir desse momento, os jornais passaram a publicar matérias nas quais o foco 

narrativo se concentrou numa explicação: a “rixa” de uma família cigana e, consequentemente, 

a vingança de sangue. Conforme afirmam as matérias jornalísticas: 

 

O crime foi motivado por questões de herança deixada pelo cigano Cosme 

Cavalcanti Targino, conhecido por cigano Clóvis que era esposo de Antonieta, 

agora assassinada. O próprio filho George acusa seu irmão Germano e o 

cunhado Tilico, “eles mataram minha mãe para ficar com toda a herança 

deixada pelo meu pai” (DIÁRIO DA BORBOREMA, 02 de Julho de 1980).  

 

A morte da cigana Antonieta, é um fato relevante na saga cigana, levando em 

consideração que a cigana foi morta pelo próprio filho e esta morte foi cometida contra uma 

figura feminina. Conforme apontam Silva (2015) e Marques (2002), em geral, as vinganças 

ocorridas não atingem as mulheres, mas apesar disso, elas não ficam passivas diante do conflito. 

Elas funcionam como vetores de onde emanam estímulos para os homens garantirem a sua 

condição de respeitados diante dos outros.  

Após a morte da viúva do cigano Clovis, os jornais trouxeram várias especulações em 

torno do caso e mais um dado na história deixou a família e a cidade perplexa, pois testemunhas 

afirmaram que o próprio filho teria desferido o primeiro tiro na mãe, conforme conta nas 

matérias:  

 

Quem desferiu o primeiro tiro na minha mãe, foi meu irmão Germano que na 

ocasião, estava com um rifle. Eu estava no terraço de casa grande da fazenda 

e inesperadamente surgiu o Germano. Mesmo distante de onde eu e minha 

prima estávamos, meu irmão disparou a sua arma (DIÁRIO DA 

BORBOREMA, 06 de julho de 198019). 

 

 

 

Figura 5 –  Cigana Antonieta 

                                                           
19 Trata-se de uma filha que a época era menor de idade e que parece ser levada a dizer coisas que os jornais 

desejam. 
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Fonte: Diário da Borborema, 1980. 

 

 

Figura 6 – Morte de Antonieta 

 
Fonte: Diário da Borborema, 6 de julho de 1980. 

 

Tendo ocorrido mais uma morte na família dos Targinos, a própria família começa a 

temer novas mortes e, vai à polícia pedir garantia de vida. 

 

Na manhã de ontem, estiveram na central de polícia o cigano Francisco 

Targino Cavalcanti- cigano Miranda, acompanhado do irmão Nilton 

Cavalcanti Targino- cigano Abílio, e os sobrinhos Jozarba Cavalcanti 

Rodrigues e Jânio Cavalcanti Rodrigues, (Respectivamente [sic] filho de Bitó 
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e filho de Abílio). Ninguém tomou conhecimento dos motivos que levaram os 

ciganos a comparecerem em massa a central de polícia, mas acredita-se que 

eles foram pedir segurança de vida, uma vez que pessoas anônimas estão 

telefonando para os órgãos de imprensa informando da morte de Miranda que 

deverá acontecer nas próximas horas, conforme afirmava uma voz feminina 

do outro lado da linha. A reportagem manteve contato com o cigano jurado de 

morte e este declarou que tudo só poderia partir dos familiares da mulher de 

George ou dela mesmo pois não tem outro inimigos” a não ser George e os 

familiares da sua mulher, disse Miranda (DIÁRIO DA BORBOREMA, 18 de 

fevereiro de 1981).  

Aviso: O cigano George Cavalcanti Targino, o outro filho da vítima esteve na 

central de polícia pedindo garantia de vida. E avisou antes de ser liberado: se 

eu aparecer morto podem procurar Abílio Germano, Tilico e Carlinhos pois 

os responsáveis são eles (DIÁRIO DA BORBOREMA, 24 de fevereiro de 

1981).  

 

No ano seguinte, o cigano Germano, que estava foragido, apareceu em Campina Grande 

e foi ouvido na delegacia. Porém, logo após surgir na cidade, foi assassinado por seu irmão, o 

cigano George. A partir daí, os jornais apontam a vingança como um dos motivos da morte de 

Germano, e para contar o que acontecia à população. 

 

Vingança e Ambição: Cigano George mata seu irmão Germano. A violência 

continua na família: Sogro de George ferido ontem à tarde com 6 tiros. Uma 

sequência de crimes impressionantes vem destruindo uma numerosa família e 

agropecuarista em Campina Grande sem que agora a polícia tenha tido a 

capacidade para evitar tal extermínio. Pai, Mãe, filho todos da família cigana 

dos Cavalcanti Targino Ribeiro foram eliminados pelos próprios membros da 

família, além de outro gravemente ferido, isso em pouco menos de um ano e 

nenhuma providência das autoridades policiais foi tomada para que o 

extermínio fosse evitado (JORNAL DA PARAÍBA, 20 de Fevereiro de 1981). 

 

 

Figura 7 – Vingança e Ambição: Cigano George mata o irmão 

 
Fonte: Jornal da Paraíba, 20 de fevereiro, 1981. 
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Com as mortes ocorridas, o jornal passou a veicular todos os dias notícias a respeito da 

“Saga Cigana”, fazendo da história dos ciganos uma grande novela a ser acompanhada, com 

um enredo marcado por mistério e sangue. 

A partir disso, criaram-se muitos estigmas com relação aos ciganos, sendo o jornal um 

importante divulgador, produzindo e projetando, assim, uma imagem depreciativa desses 

ciganos na cidade. As matérias publicadas pelo jornal, a troca de ameaças dos ciganos nas 

páginas dos jornais, bem como os telefonemas à redação do DB, contribuíram para reforçar 

uma imagem típica do cigano dentro da cidade, a imagem que ciganos são perigosos e 

vingativos.  

Figura 8 – Ameaças entre os ciganos em destaque nos jornais 

 
Fonte: Diário da Borborema, 23 de junho de 1981. 

 

Figura 9 – Matéria do jornal na qual que o cigano George telefona para a redação de jornal, 

para justificar seus atos 

 
Fonte: Diário da Borborema, 18 de junho de 1981. 
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Sobre o estigma, é importante considerar sobre o que Goffman (1988) considera 

estigmatizante que é qualquer característica, não necessariamente física ou visível, que não se 

coaduna com o quadro de expectativas sociais acerca de determinado indivíduo. Todas as 

sociedades definem categorias acerca dos atributos considerados naturais, normais e comuns 

do ser humano. O indivíduo estigmatizado é aquele cuja identidade social real inclui um 

qualquer atributo que frustra as expectativas de normalidade. Nessa categorização, encontramos 

estigmas, que são usados em referência a atributos depreciativos e, assim, o fato de se dizer 

cigano na nossa sociedade atual já indica um estigma, tendo em vista um indivíduo que possui 

certos atributos considerados anormais para a sociedade. 

Mas os ciganos foram “perseguidos” pelos jornais e aparecem em muitas outras matérias 

ao longo do ano, devido ao envolvimento em outros acontecimentos. Contudo, qualquer fato 

relacionado às pessoas ciganas nesta cidade ou nas cidades vizinhas, ou até mesmo de outro 

estado do Nordeste, se tornava notícia. E mesmo que as pessoas envolvidas não fossem da 

família dos ciganos Cavalcante Targino, os jornais confirmavam, ou davam a entender que eram 

ou que faziam parte de alguma forma desta família,  

 

Ciganos voltam a travar luta mais uma vez. Os ciganos voltaram a praticar 

atos de violência sendo que desta vez a cena de sangue verificou-se na cidade 

de Soledade quando Ezequiel de Tal pertencente à família dos ciganos 

desferiu dois tiros de revólver calibre “38” no seu primo Nabor Dantas: de 58 

anos de idade casado residente na localidade de Lagoa de dentro. Motivos: 

Conforme a reportagem pode colher, o autor dos disparos tentou sequestrar 

uma filha da vítima e este ao tentar intervir sofreu o atentado a bala. O cigano 

criminoso procurou fugir enquanto Nabor Dantas foi socorrido para Campina 

Grande tendo sido socorrido para Campina grande tendo sido levado para o 

Hospital Pedro I onde permanece recebendo os rigorosos cuidados médicos. 

(JORNAL DA PARAÍBA, 17 de maio de 1981). 

  

Com o título da matéria: “Ciganos travam luta outra vez”, dar a entender a população 

que se trata dos ciganos Targino, já que na época os jornais narravam todos os dias matérias 

sobre essa família. Mas os ciganos sobre os quais se refere a matéria, não eram os Targino, mas 

de ciganos que residiam em Soledade, cujo nome é Ezequiel de Tal, não tinham qualquer 

relação com os ciganos Targino. Logo, denota-se certa perseguição dos jornais para noticiar o 

caso dos ciganos Targino os colocando sempre na chave de perigosos.   

Passados alguns meses, mais uma vez, tivemos o rosto dos ciganos estampados nas 

páginas dos jornais. Dessa vez a vítima foi o cigano Severino Cavalcanti Targino mais 

conhecido como cigano Bitó. O cigano era muito conhecido e respeitado na cidade o que causou 

muita comoção.  
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Mais uma vez a cidade volta a ser abalada com os crimes envolvendo os 

“ciganos” cuja série de assassinatos está extinguindo paulatinamente toda a 

família. Ontem pela manhã foi fuzilado na Rua João Suassuna, em pleno 

centro da cidade, por um desconhecido que efetuou os disparos a queima 

roupa, atingindo-lhe a cabeça (DIÁRIO DA BORBOREMA, 16 de junho de 

1981). 

 

Tendo morrido os dois líderes da família, Clóvis e Bitó, o medo da morte tomou conta 

da família e alguns resolveram sair da cidade. No entanto, com menos de um mês da morte de 

Bitó, morre o cigano Miranda, irmão de Bitó, no dia 14 de julho de 1981. Miranda - irmão de 

Clóvis e Bitó – é morto na feira de Patos, sertão da Paraíba. Com a morte de Bitó, os jornais  

contabilizaram entre cinco, seis e oito mortos. Da família, morreram cinco. De uma família de 

cinco irmãos restavam dois, Nilton Cavalcanti Targino e Odília Cavalcanti Targino. Os irmãos 

vão adotar estratégias opostas após os conflitos: Nilton Cavalcanti vai morar no Rio Grande do 

Norte e Odília permaneceu na região de Campina Grande, até os dias atuais. 

Após as mortes, foi necessário se formar alguns acordos de paz, lembrando que as 

desavenças entre os ciganos não ocorreram apenas entre as famílias que moravam em Campina 

Grande, mas também com os grupos espalhados pela Paraíba. Segundo o DB, os “bandos” que 

pretendiam vir a Campina Grande, “vingar” a morte dos ciganos e impedir mais assassinatos 

são: Cigano Gaudêncio - Bahia (68 pessoas); Cigano José Targino (Zé da Batata) – Ceará (20 

pessoas); Bando do cigano Biu (irmão de Gaudêncio) - Rio Grande do Norte (50 pessoas); do 

cigano Francisco Cavalcante - Pau dos Ferros no Rio Grande do Norte (40 pessoas); do cigano 

Ismael Pereira - Paraíba (25 pessoas); do cigano Emiliano (Irmão de Neco) - Pernambuco (100 

pessoas); do cigano Adilson - Rio Grande do Norte (15 pessoas); grupo de ciganos Quixabeiras 

- Ceará (600 pessoas); do cigano Praxedes (irmão de Neco) - Paraíba (20 pessoas); do cigano 

Cícero Cavalcante Targino - Paraíba (30 pessoas); do cigano Hermínio Cavalcante Targino - 

Paraíba (12 pessoas); do cigano Manoel Mossoró - Rio Grande do Norte (35 pessoas); do cigano 

J. Henrique - Ceará (30 pessoas); do cigano Torquato Cavalcante Targino - Pernambuco (60 

pessoas); e por último o cigano Mocó Targino - Bahia (20 pessoas). 
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Figura 10 – Acordos de paz entre ciganos 

 
Fonte: Diário da Borborema, 19 de julho de 1981. 

 

Figura 11 – Pontos de grupos de ciganos que viriam à Campina Grande20 

  
Fonte: Diário da Borborema, 1981. 

                                                           
20 Podemos pressupor que estes grupos tinham relações com os ciganos que viviam na Paraíba, segundo a matéria 

do DB.  
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Com a chegada dos bandos que vieram a Campina Grande vingar a morte de seus 

parentes e amigos, nota-se que os ciganos ao longo dos lugares que eles passaram, fizeram 

muitos laços de amizade e alianças, constituindo, assim, a ideia de um território trilhado, 

marcado por sociabilidades e visitas. Viegas (2002) define território trilhado como sendo 

lugares não fronteiriços21 constituídos de práticas de sociabilidades, lugares estes em que se 

possibilita trocar hospedagem, alimentos e parcerias. São territórios que são marcados por 

histórias dos próprios atores sociais, histórias dos lugares por onde passaram, sendo territórios, 

que possuem o sentimento e conexão a um território por vias das sociabilidades e comunicação 

feitas e visitas compartilhadas entre os indivíduos. 

As trilhas também são reversíveis, porque são constituídas através da interação social. 

Os territórios trilhados são portanto, dependentes da intermediação da ação social. Um território 

trilhado alarga-se sempre que aumentam as redes de relações sociais e fecha-se quando as 

pessoas deixam de se visitar, de se socializar. Por mais que as trilhas, sejam lembradas e 

rememoradas elas precisam ser efetivadas, trilhadas novamente para que de fato possam ser 

reabertas e continuar existindo. Assim, alargamento ou fechamento deste território não depende 

de discursos ou representações das suas fronteiras, mas da interação efetiva das pessoas que se 

identificam com ele e que, por essas práticas interativas, o constituem.   

A própria fazenda dos ciganos, segundo os relatos, constituiu, durante algum tempo, um 

lugar de encontro e de um território trilhado, onde estabeleceram-se visitas, relações de trocas 

e de sociabilidade. Quando os bandos resolveram se dirigir a Campina Grande no intuito de 

vingar a morte de seus parentes, isso significou reativar as relações de sociabilidade e trocas 

entre grupos ciganos, ao ponto a ponto de em um momento de crise se deslocarem, para ajudar 

seus parentes e amigos. 

Após a visita dos bandos, os jornais insistem na motivação de que as brigas decorreriam 

de disputas por herança, que se constituía em terras (fazenda no Serrotão)22 e, em todos os bens 

que ali se encontravam, falando-se muito no rebanho. Pensando na herança e, nesse caso, nas 

terras, podemos dizer que o território é sinônimo de apropriação de subjetivação e, portanto, o 

provocador de comportamento e sentimentos que são investidos de valor simbólico. Nesse 

sentido, segundo os jornais, o principal provocador das brigas e da “saga” foram as terras e as 

cabeças de boi. Contudo, os jornais não problematizam algo que parece fundamental: o modo 

                                                           
21 Significa o mesmo que ilimitado. 
22 Serrotão é um bairro de Campina Grande. Este bairro fica próximo ao distrito de Campina Grande – São José 

da Mata. Segundo as matérias dos jornais a fazenda dos ciganos ainda se localizava no município de Campina 

Grande e não no seu distrito.  
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pelo qual os ciganos tratam da herança material em caso de morte. O aparente abandono que 

recai sobre a propriedade (fazenda no Serrotão), poderia apenas indicar o afastamento 

necessário de todos os descendentes de sangue de um bem material que está ou esteve vinculado 

a um cigano morto. Juntam-se nas matérias elementos que costumam se pensar e se manusear 

de modo separado no universo cigano. Com relação à honra e o derramamento de sangue, a 

literatura23 nos informa que em muitos casos, os ciganos cobraram o sangue derramado com 

outro sangue a se derramar. No caso de bens materiais que não podem ser transportados e nem 

convertidos em dinheiro (uma vez que a transação não pode gerar lucro), a opção tem sido 

deixar o bem aparentemente abandonado e só retomá-lo passado um lapso de tempo que parece 

variar de caso a caso. 

De acordo com o que está sendo apurado pela polícia com a morte do 

cigano Clóvis assassinado em frente a Churrascaria Paulistano, no 

Tambor, desencadeou-se uma enorme disputa entre os herdeiros das 

terras pela posse de uma maior área da extensa Fazenda Alvorada 

avaliada em 80 milhões de cruzeiros, localizada no Serrotão a poucos 

minutos do Centro de Campina Grande (DIÁRIO DA BORBOREMA, 

2 de julho de 1980).  
 

 

Figura 12 – Abandono da família a fazenda alvorada após as mortes 

 
Fonte: Jornal da Paraíba, 04 de julho de 1980. 

 

 

 

 

                                                           
23 A literatura antropológica fala sobre a questão de derramamento de sangue de um igual: Cardoso de 

Oliveira(1996), Evans Pritchart (1978), Tambiah (1997) e Pitter Rivers(1989). E sobre a literatura etnográfica 

temos os trabalhos de Sulpino (1999), Mendes (2017). Até o presente momento existe poucos textos etnográficos 

que versem sobre a questão de mortes e vinganças entre os ciganos, talvez por ser um tema delicado e custoso para 

os próprios ciganos e pesquisadores. 
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Após as mortes, a fazenda vai ser aparentemente abandonada pelos ciganos e, 

posteriormente é leiloada, mas o jornal não entre em detalhes sobre compradores e valores. 

Talvez, o possível abandono da fazenda tenha a ver com os acontecimentos tristes que 

ocorreram.  

Segundo Silva (2015, p. 95), que realizou um trabalho entre os calon de Sobral-CE e 

presenciou, várias vezes em seu campo, questões relacionadas à vingança, quando ocorre um 

conflito entre os calon, os arranjos familiares assumem novas configurações e chegam motivar 

deslocamentos espaciais. Usando a expressão de Ferrari (2010), desterreritorializados, para o 

autor, os ciganos não desenvolvem a ideia de uma identidade construída a partir da relação com 

o lugar, o tempo de permanência em um lugar é estabelecido a partir de uma rede afetiva de 

relacionalidade parentes, inimigos, estranhos, gadjes, na qual os calons se movimentam a partir 

das relações constituídas no presente. Assim, qualquer situação que incida a estabilidade da 

rede promove deslocamentos, como nas situações em que morre um parente ou conflito com 

outros calon. Ao evitar o lugar onde os inimigos estão arranchados, ou fazem negócio, os calons 

estão criando áreas políticas, isto é, estão articulando os lugares por onde se movimentam sem 

necessariamente terem o território como base, mas as redes de relações constituídas. No caso 

da fazenda Alvorada, por ela ter se constituído local de encontros e reencontros e, 

posteriormente, palco dos conflitos, provocando, dessa forma, o abandono dos ciganos na 

fazenda o que levou a mesma posteriormente a ser leiloada. 

O passado da família Targino é marcado por muitas mortes e a maioria delas ocorridas 

de forma trágica na década de 1980. Nas conversas que mantive com os interlocutores da 

pesquisa, observei certo silêncio quando o assunto é morte. De toda forma, esse assunto foi 

tratado de forma cautelosa, pois detivi-me apenas aos relatos que foram abordados nas páginas 

dos jornais e algumas falas soltas do cigano Rosicélio sobre as mortes. 

Pude observar que os rituais eram realizados da mesma forma que geralmente, nós, não 

ciganos, realizamos os nossos. A morte, para os ciganos, merece respeito e esse respeito não se 

dá apenas no âmbito interior/emocional de cada cigano pela perda do parente, mas também 

deve ser visível aos olhos dos outros. 

 Vale (2013) pondera que existem poucos dados sobre a questão da morte entre os 

ciganos, pois além de ser um tema que estar circunscrito no âmago da vida privada, há uma 

enorme resistência por parte da maioria dos ciganos, que evitam ao máximo falar sobre o morto, 

o morrer ou sobre a morte. Esse silêncio sobre o tema reflete, o cuidado e o sofrimento em que 

lidam com essa questão.  O autor ressalta que a morte para os ciganos possui muitas conotações. 

“A morte de um cigano com idade avançada era encarada como uma vitória, e a vida após a 
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morte deste cigano seria coroada de muita alegria. Já a morte de uma criança ou de um adulto 

por qualquer acidente era vivenciado como algo terrível e o sofrimento era visível” (Vale, 2013, 

p.5).    

O carinho, o respeito e a atenção especial prestadas aos que já partiram foram umas das 

vertentes que mais contribuíram na constituição das diversas formas de dizer adeus. Segundo 

Nicole Martinez (1989), existem várias formas de guardar o luto e aparentemente o medo dos 

espíritos é constante entre os ciganos. “Os túmulos frequentemente imponentes, até mesmo 

suntuosos, confirmam a crença em outra vida que tem ciúmes da alma que mora nesta última 

residência” (MARTINEZ, 1989, p. 96). A morte para os ciganos, além de tudo, “marca o limite 

de um ciclo espaço-temporal e a abertura de um novo ciclo em direção ao futuro” (FERRARI, 

2010, p. 245). 

O extremo respeito aos mortos produziu várias “regras” específicas de moral e conduta 

diante da morte e do morto. “O luto pode ser guardado de uma maneira muito rígida durante 

três, oito, nove dias, ou então durante 12 ou 15 anos...” (MARTINEZ, 1989, 94-95). Para o 

autor, alguns grupos ciganos, o nome do falecido jamais deverá ser pronunciado novamente 

após o seu falecimento, sendo feita raríssimas exceções, usando-se, para se referir a ele 

circunlóquios e termos de parentesco. Ferrari (2010), ao relatar sua vivência com os Calons do 

estado de São Paulo, Ferrari (2010) mostra que quando ocorre a visita de um outro Calon 

enlutado ao acampamento destes grupos, o respeito ao luto alheio obriga que se desliguem todos 

os aparelhos de som do ambiente. 

Segundo Martinez (1989), em alguns casos, as roupas do defunto podem ser doadas ou 

então queimadas com todos os bens do morto, como ocorre em algumas famílias Manouches, 

já Ferrari (2010) lança seu olhar para uma prática bastante específica, que parece estar associada 

a grupos nômades e seminômades Calons, de acordo com a autora, nas famílias estudadas, é 

necessário abandonar o local da morte, seguindo após o funeral, para outra cidade ou para outro 

estado, ou ainda muda de residência.  

Ao que parece para os Targinos, a morte é vista com cuidado e zelo, é importante 

destacar que o jornal ao anunciar e noticiar as mortes dos membros da família Targino não 

ofereceu o respeito e zelo que esse assunto possui para os ciganos, mas ao contrário 

sensacionalizou as notícias imprimindo um caráter imparcial.  

Após dez anos dos acontecimentos ocorridos na década de 1980, eis que surge uma 

matéria no DB sobre a “saga dos ciganos”, compondo um especial que conta a trajetória de 

vidas e de mortes. Parecia uma celebração pelos dez anos dos acontecidos. O que é interessante 

dessa matéria é que o jornal aparece com a seguinte chamada: “Durante 10 anos de impunidade, 
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14 crimes foram registrados na Paraíba contribuindo para o aumento da violência e da própria 

preocupação com as mortes no interior do clã”. Logo no título da matéria, observamos o 

aumento do número de crimes em relação ao que haviam sido noticiados e contabilizados 

anteriormente. 

Figura 13 – Saga dos ciganos completa 10 anos 

 
Fonte: Diário da Borborema, 18 de fevereiro de 1990. 

  

Com base nisso, fica claro, que o discurso jornalístico em muitos momentos pode fazer 

crer, persuadir, manipular e fazer sentir, o que reforça a concepção de que a comunicação 

humana pertence a um processo simbólico de interação social. Agimos dentro de uma estrutura 

repleta por símbolos legitimados coletivamente. Bourdieu (1998) criou o conceito de poder 

simbólico, que se torna bastante pertinente para a abordagem do material estudado. Para o autor,  

 
O poder simbólico tem o poder de constituir, o dado pela enunciação, de fazer 

ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e deste 

modo, a ação sobre o mundo; poder quase mágico que permite obter o 

equivalente daquilo que é obtido pela força física ou econômica, graças ao 

efeito especifico de mobilização só se exerce se for reconhecido, quer dizer 

ignorado como arbitrário (BOURDIEU, 1998, p.14). 

 

O poder simbólico é um poder de construção da realidade que tende a estabelecer uma 

ordem, que dar um sentido imediato do mundo e em particular do mundo social. Se o discurso 

jornalístico está imbuído de poder simbólico, ele constrói uma realidade, pode manipular fatos, 
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dissemina subjetividades, determina comportamentos, molda percepções de mundo e forjar 

consensos universais. Portanto, é preciso olhar para a mídia como um palco de disputa de poder 

simbólico, disseminação de estigmas ou estereótipos.  

O campo jornalístico é atravessado por sistemas de reprodução simbólica, oriundos de 

outros campos, como o político, o econômico e o cultural. O jornalismo cristaliza essa 

reprodução simbólica de caráter social em forma de notícias, reportagens, entre outros formatos. 

Através de construções simbólico-discursivas, os jornalistas evidenciam determinado ponto de 

vista para seus leitores. Em contrapartida, partes da realidade são omitidas, ou até mesmo, 

deturpadas. Assim como outras formas de conhecimentos, a prática jornalística é condicionada 

pelo contexto sociocultural. Nesse sentido, a objetividade é apenas uma meta ou discurso sobre 

si, uma vez que o poder simbólico incorpora o que é da ordem do subjetivo. 

Por outro lado, é interessante que se diga que o poder está em toda parte, sendo 

necessário descobri-lo onde se deixa ver menos, reconhecido: o poder simbólico 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. Nesse sentido, os discursos jornalísticos 

são legitimados por boa parte da população, como o correto e o eficaz e por ser assim são 

responsáveis pela construção de uma realidade.  

