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RESUMO 

 

Nessa monografia, focalizamos uma região semiárida de pecuária no Nordeste baiano na 

segunda metade do século XX (1956 – 1998) com o intuito de investigar as memórias, cultura 

e vivências dos sujeitos vaqueiros presentes na região de Irecê. Para tal, utilizamos fontes que 

tratavam mais de perto essas questões. Por excelência, as fontes orais e iconográficas 

responsáveis pela formação do trabalho, visto que, em sua maioria, tratamos de sujeitos 

ágrafos, além de outras fontes importantes. Analisamos a atuação desses vaqueiros com 

ênfase na trajetória de Quinca Vaqueiro entrelaçado em um processo de modernização rural 

desenvolvido por uma elite agrária que buscava/busca atender aos próprios interesses. Estes 

vaqueiros sofreram um processo de silenciamento de sua cultura e mesmo de suas memórias, 

para o qual buscaram saídas e meios de resistência para manter seus valores. É através da 

memória desses sujeitos que o silenciamento é rompido e o vislumbre de uma dimensão 

desconhecida do passado é proporcionado.  

 

Palavras-Chaves: Memória, Vaqueiros, Região de Irecê.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

In this monograph, we focus on one semiarid region of livestock in northeastern Bahia in 

the second half of the twentieth century (1956 - 1898) in order to investigate the memories, 

culture and experiences of the individuals present Cowboys in Irecê region. To do this, we 

use sources that treated closer to these issues. Par excellence, oral and iconographic sources 

responsible for the formation of work since, mostly unwritten deal with subjects, as well as 

other relevant sources. We have analyzed the performance of these cowboys emphasizing 

the trajectory of Quinca Cowboy intertwined in a rural modernization process developed by 

an agrarian elite that sought / seeks to meet their own interests. These cowboys experienced 

a silencing process of their culture and even their memories, for which sought outlets and 

means of resistance to keep its values. It is through the memory of those subjects that 

silencing is broken and the glimpse of an unknown dimension of the past is provided. 

 

Key Words: Memory, Cowboys, Irecê region. 
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INTRODUÇÃO 

 

Eu nasci numa simples fazendola 

Onde minha piscina era um barreiro 

O herói que conheci era um vaqueiro 

E fiz da luta do campo a minha escola 

Onde a minha alpargata era de sola 

Mas eu era feliz no meu rincão  

Eu fui pobre não tive educação  

Mas nas aulas do tempo eu fui formado  

Eu sou muito feliz por ter passado 

Minha infância morando no sertão
1
. 

 

No lugar da caatinga encontrava-se agora uma plantação e algumas árvores solitárias 

imitavam rugas verdes em meio ao plano. Ao seu redor, uma cerca de arame. Por ali 

não mais circularam homens encourados, nem bois fugitivos, nem cavalos em 

disparadas, foram todos afastados, farpados como a um só desconhecido. Restou ao 

homem lembrar. Houve um dia em que o vivido virou lembrança
2
. 

    

A monografia que ora se apresenta: “Memória, cultura e vivência: vida e trajetória 

de Quínca Vaqueiro (1956 – 1998)”, surgiu por exigência e desejos próprios. Ao ser 

questionado, em Pesquisa 1 (semestre 2011.2) a respeito de uma ideia do que pesquisar, não 

titubeei, veio logo à mente “vaqueiros”, não sabia o que, e nem como, mas não havia dúvida 

de que trabalharia com esses sujeitos. O poema de Gilberto Alves, supracitado, evidencia o 

motivo desta escolha. Como sujeito participante, que viu em tempos de outrora, resquícios da 

cultura viva dos “vaqueiros de campo” e que percebeu, no decorrer do tempo, as grandes 

mudanças da mesma, decorrente de um processo de “modernização”
3
 idealizado por uma elite 

capitalista em defesa de seus próprios interesses, e executado em parceria com Estado, sobre 

uma região longínqua, situada a 476 km da capital baiana, o Sertão de Irecê.        

Como referido na segunda citação acima, de Alécio Gama dos Reis, “Houve um dia 

em que o vivido virou lembrança.” Foi atrás dessas lembranças/memórias que nos 

debruçamos para registrá-las e historicizá-las. Partindo do sujeito histórico Joaquim Trindade 

de Souza, popular Quinca Vaqueiro, “o herói que conheci”, entendendo-o enquanto sujeito 

ativo nos afazeres que outrora lhe fora atribuído é que seguimos nessa linha de pesquisa, 

                                                 
1
 Poema de Gilberto Alves, cantador Nordestino. CANTORIAS E CORDEIS, In: 

<http://cantoriasecordeis.blogspot.com.br/2008/05/gilberto-alves-e-chico-alves.html> Acesso em: 01 de out. de 

2015. 
2
 REIS, Alécio Gama dos - O que farpa o boi farpa o homem: das memórias dos vaqueiros do sertão de Irecê 

(1943 – 1985) / Alécio Gama dos Reis. 2012. 363 f (Mestrado em História). Universidade Estadual de Feira de 

Santana, Bahia, 2012. p. 18.   
3
 Segundo Neves “o termo modernidade expressa determinada concepção do moderno, conceitualmente precisa e 

historicamente definida, exprimindo mudanças nas relações sociais e políticas de valores e comportamentos 

coletivos”. Ver: NEVES, Erivaldo Fagundes. História regional e local: fragmentação e recomposição da história 

na crise da modernidade. Salvador: Arcádia; Feira de Santana: UEFS, 2002. p. 11. 
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narrando a história de Quinca, bem como identificando a relação existente entre a atuação 

desse sujeito com os demais vaqueiros da Região de Irecê, destacando as atividades do campo 

e as vivências cotidianas. Eis que se apresenta a intenção deste trabalho. 

Diante do que está posto, reconhecemos as transformações ocorridas no sertão 

baiano, modificações que implicaram diretamente em mudanças na vivência dos vaqueiros, 

lançamos a seguinte problemática: de que maneira a trajetória de Quínca Vaqueiro está 

relacionada com a de outros vaqueiros? E como esta permite explicar a cultura e a vivência 

dos vaqueiros do período retratado? Pretendeu-se com isso analisar a atuação dos vaqueiros 

na região de Irecê, com ênfase na trajetória de Quínca Vaqueiro, buscando identificar a 

importância destes para a região, no período entre 1956 e 1989, período que aborda a história 

de Quinca Vaqueiro, a partir do seu casamento com Dona Coló, no contexto da intensificação 

do processo de “modernização” que alterou a vida do povo da região, principalmente dos 

vaqueiros. 

Região sociamente pobre, mantenedora de uma cultura ágrafa, não disponibiliza 

variedades de fontes documentais escritas, o que nos impulsionou ainda mais e nos fez 

explorar as novas formas de se pesquisar a História. Neste sentido, para atingir tal 

problemática, a presente pesquisa vale-se, basicamente, da metodologia da História Oral, em 

que tivemos que produzir nossas fontes através de entrevistas; apoiando-nos também nas 

fontes iconográficas e nas possíveis fontes escritas. Valemo-nos também da observação 

participante, método cada vez mais presente nas pesquisas historiográficas. Todas essas no 

intuito de capturamos memórias e a partir delas construir a história dos sujeitos vaqueiros.  

O desconhecimento e desvalorização da figura (cultura) do vaqueiro é muito amplo; 

estamos nos referindo a sujeitos que venceram as esfinges do sertão inóspito em prol do seu 

povoamento; sujeitos que cuidaram para o desenvolvimento da pecuária; homens que habitam 

fazendas e contribui para o seu desdobramento; enfim, falamos de sujeitos históricos ainda 

deslembrados. Sujeitos sem destaque na história e, para além disso, como considerou o 

historiador Eric Hobsbawm “ao rememorar a história de gente comum, não estamos 

meramente tentando conferir-lhe um significado político retrospectivo que nem sempre teve; 

estamos tentando, mas genericamente, explorar uma dimensão desconhecida do passado.”
4
  

                                                 
4
 HOBSBAWM, Eric. HOBSBAWM, Eric. A História de Baixo para Cima. In: Sobre História. São Paulo: 

Companhia das letras, 1998, p.219. Citado por. CAVALCANTE, Marialva Batista. Por (de) trás das Memórias: 

Trajetórias de Migrantes Paraibanos na “Capital do Feijão”- 1960-1970. / Marialva Batista Cavalcante. 2011. 

170 f. Mestrado em História, Universidade Estadual da Bahia, Bahia, 2011.  
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Reconhecemos a História como entendia o historiador francês Marc Bloch, que a 

definia como o estudo do homem no tempo e no espaço
5
, esta tem o anseio de apreender as 

ações do homem no tempo enquanto sujeito transformador do espaço. Assim, realizar uma 

pesquisa histórica é um processo, no qual o instrumental com que se trabalha ajuda muito 

mais a perguntar do que a responder. Essa é a concepção das autoras do livro “A Pesquisa em 

História”, que propõe apresentar os procedimentos de uma pesquisa e os cuidados que com 

ela se deve ter. O pesquisador deve estar sempre atento aos documentos; de acordo com Maria 

do Pilar Vieira, “estar atento ao modo como a linguagem foi produzida tentando responder 

porque as coisas estão representadas de uma determinada maneira”
6
.  

Pesquisar ou investigar exige por parte dos historiadores muita dedicação e também 

paciência. Pudemos constatar tal fato nas primeiras tentativas de recolher documentos para a 

pesquisa. Nestas investidas, aquilo em que acreditávamos estar o repositório de muitos 

documentos, o Arquivo Público da cidade de Irecê, existe apenas para guardar documentos 

recentes das pessoas que têm vínculo com a Prefeitura, documentos/cadastros dos 

funcionários municipais. Quanto àqueles que dizem respeito ao contexto histórico da cidade, 

foram perdidos no tempo e no espaço. Talvez hoje sejam cinzas ou detritos espalhados na 

natureza. Contávamos com este Arquivo para encontrar possíveis inventários, testamentos, 

história da cidade, documentos abordando contratação de vaqueiros, processos civis, dentre 

outros. O que nos foi permitido, após muitas tentativas e resguardadas as devidas 

dificuldades, foi o acesso ao Arquivo do Jornal Correio do Sertão. Embora produzido em 

Morro do Chapéu, cidade da qual se desmembrou Irecê, muitas são as notícias acerca da 

região de Irecê. O jornal circula desde 1917, é o segundo mais velho da Bahia, ora mantido 

em péssimo estado. A este respeito, considera Carlos Bacelar que os arquivos brasileiros 

enfrentam, de forma geral, os sérios problemas comuns aos serviços públicos: falta de 

pessoal, de instalações adequadas e de recursos. Geralmente não prioritários aos olhos 

governamentais, foram durante muito tempo tratados como instituições de segunda categoria, 

verdadeiros depósitos de papéis velhos.
7
 O atual diretor Edson Vasconcelos, concedeu total 

acesso aos documentos. Nos empenhamos em digitalizar as partes referentes a Irecê e aos 

vaqueiros. Através da foto digital, sem o flash, pois como considera Bacellar, este prejudica o 

material, conseguimos registrar 119 fotos. Em circunstância do escasso tempo, conseguimos 

                                                 
5
 BLOCH, Marc Leopold Benjamin,; BLOCH, Étienne. Apologia da história, ou, o ofício de historiador. Rio 

de Janeiro: J. Zahar, 2001. 159p.  
6
 VIEIRA, Maria do Pilar de Araujo; PEIXOTO, Maria do Rosario da Cunha; KHOURY, Yara Aun. A pesquisa 

em historia. 3. ed São Paulo, SP: Atica, 1995. 80p. p. 23. 
7
 BACELLAR, Carlos. “Uso e mau uso dos Arquivos”. In: PINSKI, Carla Bossanezi (org). Fontes Históricas. 

São Paulo; Contexto, 2005. P. 23-79. p. 49. 
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apenas digitalizar os jornais da década de 1930. Vale ressaltar que, o trabalho foi feito com a 

matriz original do Jornal.  

Após o desdobramento da História Cultural, e consequentemente da Historiografia, 

foi possível, por parte dos historiadores, realizar pesquisas nunca antes imaginadas; neste 

sentido, houve mudanças expressivas no que diz respeito às temáticas e linhas de pesquisa. 

Ao tratar da historiografia baiana nos últimos 50 anos, o historiador Paulo Santos Silva atenta 

para a existência de duas configurações historiográficas observadas na Bahia: a primeira, 

voltada para a história política, que prevaleceu entre os anos de 1930 até a década de 60, 

quando, no decorrer desta fase, sofreu um processo de transição, que ampliou o leque de 

possibilidades das investigações históricas. Além do surgimento de novas temáticas, passou a 

haver também a reinterpretação de temas anteriores, afinal, um estudo histórico não 

contempla todas as questões de um tema, pois sempre há possibilidades de novas 

interpretações.   

Com a criação do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia (IHGB), em 1894, 

reconhecido por lei em 1895, que se propõe a divulgar estudos de interesse da História do 

país, especialmente da Bahia, com foco em diversos aspectos da vida social, econômica e da 

história luso-brasileira
8
, é cunhado, principalmente, como observou o autor nas publicações 

da revista, predominância e preferência, em boa parte dos historiadores, por uma história de 

cunho político, sempre analisando a história dos grandes homens e de figuras importantes no 

cenário nacional e estadual. Diante de diálogos com a historiografia, “antigos temas foram 

retomados, ampliados e reinterpretados sob diferentes ângulos”
9
. Além disso, houve a 

ampliação dos horizontes da historiografia baiana quanto as fontes e os métodos. Não se 

desprezou o gênero biográfico, mas deslocou-se da biografia dos luminares do Império e da 

República para o estudo dos indivíduos e do mundo em que eles viviam, destacando, 

sobretudo, os atores sociais das camadas populares, com atenção voltada às questões de 

gênero, raça, etnia, além de manifestações culturais, como a dos vaqueiros, que tem ganhado, 

inclusive, certa visibilidade e importância na historiografia. Tudo isso está em consonância 

com as tendências mais vigorosas da historiografia contemporânea
10

. Essas novas tendências 

historiográficas tomaram maior amplitude após a inserção do programa de pós graduação em 

História na Universidade Federal da Bahia, em 1990
11

, após desvinculação do curso de 

                                                 
8
 Revista do IHGB, 2009.  

9
SILVA, Paulo Santos. A historiografia baiana nos últimos 50: Do Passado Para o Futuro: edição 

comemorativa dos 50 anos da ANPUH. 1ed; Editora: Contexto, 2011, pp. 86 - 101. p. 87.   
10

 Idem, ibidem; p. 90.  
11

 Informações encontradas no site: http://www.ppgh.ufba.br/. Acesso em 17 de dez/2014.   
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Ciências Sociais. É sob o comando dessas novas metodologias historiográficas, 

especificamente a História Oral, que nos embrenhamos nas memórias dos vaqueiros da 

Região de Irecê.  

Sobre o método utilizado, que contribuiu de maneira significativa para esta pesquisa, 

a História Oral, método de pesquisa que vem ganhando espaço na medida em que os 

historiadores vão se dando conta do quão útil esta se faz. Carla Pinsky, no capítulo “Fontes 

Orais - História dentro da História,” defende que a História Oral é o processo de gravação de 

entrevistas, “[...] são produzidas no contexto de projetos de pesquisa, que determinam quantas 

e quais as pessoas entrevistadas, o que e como perguntar, bem como que destino será dado ao 

material produzido.”
12

 A autora chama a atenção de não se cair no equívoco de considerar a 

entrevista como a História propriamente dita; esta é apenas uma fonte que necessita de 

interpretação e análise, pois, segundo a autora, cada entrevistado vai contar a História a partir 

do seu ponto de vista, defendendo os seus interesses. Cabe ao historiador comparar os relatos 

em busca da história mais provável, o que traz à tona seu papel em modificar, aumentar e, em 

certa medida, interferir nos relatos/depoimentos. 

