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VAQUEIRO: roupa de couro, pele curtida.
AUTOR:Miguel Teles

VAQUEIRO VELHO
(Luiz Gonzaga)

Quem me vê hoje velho e cansado
Pitando um cigarro sentado
Na sombra desse umbuzeiro
De longe ninguém imagina
Que meu destino minha sina
Foi ser pegador de boi
Nesse sertão catingueiro
Hoje só vivo de lembrança
Do que eu fazia desde criança
Na minha profissão de vaqueiro.

Quando vem a tentação
De eu remoer meu passado
Eu vejo um quadro pintado
Bem dentro do meu coração
Lembro das morenas bonitas
Com seus vestidos de chita
Dos laços amarelos de fita
Nos cabelos amarrados
Lembro do meu cavalo Melado
Do meu cachorro Tição
Das corridas de mourão
Lembro das noites de festa
Lembro dos dias de feira
Das ferras das bebedeiras...
Lembrar... É só o que me resta.

Eu era tão afamado
Que meu nome era respeitado
Nas fazenda do lugar
Por isso fui tão invejado
Por uns safados, cabras de peia
Que não tinha sangue nas veias 
E que eram ruins na profissão
Deram pra me caluniar
Que eu carregava patuá
Que tinha até pauta com o cão.

Bem que quiseram me ensinar umas rezas
Que tinha o Diabo pelo meio
Quiseram benzer meus arreios
Me deram maçã preparada
Mas nada dessas patacoadas
Eu carregava na algibeira
Minhas orações costumeiras
Eram o Pai-Nosso, Sinal-da-Cruz
E chamava por Jesus
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Na hora de um boi enrabar
Que ele me segurasse na sela
E que as unha-de-gato, favela
Me dessem a vez de passar.

Hoje estou velho e cansado
Com meu corpo todo quebrado
Dos trompassos que tomei
Mas tenho dois filhos formados
Um é médico doutor em gado
E o outro defende as leis.

Aqui vivo eu e a mulher
Naquela vida de pobre
Do jeito como Deus quer
Os meninos vêm quando pode
Aí nós faz festa, mata um bode
E quando eles chegam com a família
Só vendo meus netinhos seu moço
Enchendo essa casa de alegria

No demais 
Sem maldizer da sorte
To só esperando a morte
Até o dia que Deus quiser
Mas se eu pudesse nascer de novo
Eu e meus dois companheiros
Meu cavalo Melado e meu cachorro Tição
Eu não queria outra profissão
Eu só queria ser vaqueiro.

Meus amigos,
Boa tarde a todos e a todas!

Agradecendo em primeiro lugar a Deus, a vocês, ao convite do Centro de Memória da 
Fundação Pedro Calmon, estamos aqui nesta tarde, eu e o Dênisson e, antes de lançar-
mos o filme Aboio: A Voz Encantada do Vaqueiro, gostaria de narrar o que vi, ouvi e vivi 
em minha experiência como vaqueiro, e das conversas que mantive com os homens 
do couro!

Eu sempre digo em minhas falas que toda essa minha fixação nas coisas da vaqueirice 
é pelo fato de ter tido o merecimento de nascer nas terras do Pedrão, às cinco da ma-
nhã e, assim sendo, o primeiro som que eu escutei na vida fora o aboio de um vaqueiro 
e uma vaca berrando pela cria no pé da serra!

01. DONO DE GADO E GENTE

A terra de Vera Cruz não conhecia o berro do boi. As primeiras reses que fincaram os 
cascos nesta par te da América vieram possivelmente das Ilhas Canárias, trazidas pelo 
acalanto do mar e pela força dos ventos nas caravelas ancoradas na Bahia, em 1549, 
sob o comando do Primeiro Governador Geral do Brasil, Tomé de Souza.

Sob a responsabilidade de Garcia D’Ávila, tido como apadrinhado do Governador, e 
seus descendentes, o rebanho cresceu e multiplicou-se. Cento e cinquenta anos mais 
tarde, o remoer do boi não poderia mais saborear o adocicado da cana. O engenho 
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usurpou a terra roxa do Recôncavo, como privilégio exclusivo à monocultura do açú-
car. O gado foi expulso para bem longe do solo de massapé, tangidos por uma Car ta 
Régia de 1701, que proibia a criação dos animais a dez léguas do litoral. Apesar dos 
reclames dos plantadores de tabaco que clamavam pelo estrume do curral para adubar 
a cultura, o rebanho afastou-se da costa e adentrou o ser tão.