No caso dos ciganos, o discurso jornalístico operou como um importante construtor de 

uma identidade, ao passo que se saímos da região de Campina Grande, indo em direção ao 

sertão do estado da Paraíba, o discurso que se ouve por parte dos não ciganos sobre os ciganos 

de Campina Grande, é aquele posto nos jornais: “os ciganos ricos e perigosos que se mataram”, 

nessa perpesctiva, nota-se o poder exercido pelos jornais para o caso estudado (BOURDIEU, 

1998, p.7).  

Assim, mais que informar sobre um acontecimento, as matérias publicadas no jornal 

revelaram uma forma de publicização dos estigmas que circulam em torno da população cigana, 

um modo particular de dar-lhes visibilidade e notoriedade. Se uma família de ciganos cometeu 

assassinatos, os ciganos de modo genérico, tornaram-se notícia. Todos os que partilharam desta 

identidade cigana foram postos na condição de pessoas perigosas, bandidos e justiceiros. Por 

outro lado, algo que nos chamou bastante atenção foi papel dos jornais veiculados na cidade de 

Campina Grande (Jornal da Paraíba e Diário da Borborema) diante dos crimes, sendo inclusive 

um meio de divulgação de ameaças, anúncio de mortes e denúncias.  

Os acontecimentos que foram classificados e postos nas manchetes como a “saga 

sangrenta”, “uma história sangrenta” ou “saga cigana” foram insistentemente abordados de 

forma parcial e bastante sensacionalista. É o que podemos depreender com as frases: “os 
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ciganos não dão trégua”, “mais uma morte entre os ciganos”, “briga por herança”, a “vingança 

cigana”, “todos irão morrer”, “ninguém será poupado”, as quais eram enfatizadas de tal 

maneira, que mesmo quando os crimes não eram cometidos, surgia alguma matéria que acabava 

por criar uma verdadeira tensão entre seus leitores, reverberando para a população. 

A guerra entre famílias não é algo específico da questão cigana. Elas também ocorrem 

com frequência na região nordeste, mais especificamente na zona rural, permitindo abordagens 

etnográficas sobre a questão do conflito. Ao analisar as brigas entre famílias no sertão 

pernambucano, Marques (2002) afirma que as relações entre famílias podem ser formadas por 

fluxos de diferentes ordens: familiar, política, jurídica, moral que sobrepõe, colabora e o opõe, 

logo, o conflito deve ser visto como constitutivo da sociedade, em sua capacidade de gerar e 

desintegrar vínculos e fronteiras sociais. Assim, há um processo pelo qual os conflitos 

familiares se constituem e se desarticulam. Ao enfocar diferentes episódios de brigas de família, 

Marques pôde acompanhar as fissões entre as famílias, mas também o estabelecimento e 

recomposição dos nexos de solidariedade familiar, realçando seu caráter contingente e 

circunstancial. O título do livro a “questão” corresponderia à fase do conflito em que as 

vinganças se sucedem, as ameaças são ativas e o antagonismo recrudesce; a “intriga” enunciaria 

a relação nascida do conflito, sendo tendencialmente eterna porquanto a “possibilidade de 

retaliação e da paz a alimenta” (p. 320). 

Milner (2014), que escreveu sua dissertação de mestrado sobre o tema da honra e 

vingança, enfatiza que as famílias envolvidas em conflitos se encerram em um sistema fechado 

no qual  a reciprocidade é o fio-condutor do tecido social e a contraprestação moral, através da 

vingança realizada e é essencialmente a única possibilidade de retaliação. Em outras palavras, 

no caso de conflitos entre família, a vingança é a única forma de fazer justiça. Nesse cenário, 

se torna impossível delegar ao poder público a salvaguarda da honra ou mesmo da integridade 

física dos membros da família. Nas palavras do autor, “os conflitos, por mínimos que sejam, só 

podem ser resolvidos mediante violência” (p. 58) e tal exercício privado, respaldado pela 

história brasileira, “é uma instituição e não uma exceção” (p. 58). 

Silva (2015) aponta que a vingança é presente entre os ciganos porque “cigano não gosta 

de ficar rebaixado, não demonstrando valentia e coragem” Além disso o cigano não quer perder. 

A ideia de perda se associa a própria honra (p. 108). Assim ocorrendo uma ofensa moral ou 

física, a atitude esperada de alguém desonrado é a vingança. Nesta perspectiva, somente a 

vingança é capaz de lhe trazer a sua condição de honrado diante da sociedade. Além da questão 

da honra e da masculinidade como fatores importantes para os atos de vingança apontados pelo 
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autor, o fator emocional ou afetivo também colabora para atos de vingança.  É através da dor 

da perda de um ente querido que o indivíduo é capaz de se vingar.  

As brigas entre os ciganos também indicam questões referentes à honra e sua relação 

com uma escala de valores sociais específicos. Segundo Rivers (1971), a honra figura como 

elemento simbólico chave que, ao mesmo tempo, regula o comportamento e define a identidade 

dos membros dos grupos sociais. É interessante dizer que o conceito de honra se torna 

importante para o tipo de situação e contexto que estamos lidando. 

Nesse sentido, a honra é um valor que a pessoa tem aos seus próprios olhos e aos olhos 

da sociedade – que aprecia o seu direito, o seu status, a sua identidade (RIVERS, 1971, p. 13-

14). Logo, ao brigarem e cometerem crimes, os ciganos enfatizam sua honra, sua capacidade 

de ser respeitado, reconhecido coletivamente como um “homem de coragem”. Pelo menos não 

há indicação de crime cometido por mulher na “saga cigana” – o que reforça a centralidade 

masculinidade em questões de conflito, briga, honra e disputa por herança. 

 É, pois, uma aspiração constante, uma busca por reconhecimento social que requer um 

desempenho contínuo. Assim, a busca de uma identidade compreende a busca de um papel na 

vida social através da exibição de coragem e de valentia, como os homens ciganos fizeram tão 

bem, ao se ameaçarem nas páginas dos jornais e prometerem vingança e como fazem 

atualmente ao mostrar a virilidade ao imprimirem a ideia de força e coragem nos circuitos de 

vaquejada.  

Nota-se que essa capacidade de ser respeitado, reconhecido como corajoso e valente tem 

a ver com uma lógica de não deixar passar nenhuma afronta que ocorra em seu meio, nesse 

caso, quem pune são próprios autores e não um órgão específico como ocorre no direito 

ocidental. Logo, estamos tratando de um caso que para se fazer justiça, honra e vergonha são 

necessários sujar as mãos com sangue. Ao olharmos para o caso dos ciganos, é necessário, 

despi- nos dos nossos pré-conceitos e nossas noções de fazer justiça, além de aprender qual a 

lógica e prática dos próprios atores para tal.  

Por outro lado, para o estudo da Antropologia do Direito, o essencial é criar 

possibilidades de gerenciamento da diferença e não sua eliminação (Geertz, 2008). Mas, para 

isso é necessário, em primeiro lugar, compreender a lógica das práticas de fazer justiça 

diferenciadas, sem tal compreensão é quase impossível criar alternativas que viabilizem uma 

melhor aceitação dos modos de fazer justiça dos povos como é o caso dos ciganos. 

 

1.3 OS CIGANOS E SUAS ARMAS 
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Segundo Sulpino (1999), para um cigano há um importante elemento simbólico na 

definição da masculinidade e do status de hombridade: a posse de uma arma, que representa um 

símbolo de virilidade, de força e de coragem. 

 

É quando ganha de um dos seus parentes agnatícios ou quando compra uma 

arma que o rapaz passa a se considerar adulto, e não mais um “moleque”. A 

posse de uma peixeira (faca) ou de um revólver serve como rito de passagem, 

que indica ao menino a qualidade de rapaz, e ao rapaz a qualidade de homem, 

status que é ao mesmo tempo acompanhado por obrigações correlatas, tais 

como ter responsabilidade com sua esposa, seus filhos ou com suas irmãs 

solteiras (SULPINO, 1999, p. 91). 

 

Segundo Batista (2015), a posse de uma arma também é sinônimo de proteção e os 

ciganos da familia Targino desde crianças eram ensinados a usar como forma de aprender a 

sobreviver e se defender. No caso do bando do seu avô só se ensinava a usar armas, as crianças 

a partir dos 10 anos de idade. Na época das andanças, o uso das armas sempre esteve presente 

entre os ciganos como forma de proteção para o grupo. “Havia a necessidade de que todos no 

acampamento soubessem manusear uma arma, para a proteção do grupo. Compravam as armas 

nos engenhos e isso com bastante facilidade, às vezes até trocavam armas por animais que 

traziam consigo no comboio” (BATISTA, 2015, p. 173). 

Para Fonseca (1996, p. 190) os revólveres representam a insígnia da masculinidade entre 

homens de grupos populares, ocupando um lugar de destaque no imaginário deste, sendo ainda 

um elemento de solidariedade masculina. O uso das armas, pelos ciganos, está ligado a 

masculinidade, a necessidade de se mostrar virilidade e força. Comumentemente, as armas 

devem ser usadas apenas em momentos de extrema necessidade, ou para intimidar ou 

impressionar os iguais. 

Na “saga cigana” a maior parte das mortes ocorridas pelos ciganos teve o uso das armas 

de fogo. Logo, o uso da arma para os ciganos é um objeto de defesa, por acreditarem que a 

justiça ocidental não irá resolver os seus conflitos, assim esses tentam resolver fazendo uso das 

armas.  

  

 

 

 

 

Figura 14 – Fotos de ciganos mortos 
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Fonte: Diário da Borborema, 18 de fevereiro de 1990. 

 

 

Motivado por essas e outras questões, outro grupo de homens, que surgiu no final do 

século XIX e início do século XX, fez o uso das armas de fogo com o objetivo de se defender 

e de demonstrar a insatisfação pelas condições precárias em que a maior parte da população 

nordestina se encontrava, posto que o poder estava concentrado nas mãos dos fazendeiros. Esse 

grupo diz respeito ao bando de lampião e seus amigos, os cangaceiros que intitularam o 

movimento do cangaço no Brasil. 

Os cangaceiros conduziam as armas de fogo cruzadas ou atravessadas sobre o peito e costas 

de uma forma que fazia lembrar a canga24 colocada nos bovinos. Criou-se uma imagem que o 

movimento, a priori, já tinha suas armas e as cartucheiras com balas cruzadas no peito como 

representação de força, valentia e ousadia. O cangaceiro seria, nesse sentido, uma resposta ao 

mundo de injustiças: as armas seriam a solução viável em um meio no qual o culto a valentia 

era algo intrínseco na tradição dos indivíduos como uma forma de defesa e sobrevivência em 

um mundo desigual.  

Tanto para os ciganos como para os cangaceiros, a lei foi o poder das armas, colocados à 

margem da legislação oficial; esses grupos acabaram por construir seu próprio código de leis 

extraoficial baseado em seus princípios e tradições. Esses indivíduos, por estarem sempre à 

margem da sociedade sofrendo todo tipo de preconceito, muitas vezes, acreditavam que a 

justiça não iria se importar com seus conflitos e resolveram apelar para um código de leis criado 

a partir de seus próprios valores.   

                                                           
24 Canga: conjunto de arreios pelos quais se amarra o boi ao carro.  
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O valor para os ciganos é o princípio da honra e da vingança. No caso do cangaço, é o 

empenho em trazer uma nova realidade mais inclusiva e igualitária para a população do sertão 

nordestino. Sem espanto e utilizando a violência, armados com espingardas, facas e punhais, os 

cangaceiros saíam em bandos por diversos locais do nordeste do país, saqueando fazendas, 

sequestrando e matando fazendeiros, impondo respeito por onde passavam. Foi nesse contexto 

que a população começou a se sentir protegida, ficando ao lado dos cangaceiros, símbolos de 

força e honradez. Os cangaceiros possuíam um estilo próprio: utilizavam roupas de couro, 

inclusive chapéus, a fim de se protegerem, tanto da vegetação grosseira da caatinga quanto dos 

ataques da polícia, visto que eram perseguidos constantemente. E foi assim, que o movimento 

cangaceiro ultrapassou uma década, demonstrando sua força, garra e dedicação. 

As armas de fogo, possibilitaram aos ciganos construir-se enquanto homem de valor, de 

coragem, força e valentia. Se na década de 1980, os ciganos utilizaram da coragem, valentia, 

da força para vingarem um parente ou um igual, no caso dos ciganos que pesquiso, eles utilizam 

esses mesmos valores em um outro ambiente, um ambiente descontraído, de lazer não mais para 

se vingarem, mas para demonstrar uma melhor performance na pista de vaquejada. A arma dos 

ciganos estudados, deixa de ser letal e perigosa, para ter um tom de valor e de construção de si, 

que se apresenta através da construção de projetos de vida do que é ser homem, do que é ser 

cigano da família Targino da Nóbrega. O Próximo capítulo irá narrar questões sobre a inserção 

dos ciganos na vaquejada, e como essa modalidade de lazer e esporte, pode ser encarada como 

um importante característica que fala sobre as formas de ser, viver, habitar e experenciar a vida. 
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2 ETNOGRAFIA DO CIRCUITO: os ciganos e a vaquejada 

 

Fui uma festa no sertão pernambucano 

Peguei o boi mais valente do sertão 

Entrei na festa escutei logo boato tome 

cuidado. Quando for entrar no mato 

Que o boi cigano é ligeiro igual um gato 

Pra pegar ele tem que ter opinião... 
 

Liga do vaqueiro 

 

Neste capítulo pretendo dar ênfase a inserção dos descendentes da saga cigana que 

residem, trabalham e estudam na cidade de Campina Grande, em uma experiência cotidiana, a 

vaquejada.  

Parte dos descendentes dessa família constitui uma equipe de vaquejada chamada 

“equipe cigana”, que é composta por Rosicélio, Brenno e Layon. Essa equipe compete em 

algumas vaquejadas que ocorrem na Paraíba como por exemplo naquelas que integram o 

circuito da AVACG.  

O presente capítulo lança algumas questões sobre o circuito da AVACG, suas regras, as 

disposições dos atores sociais no momento do evento e como esse evento considerado pelos 

ciganos como lazer, retrata questões sobre suas identidades e memória da família. Além disso, 

com base na inserção nesse tipo de lazer, foi possível identificar uma relação dos ciganos com 

os animais, mais especificamente com os cavalos. Nessa direção, descrevo a afinidade dos 

ciganos com esse animal que vem desde a época das andanças, em que os ciganos usavam os 

cavalos como meios de transportes para comercializá-los, assim, analiso essa relação em um 

mesmo plano de análise conforme apontou Tim Ingold (2000), e Latour (1994). Ainda nesse 

capítulo, é descrita a história do parque Dr. Mainá Targino e demonstro como a construção do 

parque, não foi apenas uma realização do sonho do pai do cigano Rosicélio, mas foi uma 

importante consolidação de um projeto e através dele é possível recuperar memórias da sua 

família. 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 
 

2.1 A VAQUEJADA 

 

Antes de adentrar ao circuito de vaquejada, tinha em mente a imagem de uma grande 

festa, com grandes atrações. Para alguns autores como Barbosa (2006), Aires (2008) entre 

outros, a vaquejada consiste em uma “modalidade esportiva”, que foi originada, sobretudo, no 

Nordeste brasileiro, entretanto, não se restringe a essa região; há registros de vaquejada no Rio 

de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Amazonas, dentre outros 

estados brasileiros. As vaquejadas se realizam de forma inter-regional durante fins de semana 

e mobilizam vaqueiros, caminhões, patrocinadores para participar das competições, seja em 

nível local, regional ou inter-regional. 

Conforme aponta alguns autores como Barbosa (2006) e Cascudo (1985), a vaquejada 

originou-se ainda na época dos coronéis, quando havia a necessidade de reunir o gado que era 

criado solto na mata. Os campos de criar gado não eram cercados, o gado era criado em vastos 

campos abertos e, muitas vezes, distanciavam-se em busca de alimentação mais abundante nos 

fundos dos pastos. Para juntar o gado disperso pelas serras, caatingas e tabuleiros, surgiu o que 

se convencionou  chamar de apartação. Comumente, os vaqueiros, advindos de várias fazendas, 

eram representantes dos fazendeiros. Tal prática acontecia, porque a atividade do vaqueiro era 

transportar o gado de uma região para outra ou de conduzir o gado para se alimentar no pasto 

ou, ainda, de correr atrás do gado para separá-lo e marcá-lo.  

Existiram duas formas de caçada ao gado. Na primeira estratégia, os vaqueiros corriam 

atrás e puxavam o animal pelo rabo derrubando-o ao chão. Já na segunda, os vaqueiros, em 

velocidade com seu cavalo, introduzem a vara ferrão entre as pernas do boi para derrubá-lo. 

Das duas formas de caçada, a pega do boi pelo rabo foi a que mais se adaptou a labuta do 

vaqueiro nordestino, conforme aparece na entrevista dada pelo Padre João Saturnino:  

 

Eu arenhava o gado e quando jovem cheguei a correr no mato, peguei carrote 

no mato, na roça, na jurema, como diz a história. As vezes tinha um boi bravo, 

se juntava aqueles vaqueiros para pegar aqueles garrotes de boi e o vaqueiro 

que pegasse seria condecorado. Eu vivi isso. Eu tenho paixão por cavalos, eu 

tenho paixão pelo que é belo e o cavalo tem aquela imponência mais tenho um 

cuidado especial (PE. JOÃO SATURNINO – Assunção-PB, Agosto de 2017). 

 

Nestas investidas, aquele que conseguia pegar um boi, chamado de fugido que adentrava 

as matas do sertão, era visto com grande valia e respeito pelos demais vaqueiros e pelo 

fazendeiro. Essa prática corriqueira tornou-se conhecida na região do sertão nordestino como 

pega do boi no mato, caracterizando o marco inicial na constituição da vaquejada. Com o tempo 

essa prática foi se tornando tão comum que os vaqueiros começaram a querer derrubar boi após 
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a captura dos animais no mato. Quando os vaqueiros chegavam às fazendas, no fim da tarde, 

trazendo os bois do mato, comemoravam este trabalho correndo e derrubando bois puxando 

pelo rabo. Essa prática foi se concretizando de tal maneira que os fazendeiros começarem a 

ofertar prêmios ao melhor vaqueiro puxador do boi, realizavam, também, encontros festivos 

nas competições com cânticos de viola e aboios25. O gado encontrado era cercado em uma 

malhada ou rodeador26, lugar mais ou menos aberto, comumente sombreado por algumas 

árvores. 

A festa da apartação, da separação do gado, que durava mais de um dia, marcava o final 

de uma etapa de trabalho dos vaqueiros, a qual seja de reunir o gado, marcar, castrar, tratar as 

feridas e etc. (BARBOSA, 2006, p. 37). 

Os coronéis e os senhores de engenho passaram a organizar torneios de vaquejadas, em 

que os participantes eram os vaqueiros e os patrões faziam apostas entre si, mas ainda não 

existiam premiações para os campeões. Os coronéis davam apenas um "agrado" para os 

vaqueiros que venciam. A festa se tornou um bom passatempo para os patrões, suas mulheres 

e seus filhos. Com o passar do tempo, as vaquejadas foram se popularizando: tornaram-se 

competições, com calendário e regras bem definidas e viraram "indústrias" milionárias, que 

oferecem verdadeiras fortunas em prêmios. Hoje, há dezenas de parques de vaquejada no 

Nordeste; vaqueiros de todas as partes se reúnem para as disputas, e pelos prêmios, cada vez 

mais atrativos. 

Ao estudar as vaquejadas no Parque Maria da Luz em Campina Grande/PB, Barbosa 

(2006) recapitula a história da vaquejada, desde as atividades de apartação do gado nas fazendas 

tradicionais do sertão do Norte do país, no séc. XVII, até o momento em que esta se torna uma 

atividade independente e muda totalmente de significado quando deixa de ser uma tarefa de 

trabalho pastoral para ser um espaço de festa e negócio. Barbosa (2006) ressalta a importância 

da urbanização da vaquejada, em que os parques nos quais  esse esporte acontece não se definem 

apenas quanto espaço que ritualiza um antigo costume popular mas que torna possível a 

concretização de uma nova forma de fazer vaquejada e de ser vaqueiro. Para o autor, a 

vaquejada hoje não é sobra do passado (sobrevivência), e nem pode ser vista como uma 

invenção atribuída com exclusividade ao presente, pois, como se sabe, dependendo de 

demandas específicas de cada cultura e de cada época, determinadas práticas culturais podem 

encontrar no passado a legitimidade de que precisam para redefinir importantes práticas no 

                                                           
25 Aboio é um canto típico da Região Nordeste do Brasil. Consiste em um canto sem palavras cantado 

pelos vaqueiros quando conduzem o gado pelas pastagens ou para o curral. 
26 É conhecido como toca ou ninho de um animal selvagem. 
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presente como é o caso do vaqueiro. Logo, a vaquejada é uma tradição que se constitui como 

negócio reinventado na relação entre cenário urbano e rural. Quando analisa as vaquejadas 

como negócio, o autor nota que, ao mesmo tempo em que é “consumida”, ela é reinventada, ou 

seja, para a vaquejada existir, enquanto esporte nordestino, precisa competir com outras 

produções esportivas existentes da sociedade. Ao fazer isso, critica a visão da vaquejada restrita 

ao consumo, pois observa tal atividade como prática cultural, no sentido de que esta consegue 

instaurar um processo, cujos desejos de consumo “individual, irrefletido e irracional” se 

transformem em atos socialmente regulados (BARBOSA, 2006, p. 82). 

Aires (2008) realizou uma pesquisa nas vaquejadas contemporâneas do Rio Grande do 

Norte, tendo como proposta pensar os significados associados aos vaqueiros, principalmente, 

aqueles que retratam a questão de gênero. As significações das atitudes dos vaqueiros são 

articuladas pela busca de uma performance para ser campeão e pelas práticas fora da pista de 

competição executadas entre os seus personagens no contexto das situações sociais: a festa e os 

momentos de lazer. Ele também parte da hipótese de que a vaquejada é conhecida como negócio 

e assume diversas formas de relações entre patrão e vaqueiro que podem se revelar pelos 

contratos formais de trabalho, pelo trabalho informal, pela confiança, pela amizade, pelas trocas 

variadas entre seus competidores e investidores. 

A despeito da diversidade de competições, práticas, praticantes que permitem entender 

as múltiplas facetas regionais, inter-regionais, culturais, sociais e identitárias, podemos falar da 

existência de dois tipos de vaquejada, os quais variam de acordo com o estilo e a competição: 

o primeiro tipo consiste nas vaquejadas-espetáculo que são as grandes vaquejadas, com atrações 

musicais de projeção nacional, atraindo um grande público; e o segundo tipo compreende as 

vaquejadas em pequenos circuitos ou bolões que ocorrem de forma localizada e, é sobre essa 

segunda forma de vaquejada que proponho falar nesse trabalho. 

As vaquejadas-espetáculo27 são conhecidas como negócio e têm como fundamento 

ganhar dinheiro, praticando um esporte, expressando a ludicidade e executando momentos de 

diversão e lazer. Os espaços de diversão e lazer são dinamizados a partir da execução de 

consumos variados, bebidas, alimentos, acessórios para os animais e para os competidores. 

Nestas vaquejadas, prioriza-se a participação de atrações musicais nacionais como, por 

exemplo, as bandas de forró que não têm interesse direto tocar apenas músicas do passado 

                                                           
27 Diferentemente da vaquejada existe também a tourada, espetáculo que ocorre com bastante frequência na 

Espanha. Este consiste de um espetáculo conduzido por um artista que ocorre, em terreno cercado, no qual se 

enfrenta e procura dominar um touro bravo; corrida de touros. 
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sertanejo, mas conteúdos variados do presente, do cotidiano, lazer, romance e as representações 

vinculadas ao vaqueiro e as vaquejadas. 

Nota-se que as vaquejadas-espetáculo requerem um poder aquisitivo elevado para 

participar da competição, bem como maior disponibilidade de tempo para competir nas 

vaquejadas decorrentes do elevado número de competidores. Isso ocorre até mesmo pelo valor 

da senha e do prêmio. Nas vaquejadas espetáculo, como é realizada no Parque Ivandro Cunha 

Lima em Campina Grande, em 2017, a inscrição variou entre R$ 1.800,00 a R$ 800,00 de 

acordo com as categorias, e a premiação total foi de R$ 155.000,00 reais. 

As vaquejadas dos parques Dr. Mainá Targino em Assunção e Raimundo Belo em Santa 

Luzia são vistas como vaquejadas de pequeno porte ou bolões, por não terem a mesma 

premiação, tamanho e divulgação que as vaquejadas espetáculo.  Essas pequenas vaquejadas 

funcionam como se fossem uma segunda divisão da vaquejada, em que os mais qualificados 

nestas competições, podem se sentir mais aptos a disputar, de forma mais igualitária, as 

vaquejadas com competidores de níveis aprofundados. Como a vaquejada é um negócio, 

também para as pequenas vaquejadas, não se pode “queimar” logo um cavalo e um vaqueiro 

em sua fase inicial; queimados numa competição pode assumir um significado muito negativo 

a carreira do vaqueiro e do cavalo na vaquejada. Então, estes tipos de competições servem para 

preparar competidores e animais inexperientes para se tornarem futuros campeões, que 

posteriormente podem vir a competir nas vaquejadas-espetáculo, assim como são importantes 

para revelar talentos para vaquejada como cavalos e vaqueiros. 