As fontes orais são entendidas aqui como o registro de qualquer recurso que guarda 

vestígios de manifestações da oralidade humana; entrevistas esporádicas feitas sem propósito 

explícito, gravações de música, ou seja, absolutamente tudo o que é gravado e preservado se 

constitui em documento oral. Vale ressaltar que a entrevista, quando se parte de um projeto de 

pesquisa, é história oral em sentido estrito.
13

 

 Para além dessa concepção da História Oral, José Carlos Sebe Meihy
14

, no livro 

História Oral: como fazer, como pensar, traça os procedimentos de como deve ser realizada a 

história oral, e chama atenção para o cuidado que se deve ter na hora das entrevistas, pois não 

se leva em conta apenas o que o entrevistado fala, mas também estar atento aos seus gestos, 

expressões de sentimentos (risos, lágrimas), às pausas e ao silêncio, que muitas vezes falam 

muito mais que as próprias palavras. A própria forma de narrar constitui-se importante, visto 

que estamos tratando das narrativas de vaqueiros baianos
15

. Tânia Risério d’Almeida Gandon, 

                                                 
12

 PINSKY, Carla Bassanezi. Fontes orais – História dentro da história. In: Fontes históricas. São Paulo: 

Contexto, 2005. Cap. 5. p. 155-202. 
13

 Sobre História Oral ver: MEIHY, José Carlos Sebe Bom; HOLANDA, Fabiola.: História Oral: como fazer, 

como pensar. – SP, Contexto, 2007. P. 13.      
14

 MEIHY, José Carlos Sebe Bom; HOLANDA, Fabiola.: História Oral: como fazer, como pensar. – SP, 

Contexto, 2007. 
15

 Sotaque, origens e significados da fala diferentes das dos vaqueiros do sul, por exemplo. A começar pela 

denominação. São chamados de gaúchos e/ou peões.    
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nos fala “que a maneira de viver o tempo se reflete de alguma forma também no modo como 

ele é dito.”
16

   

A História Oral é uma metodologia que têm permitido dar voz a personagens 

anteriormente silenciados, a exemplo dos vaqueiros, uma população sertaneja que, em sua 

maioria, não dominava a escrita. A memória é o que garante a historicidade desses povos. 

Introduzida como objeto de análise nos estudo sociais por Maurice Halbwachs
17

, a memória 

“mantém uma linha de continuidade entre passado e presente, retendo daquele apenas ‘aquilo 

que ainda está vivo ou capaz de viver na consciência do grupo que a mantém’”
18

 sendo esta, 

como considerou o historiador Valter Guimarães Soares em Cartografia da Saudade, uma 

“via de acesso ao passado.”
19

    

Ao longo deste trabalho, também encontram-se incluídas algumas imagens que 

capturamos dos entrevistados, bem como outras que usamos não como ilustrações, mas como 

fontes historiográficas que permite vislumbrar um passado materializado. As imagens, assim 

como textos e testemunhas orais, constituem-se numa forma importante de evidência 

histórica. Elas registram atos de testemunha ocular
20

.  

As fontes orais e iconográficas estão diretamente ligadas à memória. É importante 

perceber que “o muro entre a racionalidade da ‘operação historiográfica’ e as dimensões 

subjetivas e emocionais, portanto ‘irracionais’, atribuídas à memória, têm se desfeito sob o 

impacto de maduras reflexões e pesquisas de numerosos historiadores”
21

, e esta tem-se 

tornado cada vez mais comum o seu uso como fonte de pesquisa, pois constitui-se “... 

potencializadora de ações humanas, podendo ser alcançada como fonte para a história, mas 

cujos mecanismos de existência e expressão exigem do historiador um olhar sensível que a 

perceba como passado (re)atualizado, mas também como (ativa)ação que se dá no presente, 

com feições de participação social.”
22

  

                                                 
16

 GANDON, Tânia Risério d’Almeida. Entre história e memória: tempos múltiplos de um discurso a muitas 

vozes. In: Projeto História. Revista do programa de estudos Pós-Graduados em História do Departamento de 

História: EDUC. São Paulo, V. 22, jun. 2001. p. 151.        
17

 FIORUCCI, Rodolfo. História Oral, Memória, História. Revista História em Reflexão. UFGD, V. 4, n. 8, p. 1 

– 17, jul/dez. 2010.   
18

 HALBWACHS, 1990, p. 81. Citado por. SOARES, Valter Guimarães. Cartografia da Saudade: Eurico 

Alves e a invenção da Bahia sertaneja. Salvador: EDUFBA; Feira de Santana: UEFS Editora, 2009. p. 130. 
19

 SOARES, Valter Guimarães. Cartografia da Saudade: Eurico Alves e a invenção da Bahia sertaneja. 

Salvador: EDUFBA; Feira de Santana: UEFS Editora, 2009. p. 127. 
20

 BURKE, Peter. Testemunha ocular: história e imagem. Bauru, SP: EDUSC, 2004. 264p. p. 17. 
21

 SILVA, Paulo Santos. Memória da dilaceração. In: PINHO, Adeitalo Manoel ; ARAUJO, Maria da Conceição 

Pinheiro ; NOGUEIRA, Juliana Gomes (Org.). Literatura, historia e memórias: leituras de Jacques Le 

Goff. Feira de Santana, BA: UEFS Editora, 2011. 158p. p. 13.  
22

 SANTOS, Márcia Pereira dos. História e memória: desafios de uma relação teórica. Citado por, CODES, Silva 

Correia de. Histórias de antigamente: cultura e memória nas Lavras Diamantinas. Mestrado em História. 2011. 

116 f. p. 13.  
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Foi por entre interpretações da memória, cotidiano, vivências e representações, que a 

cultura e as experiências dos vaqueiros nos finais do século XX foram traçadas.  

O trabalho Memória, cultura e vivência: vida e trajetória de Quínca vaqueiro (1956 

– 1998) é composto por três capítulos. O primeiro capítulo discute o contexto histórico da 

introdução dos vaqueiros no sertão da Bahia e, especificamente, em Irecê, dialogando com 

autores que estudaram o sertão e principalmente com aqueles que viveram e pensaram o 

Sertão de Irecê.  

O segundo capítulo trata, especificamente, da trajetória de Quinca Vaqueiro, num 

contexto de mudanças da região de Irecê. Este, apresenta da forma como foi possível 

observamos, a cultura do vaqueiro, as suas vivências cotidianas e suas relações com os demais 

vaqueiros da região. O terceiro e último capítulo, aborda a religiosidade sertaneja, de modo a 

ser identificada em sua diversidade.   

   Enveredar nas memórias dos sujeitos vaqueiros e daqueles que com eles viveram, 

nos revelou um mundo distinto, há muito silenciado pela historiografia oficial, e tratado com 

romantismo pela Literatura
23

. As fontes Orais que recolhemos, bem como as fontes 

iconográficas, frutos das memórias desses sujeitos vaqueiros sobre suas vivências e sua 

região, tornam-se agora oficializadas. Efetivou-se no registro de uma memória que está se 

perdendo sobre uma cultura que a cada dia se reinventa sobre o sertão, os vaqueiros e Irecê.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 A exemplo da visão de homem bravo e destemido do sertão apresentada por Euclides da Cunha em Os sertões. 

Ver: CUNHA, Euclides da. Os sertões. São Paulo, SP: Martin Claret, 1902. 270p. Ou na visão de herói 

domesticado apresentada por Graciliano Ramos em Vidas secas. Ver: RAMOS, Graciliano. Vidas secas. 102 ed. 

Rio de Janeiro: Record, 2007. 175 p. 
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I CAPÍTULO 

O SERTÃO, A BAHIA, IRECÊ: EXPERIÊNCIAS HISTÓRICAS 

 

Para iniciarmos as discussões acerca dos vaqueiros, faz-se necessário tratar da 

origem destes na Bahia e, de forma inseparável, o desbravamento e colonização do sertão. 

Vários autores já trataram dessa temática da colonização do sertão, mas, de maneira 

particular, o interesse é pelas pesquisas realizadas por Erivaldo Fagundes Neves, que possui 

vários trabalhos, entre livros e artigos publicados, em especial sobre o alto sertão da Bahia, o 

que vai de encontro ao nosso recorte espacial. Com base nas pesquisas de Neves, os vaqueiros 

nordestinos sertanejos surgem devido à necessidade, ou seja, com a chegada do gado 

Vacum
24

, vindos especialmente de Cabo Verde
25

, a partir de 1549, durante o governo de 

Tomé de Souza. Espalhando-se depois pelas extensões territoriais do Brasil, sobretudo na 

região Nordeste, quando então após a chegada ao Brasil, emerge a necessidade daqueles que 

cuidariam dos rebanhos. Em um curto espaço de tempo, menos de três anos, Garcia d’Ávila, o 

primeiro possuidor de gado em terras brasileiras, a princípio com apenas duas cabeças de 

gado, transformou-se em um fazendeiro com mais de 200 vacas
26

 e, é claro, necessitava de 

gente para cuidar do rebanho. É aí que aparece a figura dos vaqueiros.  

Acerca de Garcia d’Ávila, Godofredo Filho produziu um ensaio, publicado em 1939 

pela Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional- SPHAN, referindo-se 

aos d’Ávilas e suas contribuições:   

   

Os Ávilas, além de se afoitarem pessoalmente, ao mais longínquo sertão, ordenaram, 

sob a direção de subordinados seus [os vaqueiros], entradas de que resultariam 

excelentes descobertas. Muitos dos melhores bandeirantes do sul, e outros do norte, 

estiveram, ora sob o controle direto dos senhores da torre, ora associados às 

expedições que estes organizaram. Acresce, para seu elogio, que os Ávilas foram, 

antes do mais, criadores de gado, isto é, colonizadores e civilizadores por 

excelência. Abriram as melhores estradas do norte. E é justo dizer que os seus 

currais tornaram-se, muitos deles, centros de capital importância econômica, 

sobretudo os que se disseminaram pelo São Francisco, o rio que Capistrano chamou 

“condensador de população.”
27

  

      

                                                 
24

 Primeira raça de Gado a chegar na costa brasileira. 
25

 HOLANDA, Gastão de. A Casa da Torre de Garcia d’Ávila/ fotografias Adenor Gondim. Rio de Janeiro, 

2002. 96p. p. 25.  
26

 NEVES, Erivaldo Fagundes, - Curralinho, crioulo, peduro: a pecuária como fator da formação socioeconômica 

do semiárido -, IGHB, Salvador, Nº104, p 91-125, 2009. 
27

 FIGUEREDO FILHO, Godofredo. A Torre e o Castelo de Garcia d’Ávila. Relatório apresentado em 1937, 

ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, in: Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, Rio de Janeiro, nº 3. 264p. p.252.  
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É importante perceber que o autor, ao citar os ‘subordinados’, refere-se aos 

vaqueiros, aqueles que realmente desbravaram o sertão seguindo o “coice”
28

 do gado. Em 

estudos realizados por Neves, fica comprovado que as primeiras fazendas de gado, mesmo 

que em menor ajuntamento, ficavam aos cuidados de vaqueiros escravizados; tal  relação de 

Senhor x Escravo (Patrão x Vaqueiro), que ganha outros significados no decorrer da história. 

Para Neves: 

 

[...] o Alto Sertão da Bahia recebeu, na segunda metade do século XVIII e na 

primeira do seguinte, gentes de diversas origens desventuradas do ouro e do 

diamante, muitas das quais acompanhadas pelos seus escravos crioulos e africanos, 

que passaram a se dedicar à agricultura e à pecuária
29

. 

 

No contexto inicial da História do Brasil, ainda no século XVI, Brasil colonial, os 

portugueses encontraram no litoral as condições favoráveis para a exploração econômica, tais 

como a extração do pau-brasil e, posteriormente, a cultura da cana-de-açúcar. Assim, a outra 

parte do território, já batizada de “Sertão” ou “Certão”, constituiu-se numa região carregada 

de atributos negativos. Os portugueses colonizadores definiam o sertão como o oposto ao 

litoral; enquanto este se apresentava como um lugar conhecido, próximo ao mar, habitado 

pelo índio e dominado pelos brancos, “um espaço da cristandade, da cultura e da civilização”, 

o outro, o sertão, aparecia como “espaços inacessíveis, [...], perigosos, dominado pela 

natureza bruta, e habitados por bárbaros, [...], infiéis, onde não havia chegado as benesses da 

religião, da civilização e da cultura”
30

.  

Para ratificar as afirmações de Amado, faz-se mister citar este trecho da carta de Pero 

Vaz de Caminha, onde há uma descrição do espaço “achado”, e que seria explorado pelos 

portugueses: “Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque, a estender olhos, 

não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa”
31

. Outro trecho da 

carta demonstra que, na cultura dos indígenas, a criação de gado e a lavoura, tal qual 

feita/conhecida pelos portugueses, não se fazia presente: “eles (os Índios) não lavram nem 

criam. Nem há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha ou galinha, ou qualquer outro animal que 

esteja acostumado ao viver do homem”
32

. Pode-se concluir que essa cultura do gado, da 

civilização do couro, foi imposta, em parte, pelos d’Ávila, responsáveis por inserirem os bois 

                                                 
28

 Termo usado pelos vaqueiros, para se referirem aos caminhos do gado.  
29

 NEVES, Erivaldo Fagundes. Escravidão, pecuária e policultura: Alto Sertão da Bahia, século XIX. Feira 

de Santana: UEFS Editora, 2012. 305 p. 
30

 AMADO, Janaina. Região, Sertão, Nação. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 8, n 15, 1995. 
31

A Carta de Pero Vaz de Caminha. Dominus: São Paulo, 1963. Disponível 

em:<http//:www.culturabrasil.pro.br/zip/carta.pdf>. Acesso em 16 de jul/2015, p.8. 
32

 Idem, ibdem, p. 7.  
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nas terras brasileiras e, principalmente, pelos vaqueiros, ora responsáveis por cuidar desse 

gado e enfrentar as ameaças das caatingas nos confins do sertão.   

O historiador Caio Prado Junior, pesquisador da economia colonial, defendeu que o 

sertão, por tratar-se de uma região com extensos territórios semiáridos, insuficientes para a 

agricultura corrente, não despertou o interesse dos colonizadores, “ficando o interior quase 

abandonado, e apenas ralamente ocupado por dispersas fazendas de gado”
33

. Para ele, a 

ocupação do sertão foi muito rala e escassa, tendo como estabelecimento as fazendas de gado 

que, como referido, eram espalhadas, talvez pelo fato de o sertão ser tão castigado pelas secas. 

Pelo mesmo motivo, o autor relata que a construção dessas fazendas e currais se dava, 

sobretudo, nas margens dos rios perenes, o que certamente facilitava o desenvolvimento da 

agricultura, a princípio utilizada apenas para subsistência. Os colonizadores, entre eles os 

vaqueiros, encontraram no sertão o lugar propício para desenvolvimento da pecuária, o gado 

necessitava de campos abertos e espaços de pastagens, e isso o sertão oferecia.  

Cabe ressaltar que esta incursão sertão adentro não ocorreu da vontade dos criadores 

de gado, mas sim graças à emissão pela Coroa de uma Carta Régia, datada de 1701, que 

proibia a criação de gado numa extensão a menos de 10 léguas da costa, protegendo os 

interesses dos senhores de engenho, que estavam se sentindo ameaçados pela presença maciça 

do gado próximo às lavouras de cana
34

. Historiadores que pesquisaram a economia brasileira, 

como Caio Prado e Milton Braga, defendem que, por conta dessa lei, a pecuária tornou-se 

autônoma, e prosperou independentemente do ciclo do açúcar; pelo contrário, a pecuária se 

desenvolveu em paralelo a ele, o que fez com que assumisse a categoria de subciclo 

econômico. Os autores ousam e nomeiam esse período como o “Ciclo do Couro”, “Indústria 

do Couro” ou ainda “Civilização do Couro”.  

Uma das maiores dificuldades do sertão era, e ainda é, a disponibilidade de água, 

mas o desenvolvimento da pecuária, bem como o povoamento do sertão pelas boiadas
35

 e 

vaqueiros, a princípio, acorreu às margens de rios. Estas grandes extensões permitiram um 

aumento significativo dos rebanhos e, em meados do século XVIII, os sertões do Nordeste, 

segundo Prado, alcançaram o apogeu do seu desenvolvimento, pois o “gado nele produzido 

abastece, sem concorrência, todos os centros populares do litoral, desde o Maranhão até a 

                                                 
33

 PRADO Jr., Caio Pardo. História Econômica do Brasil. 15ª edição. São Paulo. Brasiliense, 1972, p.10. 
34

FURTADO, Milton Braga. Síntese da economia brasileira. 7. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 

2000. 281 p  
35

 Usar a palavra boiadas à frente de vaqueiros é intencional, pois estas desbravavam primeiro os espaços do 

sertão. Os vaqueiros, em vez de conduzir, eram conduzidos pelas boiadas.    
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Bahia”
36

. Mas, no século XIX, devido a má qualidade da carne, por conta das condições do 

sertão e das longas viagens que o gado fazia, acabou perdendo a preferência para a carne seca 

exportada das charqueadas do Sul. Sobre o movimento do gado, até chegar ao litoral, onde o 

boi era abatido para o consumo da população, discorreu Rodrigo Freitas Lopes: 

 

O comércio do gado possuía dinâmica própria. O envio de boiadas de longas 

distâncias em direção ao litoral, só era possível devido à existência de um mercado 

de consumo regular e lucrativo, visto que, dificilmente, algum criador ou negociante 

enfrentaria as vicissitudes dos caminhos de gado, partindo do Piauí, por exemplo, 

sem que ao final do percurso, em Salvador, o preço da carne verde fosse 

compensador, tendo incorporado a ele o custo de variáveis como, a distância, o 

cansaço e a falta de pastos.
37

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 PRADO Jr., Caio Pardo. História Econômica do Brasil. 15ª edição. São Paulo. Brasiliense, 1972. 
37

 LOPES, Rodrigo Freitas. Nos currais do matadouro público: o abastecimento de carne verde em Salvador 

no século XIX (1830 – 1873). 2009. 153 f. Dissertação (mestrado). Universidade Federal da Bahia, Faculdade de 

Filosofia e Ciências Humanas. Salvador, 2009. Orientadora: Profª. Drª. Maria José Rapasse Mascarenhas.    