Com o propósito de abrir novos pastos para o gado, os homens brancos iam dizimando 
o gentio. A tropa tangendo as boiadas esboçava no chão os caminhos das estradas 
reais por onde passariam as futuras rodovias alterando o cenário e induzindo o pro-
gresso. Criavam-se os currais. Deixavam uma só alma naquele ermo para prestar e dar 
conta do rebanho por quatro anos, onde decorrido este tempo, o vaqueiro começava 
a receber 25% (vinte e cinco por cento) dos animais nascidos neste período, em um 
sistema chamado de quar teação.

Em uma época que Capistrano de Abreu batizou como Ciclo do Couro, tudo era rudi-
mentar e adaptado conforme a necessidade do instante. O homem do ser tão tinha que 
ser versátil e ágil.

 “De couro era a por ta das cabanas, o rude leito aplicado ao chão duro, e mais tarde 
a cama para os par tos; de couro todas as cordas, a borracha para carregar água; o 
mocó ou alforje para levar comida, a mala para guardar roupa, mochila para milhar 
cavalo, a peia para prendê-lo em viagem, as bainhas de faca, as bruacas e surrões, a 
roupa de entrar no mato, os banguês para cur tume ou para apurar sal; para os açudes, 
o material de aterro era levado em couros puxados por juntas de bois que calcavam a 
terra com seu peso; em couro pisava-se tabaco para o nariz.” 

02. A FERRO E A FOGO

No calor da hora, o atiçar do carvão pelo vai-e-vem do fole faz arder em brasas o aço 
bruto. O fogo da têmpera torna o ferro maleável, para nas mãos hábeis do ar tesão 
receber as devidas dobras em ângulos e curvas obedecendo ao traçado da encomen-
da. Com batidas ensurdecedoras do mar telo na bigorna, assemelhando o canto da 
araponga prenunciando a chuva, o ferreiro vai exercendo um dos seus ofícios. O de 
produzir com capricho e per feição o pedido rabiscado no papel da marca de ferrar bois 
do freguês.

Porém, quem precisa de ferro e sinal é o dono e senhor da propriedade. O bom vaquei-
ro não carece de marca para distinguir cada rês do rebanho. Há uma troca recíproca 
de reconhecimento. Assim, como o gado conhece o vaqueiro pelo aboio, o vaqueiro 
conhece cada animal como se fosse seu, sendo que na maioria das vezes dele mesmo 
é apenas o cachorro, porque até ao cavalo per tence a sela da fazenda. Sabe o nome, a 
manha, a idade e gestação de cada vaca, mantendo na memória ou rabisco de carvão 
na parede de casa a data de nascimento de cada bezerro.

Até meados do século passado, o vaqueiro não recebia salário. Patrão e empregado 
comumente unidos entre si numa relação de compradio, ajuizavam no apalavrado os 
direitos e deveres de cada um. Quase sempre o tratado e o prometido entre aqueles 
dois homens nunca fugia do acer tado. A norma vigente da renumeração do vaqueiro 
no ser tão daquela época era “tirada na sor te,” no sistema da quar teação. Deste modo, 
o pagamento do homem dos couros tinha como base a rentabilidade anual da fazenda 
e recebia a fração de um quar to dos animais nascidos na propriedade naquele ano. De 
quatro, um – como se dizia. E o vaqueiro também ferrava os animais que recebia como 
cota. 
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O gado era criado solto na imensidão de terras. Léguas e mais léguas de chão. Às ve-
zes, era necessário dormir no mato para ver o rebanho ou tirar água de uma cacimba 
cada vez mais distante ou até mesmo queimar mandacaru e macambira para livrar os 
animais do fantasma da fome. 

A ferra de gado no ser tão nordestino acontecia todos os anos entre os meses de 
setembro a dezembro nas chamadas “trovoadas”. Cada propriedade tinha sua data 
assinalada no calendário para realizar sua marcação. Para isso, reunia uma grande 
quantidade de vaqueiros vindos de fazendas circunvizinhas convidados especialmente 
para tal finalidade. Não havia pago pelo serviço. Prevalecia o adjutório. Começavam a 
chegar no dia anterior. Durante toda a tarde iam aparecendo. Surgiam de todos os can-
tos, por caminhos vicinais onde, alcançando a estrada real, encontravam ou esperavam 
por amigos e companheiros que viajavam para mesmo destino, para compar tilharem da 
mesma labuta. Quando nada, um galho de mato quebrado era o sinal pré-estabelecido 
dos que por ali passara e adiantaram o passo. Vez por outra, na casa da fazenda, es-
pocava um foguete reverenciando a chegada dos mais afamados.