Os circuitos da AVACG são realizados durante o ano todo em vários sítios e pistas de 

corridas pelo estado da Paraíba. Pelo que ouvi dos vaqueiros, é comum, participar dessas 

vaquejadas esperando para competir na principal vaquejada do seu município. Para eles, é um 

prazer imenso se apresentar na elite da vaquejada local, para seus familiares, frequentadores da 

região, do Estado e do Nordeste. Portanto, a vaquejada de maior destaque na cidade é aquela 

realizada com o maior valor em prêmios, como as que são realizadas no Parque Maria da Luz 

e Ivandro Cunha Lima em Campina Grande-PB, uma vez por ano. 

No caso específico de nossa pesquisa, nos detemos as vaquejadas de pequeno porte ou 

bolões. Nas vaquejadas que realizei observação etnográfica, todas foram organizadas entre 

amigos e parentes e, portanto, foram mais acessíveis no que diz respeito ao deslocamento, já 

que esses vaqueiros geralmente combinavam um local que ficasse mais próximo de todos, sem 

que nenhum vaqueiro precisasse se deslocar grandes distâncias, evitando, assim, viagens muito 

longas. 
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No caso da AVACG, a maioria dos competidores é da Paraíba ou de cidades que fazem 

fronteira com a Paraíba. Logo, este é um evento pequeno, tendo como competidores pessoas 

que moram próximo à região, possui um custo financeiro mais barato, que, por conseguinte, 

tem inscrições mais acessíveis em termos financeiros, excluindo também o tempo de viagem e 

distância física dos vaqueiros com as suas famílias. As senhas dessas competições custam em 

média R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e R$ 300,00 (trezentos reais) para os níveis 

aspirantes e seniores, respectivamente. 

As competições que acompanhei apresentam mais uma intenção de brincadeira do que 

uma competição profissional com objetivo de ganhar uma grande premiação. Entretanto, esse 

fato não exclui a possibilidade do negócio e do comércio. 

Nessas vaquejadas, é comum acontecer festas animadas com bandas locais de forró pé-

de-serra ou de música sertaneja; ou ainda quando não possuem dinheiro para chamar bandas 

locais, os próprios organizadores do evento ligam paredões de som, ou carros de som para 

animar a noite dos vaqueiros. 

A atividade esportiva se constitui pela corrida numa pista de competição seguida da 

puxada do boi pelo rabo ao chão. A corrida acontece quando o boi sai do brete28 em disparada 

e dois vaqueiros correm, com seus respectivos cavalos, ao lado dele para derrubá-lo com a 

puxada pelo rabo entre duas faixas, feitas a cal. 

Na competição, os participantes assumem diferentes papéis constituídos pelos 

conhecidos vaqueiros puxador29 e bate-esteira30, assim como pelas categorias denominadas de 

vaqueiro profissional e amador. A categoria armador se subdivide em amador, aspirante, sênior 

e amazonas. Nas palavras do vaqueiro, as categorias estão classificadas da seguinte forma: 

 
O prêmio vai ser dividido nas categorias, profissional, armador e aspirante. A 

festa vai até o dia amanhecer. Profissional é o completo. Aspirante está 

aprendendo. Armador é o iniciante. Sênior são os vaqueiros velhos. Amazonas 

são as vaqueiras (REGINALDO CANTALICE DA SILVEIRA, 40 anos, 

comerciante. Assunção-PB, agosto de 2017).  
 

As categorias denominadas profissionais são constituídas por vaqueiros experientes, que 

utilizam a vaquejada como um meio de sobrevivência, possuindo maior tempo para se dedicar 

as vaquejadas, montam nos cavalos diariamente e estão à inteira disposição do esporte. Assim, 

os vaqueiros profissionais ficam na obrigação de estar sempre preparados para competir, o seu 

                                                           
28 Porteira de saída do boi para pista de competição. 
29 Vaqueiro puxador é aquele que é responsável para derrubar o boi puxando pelo rabo. 
30 Vaqueiro bate-esteira é aquele responsável por passar o rabo do boi ao vaqueiro puxador, assim como acompanha 

e encosta seu cavalo ao lado boi para ajudar na sua derrubada ao chão. 
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profissionalismo é uma peça fundamental para o seu reconhecimento. Já as conhecidas 

categorias amadoras são atribuídas àqueles que, geralmente, não têm a vaquejada como meio 

de vida, não recebendo, assim, a mesma qualificação dada ao vaqueiro profissional. Essas 

especialidades são identificadas no momento da qualificação do competidor (momento da 

inscrição do evento) para não provocar desproporção competitiva entre os concorrentes.  

 

2.2 CIRCUITO DE VAQUEIROS AMADORES DE CAMPINA GRANDE-PB - AVACG 

  

Com o objetivo de analisar a identidade dos ciganos que ainda residem na cidade de 

Campina Grande, precisei inserir-me  no circuito de vaquejadas. O meu interlocutor propôs que 

de início eu acompanhasse o circuito da AVACG por ser realizado em cinco etapas que ocorrem 

nos finais de semana, o que facilitaria minha locomoção e pesquisa. 

Esse circuito de vaqueiros aspirantes de Campina Grande é constituído por um grupo de 

amigos, empresários e médicos que, em sua maioria, reside na região de Campina Grande. O 

circuito iniciou-se em 2008 por meio de um grupo de amigos que se reuniu para iniciar uma 

confraternização na qual o foco era a “brincadeira” da derrubada do boi. É um evento fechado 

para os amigos e familiares e que são vaqueiros apenas no nível aspirante; no evento não podem 

participar competidores que trabalham com a vaquejada no nível profissional para não causar 

desproporção na competição. 

Ao conversar com o organizador dessa vaquejada, Derlópidas Neves, que é atualmente 

Superintendente da Federação de Indústrias da Paraíba (FIEP) e vaqueiro amador, fiquei 

sabendo por ele que a AVACG foi criada pelos amigos e familiares no sentido de construir um 

formato de competição mais condizente com a realidade destes competidores. Tal esporte é 

organizado em cinco etapas em pistas de competição diferentes que são realizadas em cidades 

e parques de vaquejadas credenciados no Estado da Paraíba e de acordo com as normas da 

vaquejada ditadas pela Associação Brasileira de Vaquejada (ABVAQ). Esse circuito ganhou 

uma dimensão interestadual, na medida em que passou a contar com participantes de outros 

estados como Rio Grande do Norte e Pernambuco.  

Em cada etapa há a participação de cerca de 250 a 350 duplas de vaqueiros que se 

dividem em duas categorias: aspirante e sênior (para vaqueiros acima de 45 anos de idade).  

A participação majoritariamente masculina no circuito decorre, segundo o organizador, 

da inexistência de parceria com a AVPB - Associação de vaqueiras da Paraíba, para que essas 

possam competir no evento. Nesse circuito, são pouquíssimas mulheres que prestigiam o 

evento; a participação feminina se deu em função da proximidade de sua residência com o 
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parque, ou pelo fato de serem companheiras ou irmãs dos vaqueiros que estavam competindo 

no circuito. Porém, na posição de competidoras, não observei nenhuma mulher.  

Em geral, quem participa do evento são médicos e empresários, pessoas que não 

dependem do esporte para sobreviver e que vêm a vaquejada como uma brincadeira e lugar de 

diversão. Porém, até mesmo os competidores, que estão para se divertir, podem nesse ambiente 

negociar um cavalo (já que nesse circuito a maioria do competidores são criadores de animais 

e possuem fazenda). Além disso, negociam boiadas,  trabalhos, enfim inúmeros negócios 

podem se realizar a partir do evento e do encontro dos amigos, como um vaqueiro afirmou “uma 

coisa vai chamando a outra”. 

Para o organizador da AVACG, o circuito é um bom momento para a realização de 

negócios.  

 

Onde tem cavalo e vaqueiro têm comércio, você compra um cavalo, seu cavalo 

não é tão bom, aí você vê aqui dentro da AVACG que tem um cavalo melhor, 

aí você pergunta se o dono quer vender e a partir daí faz a articulação da 

compra” (DERLÓPIDAS NEVES - Organizador do evento, Ingá-PB, abril de 

2017). 

 

O circuito não constitui apenas um ambiente de lazer e descontração. Muitas as pessoas 

que ali se encontram, conseguem ganhar dinheiro na execução dos trabalhos, seja como locutor 

de rádio, adestrador dos cavalos, nas atividades comerciais realizadas nos stands que vendem 

produtos de cavalos, de roupa de montaria e etc. Todos os participantes estão à procura de fazer 

negócio, o que indica haver também circulação de dinheiro, ampliando a natureza do circuito 

que não se restringe à diversão.  

 

A vaquejada é tudo pra nós paraibano. Gera emprego e tudo. Um carregando 

a água, está ganhando, um mexendo a porteira tá ganhando. Todo mundo 

ganha. Nós aqui, mais tarde vamos ganhar, se Deus quiser. É uma festinha 

pequena mais tem muito envolvidos (VAQUEIRO REGINALDO - 45 anos, 

Ingá-PB, abril de 2017). 

 

Sendo a AVACG um circuito composto e frequentado por fazendeiros, a presença de 

patrocinadores e representantes comerciais de cachaça e de ração para cavalo é algo 

significativa, pois trabalham com a perspectiva de fechar negócios e realizar importantes 

alianças com pessoas de alto poder aquisitivo que estão envolvidos e são interessados no 

esporte.  

Rosicélio, através das suas andanças, e conversas ao longo do circuito, consegue fechar 

parcerias e convidar pessoas para trabalhar na sua vaquejada e parque, como comerciantes, 

tratadores e secretários. Eu não presencie o cigano fechar nenhum trabalho ou parceria, mas  
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ouvi, por diversas vezes, ele comentar que havia fechado parceria com algumas pessoas que 

estavam no evento. A presença de criadores, fazendeiros e representantes é responsável pela 

manutenção e produção das competições do cigano e de outros fazendeiros, através do desconto 

na compra dos produtos, parceria ou permuta por propaganda.  

A própria vaquejada da AVACG, como se constitui atualmente, propicia o giro do 

dinheiro. Por exemplo, a maioria dos cavalos da competição é de raça e é comercializável 

durante a própria vaquejada. Apesar de ser um circuito, com o nível aspirante, existe certo 

cuidado com a escolha dos cavalos. Os cavalos preferidos são os de raça quarto de milha, puros 

ou cruzados com raças inglesas e árabes. Segundo Célio, o cruzamento dos cavalos permite 

produzir nos animais extrema docilidade, versatilidade, agilidade e vigor físico. “Quarto de 

milha é a melhor raça para a vaquejada, o quarto de milha é tudo, ele é manso, forte, inteligente 

e sabe fazer tudo. Ele é top mesmo”. (ROSICÉLIO TARGINO, Campina Grande-PB, março 

de 2017). 

Além do cavalo ser um pré-requisito para esse tipo de vaquejada, o boi também é. No 

primeiro dia da competição, geralmente no sábado, que consiste na fase de classificação, os 

bois geralmente são mais magros e pesam cerca de 300 a 350 quilos, mas os bois do último dia 

- domingo que consiste na fase de eliminação - pesam em torno de 550 quilos. No circuito da 

AVACG, a boiada é alugada, já nos parques maiores como é o caso do Ivandro Cunha Lima a 

boiada é comprada e ao término da vaquejada é vendida para os frigoríficos da cidade.  

Por ser realizado em vários parques, distribuídos no estado da Paraíba e possuir uma 

boiada alugada, não existe uma pessoa específica que trate dos animais, ao contrário do que 

acontece em outras vaquejadas. Em geral, o dono do parque que sedia uma das etapas do 

circuitos, muitas vezes aluga o parque junto com a boiada e com o tratador dos animais e o 

circuito paga ao funcionário para auxiliá-lo no evento. Em relação ao cavalo, cada vaqueiro é 

responsável pelo seu próprio animal, ou seja, é preciso dar alimentação, dar banho e etc. No 

caso da equipe cigana, há uma pessoa, de nome André que é vaqueiro de 22 anos de idade, que 

os auxilia nos cuidados com os cavalos; André se considera e é considerado como amigo da 

família cigana e uma espécie de auxiliar na lida com os animais.  

Nas vaquejadas espetáculo, os vaqueiros têm como objetivo principal ganhar prêmios31 

e, portanto, os cavalos recebem mais treinamento para ter uma performance melhor na corrida. 

Além disso, nessas vaquejadas, o vaqueiro dedica a maior quantidade de horas dos seus dias 

                                                           
31 Nessas vaquejadas profissionais, os vaqueiros tem o grande objetivo de ganhar prêmios. Nas vaquejadas 

armadoras também existe o objetivo da premiação, e o prêmio também é importante. Porém, como a maioria dos 

vaqueiros possuem outras profissões, a premiação, é um adentro e não o motor pulsante, do evento.  
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com o cavalo, ensinando-o as manobras que o ajudarão a derrubar o boi e a erguer o troféu na 

arena dos campeões.  Isso ocorre, porque o vaqueiro profissional, faz da vaquejada sua profissão 

e seu único ganha pão, possuindo assim, uma dedicação de tempo maior ao esporte e ao cavalo. 

 Na AVACG, os vaqueiros ficam com o seu cavalo apenas no momento do circuito que 

geralmente ocorre nos finais de semana, após o circuito os animais viajam para a sua “casa” em 

um parque ou fazenda, e o vaqueiro volta as suas atividades cotidianas no ambiente urbano da 

cidade. 

 

A AVACG valoriza o aspirante e sempre o aspirante é o criador de cavalo, 

vaqueiro que corre e tem o seu próprio comércio e gado. Eles gostam da 

AVACG porque corre o sábado todo e no domingo é só disputa e no domingo 

à noite já estão com a família (RAFAEL - 36 anos, Locutor do evento. Ingá-

PB, abril de 2017). 

 

A AVACG possui um regulamento mais rigoroso, no que diz respeito às categorias que 

devem competir. Na regulamentação do evento, não são aceitas pessoas que lidam 

profissionalmente com o esporte vaquejada, como casqueadores, adestradores, domadores, 

montadores, tratadores, ou mesmo aqueles que tenham o seu envolvimento na doma direcionada 

para os cavalos de forma remunerada. Também não pode participar do evento o vaqueiro que 

seja remunerado por terceiros, ou mesmo através de pagamento de senhas (inscrições) para 

participar de provas de vaquejada. No caso das vaquejadas dos Parques Mainá Targino e 

Raimundo Belo, que acompanhei mais de perto, essa regra não é seguida de forma completa, 

ainda assim existem muitos vaqueiros profissionais que por serem amigos ou da família 

participam dessas competições. 

Os parques que integram o circuito da AVACG, são, em geral, menores que os parques 

das grandes vaquejadas, porém, em sua maioria, possuem uma boa estrutura, com um bar 

central, pista de vaquejada, bete (ou currais por onde o boi entra na pista), existe também uma 

parte externa da pista de competição que é ampla para estacionar os caminhões e é utilizada 

como espaço para negociar cavalos e para estabelecer relações de sociabilidades entre 

familiares e amigos. Igualmente, como nas grandes vaquejadas, na AVACG tem a presença do 

locutor, narrador, juiz, calzeiro32 e curraleiro33. 

As pistas dos parques que integram o circuito da AVACG são construídas a partir de 

uma superfície de areia contendo uma faixa, local que é formado por uma linha de cal no chão 

da pista onde o boi deve ser derrubado. Se o puxador derrubar o boi entre as faixas, então “valeu 

                                                           
32 Pessoa responsável marcar a pista com cal. Essa marca é o local onde o boi deve ser derrubado. 
33 Todos esses são responsáveis pela condução da vaquejada. 
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boi” e a dupla ganha o seu respectivo ponto. Se o boi levantar em cima da linha ou mesmo 

levantar uma das patas fora da faixa, não conta pontos. Se os vaqueiros conseguirem puxar o 

boi, eles continuam na competição, podendo alcançar a tão sonhada disputa que ocorre no 

domingo. 

Figura 15 – Pista do parque de Vaquejada Raimundo Belo-Ingá (PB) 

 
Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora (2017). 

 

A equipe cigana compete acerca de cinco anos na AVACG e possui os meios de 

produção da vaquejada, como cavalos, parque de vaquejada e caminhão para se deslocar. Para  

Rosicélio, estar na AVACG, é um bom momento para realizar négócios e reencontrar alguns 

amigos”. Assim como os demais competidores, a equipe cigana, ao ganhar a primeira senha34 

na vaquejada, procura um lugar para estacionar o caminhão e ficar hospedado nele durante os 

dias do evento.  

Os caminhões são espaços utilizados, tanto para o descanso do vaqueiro, quanto para 

momentos de encontros com amigos, competidores, patrocinadores, locutores etc., como para 

discutir sobre a vaquejada e negociar animais, sobretudo, cavalos que têm maior valor na 

vaquejada atual. O caminhão dos ciganos é composto por uma cama de casal, um fogão 

pequeno, filtro com água potável, frigobar, mesa, pia e TV.  

Durante os três dias de competição, os caminhões ou casas constituem-se em ambientes 

provisórios dos vaqueiros, local em que estes constroem relações sociais, é eminentemente 

privativo. Nesse universo, os ciganos se reúnem nos caminhões, em volta deles e em torno da 

pista de competição, provocando deslocamentos significativos desses atores, que têm o único 

fim de se sociabilizarem na vaquejada. Tais movimentações são tentativas de inserção e de 

                                                           
34 Isso ocorre porque se eles perderem na primeira senha, nem montam o caminhão, vão embora para suas casas.  
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manutenção dos seus círculos de amizade. Ao circular pela vaquejada, encontrei o cigano, a 

todo o momento conversando com várias pessoas, algumas dessas ele me apresentava, desde 

organizadores do evento, como representantes comerciais. 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.   

Chegando ao parque, os vaqueiros estendem uma espécie de lona ou toldo, que se 

conecta do caminhão ao chão por meio de barras de ferro. Os caminhões são enfileirados no 

parque de um lado e do outro. Já com relação à culinária utilizada pelos vaqueiros e pelos 

populares, está se conecta ao universo alimentar do sertão. Presenciei muito churrasco com 

carne de porco, carneiro, e boi, paneladas de buchadas. Principalmente no horário da noite, as 

vaquejadas deixam o tom da competição e se tornam uma festa. As festas são produzidas com 

a ingestão de cachaça, de Whisky, de refrigerantes, e consumo de uma variedade de carnes. Por 

outro lado, também se constatam hábitos culinários contemporâneos da cidade, como os 

conhecidos espetos de carne, de frango, de coração e de queijo.    

 

Figura 16 – Caminhão da equipe cigana em Santa Luzia-PB 

 
Fonte: arquivo da pesquisadora (2017). 
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Figura 17 – Pátio onde ficam os caminhões - Vaquejada Drº Mainá Targino 

 
Fonte: arquivo da pesquisadora, Agosto de 2017, Assunção-PB. 

 

O caminhão de vaquejada e a própria mobilidade dos vaqueiros entre as cidades fizeram 

refletir  sobre a movência cigana. Os vaqueiros se deslocam, em geral, aos finais de semana, 

para participar dos circuitos de vaquejada e utilizam o caminhão como casa para realizar suas 

necessidades básicas. Fazendo um paralelo com a vida de movência cigana, pode se dizer que 

essa característica do grupo foi vista como um dos elementos constitutivos do ser cigano, 

conforme apontou Goldfarb (2004, p, 122). Apesar de boa parte do ciganos calon que reside no 

Nordeste estar atualmente morando em uma residência fixa, a autora aponta que os ciganos têm 

uma preocupação em demarcar o passado nômade, através do significado simbólico de 

“viagens”, em que  os traços servem para representar sua identidade cultural. Logo, segundo 

autora, o nomadismo, que significa o período de andanças dos grupos ciganos, é tomado como 

elemento definidor da identidade cigana, incluído em suas representações acerca do mundo, o 

que lhes fornece uma base de sentidos (p. 126).  

Segundo Goldfarb (2004), o passado de andanças foi narrado pelos ciganos de Sousa 

como um momento de sáude, total comunhão com a natureza, ou contato com ar puro. No 

entanto, pelos ciganos mais jovens esse passado foi narrado como uma vida sofrida causada 

causado pelo sol, chuva, dormida no chão, etc. 

 

Em várias entrevistas me foram apontados aspectos negativos deste passado, 

refletidos numa “vida sofrida”, sofrimento causado pela discriminação e, 

consequentemente, expulsões por partes dos “jurons”. Também se destacam o 
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sofrimento causado pelo sol, chuva, dormida no chão, etc (GOLDFARB, 

2004, p. 138). 

 

Por outro lado, os vaqueiros de fazenda, que viviam pelos campos, eram acostumados a 

correr grandes trilhas tendo a necessidade constante de provar sua masculinidade e macheza 

através da realização de atos ditos de coragem, como sair a captura de um barbatão pelos 

espinheirais da caatinga e passar até uma semana nela embrenhado (BARBOSA, 2006, p. 52). 

Nesse sentido, a vida de andanças dos vaqueiros era marcada pela força e valentia. Atualmente, 

os vaqueiros demonstram toda essa valentia e força na hora da corrida. E no caso, dos 

deslocamentos, se antes ocorriam em cima da cela do cavalo, hoje, por se tratar de eventos 

regados a festa e premiação, ocorrem através dos caminhões e carros.  

A vida de movência ou andança ocorrida tanto pelos ciganos como pelos vaqueiros é 

marcada por aventuras, pelo sol e pela chuva, para alguns ciganos essa vida demarca a vida de 

sofrimentos e de aperreo (GOLDFARB, 2004). Porém, para os vaqueiros viver nessas 

adversidades é sinônimo de valentia e força. 

 Ademais, a vida dos caminhões de vaquejada se assemelha aos acampamentos ciganos. 

Ferrari (2010) descreve os acampamentos ciganos como lugares de grande circulação de 

pessoas, até mesmo de Gaje que visitam o acampamento para ler a sorte. Nos acampamentos, 

há um convívio intenso, parentes próximos (pais, irmãos, cunhados e avós) se frequentam 

mutuamente, parentes mais distantes (primos e seus afins) se convivem e nos finais de semana 

cria-se uma atmosfera festiva.  Tal como nos acampamentos ciganos, nos caminhões, conforme 

foi visto, os ciganos recebem várias visitas, pessoas chegam conversam, sendo um ambiente de 

grande circulação de pessoas.    

Outro ambiente de bastante socialização na AVACG, é o bar central do parque. É nesse 

espaço onde os atores sociais podem construir amizades, consumir bebidas alcoólicas, brincar, 

conversar e se divertir. Observa-se que a vaquejada é um ambiente dinâmico e de intenso fluxos 

de pessoas, coisas, objetos e bens e nele são tecidas relações de trocas econômicas e simbólicas.  
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Figura 18 – Foto do Bar do parque de Vaquejada Raimundo Belo-Ingá (PB) 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora (2017). 

 

Para os ciganos, a vaquejada é um momento de se divertir, rever os amigos, o que não 

é de se estranhar levando em consideração que a alegria e festa são características já presentes 

no imaginário social35 do que é ser cigano. Nas vaquejadas que observei percebi não só um 

ambiente de competição e puro jogo, mas encontrei muita festa e lazer. A vaquejada 

proporciona aos ciganos e demais vaqueiros, momentos de lazer em que é possível demonstrar 

que as escolhas por esses momentos tem a ver com uma dimensão da identidade memória dos 

índividuos que estão inseridos no cenário.   

Para Magnani (2002), o lazer foi pouco discutido. A maioria dos estudos sobre cidades 

retrata de forma direta e imediata o sistema capitalista, mudanças na paisagem urbana, 

propostas de intervenção (requalificação, reciclagem, restauração), alterações institucionais, 

dentre outros temas que não retratam uma ação social. Neste tipo de estudo, observa-se a 

ausência dos atores sociais. Tem-se a cidade como uma entidade à parte de seus moradores, 

parece um cenário desprovido de ações, atividades, pontos de encontro e redes de sociabilidade.  

Para o autor, faz-se necessário mostrar não só o sistema em si, como uma entidade, mas 

os aspectos que dão vida ao sistema, que seria os moradores propriamente ditos, em suas 

múltiplas redes, formas de sociabilidade, estilos de vida, deslocamentos, conflitos etc., 

constituem o elemento que em definitivo dá vida à metrópole. Logo, o objetivo precípuo dos 

trabalhos que falam de cidade e das práticas classificadas como de lazer é analisá-los através 

da perspectiva de perto e de dentro, como sendo capaz de apreender os patrões de 

comportamento, o concreto vivido e perceber as relações dos indivíduos e suas escolhas de 

                                                           
35 Na literatura historiográfica há vários trabalhos que versam sobre a alegria e festa cigana. Ver MORAES FILHO 

(1981), MARTINEZ (1989). 
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lazer. Para o autor, as escolhas do lazer dos indivíduos estão profundamente vinculadas ao modo 

de vida e às tradições dessa população ou grupo. Assim, as formas de entretenimento e encontro, 

estabelecem, revigoram e exercitam aquelas regras de reconhecimento e lealdade que garantem 

uma rede básica de sociabilidade.  

A categoria pedaço usada por Magnani (2002), fala de um lugar onde as pessoas fazem 

parte de uma rede de relações, que compartilham dos mesmos gostos, valores, hábitos e 

orientações. Um lugar, no qual  as pessoas se identificam. O termo, na realidade, designa aquele 

espaço intermediário entre o privado (a casa) e o público, em que se desenvolve uma 

sociabilidade básica, mais ampla que a fundada nos laços familiares, porém mais densa, 

significativa e estável que as relações formais e individualizadas impostas pela sociedade. 