Imagem 1: Mapa econômico do Brasil - Sec.XVI 

 

 

Imagem  2: Mapa econômico do Brasil – Sec. XVII. 

 Imagem  3: Mapa econômico do Brasil – Sec. XVIII 
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Para esclarecer e ilustrar a forma como o gado se expandiu pelo sertão, deve-se 

observar os mapas da economia brasileira dos séculos XVI, XVII e XVIII, que evidenciam o 

desenvolvimento da cultura do gado, permitindo notar, que ocorreu basicamente próximo aos 

rios, o que confirma a declaração de Caio Prado.   

O desenvolvimento dessa pecuária aconteceu, principalmente, às margens do Rio 

São Francisco, também conhecido como Rio dos Currais, e seus afluentes, pois era em suas 

margens que os vaqueiros se apoiavam para se manterem e manterem o gado, visto que a 

região Nordeste nunca teve o acesso à água como ponto forte. Nesse contexto de incursão 

pelo sertão, grandes latifúndios se formaram, doados pela realeza portuguesa através do 

instituto da sesmaria
38

, e muito mais pela simples conquista de territórios indígenas
39

. Além 

dos Garcia d’Ávila, foram aparecendo outros latifundiários fazendeiros, bem como outros 

vaqueiros escravos. Cabe ressaltar que, enquanto os herdeiros de Garcia d’Ávila se 

desenvolviam na margem esquerda do rio São Francisco, outro grande latifundiário, Antônio 

Guedes de Brito, segundo maior possuidor de terras nordestinas, crescia em patrimônio com 

sua conquista de terras na margem direita do rio. Em meados do século XVIII, João Antonil 

afirmou que:  

 

As fazendas e os currais do gado se situam aonde há largueza de campo, e água 

sempre manante de rios ou lagoas, por isso os currais da parte da Bahia estão postos 

na borda do rio de São Francisco, na do rio das Velhas, na do rio das Rãs, na do rio 

Verde, na do rio Para-mirim, na do rio Jacuípe, na do rio Ipojuca, na do rio 

Inhambuque, na do rio Itapicuru, na do rio Real, na do rio Vaza-barris, na do rio 

Sergipe e de outros rios, em os quais, por informação tomada de vários que correram 

este sertão, estão atualmente mais de quinhentos currais, e, só na borda aquém do rio 

de São Francisco, cento e seis. [...] se tem por certo que passam de meio milhão [de 

cabeças de gado]
40

 

 

Embora a preferência para a instalação de fazendas e a concentração populacional 

fossem as áreas mais próximas aos rios, as outras partes do sertão também estavam sendo 

doadas e/ou conquistadas, o que facilitou o avanço desses grandes latifúndios. Segundo 

Neves, foi a doação através do sistema de “sesmarias” instituído no Brasil com fins a 

                                                 
38

 Sistema instituído no reinado de D. Fernando I (1367 – 1383). Foi um recurso para se distribuir terras e 

estimular o povoamento de áreas incultas [...] transferido ao Brasil por D. João III, em 1534, para dinamizar a 

ocupação territorial do contorno litorâneo (NEVES, 1946, pp. 63 -65). 
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 NEVES, Erivaldo Fagundes. Uma comunidade sertaneja: da sesmaria ao minifúndio (um estudo de história 

regional e local). 2.ed. Salvador, BA: Feira de Santana, 2008. 386p. 
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 ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil. 3ª Ed. Belo Horizonte: Itatiaia/Edusp, 1982. [s.p.] 

Quarta parte: I - Da grande extensão de terras para pasto, cheias de gado, que há no Brasil. Disponível em: 
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incentivar a ocupação do território. Nesse sentido, assinalou Antonil
41

 “sendo o sertão da 

Bahia tão dilatado, [...] quase todo pertence a duas famílias”.  

O recorte espacial desta pesquisa está localizado no lado direito do Rio São 

Francisco, ou seja, o que esteve sob domínio dos Guedes de Brito. Conforme Neves, 

 

As terras conquistadas dos índios pelo mestre-de-campo Antônio Guedes de Brito, 

incorporadas ao que herdara e obtivera do governo colonial pelo regime de 

sesmarias, estendiam-se desde as nascentes dos rios salitre, Jacuípe e Itapicuru, o 

centro-norte da Bahia até às cabeceiras do Rio das Velhas ou do Paraopeba, no 

centro-sul do atual território de Minas Gerais
42

.  
 

Sobre este lado, dedicou-se de maneira mais regional o historiador Flávio Dantas 

Martins, que subdivide esta área do sertão em Agrocaatingas, definida por ele como “[...] 

organização econômica em que o camponês articulava os espaços da roça, do campo, da 

reserva e da feira para abastecer-se”
43

. Estas dividem-se em Agrocaatinga de Serra Azul e 

Agrocaatinga de América Dourada. Nesta última, está localizada a região de Irecê, que, forte 

na produção do feijão
44

, teve sua economia voltada para a agropecuária. Por este motivo, foi/é 

cenário de muitas histórias de vaqueiros. Flávio Dantas Martins apresenta em sua dissertação 

uma história econômica da região, sem deixar de abarcar o contexto social e a vida do 

catingueiro, do sertanejo, e de exibir um pouco da vivência dos vaqueiros. Traz ainda um 

conceito do espaço de muitos vaqueiros: o campo. Para o autor, constitui-se em ser “o pasto 

natural da caatinga para os vários tipos de criação, terra que é propriedade privada, mas, 

utilizadas coletivamente pela agrocaatinga
45

”. Grandes extensões de terras, que embora 

tivessem donos, como os herdeiros dos Guedes de Brito, ficaram abandonadas, mas os 

vaqueiros não se apossavam das mesmas, faziam o uso comum, ou seja, utilizavam-nas para 

realizar atividades de exploração comunitária.  

Para Alécio Gama dos Reis, outro pesquisador da região,  

 

Até meados do século XX as populações do Sertão de Irecê tinham no campo um 

lugar de uso comum. O campo era definido como “terra da nação” ou “terra solta” 

de uso imemorial, nele pastavam os animais, dele se retiravam as madeiras e outros 
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 ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil. 3ª Ed. Belo Horizonte: Itatiaia/Edusp, 1982. 
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 NEVES, Erivaldo Fagundes. Gênese da propriedade fundiária nos sertões da Bahia. In: Estrutura Fundiária 

e Dinâmica Mercantil: Alto Sertão da Bahia, séculos XVIII e XIX - Salvador: EDUFBA; Feira de Santana: 

UEFS, 2005. 290 p. p. 117.   
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 MARTINS, Flávio Dantas - Agrocaatinga: formação da propriedade fundiária, organização social e estrutura 

econômica em Morro do Chapéu e Xique-Xique (1840-1920) /Flávio Dantas Martins, 2012.194p (Mestrado em 

História), Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia, 2012, p. 21. 
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 Nomeada por volta da década de 1980 como capital mundial do feijão.  
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econômica em Morro do Chapéu e Xique-Xique (1840-1920). Obra Citada. p. 22. 
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recursos de forma comunitária. Mesmo as áreas que eram tidas como privadas 

integravam o espaço de uso comum
46

.  
     

Na obra “O que Farpa o Boi Farpa o Homem: Campo das Memórias dos Vaqueiros 

do Sertão de Irecê (1943 – 1985)”, Reis trata de forma minuciosa acerca da vida dos 

vaqueiros que compõem aquele espaço. Diferentemente de Martins, Reis identifica a região 

de Irecê como Sertão de Irecê, “uma parte do Sertão do São Francisco, mais conhecido como 

caatingas de Xique-Xique”
47

, espaço também identificado pelo autor, como Platô Norte 

Diamantino. Seu recorte temporal está focado principalmente no período pós-guerra
48

, quando 

passou a haver um processo de modernização rural em todo o país, a exemplo da região de 

Irecê. Esse processo trouxe uma mudança significativa no comportamento e nas vivências da 

sociedade, atingindo assim a cultura dos vaqueiros. Estes não mais tinham os campos abertos 

para deixar suas vacas nem as dos seus patrões; houve também o aumento das relações 

assalariadas, o que tornou o trabalho mais complexo. Este autor apresenta em sua dissertação 

os significados que foram atribuídos ao sertão e aos vaqueiros.  

Na mesma perspectiva de Reis, mas com um recorte temporal e espacial diferentes, a 

autora Joana Medrado Nascimento, em sua obra “Terra, laço e moirão: Relações de trabalho 

e cultura política na pecuária (Geremoabo, 1880-1900)”
49

, se dispõe a apresentar vaqueiros 

autônomos, ou seja, respeitados e reconhecidos, graças a um prestígio adquirido que os 

diferenciava dos trabalhadores “comuns”. Esse discurso difere do que Euclides da Cunha 

apresenta, em Os Sertões, um sertanejo/vaqueiro submisso ao seu patrão/fazendeiro. Joana 

Medrado Nascimento propõe reavaliar as abordagens ‘românticas’
50

 de como são 

apresentados os vaqueiros, seja pela literatura ou até mesmo pelos trabalhos historiográficos 

anteriores, e busca entender os mecanismos de controle social praticado pelos fazendeiros 

locais, lançando o contraponto e apresentando um vaqueiro participativo na formação do 

espaço em que vive, relatando sua cultura e seu modo de vida, dentre outros. 
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 REIS, Alécio Gama dos - O que farpa o boi farpa o homem: das memórias dos vaqueiros do sertão de Irecê 
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IRECÊ E SUAS ORIGENS 

 

As primeiras décadas do século XX na região em estudo, a então chamada Região de 

Irecê, foram marcadas pela presença do capital comercial
51

, o que afetou de forma clara o 

modo de vida das pessoas numa região que tinha como principais atividades econômicas a 

pecuária e a policultura de auto-abastecimento. Todavia, durante o século XX, o processo de 

cercamento de terras, o fechamento dos campos abertos e a destruição da caatinga para a 

expansão da cultura de cereais desarticulou essa forma de produção, argumenta Flávio 

Dantas
52

. Vários lugarejos passaram a ser elevados à categoria de distrito, dentre eles, 

Caraíbas
53

 (1910), anexada ao município de Morro do Chapéu. Dezesseis anos depois, 

portanto, em 1926, esse distrito foi elevado à categoria de município, a partir daí denominado 

Irecê. A fotografia abaixo, retirada no Arquivo Público de Rio de Contas - BA, permite 

analisar como se deu esse desmembramento. 

. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo digital do autor, 2015. 
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 Acumulação de capital e desenvolvimento político e administrativo no período de 1904 – 1945. Ver: 
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 MARTINS, Flávio Dantas. Agrocaatinga: Formação da propriedade fundiária... Obra citada, 2012. p. 23 – 24.    
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antes do povoamento.  

Imagem  4: Tabela de desmembramento do interior da Bahia. 
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Na referida imagem é possível observar que em 1720 boa parte do interior baiano 

pertencia a Jacobina. Com os desmembramentos, vários outros municípios foram aparecendo. 

Em 1864, emancipou-se o município de Morro do Chapéu, e dele desmembrou-se Irecê em 

1926, como indicado no traçado vermelho.  

O território de Irecê, como a maioria das cidades do interior nordestino, deve sua 

ocupação e desenvolvimento, antes de tudo, à criação de gado e ao estabelecimento de 

fazendas. Segundo o memorialista feirense, Eurico Alves Boaventura,  

 

Teve expressão real o nosso pastoreio. E deixou, em todo o sertão, manisfestações 

do fastígio que conheceu e com que cercou a sua segunda fase – a civilização do 

pastoreio: casas-de-fazenda e a sombra fidalga de velhos fazendeiros. Além disso, 

vilas, cidades várias são pontuações da crônica do nosso pastoreio. Se não foram os 

fazendeiros verdadeiros fundadores de vilas e cidades – e muita Capela de fazenda 

foi átomo de um lugarejo ou cidade, como São José das Itapororocas, Feira de 

Santana, por exemplo – foram as suas malhadas as primeiras praças, o inicio dos 

arruados que surgiram do pouso dos tropeiros.
54

 

 

Como apontado por Boaventura, antes das conhecidas urbes, havia os currais, as 

fazendas, as “malhadas”, e nelas o gado e os vaqueiros. O território onde hoje se localiza Irecê 

pertencia, como já foi referido, ao segundo maior latifundiário da Bahia, o mestre-de-campo
55

 

Antônio Guedes de Brito, “tudo conquistado através do seu heroísmo”
56

. Segundo o 

historiador Jackson Rubem, em seu livro Irecê: História, Casos e Lendas, o latifundiário 

Antônio Guedes de Brito, percebeu a crescente demanda de carne por parte da população, 

aliado ao propício território que herdara e ocupara para a pecuária, aproveitou-se então dessa 

sua enorme sesmaria para evitar invasões indígenas, e criar gado. Para Rubem, 

 

O primeiro passo para a concretização deste objetivo foi dividir seu latifúndio em 

dezenas de fazendas, cujas sedes ficavam em lugares melhores de água. A atual 

Irecê era uma dessas fazendas, conhecida, na época, como lagoa das Caraybas e 

Brejo das Caraybas, porque além da famosa quixabeira
57

 da avenida Tertuliano 

Cabuí, havia no mesmo terreno dezenas de belíssimos pés de Caraybas, considerada 

por todos como a planta rainha do sertão
58

.     
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Esta foi uma região predominantemente marcada pela criação do gado em campos 

abertos, que aqui cabe apresentar qual a ideia de campo, segundo Reis, 

  

O campo, de forma genérica, era composto pelas áreas de pastagem de uso comum, 

mas era também o elemento determinante na construção da Geografia Social das 

populações sertanejas. Era sobre o campo que erguiam-se as casas, povoações, os 

caminhos, as roças, os currais, nele estava a caça, a fibra, o boi, o vaqueiro. O campo 

é muito mais que a caatinga, é uma proposta comunal de uso propriedade da terra.  

   

Percebe-se, pois, que o campo constituía o espaço comum, “aberto para familiares e 

indivíduos incorporados pela comunidade. O tipo característico do campo é o vaqueiro, 

atividade majoritariamente masculina.”
59

 Estas áreas de uso comum, passaram a ser 

ressignificadas, a serem dominadas pela influência do capital e, nas décadas iniciais do século 

XX, “atividades como o extrativismo da borracha, da agricultura comercial do algodão, 

exportação de banha de toucinho, expansão da manufatura de rapadura”
60

, passaram a fazer 

parte do mercado produtor da região. Destas atividades, destaca-se a agricultura do algodão, 

muito incentivada na década de 1930. No Jornal Correio do Sertão
61

, é possível identificar o 

quanto foi estimulado o cultivo do algodão na região.  

 

[...] É de supremo interesse de cada agricultor, intensificar a cultura do “Ouro 

Branco.” É preciso que todos, indistinctamente, voltem as suas vistas para o campo. 

Plantae algodão, não muito, pouco mesmo, mas cultivae-o bem. Se impõe que as 

roças onde se planta o algodão, sejam bem limpas, não admitindo outra plantação. 

Ter muita attenção na colheita, muito escrúpulo no enfardamento e assim cegareis a 

preparar o algodão que hoje os mercados consumidores exigem, effectuando a venda 

do produto e recebendo o valor relativo, sem registrarem perdas, podendo 

consideral-o útil e compensativo aos esforços empregados e as despezas feitas. [...] 

Ao trabalho, amigos e patrícios, riqueza e o bem estar vem da TERRA.
62

  

 

Percebamos o contínuo emprego de palavras apelativas no enunciado do jornal para 

que haja investimento na plantação de algodão, a garantia, por exemplo, de que não haveria 

perdas. Isso implicou, é claro, no enfraquecimento da pecuária. Se não era admissível outra 

plantação no mesmo espaço que o algodão, que dirá a presença de gado!? Assim como em 

Morro do Chapéu, Irecê, outras cidades da Bahia e de outros estados brasileiros, o 

investimento no então denominado “Ouro Branco”, foi muito intenso, a própria denominação 

“Ouro Branco” faz alusão à garantia de riqueza. Em Irecê, o investimento nesta cultura 
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ocorreu entre 1934 e 1935, quando se iniciaram os investimentos industriais por parte do 

Estado. 