Entre tantos, um Júlio Preto da Casa Nova, Uma Mané de Zé Luiz, Um Zezito da Penha, 
um Zé Mole da Vera Cruz, um Tota da Serra do Girau ou um Valmor do Caipã eram 
esperados e em qualquer pega de bois não faziam vergonha. Mostravam serviço. No 
costado deles viajavam alguns, também envergados com perneira e gibão, mas não 
eram vaqueiros. Eram conhecidos como “vaqueiro embrulho de couro”, como “vaquei-
ro salta-moitas”, que não fizeram história, mas que tinham tantas para contar. Suas 
façanhas eram narradas com tanta riqueza de detalhes que deixavam os mais novos 
boquiaber tos. Virgem Santa! Tanta bravura e coragem assim só eram vistas nos folhe-
tos de cordel. Entretanto, se contraditos, tratavam logo de impetrar mais que depressa 
o testemunho do primeiro defunto que lhes vinham à lembrança.

Enquanto era servido o rega-bofe, dois violeiros do lugar dedilhavam versos debulhan-
do exaltações das bravuras dos vaqueiros, da vida do coronel e da beleza das mulheres 
do Ser tão. Regado a cachaça, o cardápio era o mais variado, geralmente associado às 
miunças. Bodes, carneiros, galinhas, perus e porcos eram cozidos ou assados para o 
deleite da vaqueirama. 

Quando cansados, armavam a rede para dormir. Quando acordavam, cuidavam de pro-
teger o espírito e o corpo com alguma reza for te que aprendera com os mais velhos. 
Oração for te, cujas palavras e preceitos só podiam ser repassados a outrem na velhice, 
quando estivessem beirando os mistérios da mor te. Do contrário, amargariam a pena 
de padecer os maiores e piores dissabores nos últimos dias desta vida.

A MISSA DO VAQUEIRO

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!

Tem Missa no Ser tão consagrada aos homens do couro. É dia de louvação ao Santo 
querido. Santo for te e como eles acostumados com as alegrias e dissabores na vida de 
um penitente. Encarcerado em um oratório ou preso na parede da sala tem lugar cativo 
na moradia. É tratado como santo de casa. E santo de casa faz milagre sim sinhô!

Como de costume, o vaqueiro abre os olhos com o amiudar do galo. Seu primeiro ato 
herdado dos pais e avós é pronunciar em voz baixa aquela oração for te que aprendera 
para fechar o corpo. Levanta. Milha e banha a montaria para só depois quebrar o pró-
prio jejum. Reúne a mulher e o magote de filhos e saem em romaria ao encontro de 
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Deus e dos amigos ao lugar da louvação.

Contrito, de chapéu na mão, remói as palavras do vigário e faz um pedido aos céus. 
Coisa pouca. Na maioria das vezes, roga à misericórdia divina por chuva na quantida-
de cer ta para a terra esturricada. A mulher, enquanto debulha no rosário uma série de 
Pais-Nossos e Ave-Marias, passa os olhos nos rebentos brincando com seus cavalos 
de pau e que sonham, um dia, a exemplo do pai, com um gibão nas costas, serem 
respeitados e afamados, carregando o nobre título de vaqueiro. 

Para sempre seja louvado tão bom Senhor!!!

CAUSO DE SEO ZÉ RAMOS

A CAATINGA

Quando Catulo da Paixão Cearense escreveu os famosos versos sobre o luar do Ser-
tão, a caatinga, no palavreado do ser tanejo, só poderia estar nua. Aquele mar de cinza 
banhando a aridez do Ser tão com seus galhos retorcidos e secos, que quem vê ao 
longe e não conhece seus segredos, espanta-se. Ao cair das primeiras chuvas, aquele 
oceano calcinado que até então parecia estéril e improdutivo ganha força, floresce e, 
como uma fênix, ressurge no doce linguajar do roceiro como vestida e toda caiadinha 
de verde!

Na poesia tupi-guarani, caatinga quer dizer mata branca. As suas braúnas, aroeiras, 
angicos e paus d’arcos – os poucos que ainda restam e não pereceram por conta das 
madeireiras e carvoarias – dão sombra e alento a bois e aos bodes e carneiros que o 
ser tanejo trata por miunça. Na caatinga, o bode, com sua sabedoria e resistência, vai 
tirando do quase nada o próprio sustento e, por cadeia, torna-se o principal alimento 
humano, já que por lá se diz que não se sabe definir ao cer to se é o homem que cria o 
bode ou o bode que cria o homem. 

A caatinga, com seu cheiro de umburana e com o gosto adocicado do umbu, acaba 
aprisionando a alma da gente. Os que convivem com ela e só possuem os olhos para 
chorar as lembranças – a exemplo de Seo João Boró, que perdera os olhos na ar te 
da vaqueirice – quando podem vão para o mato escutar a cantiga da caatinga. Os que 
nunca conviveram com ela e com seu povo, rezam os mais velhos, que já na primeira 
visita, o coração não baterá no mesmo compasso, estará muito mais leve que o capu-
cho do algodão. 