Entretanto, não bastava passar por esse lugar ou mesmo frequentá-lo com alguma regularidade 

para ser do pedaço; é preciso estar situado (e ser reconhecido como tal) numa peculiar rede de 

relações que combina laços de parentesco, vizinhança, procedência, vínculos definidos por 

participação em atividades comunitárias e desportivas etc. O pedaço é o lugar dos colegas, dos 

chegados. Aqui, não é preciso nenhuma interpelação: todos sabem quem são, de onde vêm, do 

que gostam e o que se pode ou não fazer.  

No pedaço, os indivíduos se reconhecem como portadores dos mesmos símbolos que 

remetem a gostos, orientações, valores, hábitos de consumo e modos de vida semelhantes. 

Gangues, bandos, turmas, galeras exibem – nas roupas, nas falas, na postura corporal, nas 

preferências musicais – o pedaço a que pertencem. Neste caso, já não se trata de espaço marcado 

pela moradia, pela vizinhança, mas o “efeito pedaço” continua: venham de onde vierem, o que 

buscam é um ponto de aglutinação para a construção e fortalecimento de laços.  

A noção de pedaço é importante para a análise aqui empreendida, pois a partir dela é 

possível identificar um tipo de identidade local, compartilhada pelos indivíduos que fazem e 

participam da vaquejada; essa identidade é, sobretudo, marcada pelo apego ao gosto na vida do 

campo ou no ambiente rural. Esse sentimento é algo presente não só nos ciganos como nos 

demais vaqueiros. Através do uso da vestimenta country, podemos também identificar esses 

indivíduos, como pertencentes a esse pedaço. A noção de pedaço, juntamente com a ideia de 

trajetos e circuitos são importantes ferramentas de reflexão e pesquisa para dar conta das 

múltiplas apropriações diferenciais do espaço, em que os lugares e caminhos só fazem sentido 

se referidos a práticas culturais específicas dos grupos, como o lazer. Afinal, as sociabilidades 

não brotam do vazio, mas surgem em espaços já enraizados na memória de um grupo de 

pessoas, como é o caso dos ciganos e dos vaqueiros.   
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 Para Magnani (2002), o trajeto aplica-se a fluxos recorrentes no espaço mais abrangente 

da cidade e no interior das manchas urbanas. É a extensão e, principalmente, a diversidade do 

espaço urbano para além do bairro que colocam a necessidade de deslocamentos por regiões 

distantes e não contíguas: esta é uma primeira aplicação da categoria: na paisagem mais ampla 

e diversificada da cidade, trajetos ligam equipamentos, pontos, manchas, complementares ou 

alternativos. Assim, a ideia de trajeto permite pensar tanto uma possibilidade de escolhas no 

interior das opções dos atores sociais. Nesse sentido, a ideia de trajeto pode ser vista como a 

ideia de percurso que os ciganos fazem até aos circuitos de vaquejadas, e nesse percurso podem 

ser identificar com alguns locais.  Como a abertura dessas manchas e pedaços em direção a 

outros pontos no espaço urbano e, por consequência, a outras lógicas. 

Há, por fim, a noção de circuito. Trata-se de uma categoria que descreve o exercício de 

uma prática ou a oferta de determinado serviço por meio de estabelecimentos, equipamentos e 

espaços que não mantêm entre si uma relação de contiguidade espacial, sendo reconhecido em 

seu conjunto pelos usuários habituais: por exemplo, o circuito gay, o circuito dos cinemas de 

arte, o circuito neo-esotérico, dos salões de dança e shows black, do povo-de-santo, dos 

antiquários, dos clubbers, circuitos dos vaqueiros, circuito de vaquejada e tantos outros. 

Tal como Magnani (2002) assinalou, neste trabalho, penso o lazer dos ciganos (a 

vaquejada) como um fenômeno que diz muito sobre a vida dos indivíduos, escolhas e memórias. 

Tratar esse evento apenas como um conjunto de ocupações de caráter liberatório, 

desinteressado, compensatório, com vistas a um ideal positivo de desenvolvimento, é 

desconsiderar um universo de significados dotado de lógicas culturais muito diversificadas e 

dinâmicas. A vaquejada para os ciganos é uma forma de entretenimento que revigora os laços 

de amizade, parcerias e exercita regras de reconhecimento e lealdade das pessoas que fazem 

parte, garantindo a permanência da rede.  

 Além disso, foi importante compreender que o circuito de vaquejada configura um 

‘lugar de intermediação’ e de ‘disputas’, bastante marcadas por questões de gênero (o que é ser 

homem/mulher) e de classe (detentores dos meios de produção-donos dos parques, fazendeiros 

e as pessoas que trabalham no evento como comerciantes, secretários e alguns vaqueiros). Por 

exemplo: as mulheres que iam apenas para ‘ver os homens correr na pista e ficavam a comentar 

sobre as características físicas do vaqueiro. Há também, aquelas que iam para ver o marido, há 

aqueles vaqueiros que participavam do evento, apenas para ‘uma prática alternativa de lazer’ e 

para ‘beber’; aqueles que iam para ‘correr e ganhar um extra’ e, ao fazê-lo, consolida seu 

trabalho; aquele que exige ‘seriedade’ e ‘rendimento’ e não abre mão das ‘amizades’, das 

‘gozações’; aquela que vai para se divertir, aqueles que é alvo de divertidas-violentas 
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jocosidades que dizem sobre como deve ser um vaqueiro de verdade. Nessa lógica do lazer 

como lugar de intermediação, não nos restou dúvidas que as posições, as permanências e as 

circulações das pessoas nos/pelos espaços se relacionavam com outras questões da vida dessas 

pessoas (gênero, trabalho, amizades, parcerias, saúde). Isso reforça o entendimento de que o 

lazer não pode ser tomado como uma dimensão da vida à parte e deslocada das questões sociais 

que envolve os indivíduos. 

Portanto, o conjunto de atividades que constitui o lazer consiste em atividades realizadas 

em espaços/tempos nos quais os indivíduos estão livres do trabalho e de outras obrigações e, 

apesar de inúmeros constrangimentos, ocorrem de acordo com as suas possibilidades de 

escolhas. Mesmo que essas práticas sejam, na maioria das vezes, observadas (e mesmo vividas) 

na perspectiva do entretenimento e de possibilidade de repouso, as pessoas que as desenvolvem 

e, portanto, se inserem nos processos de socialização pelos quais os indivíduos passam por toda 

a sua vida social. Portanto, a vaquejada é um espaço que mistura lazer e negócios.  

No que diz respeito a forma pela qual os atores sociais vivem esse lazer, não existe 

diferenciação entre os ciganos e os demais vaqueiros. Ambos nutrem a paixão por cavalos, mas 

no caso dos vaqueiros, esses relataram gostar desse animal, porque foram criados no universo 

rural, possuindo histórias e memórias desse local.  No caso da equipe cigana, a questão do 

sangue é apontada por Rosicélio para explicar a escolha pela vaquejada, o cigano fala que seus 

tios gostavam, que seu pai por ter se inserido e passado a viver com uma cigana também 

gostava, então ele atribui ao “sangue cigano” o gosto pela vaquejada.  

Se não existe diferenciação entre vaqueiros e ciganos nesse ambiente, como é possível 

a vaquejada ser um local pelo qual os ciganos conseguem reelaborar sua identidade frente aos 

não ciganos? Rosicélio relata que se considera cigano porque possui o “sangue cigano” da sua 

mãe e porque sua família foi praticante do nomadismo, apontando essas duas características 

como demarcadoras de uma identidade cigana. Além disso, ele também aponta que o fato de 

gostar de animais, natureza e festa também é algo especifico do “ser cigano”. Conforme foi 

visto, a vaquejada é o lugar pelo qual os ciganos conseguem unir, natureza, animais e festa. 

Apesar de não viverem em ranchos juntos com demais ciganos e por estarem situados em um 

ambiente urbano, a vaquejada é o local onde a equipe cigana consegue viver sua identidade, 

seja com a participação no circuito de vaquejada, nos negócios, nas trocas econômicas, como 

também nas festas, nas diversões e nas competições discursivamente. 

Nessa direção, parto do pressuposto que a equipe cigana reelabora sua identidade a partir 

do discurso da memória que evoca o nomadismo, do sangue e da inserção na vaquejada, 

podendo aliar nesse local alguns prazeres que eles gostam, quais sejam: animais, natureza, 
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negócios e festa, ou seja, sendo a vaquejada então um negócio de família. Além do mais, a 

vaquejada é o lugar do encontros e reencontros em que o cigano pode estar perto do seu filho, 

seu sobrinho, dos amigos e dos seus familiares, podendo assim beber e comer juntos, sem está 

na correria das atividades urbanas. Para o cigano, a vaquejada e a própria fazenda Mainá 

Targino proporcionam esses momentos de confraternização entre eles.  

 

Figura 19 – Integrantes do grupo cigano: Célio cigano, Breno Cigano e Layon cigano 

 

Fonte: arquivo pessoal de Layon Cigano (2017). 
 

2.3 FAZENDA DR. MAINÁ TARGINO: um projeto de vida 

 

A história dos Targino Cavalcanti, desde a década de 1970, foi marcada pela compra de 

terras, como as fazendas São José e Alvorada localizadas no Ingá e em Campina Grande-PB, 

respectivamente. É interessante notar que a família sempre se identificou com o universo rural, 

segundo os relatos de Rosicélio, quando arranchavam nas fazendas, cantavam e dançavam ao 

redor de fogueiras, faziam corridas com burros, negociavam, conversavam e brincavam. Logo, 

as formas de vida e a hospitalidade encontradas no campo e os prazeres rurais eram coisas que 

a cidade não oferecia da mesma forma. Quando os ciganos procuravam se estabelecerem em 

fazendas na região de Campina Grande, o que importava na verdade, era articular amizades e 
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fazer com que o lugar de moradia se tornasse um espaço que lembrasse a vida de andanças 

“arranchando” de fazenda em fazenda, a fim de também permitir a realização de uma prática 

social constante para o grupo.  

Segundo Batista (2015, p,157), apesar de a vida de andanças de alegrias, da cigana  

Joadiva, ela anseava casar-se com um não cigano, para parar de andar. Segundo o relato, 

Joadiva não tinha o desejo de casar-se com cigano por dois motivos. Um deles era a questão de 

“mostrar os panos”36 e o outro era o fato de que ela queria “parar de andar”, e o casamento com 

cigano não lhe permitiria seguir outro caminho, então, ela casou-se mesmo sem a autorização 

dos seus pais com um não-cigano (Francisco, mais conhecido como Lourival) e foi morar no 

Rio Grande do Norte. Ela não precisou fugir para casar-se, porém, por não ter tido a autorização, 

não teve festa em seu casamento e não recebeu as bênçãos dos pais. Além do mais, quando do 

falecimento do pai, os irmãos receberam heranças, de variadas formas, entretanto ela nada 

ganhou por ter desviado o caminho do casamento com um cigano. 

Para Ferrari (2010), o casamento cigano é um momento de inflexão na vida de um calon. 

É como se o casamento fizesse convergir e magnificasse todas as questões que envolvem o 

fazer-se calon. Embora não haja nenhuma regra para casamentos, há uma preferência dos pais 

por casamentos de “casa” entre primos de primeiro e segundo grau. O casamento ideal é, 

portanto, entre um primo e sua prima virgem. A virgindade é importante e se insere no universo 

ideal da vergonha como um valor a ser mostrado para todos por meio da “prova”, o tecido 

branco manchado na noite de núpcias. A festa de casamento celebra o ideal calon de 

relacionalidade envolvido pelo valor da vergonha. 

Segundo Batista (2015), quem fez o casamento da cigana Joadiva com o não-cigano 

Lourival, foi o seu irmão Bitó, ela casou na igreja de Brejo de Areia, passou a lua de mel em 

um hotel em Campina Grande e, logo após, seguiu para o Rio Grande do Norte. Joadiva casou-

se com 24 anos de idade e, na época, já era considerada velha pelos ciganos para casar. Era a 

única filha mulher do cigano Neco, sendo uma moça bonita e que passou muito tempo 

trabalhando para os seus irmãos, lavando e passando.  

Os filhos do matrimônio de Joadiva e Lourival são considerados meio-ciganos por ter o 

sangue cigano em um só lado. Lourival Nóbrega era um não-cigano bastante conhecido na 

região do sertão paraibano. Os filhos desse matrimônio são: Mainá Targino, Iremar Targino, 

Marinalda Targino, Marinaldo Targino, Manoel Targino Nóbrega e Rosicélio Targino Nóbrega. 

                                                           
36 Mostrar os panos, indica uma prática comum entre as ciganas que se casam virgens, mostrando os panos sujos 

de sangue, indicando que a moça era virgem no momento da noite de núpcias.  
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Figura 20 – Cigana Joadiva, mais conhecida como cigana Diva, mãe de Rosicélio 

 
Fonte: Diário da Borborema, 19 de julho de 1981. 

 

 Sulpino (1999, p, 73) aponta algumas classificações que definem melhor essa questão 

de “cigano legítimo”, “meio cigano”, “quase cigano”. As classificações “cigano legítimo” 

“completo” ou “totalmente cigano” são expressões que indicam ser filho de pai e mãe ciganos, 

o que implica em ter avós também ciganos e que significa “ter o sangue pelos dois lados”; 

assim, o “sangue” simboliza o “legítimo pertencimento”, ligado à descendência bilateral. A 

classificação “meio cigano” significa “ter o sangue cigano por apenas um dos lados”, o que 

indica o reconhecimento da existência dos casamentos mistos, que se liga à ideia de mistura de 

sangues, como é o caso de Rosicélio e seus irmãos; mas o fato de “ter nascido e se criado no 

meio cigano” também recebe importância, pois a socialização é extremamente significativa nas 

atribuições de parentesco e no reconhecimento ao pertencimento coletivo. E por fim, a 

classificação “quase cigano” diz respeito as pessoas que entram no grupo através de uniões 

matrimoniais, também fazem parte do universo simbólico da comunidade, sendo classificadas 

não como jurons ou jurins, mas como “quase ciganas”; este é o caso de muitas mulheres que 

se casaram com ciganos e passaram a residir junto à família do seu marido. 

Tendo em vista que Joadiva, a matriarca dessa família, se casou com um não cigano, 

todos os seus filhos são considerados meio ciganos. Layon e Brenno também são meio ciganos 

já que os seus pais se casaram com mulheres não ciganas.  No cenário que observei, a 

classificação meio cigano é presente e é uma categoria atribuída pelos próprios atores, e não 

minha enquanto pesquisadora.  
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Para alguns autores como Moonen (1994), a existência de casamentos entre ciganos e 

não-ciganos representa indícios desta “perda” da identidade cultural entre os ciganos. Na 

acepção do autor, a cultura é pensada como algo que pode ser perdido com o contato ou 

influências de outros grupos sociais. Ao considerar a cultura enquanto substância acaba 

tomando a identidade cultural como algo definitivo, original ou estático, isto é, como algo que 

define os indivíduos de forma autêntica. Neste trabalho, não considero possível manter a ideia 

de grupo étnico formado por uma “tradição cultural”, estática, ou imutável, pois os grupos 

étnicos mostram-se persistentes existindo enquanto grupos diferenciados e portadores de 

formas organizacionais específicas.  

Apesar do avô de Rosicélio, capitão Neco, ter dinheiro, sua mãe, Dona Joadiva e o seu 

pai o não cigano Francisco Nóbrega tiveram uma trajetória de lutas e desafios para criar os seus 

filhos, e isso se deu pelo fato da cigana ter contraído matrimônio com um não cigano, não tendo 

herdado nada do seu pai. Assim, no seu relato, com os olhos cheios de lágrimas e bastante 

emocionado, o cigano enfatiza que sua família é de origem pobre e cigana, tendo adquirido 

forças e vencido na vida. O discurso do cigano se contradiz com o discurso do jornal que aponta, 

nesse caso os tios dele como agropecuaristas, que possuíam vários bens, sendo reconhecidos 

como ricos. Por outro lado, foi do interesse do cigano se distanciar, através dos seus relatos, de 

uma história de massacres e vinganças sobre seus antepassados.   

Sendo guiado pelos sentimentos implantados através das narrativas da sua mãe, de 

liberdade e gosto pela vida do campo, Rosicélio resolve, no ano de 2000, comprar terras na 

cidade de Assunção-PB, localizada na região do Cariri paraibano cerca de 103 km de distância 

de Campina Grande.  

 A trajetória da compra da fazenda inicia-se ainda quando Célio era um menino e 

acompanhava seu pai como capataz de fazenda. Nessa época, o seu pai vivia se deslocando, 

trabalhando de fazenda em fazenda. Tendo passando por diversas cidades e fazendas, Francisco 

ou mais conhecido como Lourival, tinha um sonho de comprar a fazenda que já havia 

trabalhado, que seria as terras localizadas na cidade de Assunção-PB. Rosicélio quando era 

criança, acompanhou seu pai nas suas idas à fazenda em Assunção e através disso construiu 

alguns laços de amizade no lugar.  

Segundo o relato, aos 22 anos de idade, o cigano começa a se inserir nas competições 

de vaquejada e, nesses eventos, o cigano foi construindo muitos laços de amizade que se 

tornaram duradouros, assim como boas relações com os moradores do entorno, o que lhe 

proporcionaram mais à frente montar seu parque de vaquejada. Para o cigano, as boas amizades 

e parcerias através dos contatos ajudam a ganhar descontos e facilitar os negócios. Para 
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Rosicélio, a vaquejada sempre esteve na sua vida, porque o seu pai e familiares sempre correram 

com “boi no mato”. Além do lazer proporcionado pela vaquejada, o cigano se tornou gerente 

de uma empresa de transportes, a UNILOG, o que lhe proporcionou articular-se para comprar 

a tão desejada terra que o seu falecido pai tanto desejava. 

 Em meados de 2003, Rosicélio tomou conhecimento por anúncios de jornais que as 

terras que ele tanto queria estavam a venda.  Para o cigano, a proprietária das terras não o 

informou da venda por acreditar que ele sendo filho de um empregado antigo na fazenda não 

teria condições de adquirir as propriedades. Porém, ao saber da nótica da venda, Célio entrou 

em contato com a proprietária,  já possuíndo o dinheiro para comprar as terras e pedindo a 

proprietária preferência na compra da propriedade. 

Porém, o cigano negociou com a proprietária para dar uma parte do dinheiro no ato e 

com mais sessenta dias entregar o restante e se ele não conseguisse a segunda parte, ela poderia 

vender a terra a outra pessoa e ficar com a metade do dinheiro que ele já havia dado. Passando-

se sessenta dias, Rosicélio havia conseguido todo o dinheiro da compra da terra. A proprietária 

foi à casa do cigano cercada de seguranças e com várias malas para então receber o dinheiro. E 

assim, foi feita a venda da terra. O Cigano relatou que na época teve de se desfazer de vários 

bens de forma bastante rápida para conseguir realizar o sonho do seu pai, que passou a ser um 

sonho dele também.  

 

Meus irmãos não têm fazenda, só eu. Rapaz, eu sempre gostei da vaquejada, 

aí eu pensei uma hora eu compro uma fazenda. Essa fazenda tem uma história, 

meu pai foi empregado dessa fazenda, a primeira escola que eu tive foi nessa 

fazenda. Aonde era um sonho do meu pai comprar essa fazenda. Em Itabira 

tem vários ciganos que corre. Meu pai era empregado dessa fazenda, a gente 

morava vizinho aqui, a primeira escola que tive na minha vida foi nessa 

fazenda. Sai daqui com 15 anos de idade e voltei com 35 anos, aonde era um 

sonho do meu pai ter essa fazenda. Meu pai não era cigano, era de família 

tradicional do sertão, minha mãe era cigana. (ROSICÉLIO TARGINO, 49 

anos, agosto de 2017, Assunção-PB). 
 

  

Depois de adquirir a fazenda, o cigano começou a criar bois e equinos, contratou pessoas 

para cuidar da terra e sempre quando podia nos finais de semana realizava eventos na fazenda 

como almoços de família e churrasco. No ano de 2013, Rosicélio resolve realizar a primeira 

vaquejada em suas terras que teve uma premiação total de 26,000,00, possuindo 46 senhas 

batida na categoria aberta e 56 senhas na categoria aspirante. O nome do parque é uma 

homenagem ao  seu irmão, Mainá Targino, já falecido e o único dos irmãos de Célio que estudou 

e se formou.  
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A partir desse momento, a vaquejada do parque Dr. Mainá Targino passou a ser 

realizada anualmente no mês de agosto. Em 2017, quando estava realizando a pesquisa de 

campo, a vaquejada ocorreu no período de 25 a 27 de agosto. O parque não possui 

arquibancadas, há apenas uma parte elevada de chão batido para quem deseja assistir à 

competição sob um melhor ângulo. A pista de competição possui as dimensões estruturais 

semelhantes as marcações da pista da vaquejada da AVACG. Também os responsáveis pela 

condução da vaquejada, como locutor, narrador, juiz, calzeiro, curraleiro, fiscal de pista, dentre 

outros componentes, que executam as mesmas funções das que foram vistas nas demais 

vaquejadas. A parte externa da competição é ampla para estacionar os caminhões, para utilizar 

como espaço para negociar cavalos e para estabelecer relações de sociabilidades entre 

familiares e amigos. 

O parque fica afastado da cidade, cerca de 15 km, cujo acesso é feito por meio de uma 

estrada de chão batido. Além disso, as condições de acesso ao parque são bastante precárias, 

estrada de barro e placas que indicam o caminho da fazenda feitas à mão pelos próprios 

organizadores do evento. 

 

Figura 21 – Indicação na estrada da vaquejada Mainá Targino em Assunção/PB 

 
Fonte: arquivo da pesquisadora (agosto de 2017). 

 

 

Na vaquejada, havia poucos vaqueiros, cerca de 80 senhas correram nessa vaquejada, 

segundo os próprios comerciantes, o movimento estava muito fraco.  
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Eu vim de longe e aqui não está dando nada. Tá difícil. A festa de padroeiro 

dá mais dinheiro. Eu vou até falar com o dono, porque não apurei nada, acho 

que ele não vai querer que eu pague, né? Né possível, né mia fia. Se hoje é 

sábado e não deu nada. Amanhã vai ser mais difícil (GERALDO 

FERNANDO, 57 anos). 

O primeiro ano foi muito bom aqui nesse parque, agora esse ano está fraco. 

Tem menos vaqueiro, menos movimento. O primeiro ano de corrida deu certo 

pra mim, agora eu tô achando esse mais fraco, em termo de vaqueiro de tudo. 

Os vaqueiros já trazem tudo, bebida, água, mineral, petisco, tira-gosto e isso 

não é muito bom para gente que é vendedor. Eles trazem a família toda para 

cozinhar pra eles. Vai chegar um ponto que a gente não vai ter condição de 

trabalhar. As despesas do dono também é muito grande, olha eles alugam boi, 

bota carro pipa, energia, ração para o gado e tratador. Muita gente está 

desistindo de fazer vaquejada, já deu muito lucro, agora não está dando mais 

não. Atualmente tá desse jeito, muito ruim.  (FRANCICLEIDE DE LIMA, 

Comerciante, agosto de 2017, Assunção-PB).  

 

 

Uma coisa é a falta de lucratividade para os comerciantes que pagam para estar 

vendendo suas mercadorias e outra coisa é a lucratividade como um todo para o dono do parque. 

Com base nas informações que tive acesso, através do secretário do evento, no ano da primeira 

vaquejada em 2013 houve um total de 102 senhas batidas, variando de acordo com as categorias 

profissional e armador, cada senha fica entre 150,00 a 250,00 reais, o que deu um rendimento 

para o dono do parque de cerca de 15.300,00. Na vaquejada do parque Mainá Targino de 2017, 

houve cerca de 80 senhas batidas, cada uma no valor de 150,00 a 200,00 (variando entre as 

categorias profissional e armador) o que deu um rendimento em torno de 12.000,00 reais. Desse 

valor apurado, ainda se tem a despesa que Rosicélio teve para realizar o evento, com base nos 

cálculos, seu lucro foi pequeno, mas não houve prejuízo, no sentido financeiro.  

A falta de rentabilidade para os comerciantes ocorre, porque a maioria dos vaqueiros 

levam em seus caminhões, sua alimentação e bebida, outros se deslocam para o centro da cidade 

para fazer suas refeições nos restaurantes e, muitas vezes, acabam não consumindo dos produtos 

comercializados dentro do parque. 
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Figura 22 – Foto das barracas em Assunção-PB. 

 
Fonte: arquivo da pesquisadora ( agosto de 2017). 

 

 Durante o dia, o movimento foi apenas dos vaqueiros e pessoas que iam correr. A noite, 

começou a chegar algumas pessoas da cidade para prestigiar o evento. Na noite do sábado, 

ocorreu a missa da vaquejada, acompanhada pelos donos do parque e o deputado estadual 

Antônio Mineral. Após a missa houve shows de bandas locais.  

 

Figura 23 – Parque Dr. Mainá Targino em Assunção-PB 

 
Fonte: arquivo da pesquisadora (agosto de 2017). 
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Figura 24 – Pista de vaquejada do parque Dr. Mainá Targino em Assunção-PB 

 
Fonte: arquivo da pesquisadora (agosto de 2017). 

 

O parque Dr. Mainá Targino possui cerca de 200 cabeças de gado, sendo gado nelore 

misturado com o gado holandês. Para o cigano, essa mistura é importante para ter um gado mais 

resistente por conta da seca. O gado do cigano corre anualmente na vaquejada. Para a edição de 

2017, o cigano alugou alguns bois para correr, já que o gado disponível não era suficiente. Com 

base na observação e no relato, temos um parque de vaquejada com bois que não se encaixa em 

um empreendimento grandioso. Podemos dizer que o cigano detém posses que permitem 

classificá-lo como pertencente a uma família cigana “rica” que se distingue em termos 

econômicos de outras famílias ciganas que encontramos em “ranchos” como os de Sousa, 

Condado, Patos, dentre outros.  