 

Sabemos com segurança que o machinismo com todo apparelhamento necessário 

para a Usina de beneficiamento de algodão, em construção no município de irecê, já 

foi enviado pelo governo do estado para a cidade de Juazeiro, com ordem de 

embarcar para Chique-chique, sendo o mesmo, depois, transportado deste ultimo 

ponto em caminhão para o referido município de Irecê.  

Melhoramenetos desta ordem é que agrada o povo sertanejo... 
63

  

      

Acerca desta Usina, e sobre a importância econômica desempenhada pelo algodão na 

região de Irecê, o entrevistado Epitácio Alves Barreto, o mais velho entre os entrevistados, 

lembra e relata sobre a presença dessas usinas
64

 de algodão. Ao falar do cultivo do feijão, o 

senhor Epitácio lembra que foram instaladas duas usinas em Irecê. Ao ser questionado sobre 

em que época o algodão assumiu importância na região, ele responde, 

 

Aquela época!?... eu lembro nada. Trabaiei cinco ano ou seis ali naquele campo do 

governo, que ali só prantava fejão e algodão.                                          

Onde era o campo do governo?                                                                        

Ali onde é a coperativa hoje. Ali era o Campo do Governo, ali chamava o Campo do 

Governo, ...[lá só trabalhava com] algudão e fejão [...].
65

     

 

Nos anos subsequentes, os investimentos do capital permaneceram fortes na região. 

Como a região agreste é propícia às secas, Irecê constantemente enfrentava duras e dolorosas 

secas. Na década de 1930, a região sofreu uma das piores secas.  

No intervalo de 1945 a 1980, intensificou-se a intervenção estatal com “abertura de 

estradas vicinais, rodovias, poços artesianos, escolas, luz elétrica e subvenção do tri-consórcio 

das culturas comerciais de feijão-milho-mamona”,
66

 isso abalou de maneira significativa o 

modo de vida dos habitantes dessa região. Ainda nos referindo a Martins, isso levou “à 

divisão social do trabalho”, fazendo com que a vida do sertanejo ficasse ainda mais abalada, 

eliminando terras comuns da pecuária e convertendo camponeses em agricultores.   

É sob esse período de mudanças incorridas no sertão que localizaremos os vaqueiros 

e trataremos dos efeitos destas sobre sua cultura e vivência. O capítulo que se segue propõe 

discorrer sobre esse assunto.     
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II CAPÍTULO 

 

ENTRE ANDANÇAS E MUDANÇAS TRAÇAM-SE AS RELAÇÕES VAQUEIRAS 

 

Da Pesquisa  

 

Esse livro possivelmente não terá significação alguma para alguns que o lerem. 

Sobretudo para os que não tiveram o sono de menino ao acalanto das cantigas-de-

ninar em que figuram “bois de cara preta” e “vaquinhas de tetas cheias”. Para os que 

se criaram sujando os pés no estrume dos currais, montado em um cavalo-de-campo, 

tomando trompaços em galho de candeia ou de umburana, ou arranhando a pele em 

galhos de jurema ou pau-de-fuso, para os que se cortaram nas espátulas do milharal 

ou compreenderam as glosas nas casas-de-farinha, ou educaram o ouvido ao aboio, 

que parece um trecho de cantochão na catedral do sertão, pode este trabalho 

despertar uma lembrança velha, a saudade dos serenos bois de ossos, ou do papuco 

de milho seco. Quem fez na malhada um curral de graveto e nele prendeu a sua 

boiada toda de ossos ou de sabugos de milho isentos de saruga [...], possivelmente 

sentirá saudade ao ler estas páginas. [...] É apenas o meu testemunho. É a minha 

história do sertão e dos seus tabaréus, que quis contar aos meus filhos [...], para lhes 

esclarecer alguns enganos dos estudiosos do nosso passado.
67

   

 

Esta citação de Eurico Alves Boaventura, retirada do seu trabalho memorialístico, 

Fidalgos e Vaqueiros, explicita o anseio do autor quanto a elaboração da obra, de quais 

sujeitos ele tratou e aos quais ela iria interessar. Da mesma forma podemos compreender as 

páginas que se seguem, pois reconhecemos que pensar o sertão baiano, pensar o sertão de 

Irecê, é levar em consideração a grande importância daqueles que são tratados por Boaventura 

como tabaréus; é entender os sujeitos vaqueiros, percebidos aqui por nós como os 

responsáveis pelo povoamento da região.  

Como já foi referido, a pesquisa é basicamente apoiada em fontes orais, por vezes, 

iconográficas. Buscamos, durante o tempo de pesquisa, realizar entrevistas com os vaqueiros 

da região e, para além das entrevistas, conseguimos obter em arquivo particular algumas 

imagens dos vaqueiros, bem como os registros de imagens dos entrevistados no momento das 

entrevistas. A cada encontro, marcado ou ocasional
68

, procurávamos dialogar com estes 

sujeitos de forma clara, não nos distanciando da realidade, e seguro de algum conhecimento 

prévio do que estávamos pesquisando. Elegemos como grupo de pessoas a serem 

entrevistadas os vaqueiros da região de Irecê. Foi possível fazer entrevistas com doze 
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vaqueiros e com duas personalidades
69

 que conviveram por muito tempo ao lado daquele que 

se tornou o sujeito da pesquisa, Quínca Vaqueiro.  

Os motivos para a escolha desta temática foram vários, a começar pela importância 

de trabalhar com sujeitos que por muito tempo foram discriminados na historiografia, sujeitos 

geralmente ágrafos e silenciados, mas que têm conquistado o seu espaço nos cenários 

nacional e estadual, tanto que, a exemplo disso, foi instituído em 2008, o Dia Nacional do 

Vaqueiro, cujo decreto presidencial, diz: “O presidente da República:
70

 faço saber que o 

Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: Art. 1º - Fica instituído o dia 

Nacional do Vaqueiro, a ser comemorado no dia 29 de agosto, anualmente.”
71

 Questões 

históricas justificam a escolha desta dada: “No estado do Piauí, no dia 29 de agosto de 1944, 

foi organizada a primeira passeata de vaqueiros do Brasil, que já acontece há mais de 50 anos 

na cidade de União,”
72

 município distante 59 km da capital, Teresina. Em 2009 outra 

aquisição importante no cenário nacional foi a institucionalização do Dia do Vaqueiro 

Nordestino; a saber, que o Vice Presidente da República
73

, no exercício do cargo de 

Presidente da República, fez saber que: “o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: Art. 1º - Fica instituído, no calendário das efemérides nacionais, o Dia do 

Vaqueiro Nordestino, a ser comemorado, anualmente, no terceiro domingo do mês de 

julho.”
74

 A escolha desta data está relacionada à missa realizada em Serrita de Pernambuco 

em homenagem ao vaqueiro Raimundo Jacó, morto misteriosamente ao sair na captura de 

uma rês desgarrada. Em nível estadual, foi conquistado em 2011, como consta o registro: 

“Art. 1º - Fica registrado no Livro de Registro Especial dos Saberes e Modos de Fazer o 

Ofício de Vaqueiro, como bem cultural de natureza imaterial do Estado da Bahia.”
75

 Um 

reconhecimento do estado por ter excluído de sua agenda histórico-cultural as manifestações 

da cultura sertaneja/vaqueira
76

. Por fim, e não menos importante, em 2013, a Presidenta da 
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República
77

 fez saber que: “o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 

1º - Fica reconhecida a atividade de vaqueiro como profissão conquista.” 

A opção de partir de Quínca Vaqueiro para entender os demais, explica-se por ele ter 

sido um sujeito atuante na labuta de vaqueiro e, para além disso, crescemos ouvindo dizer que 

Quinca foi o melhor vaqueiro das redondezas, e que todos por ali queriam e se agradavam do 

seu trabalho. O critério utilizado para a escolha do grupo, ao qual foram direcionadas as 

entrevistas, a princípio, seria de vaqueiros próximos a Quínca Vaqueiro. Como era esperado, 

este recorte foi ampliado para outros vaqueiros da região, não tão próximos a Quinca, e 

também para sujeitos não vaqueiros, mas testemunhas da vivência de Quinca Vaqueiro 

enquanto atuante na região. Foram feitos questionários escritos, gravação de vídeos, 

realização de fotografias, observação participante, entrevistas com gravador analógico e 

digital, ora realizadas de acordo com a preferência do entrevistado, ou seja, tudo era 

combinado: dia, horário e locais que melhor atendessem ao colaborador de forma a deixá-lo 

mais à vontade. Com isso, colhemos dados expressivos acerca das vivências e, como nos diz 

Miguel Almir Lima de Araujo, “dos saberes e sentires – das sabenças (sabedorias) – que 

constituem a vida cotidiana, as pelejas e celebrações dos povos do Sertão/Sertões no destinar 

de suas sagas.”
78

  

É fato que a maioria dos entrevistados concedeu a entrevista no primeiro momento 

que foi solicitada, quase todas realizadas em suas próprias casas, quando não realizadas nos 

currais de gado em pleno horário de trabalho
79

. O tempo de entrevista não era programado, 

apenas havia um roteiro a seguir; com isso, obtivemos entrevistas ora curtas, ora longas, o que 

implicou em um maior trabalho na hora de tratar o material, ou seja, no momento de fazer as 

transcrições, converter do oral para o escrito; estas foram feitas de forma ipsis litteris, a fala 

dos narradores foi transcrita do modo mais próximo possível de sua realidade oral, sem se 

preocupar com correções ortográficas, mantendo as variantes de ordem fonológica (como 

“pra”, “né”, “tá”, “tô”, “óia”, “num” etc.) e morfossintática, como nos casos de ausência de 

concordância ou variação no uso dos pronomes átonos. Isso tornou o processo muito 

cansativo, porém, este também se fez prazeroso, pois as narrações dos vaqueiros nos 

envolvem. No tratamento das narrações, os sujeitos são apresentados com os nomes 
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verdadeiros, pois todos concederam as entrevistas cientes dos fins, já que haviam assinado um 

termo de liberação para uso das mesmas.      

 Vale ressaltar que a pesquisa também assume caráter etnográfico. Ao pretender usar 

esse método, os pesquisadores não devem deixar de levar em consideração a História vista 

pela Antropologia, dada a relação existente entre etnografia, etnologia e Antropologia, ao que 

a definição usada pelo Francês Claude Lévi-Strauss, professor de filosofia e antropólogo 

social, diz:  

 

a etnografia consiste na observação e analise de grupos humanos tomados em sua 

especificidade (muitas vezes escolhido entre os mais diferentes do nosso, mas por 

razões teóricas e práticas que nada tem a ver com a natureza da pesquisa) visando a 

restituição, tão fiel quanto possível, do modo de vida de cada um deles.
80

    

  

 Strauss apresenta no livro Antropologia Cultural a relação existente entre os 

métodos da etnografia e da história, tanto que aponta como diferença que “a história organiza 

seus dados em relação às expressões conscientes, e a etnologia em relação às condições 

inconscientes da vida social.”
81

 Porém, concorda que elas mais se aproximam do que se 

distanciam. Na verdade, o etnólogo produz documentos que podem servir ao historiador, 

portanto, estes dois procedimentos são indissociáveis. 

Durante o tempo de observação participante foi possível acompanhar de perto a 

rotina de muitos dos vaqueiros entrevistados. Acordamos cedo para acompanhar a ordenha do 

gado, desde o processo de separação dos bezerros, a higiene das vasilhas, a separação das 

cordas para pear
82

 as vacas, o manejo para tirar o leite, até o momento de entrega do mesmo. 

Acompanhamos os vaqueiros na ida atrás de pasto para o gado, o processo de apartação dos 

bezerros, para não secarem o leite das vacas, e muitas outras experiências puderam ser 

visualizadas na observação dos vaqueiros em atividade. Este é o trabalho historiográfico 

casado à Antropologia, da forma em que a antropóloga Emília Pietrafesa de Godoi trabalhou 

no livro O Trabalho da Memória: Cotidiano e História no sertão do Piauí. Nós, 

historiadores, compartilhamos dos mesmos métodos; Godoi relata que: 

 

O trabalho do antropólogo só é possível porque apoiado na confiança e na 

generosidade das pessoas com as quais trabalhamos, resultantes dos contatos 

prolongados e provas concretas de solidariedade. Assim, como opção metodológica, 
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privilegiamos o convívio com o grupo, tão longo quanto possível, com o que 

pudemos participar do cotidiano desses camponeses do sertão (das refeições, dos 

trabalhos nas roças e com a criação, das caminhadas até os tanques para buscar água 

a fim de abastecer a casa de morada, do trabalho das mulheres nos tanques: lavagem 

dos trens – louças – e das roupas, das visitas freqüentes aos vizinhos...) e dos 

momentos rituais de suas vidas (festa, batizado, enterros).
83

 

 

Assim como a autora acima referida, nós também contamos com a confiança, 

generosidade e solidariedade dos nossos entrevistados. Foi possível manter com eles uma 

relação ‘amigável’ em que eles contribuíram, e muito, para o desenrolar do projeto, bem como 

esta experiência também permitiu a eles alguns aprendizados, que segundo Emília Pietrafesa, 

“a relação de troca e aprendizagem está presente, com toda clareza, em situações do trabalho 

de campo”
84

. 

 

As entrevistas e os depoimentos são também ações significativas para os próprios 

entrevistados e não apenas para o pesquisador que solicita as informações, a fim de 

descobrir algo, [...], mas constituem também, em certo sentido, uma descoberta para 

quem (re)vive uma história (sua ou do grupo).
85

  

 

 Uma forma de evidenciar isto é falar da satisfação que percebemos, na fala dos 

entrevistados, por proporcionarmos a eles voltarem no tempo, a consultar suas memórias e, de 

certa forma, reviver tempos que para eles foram de glória, tempos de uma juventude que, 

embora oferecesse muita dureza, também os fazia feliz.  

Ao final das entrevistas, os vaqueiros foram questionados se por algum motivo fosse 

preciso retomar o diálogo, se eles aceitariam; todos se dispuseram e, mais do que isso, nos 

agradeceram pelo momento. Podemos citar a fala dos próprios vaqueiros, como a de Luis 

Vaqueiro, que disse: “Pois não, meu patrão! Eu tô aqui às suas ordem. É um prazer. A hora 

que pricisar aí, de ôto coisa aí nóis...”
86

. Podemos notar que o entrevistado faz uso da gíria 

“meu patrão”, o que denota liberdade e aproximação do entrevistado com o entrevistador. 

Outro vaqueiro, Jackson Santos Medeiros, não reagiu diferente, respondeu ele: “Na hora que 

você quiser vim, nóis tá aí. Qualquer coisa pode vim que nóis tamo aí, pode me procurar.”
87

 

Da mesma forma que estes, outros entrevistados se mostraram agradecidos.  
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QUINCA VAQUEIRO: MEMÓRIAS E VIVÊNCIAS 

 

Ele aboiava bunito que por gosto pudia ver. Todo mundo invocava com a voz de 

Quinca [...] Quando Quinca chagava ali naquela Boa Vista (Bairro de Irecê) que ele 

mitia o peito, todo mundo sai pá óia. Que ele aboaiva bunito demais
88

  

 

Nascido em 1926, na “região das matas”, Piritiba - Bahia, passou a atuar como 

vaqueiro na região de Irecê aos vinte e poucos anos. De Joaquim Trindade de Souza à Quinca 

Vaqueiro, denominação que o reconhece enquanto um profissional atuante na labuta de 

vaqueiro, não só pelo aboio
89

, como referido acima por Clotildes Barreto de Souza
90

, mas, por 

cumprir os afazeres de vaqueiro com responsabilidade, dedicação e amor, como nos reporta 

Dona Coló quando questionada sobre a relação de Quinca com o gado “Era zelar muntho, que 

ele era alucinado por gado. Zelava demais! Pense numa criatura que zelava o gado! Aiai”
91

. 