O ABOIO

É uma grande tristeza 
É de cortar o coração
Morre gado e cavalo
Chora empregado e patrão
Não tem mais leite pra queijo
Como sofre o sertanejo
Com a seca do Sertão.

A cantilena plangente do vaqueiro trabalhar com a boiada atravessou séculos. Versos 
sucedidos de vogais com timbre fechado abre o coração e desabotoa as saudades 
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nos olhos de quem escuta. Como a música mágica de um encantador de serpentes, o 
aboio acalma a vaca parida de novo, traz para o lote a rês desgarrada, confor ta o boi 
designado ao matadouro.

Diferente do aboio de roça cantado em dueto, o aboio do vaqueiro é solitário. Versos 
metrificados exaltando na maioria das vezes o cachorro, o cavalo e a mulher, deram 
fama a Manezinho Aboiador, Júlio Preto, Pedrinho Calumbí, Ademário da Água Verde, 
Naldo do Boi e tantos outros. Homens que mesmo fatigados com a luta diária e com a 
aridez da terra vermelha na garganta, ainda encontram forças sem deixarem abater-se, 
para na hora do Ângelus agradecerem aos céus, lançando no firmamento o derradeiro 
aboio do dia como sendo esta a única forma de oração que aprendera na vida.

CAUSO DO VAQUEIRO ABEL.

Toda esta cultura está sendo esquecida e o esquecimento acaba levando à extinção. 
Fatores determinantes têm contribuído para o inevitável desaparecimento dos vaquei-
ros e de todo folclore proveniente desta ocupação. Todo aquele conjunto de mani-
festações características da profissão está propenso a perder-se na lembrança e na 
memória popular, em decorrência da falta de perspectivas encontradas pelo homem 
do ser tão. Em várias conversas e entrevistas, vaqueiros apontam o fim do sistema de 
quar teação, a cerca, a devastação da fauna e da flora, as novas tecnologias aplicadas 
à agropecuária, o asfalto e o fim das estradas boiadeiras, como as principais causas 
para a extinção da vaqueirama.  

Acabou-se o tropeiro, tido para uns como um mero transpor tador de cargas, mas para 
outros o mensageiro das novidades, “o por tador das notícias do mundo de lá”. Findou-
-se o carreiro com seu carro de bois, que imprimia no chão batido, como em uma pauta 
de duas linhas – porque não dizer um bigrama, não é Brandão – aquela canção dolente 
que muito bem poderia se chamar saudade! Restam-nos, ainda, os homens do gibão, 
que muito têm a nos ensinar e a nos contar. Oremos.  Rezemos para que o tempo não 
apague da memória a saga destes bravos. E, conclamando às Almas dos Bons Vaquei-
ros professêmos a nossa fé. “A fé que Deus deu. A fé que Deus dá”!

O Ser tão tem cheiro, gosto e som. 
Tem cheiro de umburana, de curral de manhãzinha, de chiqueiro, de chuva molhando o 
chão rachado e do suor de uma cabrocha labutando na enxada. 

Tem gosto de farinha com rapadura, de buchada de bode, de leite de cabra, de água de 
moringa, de carne assada na brasa, de café com requeijão, de coalhada, de manteiga 
de garrafa, e de uma pinga de cabeçalho.

Tem som de sinfonia de carro de bois, tem relincho de cavalo bom de gado, tem marruá 
escavacando pé de mourão de cancela, tem berro de bode, tem latido de cachorro, tem 
choro de menino, tem risada de um causo bem contado, tem aboio de vaqueiro e tem 
aquele gemido gostoso de uma mulher fogosa.

Em feitio de oração, eu gostaria de lembrar daqueles que ainda labutam com o gado 
caatinga adentro. Aqueles que fazem a alegria do Ser tão com seus versos e aboios. 
Tem cada um que a gente sente um cisco em cada olho... E chora!

Àqueles que viajaram antes do combinado. Ao Professor Bira Gordo, do qual tive a 
honra de receber o tratamento de “Meu Vaqueiro”! Meu pai, Miguel Teles. Valmor. Seo 
João Boró... Às Almas dos Bons Vaqueiros. Àqueles que tiveram seu reinado no Ser tão 
e de uma hora para outra par tiram, deixando a gente com uma saudade deste tamanho!
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Aos Encourados do Pedrão, meus conterrâneos sagrados, que par ticiparam da luta da 
Independência da Bahia.

Agradecimentos à Fundação Pedro Calmon. À Jacira, do Centro de Memória. À Ivana 
Lins, Diretora desta Casa. À Raquel D’Ávila. Aos colegas. Todos que acreditaram nes-
tes meus devaneios.

 Só quem vestiu um gibão, meu sinhô, sabe o peso que lhe cai sobre os ombros. No 
mais, desculpem a maneira brejeira de falar desse criado de vocês: Miguel Teles.