Nesse cenário, a categoria riqueza está em relação aos demais ciganos localizados no 

sertão paraibano. A noção de riqueza para os ciganos é ter uma fazenda (uma terra) ou seja, ter 

um pasto para criar animais, ter um meio de locomoção e meios para viver bem, através de 

muita comida e bebida.  Por isso, ao nos encontrarmos com outros ciganos nas pesquisas de 

graduação, como os ciganos de Sousa e Patos, esses sempre relataram a existência de “ciganos 

ricos em Campina Grande-PB”, porque esses possuem pasto para criar animais, meios de 

locomoção e de sobrevivência estáveis. Apesar dos avó e tios de Rosicélio terem muitas posses 

e serem considerados “ciganos ricos”, a mãe de Célio, não herdou bens do seu pai, teve que 

batalhar junto com seu marido para criar seus filhos. Rosicélio asseverou em vários momentos 

que sua trajetória pessoal foi marcada pela pobreza, mas que lutou, se tornou gerente de uma 
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empresa de transportes, onde adquiriu boas condições financeiras o que lhe garante atualmente 

estabilidade econômica. 

  

Figura 25 – Pasto dos bois no parque Dr. Mainá Targino em Assunção-PB 

 
Fonte: arquivo da pesquisadora (agosto de 2017). 

 

A ascensão econômica do cigano se deu no ambiente urbano. Foi na cidade que ele 

conseguiu ser gerente de uma empresa e que possibilitou adquirir alguns bens como automóvel 

e moradia, porém os seus projetos de vida apresentados a mim, estão ligados a um universo 

rural, como foi o caso, da compra da fazenda, aquisição de cavalos de raça, diversão e festas 

regadas a bebidas e comidas, bem como a projeção do seu filho e sobrinho enquanto vaqueiros 

de vaquejada. Para o cigano, ter terras para criar o gado significa ter riqueza. Sobre esse aspecto, 

ele afirmou: “tem muito cigano que tem gado, mas não tem pasto, eu graças a Deus tenho”. 

Assim, pode-se depreender que o ambiente urbano garantiu ascensão econômica e boas relações 

de amizades que lhe possibilitaram realizar alguns projetos de vida ligados ao universo rural.  

Segundo Velho (2003), os projetos de vida não são elaborados apenas por fatores 

psicológicos do indivíduo, mas são elaborados e construídos em função de experiências 

socioculturais de vivências e interações interpretadas. O projeto não é um fenômeno puramente 

interno, subjetivo, mas é formulado e é elaborado dentro de um campo de possibilidades, 

circunscrito histórica e culturalmente, tanto em termos da própria noção de indivíduo como dos 

temas, prioridades e paradigmas culturais existentes. A própria trajetória de Rosicélio junto ao 

ambiente rural com o seu pai na fazenda e, posteriormente, quando passou a correr em 

vaquejadas, o possibilitaram elaborar o projeto de vida de construir um parque de vaquejada. A 
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vaquejada de Rosicélio, não é uma vaquejada-espetáculo, mas já lhe garante uma boa 

divulgação através do boca a boca e boas negociações em sua rede de amizades.  

A ideia de projeto diz respeito a uma conduta organizada para atingir finalidades 

específicas. Segundo Velho (2003), para traçar seu projeto, o sujeito se utiliza da dimensão da 

memória, de modo a considerar não somente a ação do presente, como também as significações 

impressas nos acontecimentos passados. Sendo o passado descontínuo, a memória, que também 

constitui a idealização de um projeto, é uma construção posterior, a partir do significado que o 

sujeito confere aos acontecimentos. As memórias relatadas pela mãe de Rosicélio e contada a 

ele e a seus irmãos, assim como a história dos seus tios Clovis e Bitó que foram donos de 

grandes propriedades de terra na região de Campina Grande, foram importantes para o cigano 

construir o seu projeto de vida e atribuir a ele um significado de tal modo relevante.  

Para o cigano, participar da vaquejada, além de ser um lazer, traz a possibilidade de 

ganhar dinheiro. Para quem gosta de cavalos e criar animais, fazer vaquejada é a saída para 

manter esses animais e possuir uma renda extra. Sem a vaquejada, os bois continuariam sendo 

abatidos no matadouro, mas os cavalos, questiona o cigano, o que seria feito desses animais? 

Com base no relato e na minha observação, apreende-se que possuir cavalo é uma paixão, 

porém é uma paixão cara, que requer dinheiro e investimento, então a vaquejada é a saída, para 

manter sua paixão37 e ainda ganhar dinheiro através das competições, apostas e circuitos. 

  Apesar de Velho (2003) colocar como um de seus objetivos o resgate de uma possível 

margem de manobra e iniciativa dos atores sociais envolvidos, entendendo os atores como não 

só reprodutores, mas capazes de reinventar a vida social, eles não são indivíduos-sujeitos em 

sua plenitude, pois também “são empurrados por forças e circunstâncias que têm de enfrentar e 

procurar dar conta” (VELHO, 2003, p. 45). Por mais que exista a capacidade de escolha, ela 

estará ancorada em um conjunto mais abrangente de valores e representações sociais. Os 

projetos individuais sempre interagem com outros dentro de um campo de possibilidades. Não 

operam num vácuo, mas a partir de premissas e paradigmas culturais compartilhados por 

universos específicos. O projeto, portanto, sendo passível de transformação, torna-se único ao 

sujeito: uma caracterização de sua individualidade, uma orientação no percurso por entre 

campos de possibilidades e, enfim, o instrumento básico de negociação da realidade. 

                                                           
37 Sendo uma paixão para muitos ciganos e vaqueiros, o mercado de cavalos, só tem continua crescendo e se tornou 

um dos mercados mais lucrativos dentro do agronegócio. “Segundo a ABCCMM – Associação Brasileira dos 

Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador – o setor fatura aproximadamente 16 bilhões de reais por ano, 

emprega 3 milhões de pessoas e cresceu 12% em apenas 10 anos. A perspectiva é de que o mercado nacional 

permaneça aquecido". Disponível em: <https://www.comprerural.com/mercado-de-cavalos-cresce-e-gera-r-16-

bilhoes-no-ano/>. Acesso em: 02 abr. 2018 ás 16:34.  

https://www.comprerural.com/mercado-de-cavalos-cresce-e-gera-r-16-bilhoes-no-ano/
https://www.comprerural.com/mercado-de-cavalos-cresce-e-gera-r-16-bilhoes-no-ano/
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Os ciganos ao construírem um projeto de vida, ligado ao universo rural, que lhe garantiu 

a posse de gado, parque de vaquejada e caminhão, também passaram a incorporar uma moda 

específica para alinhar ao seu projeto de vida, mais conhecida como moda country. O country 

é um modo de se vestir e que comporta também movimentos corporais e gestuais todos pautados 

pela temática rural.  

Esse modo de se vestir e de se apresentar diante das demais pessoas, iniciou-se ainda na 

época das apartações, os vaqueiros usavam o gibão de couro, chapéu de couro, as luvas sobre 

as mãos, a perneira sobre as pernas, esses acessórios constituíam a dimensão do vaqueiro rústico 

bruto e heroico. Essas vestimentas tinham uma utilidade para a lida no trabalho de campo. Hoje, 

os vaqueiros de vaquejada continuam utilizando alguns desses acessórios não por utilidade, mas 

para atender ao aspecto estético da competição, sendo mais um meio de representar um papel, 

um status, ou ainda uma performance. Os ciganos também se vestem atendendo ao padrão da 

moda country e no caso desses não só a sua vestimenta como também a forma como se 

apresentam em suas redes sociais segue esse mesmo estilo e modo de ser.  

A moda country é muito pertinente para o cenário da vaquejada, mas essa integração 

não se dá apenas na vaquejada e com os ciganos estudados, mas é uma realidade presente no 

universo dos calons, conforme aponta Ferrari (2010, p. 108), 

 

Os Calon estão plenamente integrados “na moda” country. Eles escutam e 

tocam música sertaneja; usam esse visual vaqueiro, incluindo o celular e a 

grande fivela do cinto; frequentam rodeios, têm bom conhecimento sobre 

cavalos. Como os “brasileiros” da região, adotam novas tendências, e 

participam do movimento cultural local. Vemos num caso particular como se 

dá a continuidade entre hábitos ciganos e locais, sem que se assume a 

anterioridade de um sobre o outro. Nesse exemplo, fica claro que os Calon não 

“adotaram hábitos dos brasileiros”, eles os adotaram como os brasileiros.  

 

 A temática rural, além de ser vivida pelos meus interlocutores, foi tematizada pelos 

ciganos em suas redes sociais. Observei fotos de animais, fotos em pistas de vaquejada, fotos 

em matas e próximo a natureza, essas fotos eram acompanhadas por legendas que retratam o 

apego ao cotidiano rural e natureza. 
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Figura 26 – Layon e seu cavalo Mustang 

 
Fonte: arquivo de Layon Nóbrega (2017). 

 

A legenda da foto ressalta todo um cotidiano marcado pelo tema rural, quando se fala 

“boto a cela no cavalo... e vou tocando minha vida gado”. Mostra o gosto que o cigano tem em 

está próximo a natureza. A foto não é só um momento, ou pose para ser postada, com base nas 

observações feitas, esse cotidiano faz mais parte da vida do cigano do que qualquer outro lugar 

ligado a vida urbana. 

Figura 27 – Cigano Layon 

 
Fonte: arquivo de Layon (2017). 
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Outras fotos retratam a performance do cavalo e do vaqueiro nas competições ocorridas. 

Além disso, todas as fotos recebem muitos comentários elogiando o “ciganinho bom de 

vaquejada”. Para Barbosa (2006), os elogios recebidos são incorporados de tal forma pelo 

vaqueiro, que esse começa a devolvê-lo com manobras cada vez mais performáticas, assumindo 

para o seu corpo o que é atribuído ao cavalo, “tornando-se assim um único ser homem/cavalo, 

lembrando a figura de um centauro” (BARBOSA, 2006, p. 76). 

 

Figura 28 – Performance dos vaqueiros ciganos 

 
Fonte: arquivo de Layon (2018). 

 

 

Durante a vaquejada, todas as atenções se voltam para o cavalo. Nesse sentido, ofender 

ou elogiar o cavalo é a mesma coisa de estar cometendo tais atos com o próprio vaqueiro. As 

ofensas que parecem ser mais pesadas contra um cavalo são aquelas de valor estético. Quando 

um cavalo é elogiado por seu porte, pela formação de seus músculos, pelo tamanho da cabeça, 

por uma série de pontos considerados importantes na definição da beleza do animal, o vaqueiro 

sente como se o elogio fosse para ele. Logo, é como se o cavalo e o vaqueiro fossem a mesma 

pessoa.  

Nota-se, através da fala, que é do interesse do vaqueiro fazer uma boa performance na 

pista para então receber elogios em suas redes sociais. Logo, através da vaquejada, o vaqueiro 

produz conteúdo para ser consumido para seu público, que em geral são as mulheres e seus 

amigos. 

Vale a pena destacar que, durante as vaquejadas assistidas, todas foram televisionadas 

no portal da vaquejada, e muitas postadas ao vivo no instagran. Percebi a importância da mídia, 
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não como uma criadora, mas sim como um veículo que tornou pública a vaquejada, difundiu-

a, explorou-a, transformou-a em um produto/ mercadoria. É através da mídia que as vaquejadas 

são divulgadas para um público mais amplo, o que leva a divulgação das bandas de forró e o 

local pelo qual o vaqueiro pode iniciar sua carreira de sucesso. Assim, a mídia constitui um 

elemento importante para o sucesso do projeto de vida desses ciganos. 

Além da mídia transformar a própria vaquejada em uma mercadoria, os vaqueiros e 

ciganos lançam conteúdos em suas redes sociais para o grande público, o evento em si, também 

propicia o consumo de alguns bens, como cavalos, terras, ração, em algumas vaquejadas até 

vestimentas e acessórios. O público que consome esses bens são pessoas que gostam e curtem 

a vaquejada, e que se identificam com o universo rural e country.  

Miller (2007) trabalha com a perspectiva da cultura material, que deve ser entendida a 

partir da finalidade e do sentido que os objetos têm para o povo numa dada cultura. Logo, a 

cultura material compreende os bens que possuem um sentido e objetivo culturais. Por outro 

lado, possuir terras, criar animais, dar escolaridade aos seus filhos e possuir estabilidade 

financeira, permite aos ciganos dessa família manter uma fronteira entre eles e os demais 

ciganos que se localizam no sertão da Paraíba. Essas características constituem especificidades 

e formas de se manter distinto em relação aos demais ciganos. Os ciganos poderiam ter uma 

casa na praia, uma lancha, dentre outras coisas, mas preferiram um lazer ligado ao universo 

rural, pois esses possuem um significado para esta equipe. Todos os bens adquiridos pelos 

ciganos não reforçam uma lógica de assimilação ao mundo da sociedade envolvente, mas 

reforçam valores culturais específicos marcado pela vida simples, o apego aos animais e a 

família. 

Portanto, a concretização do projeto de vida dos ciganos expressam valores culturais 

compartilhados e são instrumentos na definição no modo pelo qual esse “equipe cigana” se 

apresenta para a sociedade envolvente. O projeto dos ciganos não pode ser reduzido a razões 

econômicas e financeiras, mas um processo pelo qual estão presentes entre outras coisas, 

desejos, sonhos, demandas, sacrifícios e conhecimentos.  

Além do projeto de comprar terras, ficar próximo a natureza e fazer a vaquejada, existiu 

por parte da família Targino e também dos pais de Célio, um projeto de escolarização dos filhos, 

este projeto não está desarticulado da história de vida e valores desse grupo, mas pelo contrário, 

os bens se tornaram imprescindíveis que os ciganos possuíssem um bom nível de estudo para 

cuidar desses bens, como também possibilitar uma boa articulação com as melhores amizades.   

Layon e Brenno estudam, acho muito importante saber falar bem e ter uma 

formação, mas aqui no meio da vaquejada, eles aprendem a cuidar dos 
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animais, administrar uma terra, a negociar animais e terra.  Eu admiro muito 

quem estuda, eu estudei graças a minha mãe e meu pai. Meu pai e minha mãe 

tiveram grandes dificuldade para colocar os filhos na escola. Minha mãe não 

andava mais como cigana, depois que casou com meu pai, mas o meu pai 

trabalhava como uma espécie de administrador de fazendas, então ele acabava 

andando por diversas cidades, saindo de uma fazenda para outra, e isso 

prejudicou o andamento escolar da gente. A gente tinha que andar quilômetros 

para conseguir chegar em alguma escola e mesmo assim meu irmão Mainá 

com todas as dificuldades conseguiu se formar. E os outros também se 

formaram e todo nós temos nosso emprego promissor. Meu pai sempre me 

ensinou a trabalhar e ele nos dizia: “Trabalhe assim! Trabalhe na linha que 

toda vida você tem dinheiro” (ROSICÉLIO TARGINO, 49 anos, 2017).  

 

 

Estudar sempre foi um valor importante para essa família. Rosicélio aponta que sua mãe 

e seu pai não andavam como ciganos, mas seu pai, por trabalhar em fazendas, estava sempre se 

deslocando de um lugar a outro, e sua mãe, na maioria das vezes, ficava sozinha com as 

crianças, já que ele precisava se ausentar. Joadiva chegou a contratar uma professora particular 

para que as crianças não tivessem dificuldades nos estudos. O cigano também aponta que além 

do estudo, estar no parque de vaquejada, com seu filho e seu sobrinho, é importante, além do 

auxílio deles com as atividades da própria lida com o campo, eles também estão apreendendo 

alguns valores que não são passados na escola, nem tão pouco na faculdade.   

 

Desde os 15 anos que eu corro. Desde quando eu era criança que meu pai tinha 

fazenda aí eu fui inserido nesse meio, mesmo sem querer acabei gostando de 

vaquejada, cavalo e de boi. A melhor sensação é a adrenalina de quando o boi 

sai, é a emoção que eu só encontro aqui na vaquejada. Antes de entrar a gente 

vê o tamanho do boi, do rabo. É importante ter uma noção do boi, saber se o 

boi tem ponto, para saber a melhor forma de correr o boi. Eu sempre corro 

com parceiros diferentes, mas geralmente eu corro com meu primo e meu pai. 

Eu acho melhor puxar o boi, tem mais emoção. Esteira tem muita 

responsabilidade por que você ajudando alguém e se você não fizer direito a 

culpa vem pra cima de você, tem uma pressão em cima do esteira. Existe uma 

parceria entre a família, nesse ambiente da vaquejada. É muito gratificante 

correr com pessoas tão próximas. Meu pai sempre correu nas vaquejadas, mas 

não tinha nenhuma equipe, mais quando eu e meu primo crescemos, 

começamos a competir, aí a gente formou esse grupo. E o melhor que é todo 

mundo da família (LAYON NÓBREGA, 22 anos, 2017). 

 

 

Para o meu interlocutor, a vaquejada proporciona momentos de adrenalina, excitação 

que ele não encontra em outros lugares, a vaquejada nesse sentido, proporciona prazer para 

esses indivíduos, dando-lhe a oportunidade de fazer xingamentos, chamar palavrões com os 

colegas, ingerir bebidas alcoólicas, relações sexuais e namoro. Segundo Elias e Dunning (1992, 

p. 128) nos momentos de lazer os indivíduos estão em busca de excitação. A excitação é uma 

forma de procurar alívio da repressão social.  
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Ela acontece no tempo livre ou no lazer. Neste caso, o lazer é definido como o processo 

amplo de criação de laços sociais e interdependência, diferente, por exemplo, do mundo das 

obrigações sociais como escola, trabalho, família e religião onde ocorre a repressão. No lazer, 

as formas de relação não são sistematizadas ou definidas de antemão como no trabalho. Existe 

no lazer uma articulação dos laços sociais que passa pela esfera do gostar, desgostar, amar, 

odiar. No tempo livre, são permitidas sensações que o mundo das obrigações não aceita, por 

isso, a sua importância no processo civilizatório. A permissão e expressão destas sensações 

levam o indivíduo a ser o agente principal nos momentos de lazer. Enquanto no mundo das 

obrigações as convenções sociais subestimam a capacidade do agente social, criando uma série 

de ações morais e clichês, no mundo do lazer o sujeito se desvincula dessa moral totalitária para 

uma moral "um pouco menos regrada", onde vamos encontrar, por exemplo, a permissão de 

xingamentos em jogos, o uso de roupas sensuais, o consumo de bebidas alcoólicas, o flerte, as 

relações sexuais e a compra de produtos.  Todas estas ações afastam por alguns instantes o peso 

de viver numa sociedade moralizante. 

Para a generalização das normas os indivíduos necessitam reprimir desejos e sonhos, a 

fim de construírem uma sociedade com leis e regras morais superiores. Uma sociedade na qual 

exista o respeito ao outro, igualdade de oportunidades, democracia e liberdade de expressão 

precisa que seus integrantes reprimam seus atos violentos e confiem cegamente nas regras 

coletivas e na justiça estatal, para viverem em harmonia e solidariedade. Para que cada 

indivíduo, cidadão ou súdito consiga incorporar as regras e, assim, viverem em harmonia, existe 

um custo social e pessoal. Além do papel da escola, da função das diferentes Igrejas (católicas, 

judaicas e protestantes), do papel do Estado como concentrador e distribuidor, através das leis, 

dessa moral, eles também discutiram o papel das atividades de lazer na formação e incorporação 

dessa moral coletiva. É no momento de lazer que os autores acreditam encontrar a explicação 

dos motivos da existência das guerras de torcidas, dos xingamentos em jogos diversos, da 

função sexual, das peças de teatro, dos filmes e dos shows como momento de explosão de 

sentimentos diversos. O lazer tem como função a liberalização de atos reprimidos pela 

incorporação dessa moral estatal dominante. 

No estádio de futebol, são permitidas explosões fortes e apaixonadas, que seriam 

reprimidas pelo controle social em outros espaços. Neste caso, Elias e Dunning afirmam que os 

momentos de lazer, ou de explosão das pulsões, não podem abalar o processo civilizador das 

sociedades complexas, porque o próprio momento de exteriorização das repressões é uma 

construção deste processo. De maneira geral, eles partem da ideia que a busca da excitação é 

uma necessidade social e faz parte da formação das sociedades complexas. Neste sentido, o 
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lazer é um facilitador para a incorporação das normas, porque se não houvesse o aliviamento 

das repressões ocorreria uma implosão interna, uma neurose coletiva, que levaria a uma 

instabilidade social muito mais ampla. Por isso a necessidade do lazer. 

Além dos momentos de lazer e da busca para extravasar certas emoções, na vaquejada, 

os ciganos mais jovens aprendem como ser homem, como ser cigano, sendo vaqueiro. E esses 

são alguns valores que são passados de pai para filho. Ao questionar Rosicélio sobre a sensação 

de ver seu filho na arena, ele me respondeu que sente o maior orgulho e afirmou:  

 

Eu comprei um carro e dei de presente a ele, Layon não se manifestou nas 

redes sociais, não fez festa, mas quando dei de presente a ele o Mustang 

(cavalo), ele fez uma postagem no instagran e adorou o presente. Meu filho 

prefere ir para o sítio ficar com os cavalos ao invés de ir veranear em João 

Pessoa38, eu gosto disso porque no sítio ele está perto de mim, sobre a minha 

proteção, na praia pode aparecer outras coisas que fogem do meu controle 

(ROSICÉLIO, 2017). 

 

Para essa família, a educação vai além da escolarização, sendo a educação do lar, muito 

mais importante, que qualquer outra, pois foi através dos valores que seu pai e sua mãe lhe 

passaram os valores do trabalho e da honra para se chegar a um homem vencedor. Para os 

ciganos, a concepção de se educar é a de se preparar para a vida. E, para eles, não há melhor 

educador do que a família. Para eles, a família é um bem importante pelo qual se apreende 

valores que vão caminhar com o indivíduo para o resto da vida. Logo, a ideia de projeto para 

esses atores não tem apenas relação com uma ascensão social, mas também tem uma relação 

muito forte com a perpetuação de valores que retratam a história e memória do grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Layon e Rosicélio - Pai e filho 

                                                           
38 A classe média de Campina Grande, tem o costume de passar o mês de janeiro veraneando na cidade de João 

Pessoa.  
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Fonte: arquivo de Layon (2017). 

 

2.4 CAVALOS E CIGANOS 

 

A participação dos ciganos na vaquejada permite pensar sobre a sua afinidade com os 

animais. Ao longo da pesquisa, percebi que existe uma relação muito próxima dos ciganos e 

dos cavalos, em algumas falas, ficou nítido que o cavalo era considerado um membro da família. 

É com base nisso, que pesquisei não só na antropologia, como também na história a convivência 

que os ciganos tiveram com os cavalos e o que essa relação vem refletindo no modo pelo qual 

os ciganos articulam a sua identidade. É importante enfatizar que a afinidade com os animais, 

não é algo especifico dos ciganos, mas também é algo recorrente entre os demais vaqueiros não 

ciganos e pessoas que lidam com esse esporte. 

Segundo Ferrari (2010) e Moonen (1999), desde o período das andanças no século XIX, 

os ciganos faziam do cavalo, burro ou jumento um meio de transporte para locomoção. Há 

registros historiográficos que datam do XIX, os quais apontam os ciganos como barganhista de 

cavalos e bestas. Além de serem acusados de negociar animais roubados, pesava sobre eles a 

acusação de embusteiros, ao transformarem pangarés em vistosos cavalos de raça e 

convencerem os compradores de que o eram. Os ciganos conjugaram esta ocupação com a 

negociação de escravos, comprados ou permutados, principalmente, nos mercados da Corte. 

Algumas trapaças devem ter realmente ocorrido no mencionado comércio, não porque os 

negociantes fossem ciganos, mas porque tal atividade proporcionava muitas possibilidades para 

enganos. 

Saint-Hilaire (1976) apud Ferrari (2002) registrou que Mogi-Guaçu (cidade 

relativamente próxima ao limite com Minas Gerais), durante quase todo o século XIX, 
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funcionou o maior centro de comércio de muares trazidos dos pampas. Uma vez que a maioria 

dos animais vendidos em Sorocaba eram chucros, é bem provável que os ciganos tenham se 

destacado como amansadores, já que tinham também uma longa tradição neste trabalho. A 

barganha com animais era feita a partir da troca de qualquer objeto (espingarda, tacho de cobre, 

tecido, etc.), ou mesmo por outros animais. Fundamental para o barganhista cigano era a 

"volta", ou seja, a importância em dinheiro ou não que "equiparava" o valor dos bens 

negociados. E o seu lucro, consistia nisso. 

Identificados como desonestos, os barganhistas eram vistos pela população em geral, 

com desconfiança, principalmente se fossem ciganos. Os ciganos se utilizavam de tal façanha, 

pois ao se assumir realizando os seus deslocamentos era indispensável à compra e venda de 

bons cavalos. Se o comércio é uma das atividades possíveis para sobreviver na vida nômade, o 

comércio de cavalos parece sua forma ideal, pois o produto é ele próprio parte da estratégia de 

deslocamento dos ciganos. 