Herdou do pai, o velho Olegário Sobreira de Souza, a dádiva de ser vaqueiro. A respeito disso 

nos narra Joab Barreto de Souza, filho de Quinca Vaqueiro e também herdeiro da profissão, 

ao ser questionado se sabia de onde vieram as habilidades/profissão do pai:  

 

Sei! Foi do pai dele, que era um bom vaquêro. Tosava animal nas fêra antigamente, 

com essa dita tisôra que eu tenho (choro), pá ganhar dinhêro. Tosava animal na fêra, 

que pudia botar uma linha na quilina [crina] do animal, que era a coisa mais bunita 

do mundo que meu avô fazia.
92

  

 

Como demonstrado na fala de Joab, que recorda expressando a saudade que sente do 

avô, Olegário trabalhava nas feiras livres
93

, lugar de encontro e confraternização entre muitos 

vaqueiros, tosando
94

 crinas
95

 de cavalos para ganhar dinheiro. O trabalho não é fácil, pois nem 

todo vaqueiro cosegue realizá-lo com qualidade; no entanto, a fala acima referida nos leva a 

crer que Olegário o fazia com afeição, pois, segundo Joab “...pudia botar uma linha na quilina 

[crina] do animal...”, o que significa dizer que estava milimetricamente bem feita. Este foi o 
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exemplo passado para Quinca Vaqueiro que, por sua vez, serviu de protótipo para os filhos 

Joab e José Barreto, que dentre os 11 filhos, foram estes dois que se dedicaram à vida de 

vaqueiro.  

Abaixo, apresentamos a tesoura
96

 citada pelo entrevistado, guardada com muita 

estima. Ao observa-la, podemos perceber que é uma tesoura antiga, toda trabalhada no ferro, 

portanto, muito mais resistente que as tesouras comuns de hoje em dia.         

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fonte: Acervo digital do autor, 2015. 

 

Nas perambulações pelo sertão, em busca de uma vida melhor, a família de Quinca 

Vaqueiro chega à Região de Irecê. A este respeito, nos narra Dona Coló: “Eles é das Mata 

[Piritiba] moço, chegou aí já criado. A véa Druvalina
97

 me disse que mudou das Mata pra cá, 

ela - Ó minha fia, eu já mudei 21 vez, contei 21 vez ai esbarrei de contá. Todo canto Olegaro 

mudava, mudava praqui, mudava praculá [...]” Fixaram na cidade de Ibipeba, 43 km de Irecê, 

ainda na década de 1940, viram ali um bom lugar para se estabelecerem.  
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 Como a tesoura, outros instrumentos foram guardados por Joab, tais como: Canivete, espora, jaleco e chapéu 
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 Durvalina Trindade de Jesus, esposa de Olegário, mãe de Quinca Vaqueiro.  

Imagem  5: Tesoura utilizada para tosar os cavalos. 

 



36 

 

 

Em Irecê, Quinca Vaqueiro logo se pôs na fazenda da “Vage” [Várzea],
98

 situada 

próximo ao povoado Baixão de Zé Preto, a mais ou menos 10 km de Irecê, do proprietário 

Arsênio Nunes da Gama
99

, para o qual trabalhou 31 anos. Abaixo, a imagem que se segue 

localiza a região que esta sendo tratada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RUBEM, Jackson. Irecê: Histórias, Casos e lendas. 2 Ed. Irecê: Print Fox Editora, 2001, p. 162 – 163.   

 

Após a análise da imagem, além de se ter noção das distâncias percorridas entre 

Vargem, Baixão e Irecê, pode-se também observar a predominância de fazendas marcadas no 

mapa do município. De cima para baixo nota-se: Faz. União; Faz. Helena; Faz. Ipê; Faz. 

Talismã; Faz. Toca de Irecê; Faz. Gameleira e Faz. São Francisco. Apesar de não estar 

representada no mapa como fazenda, assinalamos também a Vargem, fazenda que Quinca 

trabalhou boa parte de sua vida. Sobre isto nos narra, claramente, Coló:  

 

Trabalhava pra Aceno Gama, toda vida!  

Trabalhou toda vida só pra ...? 

                                                 
98

 Termo utilizado para designar um terreno plano, extenso e cultivado. Ganha na narração dos entrevistados  

denominação “Vage”, termo que iremos utilizar no decorrer do texto.  
99

 Nas narrações, o proprietário é tratado por Aceno Gama, da forma que irá proceder.  

Imagem  6: Mapa da Região que compreende Irecê, Baixão de Zé Preto e Vargem. 
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31 ano ele trabalhou na fazenda de Aceno Gama!  

Onde era essa fazenda?  

Aqui na Vage mermo, o nome era... é Vage!
100

 

 

Através desta narrativa inferimos também, o quanto Quinca foi um bom vaqueiro, 

mantido na Fazenda Vage por 31 anos. Nesse período, início da década de 40, Quinca já havia 

“juntado”
101

 com sua primeira mulher, Helena, com a qual teve dois filhos. Foi um 

relacionamento de pouco tempo, a história de Quinca prossegue ao lado de Dona Coló, aquela 

que lhe deu 9 filhos. Sobre a união conjugal podemos traçar os percalços. Dona Coló narra as 

vezes que se encontrou com Quinca Vaqueiro antes de decidir se casar: “Ói uma vez eu fui 

pra fêra, segunda, encontrei na lagoa do vimvim (zzz)
102

 e ôta vez encontrei com ele aqui na 

estrada do Calderão, eu vinha do Gabriele e ele vinha muntado. Ainda comecei namorar com 

ele e cabei, por que o povo não quiria”
103

. Não era da vontade da mãe de Dona Coló, bem 

como da de outras pessoas como seu Cantilde. Todos aconselhavam-na para a não 

continuidade do namoro
104

.  Neste sentido Dona Coló nos narra o seguinte diálogo que teve 

com seu Cantide: 

 

[Seu Cantilde]: “Ói colo, eu faço a carta, boa! Ói colo tu num casa com Quinca não 

que num dá certo.”  

[Dona Coló]: “Modas coisa, Deus perdoe teus pecado, que minha mãe dizia.”  

[Seu Cantilde]: “tu num casa porque Orna (Dona Ornelina Maria das Virgens, mãe 

de D. Coló) ta xingano demais ta falano demais. Tu num casa não que tu num vai se 

dar bem com esse casamento. Tu quer que eu faço a carta? Eu garanto que ele não 

vai ficá com raiva!”  

[Dona Coló]: “Será seu Cantilde? Faz!”  

[Seu Cantilde]: “Eu posso fazer?”  

[Dona Coló]: “Faz!”.
105

  

 

Seu Cantilde, após convencer Dona Coló, fez a carta.  
 

Seu Cantilde era professor veio sabido que era uma beleza. Aí seu Cantilde fez a 

carta, minino, fez essa carta pá ninguém reclamar. Aí eu digo - disgramou... mandei 

a carta pá Quinca. Quando foi domingo de manhã, parece que eu mandei a carta num 

sábado pra ele. Quando eu cheguei no Gabriele que eu vi Quinca na fêra, amuntado, 

foi mermo que vê Jesus. Eu digo - Eii diabo num acaba não. Aí dei umas volta, deu 

certo incontrei com ele. Aí conversei um pouco, aí eu disse - Ó, eu vô li dizer, a 

única coisa que vai acuntecer é eu cunversá com Pitaço (Irmão mais velho), o que 

Pitaço me disser, é isso. E se Pitaço num me disser, eu também num tenho nada a 

fazer. Aí ficou certo. Gente o trem era complicado, viu! 
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 Entrevista Clotildes Barreto de Souza..., Segundo momento, 2013. 
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 Ato de morar junto sem comprovação oficial.   
102

 Parte Inaudível.  
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 Entrevista Clotildes Barreto de Souza..., Segundo momento, 2013. 
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 O namoro, em meados do século XX configurava-se, naquela região, em apenas coversar, olhar, e quando 

muito pegar nas mãos.  
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 A narração de Dona Coló nos permite inferir o quanto o vaqueiro era desejado, bem 

visto pelas moças, um sujeito diferenciado na sociedade. Apesar das objeções da família, 

Dona Coló reconhece o seu encantamento: “eu vi Quinca na fêra, amuntado, foi mermo que 

vê Jesus.” Notemos que ela enfatiza o “amuntado” evidenciando o seu status em detrimento 

de quem estava à “pé”. Nesta época, meados do século XX, 1956, como fruto de uma 

sociedade em “modernização,” rompendo antigos valores patriarcais, nos quais a escolha do 

marido era determinada pelos pais, agora,     

 

Homens e mulheres tinham adquirido o direito de escolher o cônjuge de sua 

preferência, de seguir os ditames do coração. A interferência da família existia, é 

claro, mas estava circunscrita ao convite nem sempre amigável, dos pais aos filhos, 

para que examinassem mais cuidadosamente, isto é, sem paixão, a personalidade do 

ou da pretendente, especialmente seus possíveis defeitos de caráter, evitando o “mau 

passo”
106

. 

 

Dona Coló, moça virgem, nos padrões da época, deveria casar-se, primeiro no Civil, 

de papel passado e, em seguida na Igreja de véu e grinalda, como de costume. Ao ser 

questionada se assim foi, ela nos confirma: “De véu e grinalda! Se eu era moça meu fí!” 

Porém, Quinca Vaqueiro, por querer casar-se logo, decide que primeiro seria na Igreja.  

 

[Dona Coló]: “Pitaço, ô Pitaço, vou casar no pade”.  

[Epitácio]: “Você ta é dodja, você ta é dodja. Você sabe que o casamento é pá ser no 

civile e você dizer que vai casar no pade?”  

[Dona Coló]: “Moço óia, eu vô casar no pade.”  

Aí Quinca tinha garantido a seu Horácio e ôtas pessoa que casava no pade, mas com 

tantos dia que acuntecesse casava no civile. Quem conta que o povo acreditava? 

Pitaço mermo num acreditava não, dizia: - Você casa no pade, e aí ele vai dizer que 

num casa no civile, e agora você fica atôa, jogada e num sei o que. Casei no pade, e 

cum 22 dia casei no civile.
107

 

  

 Como explicito no diálogo, Quinca honrou a sua palavra e também casou-se no 

“civile”. Quinca Vaqueiro, assim como outros vaqueiros, não só era visto de forma distinta 

enquanto vaqueiro, como também fazia questão de fazer valer a palavra. A confirmação deste 

episódio evidencia-se com a certidão de casamento, abaixo apresentada.  
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Fonte: Arquivo digital do autor, 2015. 

Leia-se,  

CERTIDÃO DE CASAMENTO 

Oficial de Registro civil das Pessoas Naturais do termo Sede de 

_____Irecê_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Estado Federal da Bahia.  

CERTIFICO que no Livro de Registro de Casamento sob N°_ 1.111 1v. 

7_existente em meu poder o cartório a fls_568 consta o termo do Snr 

_JOAQUIM TRINDADE DE SOUZA COM CLOTILDES ALVES 

BARRETO___________________________                                                  que 

passa a se chamar CLOTILDES BARRETO DE SOUZA____________________                              

realizado aos _17_de _abril_  de mil e novecentos ______e   cinqüenta e 

seis________                 perante o Dr  ___Sr. Lauro de Castro Dourado, Juiz de Paz 

em Exercício de_________                                                                                                                                                                                                                                 

________________________________ de vara de casamento presentes as 

Imagem  7: Certidão de Casamento. 
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testemunhas _OS CONSTANTES DO 

TERMO._______________________________________sobe o regime da 

_comunhão_______  de bens.  

 

Mudaram-se no outro dia para a Fazenda da Vage. Ali, de forma pacata, sofrida, mas 

feliz, passaram um bom tempo até conseguirem, com muito esforço, comprar o seu pedacinho 

de chão no povoado Baixão de Zé Preto. Dona Coló se lembra do quanto sofreu e “padeceu” 

para conseguir a própria terra, lembra-se de ter ferrado “nove nuvia, mamota
108

, e [ter dado] a 

cumpade Dete na mêa, pá levar pro Ciarençe. [...]. Foi o gado que nóis vendeu pra comprar 

isso aqui, esse lugar aqui. Mas eu sei o tanto que nóis lutemo, o tanto que nóis trabaiemo pra 

puder viver.”
109

 Quando questionado sobre uma possível ajuda do patrão Aceno para a 

obtenção da terra, eis a resposta:  

   

Nada, nada. Abaixo de Deus foi nois mermo. Foi de nosso suor. Foi 130 conto isso 

aqui, 130 comprou a Maria de Quinca. Deus ajudou Maria vendeu isso aqui a ele por 

muita amizade. Aí, tinha esse pedacim de terra aqui, e ele falou com Maria, e Maria 

falou - Ou Quinca só vou vender por que é a tu.
110

 

 

Conseguiram comprar 13,1 hectares, como evidenciado no documento do Cartório de 

registros de imóveis e hipotecas de Irecê, apresentado na imagem abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Digital do autor, 2015 
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Leia-se,  

Imóvel: Uma área de Terra medindo 13, 1953 (Treze hectares, dezenove e cinquenta 

e três centiares) no lugar denominado de FAZENDA BAIXA DO ZÉ PRETO, 

situada neste município com os seguintes confrontações: Estrada secundária, 

Francisco Amarantes Mendes, Teotonio Rodrigues da Silva, Francisco da Silva, 

Luís Jose Pereira e José Miguel da Silva. 

R.1-12. 140. Em 23.10.95. – Nos termos de título n°-138-937, datado de 11.11.85 – 

O OUTORGADO - JOAQUIM TRINDADE DE SOUZA – CPF. 203.862.735-53, 

brasileiro, casado, agricultor residente e domiciliado na Faz. Baixão de José Preto, 

Município de Irecê, adquiriu por alienação do Estado da Bahia, o imóvel descrito na 

presente Matrícula, devidamente assinado pelo Exm°. Sr. Governador do Estado da 

Bahia, Secretário da Agricultura, Presidente do Interba e Presidente do Incra.- Eu, 

____ Zilé Teixeira, Oficiala 

 

Ficou evidente que para obtenção da porção de terra não foi concedida nenhuma 

ajuda, por parte do patrão Arsênio Nunes Gama. Além do mesmo não ter despesas altas com o 

pagamento de Quinca, como evidenciado do diálogo abaixo, 

 

E a recompensa era justa, pelo trabalho que ele fazia? 

Hum. Nesse tempo era minxaria, num tinha ganho bom não. Tinha vez que tirava 

sorte, ôtas vez ganhava o dinhero. Era assim.  

Como é tirar a sorte?  

Tirar a sorte, de 4, 1, que ele tirava. 4 bizerro ele tinha 1 bizerro.  

De 4 que nascia 1 era dele? 

1 era dele. Mas num era todo tempo não. Teve uns tempo que ele fez isso. Mas o 

resto era um dinhêrim, minxo. 

 

A renda era “minxa” dando apenas para sobreviver. Diferente do que acreditava 

Eurico Alves Boaventura, de que os vaqueiros não almejam uma vida melhor, social e 

financeiramente falando, pois este acreditava que    

 

a sua incultura [do vaqueiro] não lhe dá margem para necessitar de casa maior nem 

melhor. Trabalha, de sol a sol, engurupitado no lombo do seu cavalo. Nasce o dia e 

ele trepa na sela. Para procurar a rês perdida, para rastejar a vaca de novo parida, que 

escondera a cria, rasteja-la antes que o dia esquente e os bichos apague o rastro. E 

mesmo antes que apanhe bichos no umbigo do bezerro. Ou para lhe curar a bicheira 

que tenha apanhado. Sairá para vigiar o rebanho, quando solto no tabuleiro ou na 

catinga fechada. Toma o jaleco, ao pular da cama, em meio ao pelo-sinal apressado e 

sai para o mato com um café no dente
111

. 

 

De certo, os vaqueiros viviam no campo, sequer tinham tempo ou mesmo uma boa 

casa para desfrutar da mesma em momentos de lazer, isso não significa dizer, conforme 

enunciou o poeta Eurico Alves, que são incultos a ponto de não ansiarem uma casa e um 

modo de vida melhor. No contexto narrado pelo mesmo autor em Fidalgos e vaqueiros ele 

denota que os fidalgos, apesar do companheirismo com os vaqueiros, mantinha a relação 

hierárquica bem definida, como é denunciado pelo autor no seguinte trecho:   
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Casa-da-fazenda sinônimo de casa-grande como no engenho. Equivalente em tudo a 

esta casa-grande. Na propriedade, na fazenda, pode agrupar-se certo número de 

casas, de arribanas ou de boas construções, mesmo algumas vistosas, mas a casa do 

dono, do senhor é que será a casa-da-fazenda. A autoridade, o luxo, mesmo 

modesto, o prestígio, a toda-poderosa é esta. Unicamente. A casa-da-fazenda. Por 

ele toda as outras residências se dirigem. E vivem
112

. 

 

Neste sentido, o caso de Quinca evidência a permanência desta conjuntura, visto que 

era amigo do patrão, e a posição social do fazendeiro era consideravelmente boa para os 

padrões da época (o que se torna evidente a partir da análise da imagem abaixo apresentada), 

o que o possibilitava de contribuir para a conquista de Quinca Vaqueiro e Dona Coló. Ao que 

se apresenta, o seu desejo era manter o vaqueiro dentro das suas terras, acreditando na 

ineficiência do trabalho após sua saída, o que não ocorreu. Observemos a imagem abaixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo digital do autor, 2015. 
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Imagem  9: Túmulo de Arsênio Nunes Gama, Fazendeiro 
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Trata-se do seu túmulo. Como é possível observar, apesar do abandono e 

esquecimento em que se encontra, é um túmulo na pedra de mármore, composto por uma 

“capelinha” para proteger as fotografias e as velas do sol e da chuva. Ocupa um espaço 

significativamente maior em relação à maioria dos túmulos. Recorrendo ao poeta João Cabral 

de Melo Neto e seu poema Morte e vida Severina
113

 coube a Arsênio Gama, muito mais que 

“palmos contados” diferia-se dos outros defuntos, sujeitos a uma cova “de bom tamanho, nem 

largo, nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio.”
114

 No caso de Arsênio Gama fez-se 

“uma cova grande pra tua carne pouca.”
115

 

    Quinca Vaqueiro contou sempre com o companheirismo e a ajuda de Dona Coló. 

Para ela, o trabalho que realizava era muito maior que o de Quinca. Ela considera que o 

esforço dele era “com o gado e tirar leite, só esse trabaio, ôto trabaio ele não fazia. Roça era 

muito pouco.”
116

 Ao dizer “só esse trabaio” ela evidencia o desmerecimento do trabalho de 

Quinca Vaqueiro em relação ao seu, que por sua vez era responsável por limpar a casa, 

cozinhar, costurar as roupas de Quinca, fazer sabão de soda, torrar café, além das atribuições 

culinárias, a qual Dona Coló aproveitou muito bem, pois vendia comida nas feiras-livres para 

contribuir com as despesas da casa. Dona Coló continuava, antes de tudo, ventre gerador de 

uma penca de filhos: alguns morriam, mas muitos que “vingavam” ajudariam na feira, na 

pequena lavoura e, claro, no trato com o gado. 

  

ENTRE O URBANO E O RURAL 

 

Da política.  

 

O Pós-Guerra – 1945 marcou no mundo um período de intensificações e 

investimento pesado na urbanização. Esta ganha ritmo acelerado atingindo, embora 

tardiamente, o mais longínquo sertão. Foi este processo de modernização que interferiu 

sobremaneira no cotidiano e nas vivências dos vaqueiros. Na região de Irecê esse processo se 

acentua a partir da década de 1970.  

Nos estudos da “vida privada no Brasil” os autores João M. Cardoso De Melo 

Fernando A. Novais em Capitalismo tardio e sociabilidade moderna discorreram sobre o 
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processo de modernização, um desejo de urbanização que toma rumo acelerado na década de 

1950. Ainda nesta década, o Brasil constituía-se em uma nação rural, ou seja, a maior parte da 

população residente no campo, mas, já se observava no discurso dos citadinos um desprezo 

pelo que é “atrasado” do campo, como observou os autores: 

 

Matutos, caipiras, jecas: certamente era com esses olhos que, em 1950, os 10 

milhões de citadinos viam os outros 41 milhões de brasileiros que moram no campo, 

nos vilarejos e cidadezinhas de menos de 20 mil habitantes. Olhos, portanto de gente 

moderna, “superior”, que enxerga gente atrasada, “inferior”. A vida da cidade atrai e 

fixa porque oferece melhores oportunidades e acena um futuro de progresso 

individual, mas, também porque é considerada uma forma superior de existência. A 

vida do campo, ao contrário, repele e expulsa
117

. 

 

A partir deste discurso, a busca pelo “moderno” torna-se cada vez maior. A política 

nacional preocupa-se com o Nordeste, e vários projetos são lançados em prol do seu 

desenvolvimento. De Juscelino Kubitschek (1951) à João Goulart (1964) as políticas públicas, 

por vezes, assumiam um caráter populista. E foi neste período que a luta de classes rural 

alcançou um de seus momentos mais intensos, dinâmicos e significativos. A este respeito, 

citamos a luta das ligas camponesas, que embora os vaqueiros entrevistados não estivessem 

envolvidos diretamente, sofrem com os efeitos da desarticulação da mesma.  

  

As Ligas Camponesas, que notabilizaram o advogado e deputado federal Francisco 

Julião, nasceram das lutas de resistência de pequenos agricultores e não-

proprietários contra a tentativa de expulsão das terras onde trabalhavam; de 1959 a 

1962, as Ligas tiveram uma acelerada expansão em todo o Nordeste. Contestavam 

elas a dominação política e econômica a que as populações rurais estavam 

secularmente submetidas. Em algumas localidades, ocorreram conflitos armados 

entre camponeses e proprietários de terras; lideranças camponesas eram perseguidas 

e assassinadas a mando dos latifundiários, alarmados com a politização das 

massas rurais.
118

 

 

Por detrás da defesa da “modernização”, executada pelas classes dominantes, 

manobras golpistas, que vinham sendo planejadas contra a democracia e a favor dos interesses 

capitalistas foram postas em prática, intensificando-se a partir da renúncia de Jânio Quadros e 

instauração do Regime Civil-Militar. 

Após este evento inaugurado em Abril de 1964, a sociedade brasileira viu as forças 

do “igualitarismo e da democracia” serem suplantadas, e viu produzir, ao longo de seus 21 

anos de vigência, “uma sociedade deformada e plutocrática, isto é, regida pelas ditaduras da 
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riqueza.”
119

 Os conflitos no campo, erigidos após o interesse da elite capitalista - neste caso 

fala-se da existência de um grupo agrário querendo derrubar o pequeno proprietário -, como o 

processo de modernização e a defesa da propriedade privada, fazem os vaqueiros sentirem os 

efeitos da “modernidade” para além do cercamento dos campos, “ideias como a de 

melhormento genético, adoção de técnicas intensivas, novas formas de manejo”
120

, laçou-se 

também a questão higiênica, o discurso denotava preocupação com a saúde popular. Tudo isso 

acabou por lesar os vaqueiros, como foi o caso da proibição da matança do boi pelos 

pequenos produtores, evidenciado neste diálogo com José Barreto, conhecido como Zé de 

Quinca: 

 

Em relação à matança de animais [abate do gado] que agora tem que ser no 

matadouro. O que o senhor tem a dizer sobre isso? 

Pra pobre ficou ruim que tem que matar escondido. 

Como era que funcionava antigamente [10, 20 anos atrás]? 

Matava e cubria com fôia de são juero o côro. Tirava o côro e botava fôia de são 

jueiro e pronto, e a faterazinha pegava o fato e tratava e ia embora.
121

 

 

Zé de Quinca é seguro ao afirmar a quem a “modernização” beneficiou, se “pra o 

pobre ficou ruim”, e aqui incluímos os vaqueiros que não mais podiam matar o boi, bem 

como a fateira
122

, que agora não tem mais o fato pra tratar e ganhar o seu “tostão”. Para o rico 

(a elite rural) vai tudo bem, obrigado!. Estes viam-se agora com um mercado de carnes sem 

concorrentes.   

Outro vaqueiro que nos permite observar os efeitos dessa proibição com maior 

clareza no aspecto econômico, é Luiz Vaqueiro: 

 

dispois...o mais que isculhambô aqui foi da matança do gado né?! Que, quando o 

gado vinha de todo canto pá matá aqui, você trazia uma carrada, ôto trazia âta, ôto 

trazia duas. Tinha semana aí como eu cansei de recebê ai quinze carrada de boi ai. 

Quinze carrada de boi era mil e quiêntos conto, no dinhêrinho assim ó, todo deixava 

aí dento, toda semana, é mole? Ôxe! Mais proibiu de matá o boi, proibiu de você...ai 

você perdeu a graça de tudo né! Os homi num vem ajudano né?, mais. Óia o matadô 

pronto, cum mais de três ano pronto, nunca entrô nada lá pra matá!
123
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Notamos que a dinâmica de Luiz Vaqueiro era bem maior que a de Zé de Quinca. A 

fazenda em que Luiz trabalhava comportava muito gado e ele tinha boas relações com o 

patrão e com outros vaqueiros da redondeza que lhe fornecia gado para o abate, e por isso 

obtinha uma renda melhor. Os efeitos sobre este, foram bem maiores a ponto de “perder a 

graça de tudo.” Luiz vaqueiro indigna-se com “homi” (políticos, e elite rural), pois o 

funcionamento do matadouro público, construído a mais de três anos, não é efetivado e nem 

se tem previsão para tal. Abaixo, imagem do matadouro, localizado em Irecê nas margens da 

BA-052
124

 próximo ao contorno de São Gabriel.  

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Digital do autor, 2015. 

 

Estética e fisicamente parece pronto, mas permanece inútil. No seu entorno é 

possível perceber a vegetação seca, uma imagem característica da caatinga no mês outubro 

(dada em que foi tira a foto). Ao fundo (canto superior esquerdo) é possível ver parte da 

cidade de Irecê, o que evidencia a proximidade do matadouro e a cidade.   

Ao que vemos, o processo de “modernização” tratou de prejudicar a população rural 

reconfigurando o seu espaço sem se ater às consequências. Para Reis “a modernização das 
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atividades pecuárias do Sertão de Irecê, não passou de um experimento limitado,”
125

 Pois 

atendeu a um interesse capitalista o qual não levou em consideração as virtudes, histórias, 

culturas e costumes daquele lugar. Neste sentido, Conclui João M. Cardoso: 

 

O autoritarismo plutocrático instalado pela “Revolução de 64”, em lugar de 

promover a reforma agrária, reforçou o monopólio da terra, através da modernização 

selvagem do campo. A extensão do crédito subsidiado e a tecnificação dos processos 

produtivos levaram à industrialização da agricultura, que se voltará especialmente 

para os produtos de exportação (soja, milho de depois laranja). O latifúndio acentua 

fortemente seu caráter capitalista, mas as médias e a boa parte das pequenas 

propriedades também se convertem em verdadeiras empresas rurais.
126

  

 

A cidade de Irecê, envolvida no contexto de desenvolvimento capitalista, passa a 

sofrer maior influência advinda destes interesses a partir da década de 1970. Até então, a 

região era majoritariamente rural, os campos abertos, o gado e consequentemente os 

vaqueiros dominavam a passagem local. Para Jackson Rubem, até a década de 1970, os 

aspectos da cidade se diferiam muito ao que se apresenta hoje, segundo ele: 

 

Não havia ruas como as que vemos hoje em dia. A maior parte da área da cidade era 

cheia de palmas, plantas muito resistente às secas, muito mais desenvolvidos do que 

os de hoje em dia, por causa da grande fertilidade dos solos. [...] Milhares de 

animais, sobretudo gado, [...], vagavam pelas poucas ruas levantando uma grande 

poeira. À tarde ouvia-se o barulhento berreiro dos animais, procurando os tanques 

para beber. Uma grande parte deles, depois de satisfeitos ficavam próximo das 

poucas casas existentes. [...] Em meio a animais [Cavalos], gado, cabras e cachorros, 

as pessoas transitavam de um lado para outro.
127

 

  

Na mesma perspectiva do memorialista Jackson Rubem, os entrevistados Epitácio 

Alves Barreto e Dona Coló, após uma entrevista compartilhada, dialogam sobre o espaço 

paisagístico da antiga Irecê: 

 

D. Coló – Mas se num tinha casa in Irecê quase. Tinha era curral aquele mundo de 

curral.  

Epitácio - Tinha aquela casa nossa ali, aonde Nita Mora e ia tê ôta láa na Rua 

Pereira. Só era são João.  

D. Coló - Ali onde é o armazém Paraíba eu cunhici um curral de seu Lauro, o curral 

no fundo da casa que era um absurdo. 

Epitácio – Ôto no fundo da casa de Lauro Barreto, du ôto lado.  

D. Coló – Ali naquele bêco que vem do Lapão, num tem aquele bêco!? Num tem 

aquela farmça!? Alí era Lauro Barreto, tinha ôto curral no fundo da casa de Lauro 

Barreto. Mais pra frente, era de dôtor Maro. Aquilo ali eu cunhici tudo sem casa.  

Era mais curral [que predominava em Irecê]? 

D. Coló – Era mais curral, pois se tinha mutho gado. 
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Epitácio – Era fazendêro, eram rico. 

Taço[Epitácio] conheceu muitos vaqueiros? 

D. Coló – Vaquêro Era um absurdo. Tinha mutho vaquêro.   

Epitácio - Era o que tinha mutho. Todo mundo que tinha uma fazenda tinha um 

vaqueiro [ou] dois. 

 

Os entrevistados acabam por justificar a imagem rural de Irecê, bem como 

reconhecendo que aquele era um espaço do vaqueiro.  

Ainda o memorialista Jacson Rubem, ao fazer em seu livro Irecê: Histórias, Casos e 

lendas um relato da história política de Irecê, ou melhor, a história dos prefeitos de Irecê, 

englobando o período de 1926 à 2004, o autor discorre de forma pouco profunda, não se 

preocupa, por exemplo, com os efeitos da “modernização” nem da ditadura civil-militar nesta 

cidade. Fica claro em seu texto que todos os prefeitos eleitos no período abrangido pela 

ditadura civil-militar (1964 – 1985) eram ligados ao governo do Estado como é evidenciado 

no seguinte trecho: “antes de 1996, apenas candidatos ligados ao governo disputavam eleição 

em Irecê”
128

 Toda a política estadual e municipal, estava envolvida com a política nacional, 

que por sua vez, se tornaram reféns de um projeto político “modernizador” promovido pelo 

interesse hegemônico das elites, a qual visa apenas o próprio lucro. 

Alécio Gama dos Reis traz em sua dissertação, já citada anteriormente, as várias 

medidas tomadas pelo Governo em prol do desenvolvimento do sertão de Irecê. O autor traça 

as “mudanças agrárias” que iam “desfazendo o sertão de Irecê” como exemplos: a chegada do 

trator na década de 1950, a construção da BA-052
129

, ligando Feira de Santana à Xique-xique 

concluída em 1959 e asfaltada em 1974, a obrigatoriedade do cercamento das terras que, 

segundo o autor, funcionou como “uma medida voltada aos interesses dos latifundiários e 

grandes comerciantes, umas vez que ignorou as formas costumeiras de sobrevivência das 

comunidades rurais...”
130

 Todos esses fatores alteraram significativamente a vida dos 

vaqueiros. Houve, como concluiu o Historiador Clovis Frederico Ramaiana Oliveira em suas 

impressões sobre o processo de modernização de Feira de Santana, o “afastamento do 

espetáculo proporcionado por vaqueiros e seus objetos de trabalho do centro urbano ou, com 

outras palavras, a construção de interdições que atingiam os vaqueiros e suas práticas.”
131

 

Estes, apontam suas próprias impressões acerca do assunto. 
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 Idem, ibidem, 2001, p. 190. 
129

 Passou a ser conhecida posteriormente como estrada do feijão, devido a grande produção do grão a partir da 

década de 50.   
130

 REIS, Alécio Gama dos - O que farpa o boi farpa o homem: das memórias dos vaqueiros do sertão de Irecê 

(1943 – 1985)..., 2012. p. 214.  
131

 OLIVEIRA. Clóvis Frederico Ramaiana Moraes. “Canções da cidade amanhecente”: urbanização, 

memórias e silenciamentos em Feira de Santana, 1920 – 1960. Tese, Universidade de Brasília. 2011. 263 f. p. 62.  
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OS VAQUEIROS E O TEMPO QUE SE FOI 

 

A saudade é um sentimento pessoal de quem se percebe perdendo pedaços queridos 

de seu ser, dos territórios que construiu para si. A saudade também pode ser um 

sentimento coletivo, pode afetar toda uma comunidade que perdeu suas referências 

espaciais ou temporais, toda uma classe social que perdeu historicamente a sua 

posição, que viu os símbolos de seu poder esculpidos no espaço serem tragados 

pelas forças tectônicas da história.
132

 

 

Vários vaqueiros estão espalhados pelo sertão Nordestino, o que engloba o sertão 

Baiano e o Sertão de Irecê. Região caracterizada por médias pluviométricas, em geral, 

inferiores a 800 mm, o que significa a ocorrência de secas, e abriga predominantemente o 

bioma caatinga, que por sua vez “é o único bioma que só existe no Brasil, englobando partes 

dos estados do Rio Grande do Norte, do Maranhão, da Paraíba, de Pernambuco, do Piauí, do 

Ceará, da Bahia, de Alagoas, do Sergipe e de Minas Gerais, como uma área aproximada de 

800 mil km², correspondendo a cerca de 70% da região Nordeste e 11% do Brasil”
133

 Esta 

apresentou-se como espaço de entrelaçamentos de muitos vaqueiros, relações que buscaremos 

tratar a partir deste momento. 