Segundo Ferrari (2002), o conhecimento dos ciganos com os animais ainda é um dado 

relevante que reaparece com vigor na bibliografia brasileira dos viajantes. Além de transporte, 

o cavalo ajusta-se bem às atividades dos ciganos de comércio, presente até mesmo em 

espetáculos circenses. Alguns dos viajantes, do século XIX no Brasil, fizeram interessantes 

anotações, como a do inglês nascido em Portugal, Henry Koster, que viveu em Pernambuco de 

1809 a 1815, onde ouviu falar sobre o assunto: 

 

São muito falados para que se possa esquecer os ciganos. Descreveram-nos 

como homens de pele amorenada, feições que lembram os brancos, bem feitos 

e robustos. Vão errando, de lugar em lugar, em grupos de homens, e mulheres 

e crianças, permutando, comprando e vendendo cavalos e ninharias de ouro e 

prata. As mulheres viajam a cavalo, sentadas entre os cestos dos animais 

carregados e os meninos são postos dentro dos cestos, de mistura com a 

bagagem. Os homens são cavaleiros eméritos… Dizem que não praticam 

religião alguma, não ouvindo missa nem confessando seus pecados. E é sabido 

que jamais casam fora da sua nação (KOSTER, 1942 apud FERRARI, 2002, 

p. 77).  

 

É possível dizer que sempre houve uma afinidade entre ciganos e vaqueiros brasileiros, 

pois ambos os personagens viajavam em cavalos pelos campos. Os animais sempre foram um 

meio de transporte e subsistência para os ciganos, não é à toa que esses sempre procuraram 

atividades que tivesse uma relação com o mundo animal.  

A relação dos ciganos com o cavalo, como um meio de locomoção ou para o comércio 

ou, atualmente, para a prática de esportes, sempre foi uma prática significativa cotidiana não só 

dos ciganos aqui estudados, como também de outros grupos ciganos. Para Rosicélio, o cavalo 
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é uma paixão, que faz parte de uma tradição que é passada através do sangue. Ele falou que ter 

um parque de vaquejada proporciona o melhor tratamento para os animais, através da água, 

proteção e ração que são oferecidos a esses. 

 

Desde os meus 22 anos que me inseri no ambiente da vaquejada. Para ser 

vaqueiro tem que gostar, tá no sangue. Não sei se você observou as crianças 

aqui. Tinha uma menina lá, ela tinha uns 3 anos de idade e já estava 

apaixonada pelo cavalo. Eu acho que vem do sangue, tá no DNA. O cigano já 

nasce com essa coisa de gostar de animal. Você pega uma criança de 5 anos e 

ela já gosta. Acho incrível, minha filha já gosta de animal e olha que ela é 

metade cigana. O sangue é mais forte, tá no gene. O cavalo faz parte do dia- 

a- dia. Eu tinha um cavalo que morreu faz dois meses... eu tinha me 

acostumado com ele...(choro). É como se fosse da família, ele conhece você, 

ele lhe ver de longe... (ROSICÉLIO TARGINO, 49 anos, 2017). 

 

Rosicélio aponta que gostar de animais, no caso específico do cavalo, “está no sangue”, 

“no gene”, “tá no DNA”. Ele trata a questão como algo biológico. A dimensão do sangue aqui 

envolve uma transmissão pela família o que sugere a construção social de um elemento, a priori 

biológico, mas que investido socialmente ganha uma dimensão simbólica precisa.  

Nesse sentido, o sangue é enfatizado como um elemento fundamental visto como uma 

substância transmitida hereditariamente e responsável pelos atributos físicos e morais dos 

indivíduos, mas não define atributos, este deve vir acompanhado de um processo social, de 

educação que passa pela base da família.  Essa noção de sangue só nos interessa porque adquire 

importância sociológica e foi acionada pelos meus interlocutores que a qualificam sociológica 

e simbolicamente. Logo, essa característica biológica é importante para a minha análise, porque   

explica o comportamento significativo dos homens uns em relação aos outros, ou seja, essa só 

se torna importante para os estudos sociais quando constitui uma característica que é sentida 

subjetivamente como uma fonte de atividade comunitária (POUTIGNAT; STREIFF-FENART, 

1998, p. 37).  

Outra questão que é enfatizada, nas falas dos entrevistados, é a forma pelo qual os 

vaqueiros apontam o cavalo como sendo um membro da família. Por exemplo, o cavalo de 

Layon Nóbrega, já é parte da equipe, possui um nome e, pelo que percebi o seu vaqueiro 

construiu com ele uma relação de amizade, de familiaridade e companheirismo não sendo visto, 

como um objeto sem vida. 

 

Meu cavalo é como se fosse meu irmão, faz parte da família. Eu converso com 

ele, quando ele fica doente eu fico preocupado. Ele me escuta e a gente até 

conversa (LAYON NÓBREGA, 22 anos). 

 

Cavalo pra mim é tudo, faz parte da família. Cavalo dá despesa. A seca muito 

grande está castigando o nordeste por conta disso ainda não tive oportunidade 
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de comprar um cavalo pra mim, mas se Deus quiser ano que vem eu compro. 

(NALDINHO - 37 anos, vaqueiro. Santa Luzia-PB). 

 

É muito interessante montar em um cavalo porque um dia um cavalo faz uma 

coisa, no outro dia faz outra é como uma criança. Eu chamo eles de minha 

menina. Minha galega. Eu sou iniciante faz três que eu monto. O cavalo é 

como uma criança, você tem que ter muito tempo pra ele. Às vezes atrasa um 

pouco os estudos (ÉRICA COSTA, 15 anos – Vaqueira, 2017).  

 

Percebe-se que há uma relação de afeto, carinho e amizade pelo cavalo, e muitas vezes 

esse é tratado como uma criança que requer cuidados especiais. Com base nessas afirmações, 

fica claro que o cavalo deixa de ser uma figura estranha e transforma-se em uma figura familiar, 

podendo ser explicado em uma relação mútua com os ciganos ou vaqueiros.   

Latour (1994) formula que a natureza e a sociedade devem ser explicadas a partir de um 

quadro comum e geral de interpretação. Sugerindo uma antropologia simétrica, o autor defende 

que a natureza e a sociedade devem ser tratadas sob um mesmo plano e nunca separadamente. 

Nesse sentido, o social é uma rede heterogênea, constituída não apenas de humanos, mas 

também de não humanos. Desta forma, é preciso que se diga que para a concretização do projeto 

de Rosicélio foi preciso um coletivo, que foi composto por pessoas, animais e lugares. 

Conforme aponta Latour (2000, p.70), “a construção de um fato é um processo tão coletivo que 

uma pessoa sozinha só constrói sonhos, alegações e sentimentos, mas não fatos”. A partir do 

material de campo apresentado, podemos apreender que não somente a análise dos humanos é 

importante para entender o social, mas o conjunto de não humanos também faz parte desse 

social e possibilitaram a concretização dos projetos.     

Seguindo essa mesma linha de pensamento, Tim Ingold (2007) propõe que o objeto 

central da antropologia não precisa, necessariamente, ser a humanidade, nem é preciso construir 

a categoria humana a partir da negação da categoria animal. Logo, os animais e os humanos 

devem ser considerados em um mesmo plano. O autor dá o exemplo dos caçadores para afirmar 

que os animais não humanos são tidos como participantes do mesmo mundo que as pessoas 

também pertencem, a partir de laços de confiança, em contraste se apresentam as relações 

baseadas em dominação. 

Segundo Tsing (2015, p. 178), a natureza humana é uma relação entre espécies, em que 

se apresenta um quadro de interdependência mútua, ou ainda como conceituou Donna Haraway 

(apud Tsing (2015) quando afirma que as espécies são companheiras. O companheirismo 

sempre ocorre em lugares familiares, que são lugares propícios onde determinado tipo de 

espécie frutifica e consegue melhor se adaptar. Os lugares familiares implicam formas de 

identificação e companheirismo que contrastam com a hiperdomesticação e a propriedade 
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privada nas formas em que conhecemos. Além disso, a interdependência entre as espécies é um 

fato bem conhecido, porém quando diz respeito aos humanos, observa-se um discurso marcado 

pela superioridade humana em despeito as demais espécies, que teve seus primórdios ainda no 

pensamento das grandes religiões monoteístas que colocava o homem como centro de tudo, 

deixando de lado a variação de seres que participam ativamente dos processos.  A própria 

história relata diversas situações de pestes, como também o próprio processo da agricultura em 

que estão envolvidos e participam ativamente desse cenários humanos e não humanos existindo 

assim uma relação de independência entre espécies.  

Por outro lado, a domesticação é geralmente compreendida como o controle humano 

sobre outras espécies. Que tais relações podem também transformar os humanos é algo 

frequentemente ignorado (Tsing, 2015.p. 184). Nas relações, entre vaqueiros e cavalos, os 

cavalos são ensinados a ter que correr e fazer uma boa performance na hora da corrida, a boa 

realização do cavalo na pista permite ao vaqueiro ganhar prêmios, essa troca entre as duas 

espécies permite se construir uma relação de amizade e companheirismo do cavalo e vaqueiro, 

mostrando que existe uma relação de interdependência entre ambas as espécies.  A partir dessa 

relação, entre espécies vai se criando um quadro do impessoal ao pessoal entre humanos e não 

humanos.  

 

Na domesticação está implícita uma espécie de domínio e controle semelhante 

para que implicasse na escravidão, então essa noção poderia de fato ser 

aplicáveis para descrever a relação de pastores com os animais em seu 

rebanho. [...] É o pastor que tomava decisões-vida ou morte sobre o que são 

agora "seus animais, e quem controla cada outro aspecto do seu bem-estar, 

agindo como ele faz como tanto protetor, guardião e carrasco. [...] 

Evidentemente uma transição na qualidade do relacionamento, de confiança 

para dominação, afeta as relações não só entre os seres humanos e os animais 

não-humanos, mas também, e igualmente, entre os próprios seres humanos 

(INGOLD, 2000, p. 63. Tradução nossa). 

 

Assim, tais relações surgiram de dentro dos lares humanos e do pessoal ao impessoal. 

Nesse caso, o não humano vai passando em termos graduais “de uma pessoa estranha a uma 

coisa familiar” a partir de estágios intermediários, como ocorre na relação dos ciganos com os 

cavalos. Na vaquejada, explica-se que existe uma relação mútua entre ambos e que ambos 

constituem o social. Logo, percebe-se que as fronteiras entre humanos e não humanos se tornam 

contingentes à medida que o cavalo se torna equivalente a uma figura humana.  

 

O cavalo é a mesma coisa que uma pessoa tem de tratar bem, comer bem. Se 

eu ver uma pessoa dando uma “ligeirada” em um cavalo, é mesma coisa que 

dar em mim. Cavalo a gente trata como se fosse um irmão. Toda hora estamos 

olhando, medicando bem, alimentação boa. É como se fosse uma pessoa da 



109 
 

 
 

família. Água boa e sombra boa (MARCELO - 32 anos, vaqueiro. Assunção-

PB, 2017). 

 

O cavalo além de ser membro da família é uma despesa, tem gasto com alimentação, 

lugar para ele ficar e veterinário para cuidar de sua saúde. Os gastos giram em média de R$ 

500,00 reais por mês. Além disso, a criação de um cavalo, requer um local apropriado  com  

pasto, podendo ser em sítio ou fazenda, ou seja, um ambiente rural. No ambiente urbano, há 

uma impossibilidade de criar esse tipo de animal, por conta do seu tamanho, além do fato desse 

não ser um animal doméstico. Assim, a única forma de fazer esse animal render algum lucro é 

o uso dele em competições, como é o caso da vaquejada, esporte mais usado na região nordeste. 

Entretanto, temos outros esportes que usam o cavalo como: Polo, rodeio, vaquejada, hipismo 

dentre outras.  

 

Eu tenho paixão por cavalos, eu tenho paixão pelo que é belo e o cavalo tem 

aquela imponência mais tem que ter um cuidado especial (Pe. JOÃO 

SATURNINO, Assunção-PB). 

 

Para ter cavalo é caro é pior que menino novo. Toda semana se gasta 130,00 

com ração. Tem remédio, porque o cavalo tem muita facilidade de adoecer. O 

remédio é caro, para o cavalo tudo é muito caro. Você tem que ter o lugar para 

criar o cavalo, porque o cavalo não pode ser criado em todo canto. Tem que 

ter pelo menos um sítio para colocar eles. Por mês você gasta com o cavalo 

em torno de 500,00 (ÉRICA COSTA, 15 anos). 

 

Cavalo é um animal de estimação, que você zela é caro e você gosta. A 

vaquejada é um gosto. Eu e um colega meu deu 36 mil reais em uma égua 

pura, aí ela adoeceu e está supurando, já fez 4 cirurgias. Diga aí 36 mil 

investido e sem retorno nenhum. É complicado. É um esporte que ele é caro. 

Tirando o futebol é um dos esportes mais caro é a vaquejada, você não pode 

estressar e forçar o animal demais (RODRIGO - 32 anos, Vaqueiro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Foto dos cavalos descansando e se alimentando de capim 
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Fonte: arquivo da pesquisadora (2017). 

 

Apesar dos gastos, os criadores e vaqueiros não se desfazem dos animais pelo apego e 

amor que possuem, cuidando deles até enquanto podem. Por outro lado, os cavalos também 

podem ser uma fonte renda para pessoas que vivem do comércio de cavalo ou no caso da 

vaquejada, dos prêmios que esses podem lhe dar.  

 

O cavalo é um animal muito bonito. E o hoje o cavalo é uma fonte de renda 

para mim e muita gente. Quem trabalha em vaquejada passa por muitas coisas 

boas e ruins, mais o que marca muito a vaquejada é as amizades que a gente 

faz e já tem (CIRO - 53 anos, vaqueiro, 2017). 

 

Um dos vaqueiros que entrevistei, comentou que possuir um cavalo é questão de paixão, 

porque é um animal de estimação que exige zelo e que se gasta muito, mas também é um 

negócio, se souber negociar lhe dá muito retorno financeiro. A questão da paixão por cavalos, 

foi algo comum escutado por todos os vaqueiros e pessoas que lidam ou trabalham na 

vaquejada. O padre, os comerciantes, o secretário, os vaqueiros, o curraleiro, dentre outras 

pessoas que estão inseridas nesse ambiente me relataram a sua paixão e amor por esse animal.  

 

Você pode ganhar nas vitórias e ganhar um puro novo e vender ele mais 

caro, ou você acha que é mais barato comprar um carro ou puro? 

Antigamente você comprava um carro no dinheiro, hoje se você tiver o 

nome limpo você pode comprar financiado no banco e tem muita 

burocracia. O cavalo todo mundo lhe conhece e vende o cavalo 

financiado no cheque parcela em 30, 40, 60 cheques termina de pagar 

seu puro vira um cavalo você pode vender 70 ou 80 mil um cavalo que 

você comprou por 30 mil. Hoje você acha que é mais barato comprar 
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uma moto pop ou um carro hilux, o cavalo vale o preço de quatro hilux 

(RODRIGO, vaqueiro 32 anos, 2017). 

 

O cavalo de Layon - Mustang - é uma das figuras que mais brilha e uma das que possui 

mais prestígio nas vaquejadas que presenciei. Mustang possui fama e poder no cenário 

apresentado, isso ocorre porque ele foi um cavalo que venceu muitas corridas, por isso, possui 

uma fama especial entre os vaqueiros. Mustang”, por possuir vários títulos de campeão, tornou-

se uma verdadeira fortuna, custando no mercado de equinos cerca de 120 mil reais. Por ser um 

cavalo de vaquejada e de raça, é um atleta e por sê-lo é, cuidadosamente, tratado.  

 

Figura 31 – Cavalo Mustang 

 
Fonte: arquivo da pesquisadora (2017). 

 

Não só Mustang, como os demais cavalos, possuem um tratamento especial na 

vaquejada. Nestas,  presencie alguns que adolescentes e crianças são responsáveis para dar 

banho nos cavalos e escovar os pelos. Existe uma espécie de tanque, onde os garotos, com um 

balde, retiram a água e banham os cavalos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Cuidados com os cavalos: banho e dessendentação 
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Fonte: arquivo da pesquisadora (2017). 

 

Geralmente pela manhã, ocorre a preparação dos cavalos para a corrida. Nessa ocasião, 

dar-se o banho, alimenta o cavalo com capim, pois esse alimento tem muita proteína e evita o 

desconforto abdominal, monta-se o cavalo e caminha com ele pelo parque, como uma forma de 

já o ir treinando para a corrida. Após a corrida, passa-se uma espécie de escova na barriga do 

cavalo para retirar a terra que fica na sela, esse procedimento é importante, porque evita que a 

terra acumulada machuque o cavalo.  

Na vaquejada, o cavalo constitui uma das peças fundamentais, deixando de ser um mero 

meio de transporte para se tornar um animal treinado e tratado para cumprir as funções exigidas 

do esporte. Por outro lado, um outro animal que também participa dessa competição, é o boi. 

Nas vaquejadas que assisti, toda a boiada era nelore, descendente genético do boi zebu. Além 

disso, ouvi em várias entrevistas que o boi de vaquejada deve ser “Mobral”, para os vaqueiros, 

esse boi é “inocente”, porque nunca correu vaquejada. No entanto, é muito difícil existir uma 

vaquejada que tenha toda a sua boiada “Mobral”. Em muitos parques que possuem boiada 

própria, como é o caso da vaquejada do parque Mainá Targino, todos os anos, esses bois 

participam da vaquejada, portanto, na prática é difícil manter tal característica. Para os 

vaqueiros, essa característica é importante, porque o gado que já correu em vaquejada é um 

animal esperto que aprendeu a se esquivar do cavalo e do vaqueiro. O boi esperto dificulta a 

atividade do vaqueiro na competição.  
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Portanto, se por um lado, o cavalo e o boi é despesa, por outro, é dinheiro e é também 

uma paixão. Logo, o ambiente da vaquejada não pode ser explicado sem que se fale da relação 

humano e não humano, já que os animais se inserem nesse cenário e não possuem um papel 

secundário, mas um papel importante, sem ele, esse evento não aconteceria.  

Paixão por cavalos, a importância da mídia, os bens, todos esses elementos constituem 

peças importantes para a concretização do projeto dos ciganos, por outro lado, é importante que 

também se fale do processo de interação social em que os ciganos interagem com não ciganos, 

envoltos na sua vivência nos circuitos de vaquejada. O próximo capítulo, trará questões sobre 

a vivência dos ciganos com os não ciganos.  
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3 NARRATIVAS DO LUGAR: a visão dos não ciganos 

 
Nossos olhos são escuros, 

Os vossos claros. 

Com vossos olhos claros vós 

Vedes o mundo como nós, 

E nós, 

Com os nossos olhos escuros, 

Vemo-lo como vós. 

Papusza Bronislawa - Poetiza cigana 

 

A proposta deste capítulo é identificar como vem sendo construída a imagem dos 

ciganos, a partir dos relatos das concepções e relatos de memória dos não ciganos. Nos 

percursos que os ciganos correram das cidades para os campos, assim como o inverso, eles 

foram construindo laços entre os dois mundos, o mundo cigano e o mundo não cigano. No caso 

da equipe cigana, observei que seus integrantes mantem relações de amizades com líderes 

religiosos, políticos, policiais, médicos, comerciantes, dentre outros. Algumas pessoas não 

ciganas se propuseram a contribuir com a nossa busca por trajetórias destes ciganos e nos 

relataram suas concepções e visões sobre os ciganos como também, sobre o seu relacionamento 

e contato com a equipe cigana. Esse capítulo, permite- nos comparar as narrativas atuais sobre 

os ciganos tanto na cidade de Campina Grande, como em Assunção e nas demais cidades que 

os ciganos percorreram ao longo do circuito de vaquejada. Se no primeiro capítulo, o passado 

é revisitado e contado através dos relatos de jornal na década de 1980, aqui trago questões mais 

atuais, mostrando a vivência e experiência dos ciganos com os não ciganos, tanto com Célio e 

sua equipe de vaquejada, como a experiência de moradores e feirantes com ciganos na década 

de 1980.  

Este capítulo é uma tentativa de mostrar a experiência, as histórias e narrativas que 

elaboram uma imagem dos ciganos, mais do que saber sobre os ciganos que apareceram nos 

jornais, foi importante também ouvir as experiências cotidianas reais dos não ciganos com os 

ciganos que ajudam a construir uma representação/ concepção sobre essa família. 

No que diz respeito à vivência de Rosicélio e sua equipe de vaquejada com os não 

ciganos, fica claro, seu papel como um importante porta voz e mediador da equipe, e isso se 

justifica pelo fato desse ser a figura mais velha desse cenário, possuindo um papel de 

mantenedor e reprodutor de alguns valores da família cigana. Então, em nossas entrevistas, 

Rosicélio apareceu como o cigano que representa essa família e sendo capaz de construir uma 

imagem mais positiva sobre si e seu núcleo, o que nos permite pensar sobre o papel do gênero 

masculino na vida social dessa família. 
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3.1 QUEM SÃO OS TARGINO CAVALCANTI NA VISÃO DOS NÃO CIGANOS? 

 

Em Campina Grande, os não ciganos falam com medo dos famosos ciganos ricos que 

residiram na cidade na década de 1980. Ao realizar algumas conversas informais e 

questionários, foi possível extrair algumas informações sobre esse imaginário e a representação 

sobre esses ciganos na cidade. 

Durante as entrevistas, há certo silenciamento quando se fala em ciganos, muitos 

moradores, de início, responderam que não existia ciganos na cidade e ainda me indagaram se 

ainda existia cigano no mundo. Entretanto, no decorrer das conversas, a maioria revelava 

contradições, ao contar histórias sobre as impressões diante de um grupo ou de até mesmo de 

um cigano.  

 

Cigano? Aqui não tem cigano não, ainda existe esse povo? Não tem mais não 

mia fia... Eu lembro de uns cigano rico que se mataram tudinho....  “Sei que 

se mataram todos”. Na verdade só sei que eles morreram, não sei mais de nada. 

(HILDA -78 anos, comerciante de Campina Grande-PB, 2017). 

 

Nota-se, através dos discursos, que as pessoas sabem quem são os ciganos que residiram 

em Campina Grande, mas por medo preferem silenciar, ou falar superficialmente sobre o 

assunto. Alguns ainda arriscavam dizer nomes como os do cigano Clóvis, Neco e Bitó, ambos 

da mesma família. Estes são, depois de todas as conversas que conseguimos ter informalmente, 

os mais “famosos”, mais conhecidos entre a população consultada. 

Quando se fala em cigano de modo genérico, sem se referir aos ciganos Targino, fica 

nítido o preconceito e a representação bastante negativa da figura do cigano. 

 

O cigano é assim, se ganhar na loteria, ou vender alguma coisa grande e ganhar 

100 mil reais hoje, ele também vai gastar tudo hoje. Faz comida, compra som, 

televisão. Ele não vai guardar nada para amanhã, na verdade ele não pensa no 

amanhã, pensa no hoje, no agora (Comerciante da cidade de Campina Grande, 

2017). 

 

Para algumas pessoas da cidade, cigano não poupa dinheiro, são figuras da 

vagabundagem e avessos ao trabalho. Ainda existe muito preconceito, em algumas conversas,  

ele se dá de forma direta e em outras de forma camuflada. Atualmente, como nos demais grupos 

étnicos, o preconceito aparece de forma sutil, de modo camuflado.  

 

Entrevistadora: você tem boas relações com os ciganos? 

Entrevistada:  Eu gosto dos ciganos, não tenho preconceito em relação a eles.  

Entrevistadora: você daria emprego a um cigano? 

Entrevistada: Não minha filha. Aí já é demais. 

Entrevistadora: Você deixaria um filho seu casar com um cigano?  
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Entrevistada: Misturar não. Deus me livre. (Margarida Fidelis, 54 anos).  

Eles sempre foram cliente bom, compravam direto, o defeito é só que 

pechinchavam muito, mas a gente já conhecia eles (MARIA, 56 anos, 

comerciante, 2017) . 
 

 

A maioria dos entrevistados afirmou não ter preconceito em relação aos ciganos, mas 

ao questionarmos sobre um contato mais próximo com eles, como uma relação de sogro e genro, 

ou de patrão e empregado, a maioria se negou a ter. A partir desse fato, nota-se um preconceito 

que aparece de forma sutil, ou seja, que não aparece de forma direta e clara, mas se demonstra 

através dos processos interacionais, em que surge as negativas, os silêncios e as evitações. Tal 

fato nos remete, por exemplo, a situação vivenciada pela população “identificada” como negra, 

afinal o discurso e a prática discriminatória parecem não caber mais em nossa sociedade, 

tornou-se crime, no entanto, o racismo ainda é um forte condutor de ações individuais. 

Também, ouvi os relatos de pessoas idosas que em algum momento de suas vidas 

tiveram contato com os ciganos. Eles conseguiram lembrar algumas histórias destes ciganos e 

enfatizaram a coragem, a violência e o temor que muitos da cidade têm em relação aos ciganos.  

  

Tudo o que cigano tem tudo é roubado. Eles tinham o costume acampar, alí 

perto da rodoviária. Eles apareciam, acampavam lá, não pedia nem licença. Se 

o caba fosse falar, levava tiro. Hoje tem pouco cigano, aqui em Campina 

Grande, raramente eu vejo cigano. Os ciganos sempre viveram sem lenço e 

sem documento, (risos) (JOAQUIM, 80 anos, aposentado, frequentador do 

calçadão do centro de Campina Grande-PB, 2017). 

 

Segundo o relato, os ciganos sempre gostaram de se apossar do alheio e viviam “sem 

lenço e sem documento” apontando a falta de regra e moral do grupo. Essa frase nos lembra a 

proposta anticidadã cantada na música do Caetano Veloso “alegria, alegria” que reflete a 

repressão do período militar no Brasil, ou melhor, os “anos de chumbo”. A música tem uma 

proposta libertária que foi usada como metáfora para burlar o regime militar, sendo o cantor, 

um grande divulgador deste período de grande revolução popular e de tanta inquietação cultural.  