O documentário Vaqueiros Canudos dirigido por Miguel Teles, um filho do sertão de 

cima, lança aos vaqueiros de Canudos (BA) o seguinte questionamento: “Quem é bom já 

nasce feito, ou se faz?”
134

 Muitos dos vaqueiros acreditam que já nascem feito, que ser 

vaqueiro trata-se de um Dom, como é o caso do vaqueiro Antonino: “Parece que eu nasci com 

uma estrela na testa só pra trabaiá no campo com o gado.”
135

 Outros dizem que a profissão de 

vaqueiro pode ser aprendida com o tempo, mas é preciso duas coisas “coragem e visão.” 

Os vaqueiros do Sertão de Irecê tanto “nasceram feitos”, como “aprenderam a ser 

vaqueiros”. De crianças é que começam a labutar com o gado, acompanhando o pai, o avô, o 

padrinho, alguma pessoa do seu meio que é vaqueiro. Este foi o caso da maioria dos nossos 

vaqueiros entrevistados. Quando interrogados sobre o que os levou a se tornarem vaqueiros, 

com quem aprenderam a lidar com esse serviço, respondiam: Zé de Quinca - “Junto com meu 

pai”
136

, Erismar Barreto - “Família Vaqueiro, os Trindades”
137

, Joab Barreto - “Eu era 
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 ALBUQUERQUE JR., Durval Muniz de. A invenção do Nordeste e outras artes. 4. ed. rev Recife: Cortez, 

2009. 338 p 
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 BUCHER, 1982; CASTELLETTI; SANTOS; SILVA; 2003. Citado por. LOBAO, Jocimara Souza Britto; 

SILVA, Barbara Christine Marie Nentwig. Analise socioambiental na regiao semiarida da 

Bahia:geoprocessamento como subsidio ao ordenamento territorial. Feira de Santana, BA, 2012. 253 p. 30.  
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 VAQUEIROS CANUDOS. Direção: Miguel Teles e Manoel Neto. Produção: João Felipe de Almeida e 

Maria Nunes. Canudos. 2007. Documentário.   
135

 Idem, ibidem.  
136

 Entrevista de José Barreto de Souza – “Zé de Quinca” – Morador do povoado Baixão de Zé Preto, município 

de Irecê. 45 anos, vaqueiro, agricultor. Entrevista concedida em sua residência no dia 26 de abril de 2015. 
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menino. Quando eu comecei trabalhar num guentava arriar o bizzero o meu pai que arriava 

pra mim.”
138

 Joab ainda fala da sua falta de interesse pelos estudos, comum na região, e de 

como era movido pelo amor ao gado: 

 

Ah, no tempo de minino eu num quiria estudar, quiria só andá muntado ne cavalo, 

correno pra qui e pra culá. Falava com o povo, o pessoal dizia: vai estudar Joab. Eu 

digo – que estudar rapaz, quem é formado veve, quem num é veve tomem. Aí eu 

quiria só andá tirano leite, correno com o gado ne mato, largava o côro ne Juá 

Merim, ne Jurema Preta. Ia buscá gado ne palma, trazia tudo pra casa, ficava 

morrendo de alegre. Escapulia uma rês, eu saia muntado, aí o meu pai dizia - Agora 

vem! (choro)
139

  

 

 Nestes primeiros casos, observamos os vaqueiros herdeiros da tradição de Quinca 

Vaqueiro, exemplo até os dias de hoje mesmo para os bisnetos que nem o conheceram. 

Acerca dos outros vaqueiros, as respostas não diferiram, o vaqueiro Silvan Atanásio afirma - 

“com a influência da minha mãe mar meu pai né?! Eu morava ni roça, mas eu tinha... toda 

vida eu morava mar meu cunhado, o cunhado era vaqueiro!”
140

 Jackson, na mesma linha, diz - 

“Através do meu Avô né! Trabaiano, e eu veno ele naquela lida, e ai eu fui aprendeno, 

aprendeno com ele e fui tocando pra frente, e fiquei nisso ai e pronto, e peguei o ritmo ai.”
141

 

Na mesma perspectiva o vaqueiro Gerônimo infere - “Porque quando eu tinha essa idade de 

10 anos, quando meu Avô saia pra campiá ele me levava na garupa do cavalo, começou com 

meu Avô Fermeano Domingos da Silva. [...] ele morreu com 74 ano meu pai continuô seno 

vaquêro,[...].”
142

 Para concluir, vejamos a resposta de Luiz Vaqueiro: 

 

Purquê nossa família toda era vaqueira né?! Meu pai, meu irmão, e ai a gente já vem 

de... daquela luta né?! Já é tradição, puriquê a gente já se criô naquilo né?! Aí o pai 

da gente já criô a gente naquele ritimo, é... panhá o bicho, dá de cume, tirá o leite, 

fazê isso, fazê aquilo, e ai vai, e ai a gente cresceu e ficô na merma luta!
143

 

  

  Observamos que é uma questão de tradição, passada de pai (avô, tio, padrinho, 

cunhado,...) pra filho. Hoje com o fim dos campos, a dificuldade de criar gado, é que os pais 

incentivam os filhos a buscar os estudos, reconhecendo que ser vaqueiro hoje, significa quase 
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 Entrevista de Erismar Barreto da Silva - Morador do povoado Baião de Zé Preto, município de Irecê. 36 anos, 

antigo vaqueiro, feirante. Entrevista concedida em sua residência no dia 04 de abril de 2015 
138

 Entrevista Joab Barreto de Souza – Morador da cidade de Irecê. 51 anos, antigo vaqueiro, vigilante. 

Entrevista concedida em sua residência no dia 22 de agosto de 2014. 
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 Idem. 
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 Entrevista com Silvan Atanásio Moreira – “Vavan” - Morador do povoado Baião de Zé Preto, município de 

Irecê. 46 anos, vaqueiro. Entrevista concedida em sua residência no dia 04 de abril de 2015. 
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 Entrevista com Jackson Santos Menezes - Morador da cidade de Irecê. 42 anos, vaqueiro, agricultor. 

Entrevista concedida em sua residência no dia 26 de abril de 2015. 
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 Entrevista Gerônimo da Silva – Morador da Fazenda Rodrigues, no município de Irecê. 50 anos, vaqueiro. 

Entrevista concedida no local de trabalho no dia em 26 de Abril de 2015. 
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 Entrevista Luís Batista de Oliveira – “Luiz Vaqueiro” Morador da cidade de Irecê. 66 anos, vaqueiro. 

Entrevista concedida em sua residência no dia 26 de Abril de 2015. 
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nada. Para Luiz Vaqueiro a “leitura” (estudo) é muito importante, diz ele que a falta dela em 

sua vida significou a perda de grandes oportunidades:  

 

Purquê minha profissão não tinha leitura![...] eu não tinha leitura pra ajudá né?! 

Puriquê ai de todo seriviço de gado eu sei fazê , mas cadê a leitura? Eu sei fazê um 

parto, eu sei fazê... cortá uma vaca tirá o bizerro, e operá ela e tirá o bizerro. Eu sei 

fazê tudo! Mais cadê a leitura né?! Eu sei fazê a seminaçao [inseminação], e tudo, 

mais...ai num pudia ganhá nada quase.
144

 

 

 A sabedoria de Luiz Vaqueiro está relacionada ao saber fazer tudo em relação ao 

gado. Este saber lhe conferiu grande reconhecimento e status nos tempos de outrora, hoje, é 

trabalho, por excelência, do veterinário, médico diplomado. Como Luiz, outros vaqueiros 

perderam este status, uma sabedoria herdada, aprendida na prática, que hoje, não são mais 

reconhecidas. Era comum aos vaqueiros saberem lidar com situações de parto, preparar 

garrafadas
145

, e outras “sabenças.” Reconhecem que os estudos talvez lhe oferecessem 

maiores oportunidades, mas, nem imaginavam que um dia perderiam o prestígio que tivera. A 

inserção dos novos valores desestabilizou os vaqueiros. Joab reconhece “Quando eu fui 

acordar era tarde. Se eu tivesse estudado eu tinha ôta vida, mas eu gostava da vida de vaquêro, 

quiria era ser vaquêro...”
146

 O fato de terem trocado a escola pelo campo, hoje é reconhecido 

pelos vaqueiros como um erro que lhes conferem desvantagens perante outras profissões. 

Alguns, como forma de resistência, desqualificam os remédios dos veterinários e afirmam 

fazer um trabalho melhor, como podemos observar na fala de Joab: “É porque hoje tem 

remédio de veterinário, mais o remédio da gente [dos vaqueiros] é melhor do que o de 

veterinário.”
147

 Outros aceitaram os avanços de forma positiva, foi o caso de Jackson: 

  

Moço, hoje em dia quando elas [vacas] aduece, a gente vai logo num veterinário né?! 

Procura o veterinário ai passa lá umas placetina lá, e na hora do parto o cara aplica, 

resolve! Antigamente era mais complicado, garrafada, farinha seca, babosa... mais hoje 

eu procuro mais o veterinário, qualqué problema, eu corro lá no veterinário lá, e aplico 

algum medicamento!
148

 

 

São enfáticos ao falarem que não se arrependeram, pois fizeram o que queriam e o 

que gostavam. Para eles cuidar de gado é mais que profissão, é uma questão de amor e 

carinho como destacou Joab: 
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 Idem. 
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 Mistura de ervas, raízes. Segundo Joab “tudo que tiver pode botá.” Farinha seca, faz de fedegoso, umburana 

de cheiro, babosa..., todas encontradas facilmente na caatinga.  
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 Entrevista Joab Barreto de Souza – Morador da cidade de Irecê. 51 anos..., 2014. 
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 Idem. 
148

 Entrevista Jackson Santos Menezes - Morador da cidade de Irecê. 42 anos, vaqueiro, agricultor. Entrevista 

concedida em sua residência no dia 26 de abril de 2015 
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Era bom demais. Zelava seu cavalo, zelava sua vaca, tinha aquele maior amor, 

carinho com tudo. Só em você chamar uma rês e ela vim, você chama ela, ela berra, 

você chama e ela vem, vem pá portêra de manhã, vem uma por uma, até a 

derradeira. E tem o nome, a vaca e o bizerro, o mermo nome da vaca é o bizerro, 

você chama a vaca e o bizerro vem. Ele intende que você ta chamando a mãe dele, 

você chamou a mãe, o bizerro vem.
149

 

 

Sobre a relação com o gado, demonstrada por um certo “respeito” entre ambos, tanto 

do vaqueiro em ter a preocupação de chamar o gado, dialogar com os bichos, quanto do gado 

em “atender.” Para o vaqueiro o gado “intende” o seu chamado. Podemos demonstrar 

evidencias dessa relação com o gado a partir da imagem abaixo. Esta deixa explicito o quanto 

o vaqueiro era próximo do gado e como havia a reciprocidade, pois as vacas passavam a ser 

animais dóceis. A partir da imagem também observamos que o vaqueiro Joab havia acabado 

de voltar do jogo de futebol, pois ainda estava trajado no calção e na chuteira.   

 

 

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem digital do autor, 2014. 

 

Em tempos de seca as atividades dos vaqueiros aumentam significativamente. A 

busca por novos pastos para manter o rebanho vivo é comum entre os criadores da região. 

Recorre-se primeiramente às reservas de grandes plantações de palma, quem a tem consegue 

manter o gado vivo durante o período de estiagens, visto que, essa cactácea é resistente à seca 

e carregada de nutrientes para o gado e também para o vaqueiro
150

. Desde a década de 1930 
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 Entrevista Joab Barreto de Souza – Morador da cidade de Irecê. 51 anos..., 2014. 
150

 A palma oferece a sua folha, quando nova, para as donas de casa preparar o delicioso cortado de palma, além 

do fruto muito consumido por todos da região.  

Imagem  11: Vaqueiro Joab Barreto montado em sua vaca Branca de Neve. 
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essa cultura vem sendo anunciada como saída para o vaqueiro/fazendeiro driblar a seca e não 

perder seu rebanho. Isso fica evidente ao analisarmos o relato do Cel. Aureliano A. de 

Carvalho, publicado em 1935 no jornal Correio do Sertão:  

 

[...] O Dr. Jatobá, na sua interessante exposição falla na lavoura e plantio da “ palma 

“  e para documentar a  utilidade de sua cultura diz que teve de tomar leite de quatro 

vaccas durante a secca, somente de um pequeno cercado de palmas de seu vaqueiro, 

e que ia plantar tal forragem porque até os coelhos e os kagados comem-na. Faço 

votos para que o illustre engenheiro não desista desta sua idéia. Plante palma... 

plante palma... 

Eu tenho uma pequena plantação dessa  especie de cactus, forragem muito 

prodigiosa, sob qualquer ponto de vista. Já conto em minha fazenda cerca de 

900.000 pés e estou trabalhando para elevar este número a dois milhões.  

Depois que descobri esta prodigiosa forragem não perdi, de fome, uma só rez, nem 

sequer um leitão ou uma cria de ovino, e tenho o bom leite de vacca, o carneiro 

gordo, etc. 

Esta planta não serve somente para os animaes, presta-se também à alimentação da 

gente, as folhas quando tenras, são optira verdura (um bom carurú); a fructa é uma 

delicia. Na occasião de fructos, o povo invade a minha fazenda, carregando latas e 

balaios dellas para comer. E ha razão de sobra para isso. De facto, a fructa é 

saborosa e até medicinal. [...] Ao contar do ultimo trimestre de 1933, tivemos aqui 

em Brumado uma terrível secca, quartoze mezes sem chuva, e salvei com a palma 

cerca de 1.200 animaes, entre cabra, ovelha, gado e porcos, e até os jumentos do 

serviço d´agua. 

[...]  

E´ este o meu depoimento experimental, que desejaria amplamente divulgado sobre 

a maravilhosa planta forrageira, de tão fácil cultura de qualquer sector nordestino.
151

  

 

Observa-se no relato, o apelo do fazendeiro: “plante palma, plante palma!” “a 

maravilhosa planta forrageira, de tão fácil cultura de qualquer sector nordestino” de fato. A 

palma é uma cultura rica na região de Irecê como já foi destacado anteriormente por Jackson 

Rubem “A maior parte da área da cidade era cheia de palmas, plantas muito resistente às 

secas”
152

  

Em concomitância, necessitava-se de ter cacimbas para retirar água para o consumo 

pessoal e para o gado. Podemos observar abaixo:  
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 Jornal Correio do Sertão. Número. 908. 15/07/1935. p. 4. Sede do Correio do Sertão em Morro do Chapéu – 

BA.  
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 RUBEM, Jackson. Irecê: Histórias, Casos e lendas. Obra citada, 2001, p. 65. 
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Na imagem, nota-se um buraco protegido por madeiras, lugar da antiga cacimba, a 

madeira era onde se apoiavam os pés para a retirada da água com as latas. Ao fundo, observa-

se a presença de um cocho, construído com a intenção de represar a água para o gado.  

Também podemos notar a presença de um cano de PVC azul, localizado no lado esquerdo da 

imagem, denunciando a nova forma de obtenção de água através do poço artesiano. Sobre o 

trabalho com as cacimbas evidencia Joab, como fazia para colocar água pra 150 cabeças de 

gado, no seu tempo de menino, diz ele:  

 

Trabalhava direto dando água a gado na latra. Dava água a 150 gado de manhã, 150 

de tarde, depois saia da Vage vinha pra Irecê dá água a gado, voltava de tarde de 

novo dava água a gado [na Vage] dia sim dia não, muntado num cavalo. [Ia] corrêno 

de Irecê pra [Vage], qui era o que eu quiria mais era isso. Voltava pro Baixão dos 

Paraibano (Pov. vizinho ao Baixão de Zé Preto), tornava dá água o gado, panhava da 

água o gado, tudo na latra, puxado na mão, a cacimba era rasa mas era na mão, mas 

sufria igual...
153

 

 

Estas cacimbas foram, sem dúvida, um dos fatores que permitiu o desenvolvimento 

da pecuária na região. Sobre a outra atividade comum aos vaqueiros, as levas de gado para 

outros pastos nos períodos secos, Albermário nos fala das dificuldades enfrentadas  

 

Tinha muita dificuldade, pq naquele tempo tinha mutho, mutho gado, e o di cumê 

era poco, né! Mutho gado e o di cumê era pôco, porque tinha hora que a gente se 
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 Entrevista Joab Barreto de Souza – Morador da cidade de Irecê. 51 anos..., 2014. 