Ao aludir a falta de documento, o interlocutor indica o que Peirano (1986) considera 

acerca dos documentos, que são fornecidos por órgãos públicos e se destinam às pessoas que 

preenchem determinados pré-requisitos estipulados por lei. Os documentos servem para 

distinguir o cidadão do marginal. É interessante colocar que é o estado quem dita as regras de 

quem é e quem não é cidadão, assim os indivíduos muitas vezes tentam se encaixar em certos 

padrões estabelecidos.  

 No caso dos documentos de identidade, durante muito tempo, os ciganos não possuíam, 

mas por uma demanda controladora do Estado, muitos grupos tiveram de adquirir esses 
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documentos para ter acesso a serviços básicos públicos. A fala do morador de Campina Grande, 

reflete a nossa dificuldade enquanto não cigano de aceitar, grupos ou pessoas que não se 

encaixam em determinados patrões ou que seguem determinados costumes e valores diferentes 

do nosso.  

Através dessa fala, percebi que as representações que os não ciganos têm dos ciganos 

referem-se a elementos extremamente depreciativos: o roubo, a desordem e a violência.  Essas 

representações só fazem sentido quando analisadas num quadro de interações, em que estão 

presentes ciganos e não ciganos, ou seja, grupos que possuem aspectos culturais diferenciados 

e que estão sempre interagindo, e entrando em confronto diariamente.  

O conjunto de representações acerca dos ciganos, portanto, está associado aos estigmas 

citados, que servem para definir o comportamento social dos ciganos para os não ciganos. Tais 

representações são formadas por estereótipos tais como: “vida fácil”, “ladrões” e “perigo”.  Os 

ciganos constituem um grupo historicamente estigmatizado e no mundo contemporâneo essa 

realidade não é diferente. Além disso, esse fato não é algo especifico dos ciganos, outros grupos 

minoritários são alvo incessante dos processos de estigmatização. As motivações políticas e 

ideológicas para tais processos de estigmatização podem estar nas disputas por bens materiais 

ou simbólicos, que se justificam numa pretensa “superioridade racial” de alguns grupos, o que 

em vários países criou mitos de origens e explicações para as identidades nacionais. As crenças 

racistas, sejam quais forem suas fontes históricas, encontram respaldo no senso comum, 

entorpecido pelo medo do diferente, que desenvolve formas múltiplas de discriminação e 

desigualdades sociais (Sulpino 1999, p. 8).  

Essa imagem negativa que os não ciganos possuem dos ciganos é fruto das imagens 

veiculadas na imprensa, disseminada em livros, revistas e jornais que apreendem os ciganos 

como um grupo de pessoas andantes, sem moral, que vivem do furto e da malandragem.   

 O desaparecimento dos ciganos, na cidade de Campina Grande-PB, é uma questão 

frequente que apareceu em algumas entrevistas. Talvez, isso ocorra pelo fato, de as pessoas não 

veem os ciganos com roupas coloridas, em acampamento ou lendo as mãos, ou seja, não 

possuindo características que estão tão presentes no nosso imaginário do que é ser cigano. Para 

alguns autores, a ausência de alguns elementos significa a perda da cultura, dos costumes ou da 

tradição: 

 

A vida moderna e a necessidade que todos sentem de viver o mais 

intensamente possível estão levando a maioria dos ciganos a abandonar o 

nomadismo. Com o aparecimento da televisão, talvez o agente de 

aculturação mais importante, tudo parece se transformar. A velha barraca, 

rota e suja, que se erguia ao lado dos edifícios modernos, já não é a morada 
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adequada para os mais jovens. (...) e, em consequência mais um grupo 

cultural tende a desaparecer de maneira lastimável. É o fim de mais uma 

cultura milenar rumo à uniformização de tudo (LOCATELLI, 1981, p. 462). 

 

Portanto, essa concepção de desaparecimento dos ciganos ou da cultura cigana não é 

novidade. Trata-se de uma percepção arraigada presente em muitos discursos que tende a vê-

los como avessos aos processos de modernidade, os encaixando em determinadas 

características presas ao passado que não permite vislumbrar os ciganos em sua atual realidade. 

 

Eu sei que eram uns ciganos ricos, tinham muitas posses mia fia. Logo no 

inicio que viero para Campina, até os cavalos deles, eram cavalos arrumados, 

cela bonitas. Tinha tudo dente de ouro. E as ciganas, sempre muito bonitas, 

com as siona vermelhas. Tudo tinha posse (APARECIDO, Aposentado, 

frequentador do calçadão do centro de Campina Grande-PB, 2016). 

 

No relato do morador,  enfatiza-se de, forma muito clara, a riqueza dos ciganos Targino, 

evidenciada pelas celas, roupas e dente de ouro. O fato de serem ricos, fazia esses ciganos serem 

percebidos de forma diferente de outros ciganos pobres. Todas as características apontadas pelo 

interlocutor podem ser considerados como símbolos de uma vida cigana cheia de riqueza e 

beleza. 

Apesar da boa convivência dos ciganos Targino com os não-ciganos, nas falas da 

maioria dos entrevistados foram revelados receios sobre o assunto; algumas pessoas pediam 

para não serem identificadas, falavam baixo e muitos ainda se negavam a falar ou quando 

falavam apontavam o medo dizendo que eram ciganos perigosos; na verdade, essa ideia de 

perigo e medo é em parte pelas notícias veiculadas pelos jornais do que pela própria convivência 

que essas pessoas tiveram com os ciganos.  

Alguns moradores que ainda residem próximo à antiga fazenda dos ciganos apontavam 

que na época que estes estavam por lá, tinha mais segurança, enfatizando o fato que os ciganos 

eram figuras pelos quais até os bandidos tinham medo de “mexer”.  

 

Quando os ciganos estão aqui, viver aqui era melhor do que agora... Aqui antes 

não tinha ladrão de roubar, de matar, a gente podia sair qualquer hora, 

ninguém tinha medo de andar de noite, a gente saía...andava daqui pra lá no 

escuro (FÁTIMA ARAÚJO, comerciante, 2016). 

 

Ter os ciganos por perto era sinal que a vizinhança estaria em segurança, porque a 

presença deles impunha medo, fazendo com que os próprios “bandidos” ficassem longe, por 

medo do que os ciganos poderiam fazer para se vingar de quem mexesse com eles e com a 

redondeza. Logo, para os não- ciganos, os ciganos representam coragem, perigo e certo 

exotismo.  
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Além das situações de perigo, ouvi vários relatos que enfatizavam a beleza dos ciganos 

e das ciganas.  

 

Há os ciganos, eu os conheci, eles frequentavam o meu bar lá na feira, muita 

gente boa, passavam a noite lá bebendo e dançando. Eu inclusive, tinha um 

amor por um deles, ficava no bar esperando a hora deles chegarem todos 

perfumados. Ainda dancei muito com eles. Eram uns fortes, alto, magro, 

bonito. Só andava de bota e... Meu Deus! Meu Deus! (MARIA, 75 anos, 

comerciante, 2015). 

 

Foi possível compreender que os ciganos da família, Targino eram e são “distintos” 

daqueles que acampavam em terrenos da cidade e até mesmo em outros municípios da Paraíba. 

Na verdade, na década de 1980, esta família representava aquilo que estamos identificando 

enquanto ciganos ricos, no sentido de ao se definirem a partir da aquisição de uma grande e 

bem situada propriedade, a permanência de um grande rebanho de cavalos e bois, a 

demonstração de poder econômico, político e social e o diálogo com a sociedade não cigana, o 

que acabou por chamar a atenção dos moradores do local. Ainda não é possível afirmar se tais 

ciganos desenvolviam atividades clientelísticas com políticos39 e, se com isso, acabaram 

acumulando riquezas.  

No entanto, através de entrevistas realizadas com alguns moradores de Campina Grande, 

foi possível notar que os ciganos são vistos pelas características de perigo, riqueza e beleza. De 

forma geral, há um imaginário social que aprende os ciganos como figuras desviantes.  Becker 

(2008), afirma que “Desvio não é uma qualidade que reside no próprio comportamento, mas na 

interação entre a pessoa que comete um ato e aquelas que reagem a ele” (BECKER, 2008, p. 

27). Assim, o desvio é uma característica que parece nos processos interacionais, que é feita a 

partir de uma distintividade entre um grupo/indivíduo e outro grupo. Com isso queremos dizer 

que: 

 

Na atualidade, os ciganos são vistos pela população de Campina Grande como 

grupos estáticos, recebendo ainda a imagem de “andarilhos, ladrões, 

vagabundos” e o mais interessante é que essas características são nominadas 

a todos estes indivíduos, como numa forma natural de se ser cigano. 

Entendemos que esses grupos são relacionais e dessa forma cada cultura ou 

sociedade, em locais diferentes, em épocas distintas, elege certos elementos 

culturais como predominantes. Tais traços acentuados é que irão identificar 

um grupo ou sociedade. Assim, não há critérios culturais definidores de 

identidades étnicas, pois ser cigano não é apenas possuir características 

culturais em comum (vestimentas, comportamento, língua) (BATISTA et al., 

2012, p. 16). 

 

                                                           
39 Sabe-se que Mainá Targino se candidatou a vereador na cidade de Campina Grande, e que atualmente o primo 

de Rosicélio, Antônio Mineral é deputado estadual.  
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Logo, a riqueza visibilizada, portada e utilizada da família Cavalcante Targino, parece 

não os deslegitimar enquanto ciganos, porém os coloca diante de incertezas quanto à aquisição 

dos seus bens. 

Nesse quadro que ainda se faz bastante pertinente do preconceito e estigma por parte 

dos moradores de Campina Grande, os próprios ciganos se defendem e afirmam que o jornal 

ajudou a construir uma imagem negativa da sua família. Além do mais, para Célio o jornal foi 

bastante sensacionalista e muito do que ali foi relatado não condizia com a realidade.  

 

Quando um cigano comete algum crime, não foi João ou André, foi um cigano. 

E a partir disso a população passa a tratar todos os ciganos como criminosos. 

Sempre foi assim e sempre vai ser. As pessoas não entendem que em todo 

canto tem gente boa e gente ruim (ROSICÉLIO TARGINO, 49 anos, março 

de 2016). 

 

Muito do que se escuta em Campina Grande sobre os ciganos tem ainda forte influência, 

dos relatos colocados nos jornais. Já na cidade de Assunção-PB e nas cidades dos circuitos de 

vaquejada, ao questionarmos sobre Célio e sua família, escutei imagens bastante positivas sobre 

os mesmos.  

 

Eu conheci o Sr. Luiz Ramalho, proprietário dessas terras antes de Célio 

Cigano. O pai de Dr. Zeca. Moro aqui vizinho a Célio há muitos anos. Célio 

chegou aqui em 71 junto com seu pai ainda pequeno. Sempre fui amigo de 

Lourival e da mãe dele (esqueço do nome dela). O pai dele era um homem 

muito trabalhador. A gente passava a madrugada acordado, bebendo e 

comendo. Lourival criou esses meninos tudo para estudar e ser doutor. 

Esse negócio de terra, de gado, mia fia não dá dinheiro mais não. A gente só 

continua por amor aos bichos para não deixar eles morrerem (JOSÉ 

FRANCISCO NETO, 72 anos, agricultor em Assunção-PB). 

 

Segundo o relato do vizinho de Rosicélio, que mora na cidade há mais de 40 anos, os 

ciganos sempre foram “gente boa” e de muito respeito. Aqui encontramos alguns adjetivos 

como trabalhador, “gente boa” e “bom de negócio” que caracterizam uma representação 

bastante positiva desses ciganos. Pelo que pude perceber, os moradores da cidade de Assunção 

e os participantes da vaquejada sejam vaqueiros, secretários e locutores, sabem que Rosicélio e 

sua equipe são ciganos, porque os mesmos fazem questão de enfatizar isso em suas falas, porém 

esses não ciganos, pelo menos não demonstraram, terem conhecimento que Célio seria um 

descendente dos “famosos ciganos ricos que mataram os membros da própria família” na 

década de 1980 em Campina Grande. Em Assunção, Rosicélio e sua família possuem prestígio 

e respeito. Entretanto, em Campina Grande, além do prestígio e respeito, essas características 

vem acompanhadas com o medo de se falar sobre o assunto e com imagens estereotipadas.  
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Eu conheço Célio - o dono do parque é próximo da gente. Meu pai é muito 

amigo de Célio, se conhecem de muito tempo. Meu tio trabalha com Célio 

(Marcelo) eles se conheceram em Santa Luzia no parque de lá que é do primo 

dele. Célio chamou meu tio e o meu pai para montar nos cavalos dele. Célio 

tem muitos boi e chama meu tio para aparar os chifres do boi (ÉRICA 

COSTA, 15 anos, vaqueira em Assunção PB, 2016).  

 

Em todas as vaquejadas que não faziam parte do circuito da AVACG, Érica, seu tio 

(Marcelo) e o seu pai auxiliavam a equipe cigana.  Érica tem 15 anos, é considerada vaqueira e 

corre desde os 8 anos de idade. O seu tio, Marcelo, trabalha com Célio em seu parque em 

Assunção, além de ser vaqueiro, ele ajuda desde a lida com os bois, até o acabamento da pista 

da vaquejada e tem uma relação muito próxima com o cigano. A relação de Rosicélio e Marcelo, 

é composta por amizade, trocas e parcerias do que mesmo uma relação de patrão e empregado. 

Rosicélio ajuda Marcelo na vaquejada organizada pela sua família em Caicó-RN e Marcelo 

ajuda Rosicélio na vaquejada de Assunção. 

 

Faz 24 anos que sou vaqueiro, também sou criador de gado. Para você ter 

conhecimento de uma vaquejada, as amizades vão lhe passando informação, 

você vai para uma vaquejada e lá já fica sabendo da próxima que vai ter. Por 

exemplo vamô pra vaquejada em Parelhas, Caicó, vaquejada de cigano e assim 

vai. O dono desse parque o cigano quando foi para ele montar esse parque, foi 

eu que ajudei a fazer a pista. Faz cinco anos que ele montou esse parque, todo 

ano eu venho, ele é gente boa demais. Eu conheço ele dá vaquejada de Santa 

Luzia-PB e passei um ano trabalhando com ele aqui, ajudei a montar isso tudo. 

Eu também sou criador de gado, na verdade o parque é meu e de todos os meus 

irmãos, minha família é muito amiga de Célio, a gente sempre vem tudo dar 

uma força pra ele e ele vai pra lá também (MARCELO, 36 anos, vaqueiro, 

2016). 

 

Célio faz parte de um círculo de amizades que foi sendo costurada a partir de sua 

inserção na vaquejada. Com isso, ele conhece e estabelece parcerias com donos de parques, 

locutores, secretários, vaqueiros e vendedores ambulantes. Essas parcerias têm sido construídas 

a partir de uma troca de favores, ou seja, se “empresta” um serviço ou um objeto e em troca 

empresta sua boiada, seu parque ou até mesmo dinheiro.  

O que hoje chamamos de parceria, o antropólogo Mauss (1974) define como dádiva. A 

dádiva inclui não só presentes como também visitas, festas, comunhões, esmolas, heranças, um 

sem número de “prestações” enfim – prestações que podem ser “totais” ou “agonísticas”. Nessa 

definição se postula um entendimento da constituição da vida social por um constante dar-e-

receber. Mostra ainda como, universalmente, dar e retribuir são obrigações, mas organizadas 

de modo particular em cada caso. Daí a importância de entendermos como as trocas são 

concebidas e praticadas nos diferentes tempos e lugares, de fato que elas podem tomar formas 

variadas, da retribuição pessoal à redistribuição de tributos. Ora, o argumento central é o de que 
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a dádiva produz a aliança, tanto as alianças matrimoniais como as políticas (trocas entre chefes 

ou diferentes camadas sociais), religiosas (como nos sacrifícios, entendidos como um modo de 

relacionamento com os deuses), econômicas, jurídicas e diplomáticas (incluindo-se aqui as 

relações pessoais de hospitalidade).  

As relações estabelecidas por Rosicélio são constituídas por trocas, em que existe muita 

camaradagem e amizade. São relações eminentemente pessoais, nas quais um serviço pode ser 

pago por outro serviço ou favor, como por exemplo, um amigo empresta a boiada para a 

vaquejada de Célio, esse usufrui dessa e na vaquejada do amigo ele paga uma terraplanagem da 

pista ou pode também emprestar sua boiada. Havendo assim, uma relação de troca de favores e 

camaradagem. 

O favor e a amizade são elementos que compõem esse quadro de relações estabelecidas 

nos circuitos de vaquejada. Trata-se de uma troca recíproca por meio da qual há uma obrigação 

de retribuir um favor sob pena de se ter a perda de uma conexão de amizade. 

Além das trocas, existe uma rede de amizades e relações que vão se construindo ao 

decorrer dos circuitos de vaquejada. Para analisar toda essa rede de amizades do cigano 

composta pelos detentores dos meios de produção e por pessoas que prestam serviços, utilizo 

aqui o conceito de redes de Barnes (1987)40. 

O autor traz, em um primeiro momento, a possibilidade de trabalhar com a rede em seus 

pressupostos de democratização, flexibilidade, estabelecimentos, hierarquização e como 

espaços ou tramas de negociação nos espaços informais e formais das relações sociais e das 

interações com o Estado. Barnes (1987) se refere à redes como “um conjunto de relações 

Conversas e Controvérsias interpessoais concretas que vinculam indivíduos a outros”. O 

funcionamento usual de rede social, para o autor, precisa ser visto pela ótica de conexões nos 

processos sociais que estão acima dos limites dos grupos e categorias, infligindo partituras a 

partir das comunicações entre os indivíduos. “Por isso, uma análise da ação em termos de uma 

rede deve revelar, entre outras coisas, os limites e a estrutura interna dos grupos” (BARNES, 

1987: 163), assim como a organização que rege a denominação dos dirigentes e líderes dos 

grupos. 

Através dos circuitos de vaquejada, o cigano e sua equipe vão fazendo novas amizades 

e parcerias que possibilitam realizar a troca de favores. A expansão da rede se dá sem restrições, 

preconceitos ou receios de interligar ou dar continuidade, porém apesar de não ter observado, 

                                                           
40 O autor trabalha em uma comunidade na Noruega, onde procurou entender as noções de igualdade de classes e 

como os indivíduos construíam sentidos acerca dos laços pessoais de parentesco e amizade.  
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essa rede não indica a inexistência de conflitos. Através dos circuitos, a rede dos ciganos apenas 

cresce se fortalece e ocupa mais e mais espaço. Nesse circuito de pessoas que entram e saem da 

vida do cigano, algumas relataram de forma bastante superficial, que se trata de um “cigano 

bom de negócio”, que sempre faz parcerias que não prejudica os mais pobres: “Ele sempre dá 

um jeitinho e nunca fica ruim pra gente, nem pra ele e todo mundo sai ganhando”. 

Entrevistei uma vendedora ambulante que estava trabalhando na vaquejada do parque 

Dr. Mainá Targino e havia conhecido o cigano em outras vaquejadas. Ela relatou que o 

comércio não estava bom, que o ano anterior havia sido melhor, mas que  apesar do comércio 

fraco, ela ia tentar uma conversa com o cigano para ele ajudá-la.  

 

É o segundo ano que participo dessa vaquejada, sou ambulante de vaquejada, 

de festa de padroeiro e micareta. A vaquejada não é tão rentável, festa junina 

dar mais dinheiro, a gente vende bastante. O dono do parque, o cigano cobrou 

350,00 R$ pelos três dias de vaquejada, mas na verdade passamos aqui quase 

5 dias, porque são dois dias para montar e desmontar. Eu conheci o dono em 

outra vaquejada ele me chamou para montar aqui. A sorte é que parece 

que o cigano é bom negócio, vou falar com ele, pra ver como a gente faz, 

porque não apurei muito (FRANCICLEIDE DE LIMA, comerciante de 

vaquejada, 2017).  

 

Apesar da expressiva rede de amizades e parcerias de Rosicélio, sua vaquejada é 

considerada pelos próprios vendedores como uma vaquejada de porte pequeno que não tem 

atrações nacionais, mas é toda organizada por pessoas do local e do círculo de amizades do 

cigano. Célio prestigia muitas vaquejadas, principalmente, as corridas na Paraíba e Rio Grande 

do Norte, com intuito de conhecer pessoas, ampliar sua rede e realizar negócios. A maioria das 

pessoas que fazem parte da sua rede e que possuem parcerias com o cigano relataram que o 

conheceram em outras vaquejadas e foi nesses outros locais onde firmaram parcerias que até os 

dias atuais continuam.  

 

A vaquejada do parque Mainá Targino não vai ter grandes atrações. O dono 

daqui fez uma coisa pequena, só um bolão, para as pessoas da redondeza, vai 

vim bandas local mesmo, da região, forró pé de serra. O pessoal da região que 

toca. Para colocar a barraca, você tem que ter o convívio com o dono do 

parque. No caso de Célio, ele já sabe o que a gente trabalha que é bebida, 

espeto e porção de carneiro. A tramitação para colocar as barracas, é feita 

diretamente com os donos. Conheço Célio da vaquejada, várias 

vaquejada que eu vou, ele tá. Foi ele quem convidou a gente pra cá 

(REGINALDO CANTALICE DA SILVEIRA, 40 anos – comerciante, 2016).  

 

Tenho o segundo grau completo. Faz 8 anos que sou vaqueiro. Eu vendo as 

senhas da vaquejada e trabalho na comissão de organização. Eu trabalho em 

uma escola Estadual. Eu participo das vaquejadas todo final de semana. A 

vaquejada é um extra e as vezes é melhor que o próprio salário que a gente 

recebe da escola. A minha história é porque meu avô era vaqueiro e a minha 
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família também, a gente tem parque. Fui fazendo a secretária da própria 

vaquejada da gente e fui assim fazendo outras secretarias de outras 

vaquejadas. Admiro muito o cavalo é um animal muito bonito. E o hoje o 

cavalo é uma fonte de renda para mim e muita gente. Quem trabalha em 

vaquejada passa por muitas coisas boas e ruins, mais o que marca muito 

a vaquejada é as amizades que a gente faz e já tem. Todo final de semana 

a gente se encontra e o laço vai se tornando mais forte. No 1º dia de 

vaquejada é mais intenso e demanda de senha é maior mais depois vai 

acalmando e no domingo fica só a disputa. Eu estava na vaquejada em Santo 

André e Célio encontrou-se comigo e gostou do meu trabalho e me 

chamou para fazer a vaquejada dele. Ele falou: Você vai fazer a minha 

secretária. É a primeira vez que faço a secretária de Célio na vaquejada. Eu, 

o secretário e o juiz ficamos no alojamento. Tem banheiro e quarto e as 

refeições fazemos no restaurante. Somos bem recebido e Célio é um caba bom 

danado (MAILTON, 31 anos, casado, natural de Serra Branca- secretário da 

vaquejada de Célio, 2016). 

 

Através dos encontros nos finais de semana nas vaquejadas, as parcerias e amizades vão 

se tornando, cada vez mais, fortes e as redes em torno do circuito das vaquejadas vão se 

estabelecendo. De um lado, existem aqueles que são os detentores dos meios de produção, no 

qual Rosicélio faz parte, que são os fazendeiros, donos de terra que criam cavalos e bois e de 

outro lado os vendedores ambulantes, os secretários de senhas, o locutor do evento e os 

vaqueiros que correm para determinados parques. 

Para uma rede existir, ela tem de ter um sentido para os indivíduos que fazem parte dela. 

O conceito de rede não pode ser visto apenas para a arena política. Barnes problematiza que o 

conceito de rede social vem sofrendo ressignificações, dessa forma, o uso dele se adequa 

mediante a particularidade de cada pesquisador em seu objeto de estudo. Para Rosicélio, 

prestigiar as vaquejadas e conhecer as pessoas é ter a possibilidade de fazer parte e interagir 

com essa rede41. 

Todo ano eu venho para a vaquejada de Célio cigano. Sou locutor. Para ser 

locutor tem que conhecer o regulamento e ter pulmão. A maioria dos donos 

dos parques tem os telefones dos locutores e ligam para a acertar o trabalho, 

foi assim que Célio fez comigo. Ele pegou o meu contato em outra vaquejada 

que eu estava participando e me ligou... Sou professor de biologia e faço 

veterinária. Já faz 17 anos que eu trabalho com vaquejada. Meu irmão corre e 

é juiz de vaquejada. Ser locutor é prática, vem do sangue. Já nasce na fazenda 

e começa a gostar de animais. Cavalo é paixão (CIRO, 53 anos - Locutor da 

vaquejada, 2016). 

 

Assim, é através da rede de amizades de Rosicélio com os não ciganos que vai se 

estabelecendo uma identidade pessoal do cigano, isso representa o quanto uma figura cigana 

boa de negócio. Ao longo, da sua vasta rede de amizades construída duranre os circuitos de 

                                                           
41 Por estar ocupado tentando fazer parcerias, muitas vezes Rosicélio, me deixou sozinha. Mas ter ficado só foi 

importante para conhecer a relação dos ciganos com os não-ciganos.  
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vaquejada, Rosicélio se autodeclara cigano. O termo cigano não é utilizado como um apelido, 

Rosicélio faz questão de ressaltar que é de origem cigana e todos têm o conhecimento desse 

fato, não é atoa que em diversas falas, os não ciganos se referem a Rosicélio, como “Célio 

Cigano” ou “Cigano Célio”, como sempre uma marca distintiva. Nesse sentido, a rede ajuda a 

pensar não a desconstrução ou descaracterização da identidade, mas a própria materialidade das 

construções possíveis dessa identidade, dentro de categorias como família, parentesco, 

associações e sociabilidades com os dos grupos e com os não pertencentes aos grupos. 

 

3.2 A RELAÇÃO DA EQUIPE CIGANA COM A IGREJA CATÓLICA DE ASSUNÇÃO-PB  

 

Conforme foi visto, os ciganos Targinos estabeleceram muitas relações com não-

ciganos, na verdade a maioria dos seus contatos, parcerias e amizades se dá para além da equipe 

cigana. Uma das parcerias do equipe cigana é a igreja católica de Assunção-PB, representado 

pela figura do PE. João Saturnino. A relação com o padre se apresenta através da troca de 

favores e amizade. Por outro lado, se formos olhar a história de toda a etnia cigana é percebido 

que, ao longo dos anos, as comunidades ciganas sempre sofreram perseguições por parte da 

igreja católica42.  

No caso da equipe aqui estudada, pode-se depreender que a família de Rosicélio sempre 

foi muito católica e admiradoras/devotos de santos do catolicismo, mas só frequentam a igreja 

quando há alguma celebração como batizados e casamentos. Segundo o cigano, a sua família 

sempre frequentou igrejas católicas e evangélicas, assim como centros espíritas. Não há muitas 

informações acerca das questões religiosas dos ciganos desta família no passado. O que 

sabemos é que acreditam e possuem fé em Deus, e no caso das irmã de Rosicélio, esta participa 

de romarias e paga promessas. 

                                                           
42 No início do século XV, não só os ciganos como os demais peregrinos recebiam ajuda e caridade da igreja 

católica, para praticar seu nomadismo. A caridade cristã praticamente obrigava a todos hospedar, ou no mínimo 

dar assistência alimentar e financeira a estes peregrinos e penitentes.  Foi nesse cenário de ajuda e caridade da 

igreja católica que os ciganos andavam sem nenhuma interrupção ou barreira. (MOONEN, 2011). A partir do 

século XVI, as proteções da igreja católica deixam de existir ou de ter valor em toda a Europa, foi nesse momento 

que os ciganos passaram a ser vistos como figuras desagradáveis e não tolerados nos lugares aonde chegavam 

(MOONEN, 2011, p.33). Sendo assim, os ciganos passaram a ser considerados inimigos da Igreja, a qual 

condenava as práticas ligadas ao sobrenatural, como a cartomancia e a leitura das mãos que os ciganos costumavam 

exercer. A partir desse fato passam a ser expulsos, degredados e punidos tanto pela justiça secular (ordenações do 

reino) como pela divina (tribunais inquisitoriais). Os vários decretos e dispositivos que foram criados serviam para 

regular os comportamentos dos ciganos, punindo-os com o degredo, com a prerrogativa de, assim, limpar o mundo 

de gente indesejável. Após a segunda guerra mundial, alguns países e a própria igreja católico passou a ter um 

discurso de acolhimento e tolerância, porém tal fato não baniu o preconceito que se tem com as comunidades 

nômades. 
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Segundo Sulpino (1999), a maioria dos ciganos de Sousa tinha explicações bíblico-

religiosas para a diversidade cultural: mundo dividido em moradores (não ciganos) e andarilhos 

(ciganos). E nesse caso, os ciganos seriam peregrinos de Jesus, porque foram andarilhos. É 

interessante notarmos que a proximidade e a ligação entre os ciganos e Deus, Abraão, Moisés, 

etc, explicam a própria concepção do nomadismo como sendo uma questão de destino, uma 

escolha ou concessão de Deus. Logo, percebe-se que os ciganos apesar de, no passado, serem 

perseguidos pela igreja, eles utilizam da própria religião para reafirmar sua identidade e 

demarcar seu espaço.  

Atualmente, a própria igreja católica tem realizado ações para aproximar os nômades da 

igreja. É o caso da pastoral dos nômades43, órgão criado pela igreja católica do Brasil em 1985, 

essa pastoral procura desenvolver atividades, visando a promoção humana e cristã das pessoas 

e do grupo que integra o povo nômade, que para a igreja seria: ciganos, circenses e parquistas. 

Entre algumas das ações que deveriam acontecer, segundo o regulamento da pastoral: Conhecer 

profundamente sua cultura; compreender a “mentalidade” e o jeito cigano de ser; incentivar a 

manutenção da língua própria como patrimônio cultural; denunciar as violações dos direitos 

humanos das quais são vítimas os ciganos, circenses e parquistas; contribuir para que os ciganos 

tenham acesso aos direitos sociais fundamentais; e promover o diálogo entre as comunidades 

ciganas e não ciganas, dentre outras ações.  

Nas palavras do pároco de Assunção (2016), que tem uma relação próxima com 

Rosicélio, a igreja deve acolher a todos inclusive os ciganos e a própria vaquejada. 

 

Célio sempre me procurou já tem quase 8 anos que eu o conheço. A gente 

respeita o diferente do outro (...) não devemos impor. É uma troca, você dá e 

recebe. No passado era diferente, a concepção da Igreja era impor, hoje é 

diferente, nós temos que levar e receber, eu estou aqui, eu estou aprendendo 

também com eles. No entanto, se eu chegar em outro lugar, e se falar sobre os 

ciganos, eu posso falar, porque eu conheço, eu já estive com eles, eu só posso 

falar daquilo que eu sei, normalmente as pessoas falam sem conhecer (...). 

Todo ser humano deve ser respeitado, a cultura diferente é uma troca de 

experiência, onde eu dou e recebo.  

 

                                                           
43 Foi a partir de uma aclamação do Papa Paulo VI numa romaria cigana por ocasião do ano jubilar em 1975, que 

surge a Pastoral dos Nômades do Brasil. Poderíamos dizer que a Pastoral dos Nômades iniciou quando, em algum 

lugar do vasto território brasileiro, um sacerdote ou outro membro da comunidade soube acolher, compreender e 

atender a um irmão nômade. Mas, oficialmente, a Pastoral teve seu início em 1985, quando o então Bispo de 

Caxias do Sul, Dom Benedito Zorzi, trouxe da Itália o Padre Renato Rosso, possuidor de uma grande experiência 

mística de caminhada com os nômades, tentando assim organizar a Pastoral dos Nômades. 
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Na vaquejada de Rosicélio, a missa do vaqueiro44 é algo tradicional que já ocorre há 

anos desde quando ocorreu a primeira vaquejada no parque.  

 
Na diocese de Patos não se cobra sacramento. Nos implantamos o dízimo 

exatamente para evitar pagamento de sacramento, não pode. O máximo que 

eu faço é a coleta porque já é tradicional isso. A gente vem celebrar essas 

missas porque está na paróquia. Eu moro em Assunção e moro em Patos, mas 

celebro missas em Salgadinho, São José da Batalha, Areia de Baraúna e 

Passagem. Essa é a minha região. Para fazer uma missa no parque de 

vaquejada, depende da sensibilidade do dono do parque. O dono tem um 

parque aí a gente tem uma relação humana afetiva, com a ampliação da igreja 

de Assunção. Célio ajudou, dando um presente para a igreja. Na vaquejada vai 

ter um lance, aí hoje ele abriu para ser em prol da ampliação da igreja. Existe 

uma relação de gratidão. E a gente que é padre não pode dizer que isso não 

presta. A gente tá para acolher todo mundo, abraçar e levar a mensagem de 

esperança para as pessoas e aqui tem gente de todo canto. A relação na 

transmissão do afeto, do olhar: “Olha padre, vai ter vaquejada, eu quero que 

vá celebrar tal e tal” (Pe. JOÃO SATURNINO DE OLIVEIRA, 2016). 

 

O padre afirma que não se cobra sacramento, no entanto, para ter a benção do padre e a 

celebração da missa, Rosicélio ajudou a igreja, doando uma parte do lance da vaquejada para a 

ampliação da paróquia de Assunção. Nota-se que há uma troca de favores, de ambas as partes. 

O padre celebrou a missa e recebeu uma oferta de gratidão. O padre afirma que tudo depende 

da sensibilidade do dono do parque em querer ajudar a igreja; ele celebra a missa porque faz 

parte da paróquia, mas cabe ao dono do parque ser grato. Rosicélio fez aliança com o padre da 

igreja, na intenção de realizar futuras “parcerias” no intuito de obter a proteção do sagrado para 

os seus eventos.  

 

 

 

 

                                                           
44  A tradicional Missa do vaqueiro teve origem por conta de um vaqueiro, o Raimundo Jacó Mendes que Nasceu 

em 16 de Julho de 1912 no município de Exu, era primo legítimo de Luiz Gonzaga. Apesar da pouca idade, sua 

inteligência e coragem lhe renderam a experiência que foi reconhecida pelo proprietário do Sítio Lajes, em Serrita, 

que lhe deu o emprego de vaqueiro, em sua grande fazenda. Jacó se destacou através de feitos que despertaram a 

admiração de muitos e a inveja de outros. Entre os invejosos está Miguel Lopes, com quem passou a ter uma rixa. 

Narra a lenda que, o dono da fazenda ordenou que Jacó e Miguel Lopes fossem pegar na caatinga uma rês, arisca 

e estimada, que se afastou do rebanho, a data era 8 de julho de 1954. Ao fim do dia Miguel Lopes volta à sede da 

fazenda, sozinho, sem comentar sobre Jacó e a rês. Os outros vaqueiros preocupados, no dia seguinte saíram à 

procura de Raimundo Jacó e em meio a caatinga encontraram-no morto, ao lado da rês ainda amarrada e o seu fiel 

cachorro latindo, sem sair de perto. Uma pedra manchada de sangue denunciava a covardia do assassinato. Miguel 

Lopes foi incriminado, abriu-se um processo, mas foi arquivado por falta de prova e o crime ficou sem solução, 

caindo no esquecimento. Tomando conhecimento disso, Luiz Gonzaga protestou com música A Morte do 

Vaqueiro. O assassinato de Raimundo Jacó deu origem a um evento religioso chamado Missa do Vaqueiro. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Serrita
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Figura 33 – Missa do vaqueiro na vaquejada Dr. Mainá Targino 

 
Fonte: arquivo da pesquisadora (2016). 

 

Rosicélio contou-me que faz questão de realizar a missa todos os anos e que acredita 

muito em Deus. A missa para ele além de abençoar a vaquejada é uma homenagem ao seu irmão 

que faleceu. O padre ao celebrar a missa fala em Mainá Targino e faz agradecimentos pelo dom 

da vida. 

Desde a primeira vaquejada que a gente faz a missa, então a gente faz questão 

de fazer sempre. Inclusive até o próprio padre faz questão, ele sempre diz 

aonde eu estiver, a gente faz questão de vim para fazer a sua missa. Eu acredito 

muito em Deus e gosto disso. Faz cinco anos que faço vaquejada e nunca ouve 

uma ocorrência. Isso é incrível você fazer uma corrida onde tem show, tem 

tudo e não ser registrado nenhuma briga, nenhuma ocorrência. Não foi 

registrado nenhuma briga de tapa, nem homem, nem de mulher. É muito 

gostoso para todo mundo (ROSICÉLIO TARGINO, 2016). 

 

Para o cigano, a missa é uma espécie de benção para o parque dele e para o evento, 

impossibilitando que ocorra problemas, como brigas e desentendimentos.  
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Figura 34 – Cavalgada dos vaqueiros, liderados por Layon 

 
Fonte: arquivo da pesquisadora (2016). 

 

Figura 35 – Layon Nóbrega segurando a padroeira dos vaqueiros 

 
Fonte: arquivo da pesquisadora (2016). 

 

Na ocasião da missa, também estava presente o primo de Rosicélio deputado estadual 

da Paraíba Antônio Mineral. A mãe do deputado Edith Balduíno da Nóbrega era irmã do pai de 
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Rosicélio, Francisco Nóbrega (mais conhecido como Lourival). O deputado aos nos conceder 

uma breve fala alegou:  

Foi uma festa muito bonita, de fé e tradição. Eu venho de uma família que 

gosta muito da vida do vaqueiro, então me senti em casa. E mais ainda, por 

ser em Assunção, essa terra que sempre me apoiou e que eu não canso de 

ajudar (ANTÔNIO MINERAL - Deputado), 2016). 

 

A presença do deputado na vaquejada, além da sua relação de parentesco com o cigano, 

se justifica, porque a vaquejada é vista pelo deputado como um importante veículo para divulgar 

sua campanha e ganhar votos.  Além disso, o deputado afirma que gosta da vida de vaqueiro, 

porque toda a sua família, está inserida nesse meio, inclusive o parque Raimundo Belo, na 

cidade de Santa Luzia-PB, pertence à família do deputado, sendo organizado e dirigido pelo 

seu irmão Janúncio Nóbrega. A presença do deputado no evento marca muito, provavelmente, 

alianças e patrocínios em troca de voto e favores. 

Toda essa rede é propiciadora para a realização da sua vaquejada e nela o cigano é bem 

quisto, visto com respeito, bom de negócio, sempre maleável e disposto a realizar parcerias que 

o favoreçam. 

 Em suma, as redes, as parcerias e o próprio imaginário que cerca o mundo ciganos dos 

Targino Cavalcanti e atualmente da equipe cigana, representado pela figura de Rosicélio, são 

representações coletivas que constituem um ponto de referência, uma espécie de caminho para 

se entender a elaboração de identidades - a representação de si e dos outros - o estabelecimento 

de posições sociais, os códigos e os modelos formadores de distinções.  

Podemos dizer que cada sociedade desenvolve certas normas do que seja o homem, e 

ao mesmo tempo, descreve e define aquilo que não é o homem.  Segundo Berger e Luckman 

(2004) trata-se das atividades de construção do social, isto é, da produção de representações da 

“ordem social”, dos atores e das suas relações cotidianas. Assim, ao longo desse trabalho, foi 

enfatizado o ponto de vista da população não cigana e suas representações sobre a equipe 

cigana. Esses discursos são importantes, porque denotam formas de regular a vida social. 

Como nos aponta Bourdieu (1989), o conjunto das definições de identidades sociais 

funciona como um sistema de classificação que fixa as respectivas posições de cada grupo, 

ocorrendo que alguns grupos possuem o poder simbólico de fazer reconhecer as suas categorias, 

representações e seus princípios como divisores do mundo, sendo o produto e o suporte de lutas 

sociais. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Tentei apresentar o fio de uma história que não dá conta da imensidão de histórias 

contadas, silenciadas e a descobrir sobre os grupos ciganos. No caso dos ciganos Targino 

Cavalcanti, temos uma forma aparentemente distinta de relação/interação com a sociedade 

envolvente, bem como a manutenção de uma identidade cigana. Se nas páginas dos jornais a 

identidade cigana é negativada através dos estereótipos de perigo, valentia e criminalidade, ao 

perceber os processos interacionais da equipe cigana com os não ciganos é possível identificar 

uma identidade positivada com a ideia que os ciganos são pessoas de bem, bons de negócio e 

pessoas que possuem prestígio, sempre procurando se relacionar com as melhores amizades.   

Observei, por meio deste trabalho, que o material jornalístico disponível pode contribuir 

para o estudo sobre as representações construídas em torno dos ciganos na cidade de Campina 

Grande. Nota-se, assim, o papel dos jornais na construção de imaginários sobre pessoas e suas 

histórias, sendo um grande disseminador de estereótipos que circulam em torno da população 

cigana.  Nas matérias, os jornais não indicam diferenças entre os ciganos. No caso, não se fala 

em etnias, apenas no termo genericamente: ciganos. É como se todos os ciganos fossem iguais, 

e desse modo, muitas vezes, quando um cigano cometia algum ato ilícito toda a etnia cigana de 

modo genérico era vista como culpada. Nas matérias jornalísticas, todos os ciganos foram 

colocados na chave de perigosos, valente e brigões.  

Além disso, os ciganos dessa família foram descritos pelos próprios jornais como 

trabalhadores, agropecuaristas e desenvolvendo várias atividades comerciais e apesar de serem 

ciganos ganharam aceitação por parte de muitas pessoas na sociedade, mantendo amizades com 

pessoas influentes. Mesmo tendo se inserido na sociedade através do comércio, da agropecuária 

e de outras atividades, o estigma que estes ciganos carregam não foi diluído, mas às vezes 

minimizado por pessoas que eles mantinham contato.  

Se o objetivo das páginas jornalísticas foi mostrar o cigano de modo genérico, a 

contribuição do presente trabalho foi o de apresentar a inexistência de uma única forma de ser 

cigano (algo genérico ou um cigano típico). Ademais, se existe essa permeabilidade da 

performance calon, conforme apontou Ferrari (2010), pode-se dizer que a equipe de forma 

genérica não pode ser aprisionado a certas características. As questões apontadas na 

antropologia sobre identidade étnica e etnicidade suscitam a impossibilidade de apreendê-los 

por meio de um conjunto de traços culturais fixos. Se é impossível estabelecer a delimitação 

estrita de uma comunidade através da cultura (entendida como um conjunto de traços objetivos), 

a questão não é mais estudar a maneira pela qual os traços culturais estão distribuídos, mas a 

forma como a diversidade étnica é socialmente articulada e mantida. O mais interessante foi 
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perceber como um grupo com características tão peculiares teve capacidade de se adaptar e 

mais do que isso, de integrar sem deixar de ser quem eles querem ser. 

Assim, os ciganos estabeleceram a negociação de algumas características culturais para 

se identificar e para isso trocaram as mulas e cavalos pelos carros e caminhões, as tendas e 

barracas por casas e fazendas. Logo, é notório que houve um processo de mudança, mas isso 

não implica dizer que eles deixaram de ser quem são. Ademais, nesse trabalho, parto da 

perspectiva da identidade por meio da ressignificação de traços diacríticos, assim, as 

identidades estão sempre em processo de construção.   

Ao voltar a frequentar o ambiente do campo, nas vaquejadas e fazendas, a “equipe 

cigana”, não está retornando ao passado, mas realizando uma negociação com as rotas da 

trajetória da sua família o que o possibilita construir e pôr em prática um projeto de vida, 

utilizando a dimensão da mémoria, de modo a considerar não apenas o presente, mas também 

as significações impressas nos acontecimentos do passado da sua família.  

Além disso,  a vaquejada também é vista pelos ciganos como um momento de lazer, a 

escolha por esse lazer e não por outro, diz muitos sobre a própria vida desses indivíduos, sobre 

suas memórias enquanto equipe, e conforme assinalou Magnani (2002), mesmo que essas 

práticas sejam, na maioria das vezes, observadas (e mesmo vividas) na perspectiva do 

entretenimento e de possibilidade de repouso, as pessoas que as desenvolvem se inserem nos 

processos de socialização pelos quais os indivíduos passam por toda a sua vida social.  

Logo, a escolha dos ciganos pelo lazer na vaquejada, reflete sobre a história da equipe 

e seus antepassados, escolhas e memórias. Assim, a inserção desse grupo nesse tipo de lazer 

não pode ser visto, como um fenômeno desinteressado e sem uma lógica. Pelo contrário, para 

os ciganos, a vaquejada é uma forma de entretenimento que revigora os laços de amizade, 

parcerias e exercita regras de reconhecimento e lealdade das pessoas que fazem parte, 

garantindo a permanência de uma rede de amizades. Isso reforça o entendimento de que o lazer 

não pode ser tomado como uma dimensão da vida à parte e deslocada das questões sociais que 

envolve esses indivíduos. 

Além disso, o discurso da memória que evoca o sangue juntamente com a socialização 

e educação da família, é um elemento capaz de direcionar as escolhas e as formas de ser cigano 

para a equipe estudada.  Logo, a vaquejada é o ambiente pelo qual o cigano pode aliar nesse 

local alguns prazeres que eles gostam, quais sejam: animais, natureza e festa. Além do mais, a 

vaquejada para o cigano é o lugar dos encontros e reencontros, podendo neste local extravasar 

as suas emoções diferentemente do que ocorre no ambiente urbano, marcado muitas vezes por 

regras e certas posturas.   
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Ao compartilhar um projeto de vida, através da compra de terra, das competições de 

vaquejada e dos momentos de lazer, os ciganos retiram do fluxo da memória aquilo que desejam 

preservar, transformar em símbolo de pertencimento e, por isso, conservar. Trata-se da 

capacidade de contar e recontar, criar e recriar a sua história, de conhecer e explicar a sua 

existência e o seu lugar no mundo. Dessa forma, a vaquejada se transforma no lugar específico, 

no qual  ele pode perpetuar alguns valores que foram transmitidos pela seus antepassados: apego 

ao mundo rural, a administração de terras, fazer dinheiro e boas amizades. 

Em suma, embora os ciganos saibam, que sendo de “origem cigana”, etnia esta vítima 

de muitos preconceitos e discriminação pelo mundo, acabam desenvolvendo uma postura 

crítica e não submissa, burlando de alguma forma a dominação e os estigmas a que estão 

submetidos, de forma que a construção e o estabelecimento de uma identidade cultural 

específica representa um instrumento decisivo para esta equipe, que não quer ser identificado 

apenas como os que “nada tem”, instituindo assim  um projeto de vida e campos de atuação, 

que consubstanciam a distinção e os diferencia dos demais ciganos paraibanos, mesmo ainda 

se reconhecendo enquanto ciganos, não deixando de ser quem são. Ir a campo possibilitou uma 

percepção de como (ou pelo menos) os ciganos dessa família, estão criando mecanismo de 

compreensão de seu universo, a partir de categorias e formas que seus antepassados viveram 

no passado, frisando aqui, que o passado neste contexto não os condiciona, mas se torna 

referência para recriar as suas experiências cotidianas. 
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APÊNDICE I – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

Seu nome? 

Nome do seu pai e mãe? 

Sua idade?  

Você é natural de onde?  

Reside atualmente em que cidade?  

Estado civil? (Casado, solteiro etc.)  

Você estuda (ou) até que período?   

Há quanto tempo você é vaqueiro?  

Você desempenha alguma outra atividade além da atividade de vaqueiro? Qual?  

Alguém da sua família foi vaqueiro de campo e/ou vaqueiro de vaquejada? Quem foi?  

Alguém lhe ensinou a ser vaqueiro? Quem? Como foi?  

Como foi que você se tornou vaqueiro de vaquejada? 

Como tem sido sua trajetória na vaquejada?  

Houve algum fato que marcou a sua vida como vaqueiro? 

Alguém da sua família correr ou correu na vaquejada? Quem foi?  

Como faz para ser vaqueiro? Explique? 

Você se considera um vaqueiro? Por que?  

Por que você é vaqueiro? 

O nome do seu cavalo? 

O seu cavalo significa o que para você? 

Seu pai e sua mãe são ciganos? 

Você se considera cigano? Porquê? 

Você gosta de ser chamado de cigano 

Você andou? 

 Porque você é cigano? 

 O que é ser cigano para você? 

 Você tem parentes ciganos? Quantos? E onde moram? Você tem contato com eles? 
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 Quantos membros da sua família são ciganos? 

 

 

 

 

APÊNDICE II – ENTREVISTA A SER APLICADA COM OS NÃO CIGANOS 

 

Obs. O nome é opcional. 

1- Nome:___________________________________________________ 

2- Idade:_____ 

3- Gênero: Feminino ( ) Masculino ( ) 

4- Local de Nascimento:_____________________ 

5- Mora na cidade que nasceu: Sim ( ) Não ( ) 

Caso não more na cidade que nasceu, vive nessa cidade há quanto tempo? ____ 

6- Você tem parentes da família na cidade que você mora? ( ) Sim ( ) Não 

7- Escolaridade: Ensino Fundamental incompleto ( ) Ensino Fundamental completo ( ) Ensino 

Médio Incompleto ( ) Ensino Médio Completo ( ) Ensino superior ( ) 

8- Religião: _______________ 

9- Profissão: ______________ 

10- Renda familiar: 0 até 1.500 reais ( ) 1.500 até 3.000 ( ) 3.000 até 4.500 ( ) acima de 4.5000 ( )  

11- Você conhece algum cigano: Sim ( ) Não ( ) 

12- Os ciganos costumam aparecer nos livros? Nos jornais? Na TV? No cinema?  

13- Pode citar exemplos? 

14-  Se a resposta for sim, aponte como você conheceu o cigano e qual o tipo de relação que vocês 

mantêm (trabalho, igreja, vizinho e etc.): 

15- Caso você conheça um cigano como sabe ou soube que era um cigano?  

16- Em sua opinião o que é ser cigano? É raça? Cultura? Sangue? 

17- Você gosta de cigano? 

Sim ( ) Não ( ) 

Por quê?  

18- Você acha que o cigano deve se tornar uma pessoa igual a você? Se a resposta for sim, então: 

Nesse caso o cigano deveria deixar de ser cigano? 

19- Você gostaria de ser vizinho de um cigano? Sim ( ) Não ( ) 

Por quê?  
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20- Você gostaria que seu filho ou filha casasse com um cigano?  Sim ( ) Não ( )  

Por quê? 

21- Você daria emprego a um cigano?  Sim ( ) Não ( ) 

Por quê? 

22- Quando você pensa em cigano o que vem a sua mente? 

23- Em sua opinião o cigano tem religião? Sim ( ) Não ( ) 

Por quê?  

24- Você acha que o cigano é vítima de preconceito?  

25- O cigano trabalha? Os ciganos vivem de quê? 

26- Ainda existe cigano no Brasil? Na Paraíba ou em Campina Grande existem grupos de ciganos? 

27- Você acha que os ciganos deveriam ter direitos como os índios e/ou as comunidades 

quilombolas? 

28- Você lembra ou sabe de alguma história ou acontecimento que envolva os ciganos na cidade 

que você mora?  
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APÊNDICE III – MAPA DA PARAÍBA 