Imagem  12: Antiga Cacimba no quintal de Dona Coló 
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apertava, que era obrigado tirar o gado, né! Aqui pá Mundinho, tem uma 

propriedade em Mundinho, ôta vez aqui pra Propriá.
154

  

 

Na fala do entrevistado, podemos observar que a seca obrigava os fazendeiros a 

transferir o seu gado, o proprietário tinha que possuir uma opção de refugio. Ao 

questionarmos Albermário de como era feita essas “tirada de gado” ele nos fala: “Tocano de 

pé! Eu mesmo ia de pé, ia de pé porque na época era pobre, entendeu!? Aí ele pagava um 

ajudante, dois, [os vaqueiros] e eu sempre ia caminhando de pé. Naquele tempo com bizerro 

mago, né! Eu ia sempre ali.” Albermário reconhece as mudanças ocorridas, no seu caso, as 

reconhece como boas mudanças, diz ele: “Hoje é fácil. Tenho uma propriedade lá em Fazenda 

da Alma, entendeu!? Quer levar? Eu tenho o trator. Bota aí seis, ôtho gado no reboque, né? 

Leva. Agora quando é muito não, eu pago o vaqueiro pra trazer, né!?” No relato do 

entrevistado, apesar de denotar o uso do trator como meio de transporte do gado, não exclui a 

necessidade da atividade do vaqueiro, reconhecendo a utilidade destes mesmo depois dos 

“avanços”.  

Essas tiradas de gado também eram feitas no ato de compra e venda por parte dos 

proprietários, e recorriam aos vaqueiros para transporta-los, como eles mesmos reconhecem, 

essa atividade representava um dinheirinho extra. Este transporte foi definido por Joana do 

Nascimento Medrado por ser uma tarefa complexa realizada por “Tangerinos”. Explica:  

    

 “tangerinos” que se dividiam em cinco. Havia um guia que conhecia os caminhos e 

por isso ficava à frente da boiada, dois cabeceiras que se posicionavam ao lado 

esquerdo e direito do rebanho evitando a fuga do gado, dois esteiras e dois coices 

com função idêntica aos cabeceiras, mas posicionando-se atrás do rebanho. Havia 

também o passador “homem da confiança do boiadeiro, que era o proprietário dos 

bois”, a quem cabia a tarefa de conferência do gado na entrada e na saída dos 

acampamentos onde o gado pernoitava.
155

 

 

Os “tangerinos” de Medrado, localizados no sertão de cima, região de Jeremoabo, 

também existem no sertão de Irecê, embora sejam tratados pela alcunha de vaqueiros. Neste 

diálogo com Joab iremos identificar as personagens narradas por Medrado. 

 

E o gado, como ficava?  

O gado ficava maiado nos corredor. [na estrada], ficava dois vaquêro na frente, dois 

atrais. Pra cumer uma farofa tinha que ser incima da cela, bibia água na cela, no 

chapéu, na copa do chapéu. 

Era viagens de dias? 
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 Entrevista Albermário Francisco Novais – Morador do povoado Nova Vista, município de Central. 55 anos, 

vaqueiro, fazendeiro. Entrevista concedida em sua residência no dia 25 de abril de 2015. 
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 MEDRADO, Joana - “Terra, laço e moirão”: relações de trabalho e cultura política na pecuária (Geremoabo, 

1880-1900). Obra citada. 2008. p. 10.   
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Era viajano, [e] tinha que bêbê água na copa do chapéu. Viaje de dia, e a noite 

quando chegava, a gente ficava dethado nos corredor na frente. 

Com o gado todo reunido? 

Com o gado, [...], o gado ficava todo. O gado dethava, [depois] a gente dethava, e 

botava a cabeça in cima de cela, tirava a cela do animal, e manhecia o dia. 

Fez muitas viagens assim?  

Muthas viagem nois fez assim!  

Mas a recompensa era boa!?  

Viage que tem vaquêro que faz num dia, nois faz [fazia] ni dois dia, qué pá num 

judiar dos animais. 

No caso deixava o animal descansar, pra no outro dia cedo seguir viagem?  

Deixava o animal [cavalo] descansar e os bicho [bois] descansar. E tinha que viajar 

divagazinho pá num maltratar os bicho. Num tinha negoço da gente querer chegar 

rápido não. Tinha que ir divagar pá viage ser boa.
156

 

 

A partir deste diálogo inferimos a presença de dois vaqueiros na frente, realizando a 

função de guia e cabeceiras, e dois atrás que podemos identificar como esteira e coice. Neste 

caso apenas a figura do passador não é identificada, esta função era conferida aos próprios 

vaqueiros. O diálogo também nos permite identificar a preocupação dos vaqueiros com o 

“bem-estar” do gado e dos cavalos. Preferiam demorar na viagem a ter que judiar dos 

“bichos”. Este comportamento era tão comum entre os vaqueiros que passou a ser cantado em 

toadas, uma delas, cantada pela banda Bonde do Vaqueiro, apresentamos:  

 

Seu boiadeiro que vai tangendo seu gado 

Nunca se esqueça de agradecer a Deus 

Pela enxurrada da chuva que caiu  

E pela água do rio que a boiada bebeu 

E a tardezinha quando o sol for se escondendo 

Encoste um pouco o seu cavalo ta cansado 

Dê-lhe bebida solte o bichinho na rama  

Veja que a bezerrama já vai no coice do gado 

Se no rebanho for um bezerro enjeitado  

Seu boiadeiro não aumente o rojão  

Tome cuidado pra não deixar um pra trás  

Que esse bezerrinho faz muita falta pro patrão 

É um berrante um cachorro bom de gado  

Que um boiadeiro precisa pra lhe ajudar 

E quando o gado espalhar de mata a dentro 

 Seu cachorro violento acompanha e vai buscar 

E o boiadeiro quando se sente sozinho 

 Vêm as lembranças de uma antiga paixão 

Saudade aperta toda vez que o sol se esconde  

E vai ficando mais longe a cada palmo de chão
157

  

  

 Normalmente o transporte do gado era garantido por três, quatro vaqueiros, 

independentemente do tamanho da boiada. Como explicitado na letra acima, não era 

indispensável a ajuda de um cachorro de gado. Jairo narra: 
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Nois  saímu do pitial a boca da nothe a lua clara pra levar pro riachu e o vei lele - 

quero sair de madrugada. Eu disse Seu lele se eu chamar e o gado lhe acompanhar, 

tarva dentro de um curralao bem grandão, era duzentos e cinqüenta vaca,  mar aí  eu 

chamei o gado [zzz] ai o vei abriu o cancelão e eu peguei a boca da estrada chegemo 

lá doze hora da nothe.  [zzz] Já curti uma noite sem dezapiar da cela.
158

 

 

Foram duzentas e cinquenta vacas na responsabilidade de três vaqueiros. Jairo ousa 

em sua narração ao dizer que pra ele foi uma “curtição” transportar este gado, ou seja, era 

feito com tanto prazer que as dificuldades apresentadas eram desconsideradas.  

Nestas andanças os vaqueiros iam construindo relações. O lugar de sociabilidade 

entre eles tornou-se por excelência as grandes feiras-livres, já suplantadas pelos 

supermercados nos grande centros urbanos em decorrência do processo de desenvolvimento 

capitalista, ainda resistem, embora enfraquecidas, no sertão de Irecê. Estas foram palcos de 

socialização de muitos vaqueiros, que apesar de não campearem juntos, ou servirem ao 

mesmo patrão se reconheciam ligeiramente através de suas roupas de couro. O fato de 

vislumbrar um sujeito trajando couro e montado em um cavalo era motivo para uma boa 

“prosa”, acompanhada por uma cachacinha limpa, ou com raiz.  

Seu Juarez ao narrar a forma que conheceu Quinca Vaqueiro, esclarece essa 

identidade: 

 

Conheci Quinca Vaqueiro demais, marido de Coló moço, tinha a banquinha na fêra 

daqui[Feira livre de São Gabriel]. Todo domingo nóis tomava cachaça. Pois Quinca 

foi o maior colega meu, não trabaiemo junto.  

Não chegou a trabalhar junto com ele não? 

Mas nóis tomava, todo domingo que nóis se encontrava nóis tomava uma birita.  

Como era a convivência com ele?  

É por causa que ele era vaquêro, e vaquêro é colega de ôto.  

Quando avistava a roupa de couro?  

Já encostava pra tomar uma cachacinha
159

 

  

Na frase dita por Seu Juarez “É por causa que ele era vaquêro, e vaquêro é colega de 

ôto,” pra justificar a sua convivência com Quinca, esclarece a identificação imediata pelo fato 

de ser vaqueiro. Ainda sobre o espaço da feira livre tratou Alécio Gama dos Reis: 

  

...os vaqueiros do Sertão de Irecê não eram sujeitos unicamente rurais. O uso dos 

espaços urbanos, especialmente a feira livre, era parte essencial do processo de 

composição de suas representações sociais. Era aí que firmava suas amizades, 
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demonstravam suas habilidades, trocavam notícias, ostentavam suas simbologias 

(cavalos bem arrumados, arreios novos, a música, a cachaça) e permitiam ser 

vistos.
160

  

 

Certamente os vaqueiros aproveitavam os espaços da feira. Muitas vezes era o único 

ambiente de socialização desses sujeitos. Joab ao ser questionado sobre o “lazer” de Quinca, 

este muitas vezes relacionado às saídas pra beber, ele nos informa: “Ele bebia mais era pôco 

tamém. Bebia mais quando não tava trabalhano. Dia d’uma fêra, d’uma coisa assim q’ele ia 

p’uma fêra ele bibia. Mas tinha que cuidá nas obrigação dele.” O dia de feira era o dia de se 

divertir, mas sem exageros, pois não podia esquecer das obrigações.  

A imagem abaixo apresenta Quinca Vaqueiro montado em seu cavalo alazão. 

Julgamos que se trata de um dia de feira. A imagem foi tirada propositalmente, na intenção de 

salvar a imagem do seu cavalo de nome Vagalume, além de significar uma “pose para a 

prosteridade”, como observou e seu livro História nas Lentes o fotografo Antonio Magalhães. 

O autor, ao analisar uma imagem com um grupo de vaqueiros negros trajados na sua 

vestimenta característica, em um dia de missa do vaqueiro ainda na década de 1970 em Feira 

de Santana, inferiu que se tratava de uma pose para a prosteridade
161

, da mesma forma 

entendemos a imagem abaixo apresentada.       

 Na imagem observamos Quinca Vaqueiro trajado com algumas partes de sua 

indumentária como o chapéu e o jaleco, a esta altura não mais usava a roupa completa, 

podemos também observar um cavalo de grande porte, na simbologia dos vaqueiros, tratava-

se de um cavalo de passeio, pois possuía seis sinais
162

, além de beber no branco
163

. Ao fundo 

notamos o velho curral de apartar o gado, resistente até os dias de hoje.      
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                             Fonte: Acervo digital do autor, 2013. 

 

Após a morte de Quinca Vaqueiro, em 30 de abril 1998, Vagalume foi vendido para 

que pudesse ser erguida a carneira/túmulo de Quinca, a qual apresentamos abaixo:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem  13: Quinca Vaqueiro montado em seu cavalo alazão, Vagalume. 

 

Imagem  14: Tumulo Quinca Vaqueiro cemitério de Irecê. 
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Ao observamos a imagem acima, retomemos à imagem 9 para notarmos mais 

claramente as diferenças, a nível social, entre o patrão Aceno Gama e o Vaqueiro Quinca.                

É possível perceber a diferença do espaço adquirido por Aceno Gama e aquele 

concedido à Quinca Vaqueiro. Em relação à sua lápide percebemos que manteve-se o seu 

nome popular, nome que foi conquistado em vida em decorrência da sua labuta diária e que 

foi conservado após a sua morte. Quinca Vaqueiro. 

[...] Já que a saudade me ataca  

Tenho que suportar ela  

Guardei meu chapéu de corro  

Espora, gibão e cela  

Pra um dia quando eu morrer  

Servirem todos de vela 

 

Quando eu morrer quero a cela  

Meu gibão, o meu chapéu  

As rédeas do meu cavalo  

Para me servir de véu  

Eu quero é chegar de trajes  

De vaqueiro lá no céu
164

 

 

Em comparação ao túmulo de Aceno Gama e de tantos outros que naquele cemitério 

se apresenta, o de Quinca é lavado com frequência, pois é comum a visita em datas santas 

como o dois de novembro, Dia de Finados e a Sexta Feira da Paixão, justificadas pela 

religiosidade sertaneja. Sobre este assunto, veremos maiores detalhes no capítulo que se 

segue.   
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III CAPÍTULO 

 

OS VAQUEIROS E A RELIGIOSIDADE 

 

Tratar de religião no Brasil implica em entender um campo religioso amplo e 

diversificado. Aqui, nos preocupamos em estudar a religiosidade
165

 católica, há muito 

hegemônica no território brasileiro, mais precisamente o catolicismo sertanejo. Este se 

configura de modo singular e se reinventa no espaço sertanejo. Como observa Elizete da 

Silva, os grupos religiosos são frutos do contexto histórico em que foram e/ou são traçados 

“...a realidade é múltipla e complexa, as comunidades religiosas não podem ser aprisionadas 

em tipologias preestabelecidas, há possibilidade do mesmo grupo apresentar características 

peculiares e heterogêneas.”
166

  

Em seu trabalho, Roteiro da vida e da morte: um estudo do catolicismo no sertão da 

Bahia, publicado em 1982, Candido da Costa Silva apresenta um sertão abandonado pelas 

políticas do Estado, porém composto por ‘fortes’ sertanejos, que encontravam na fé católica o 

consolo para os castigos enfrentados no sertão. Contudo, estes não seguiam o catolicismo tal 

qual levado pelos párocos, mas sim recriaram e constituíram o catolicismo sertanejo. Apesar 

de terem a representação de sofredores e abandonados no sertão, carregam a insígnia de 

autônomos. O autor não se fez de juiz para dizer se esse tipo de cristão era mais ou menos 

ortodoxo que os outros, pois ele considera que no Brasil, há vários formas de se expressar a 

religiosidade católica. Na tese Cidadãos de outra pátria, Elizete da Silva concorda com 

Cândido da Costa e Silva e diz que existem vários catolicismos e “os que mais se aproximam 

da realidade baiana, são o catolicismo oficial, o popular e o associado aos cultos africanos.”
167

 

Cândido conclui que “aquele da teologia sistemática e do direito canônico nunca existiu.”
168

  

Ao nos referirmos à religiosidade sertaneja, referimo-nos, de forma direta, à 

religiosidade dos vaqueiros nordestinos. O termo, “religiosidade sertaneja”, antes de tudo, 

remete a pensar os primórdios da História do Brasil, já que este foi colonizado não somente 
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por interesses e desejos econômicos, mas também religiosos. Na verdade, “os objetivos 

econômicos e religiosos quase se confundem
169

”, tendo em vista que muitas vezes o desejo de 

converter o gentio
170

 à fé cristã era maior que o desejo de exploração econômica. É 

importante ressalvar que, desde o inicio da conquista, a Igreja Católica e seus dogmas se 

fizeram presentes e ativos. Recorremo-nos à Carta de Pero Vaz de Caminha para 

exemplificar. Nesta, ele esclarece que, sendo domingo de Páscoa, o Capitão “mandou armar 

um pavilhão naquele ilhéu, e dentro levantar um altar mui bem arranjado. E ali com todos nós 

outros fez dizer missa, a qual disse o padre frei Henrique.”
171

 Junto com a missa, outro 

símbolo importante do Cristianismo, o cruzeiro, foi alçado no local da conquista, e 

“permanece” até hoje em Porto Seguro – BA, como apresentado na imagem abaixo
172

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fonte: Arquivo particular do autor, 2013.  

                                          

Fazendo uma breve análise do livro Roteiro da Vida e da Morte, de Cândido da 

Costa e Silva, no qual o autor se propôs “a pensar ou repensar, de modo crítico e aberto o 

mundo anônimo, sofrido, rústico e religioso, onde a vida mais poreja bagas de dor que de 
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A cruz que está fixa atualmente é uma réplica da original, e não está mais assentada no mesmo lugar de 

origem. Em 2000, ano da comemoração dos 500 anos de conquista, foi inaugurado, em Coroa Vermelha outro 

cruzeiro, maior e com estrutura de ferro e granito.       

Imagem  15: Foto do Cruzeiro em Praia de Coroa Vermelha, Porto Seguro - BA. 
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prazer”
173

, como o mundo sertanejo. Por vezes, devemos distinguir que “no Brasil a 

nacionalidade foi interpretada na dualidade entre litoral e sertão, daí a importância da 

regionalização como processo para construção da própria identidade nacional
174

”. Essa 

regionalização concedeu ao povo sertanejo uma região que os fazem sofrer pela terra, com as 

duras secas, além de esquecidos politicamente. Talvez por esses motivos, eles mantenham 

uma cultura religiosa, na qual o catolicismo é expressão significativa. Segundo o autor, “ainda 

não se pode falar de um Nordeste secularizado, discutível [é] o desaparecimento puro e 

simples de suas formas religiosas
175

”. 

O livro de Cândido Silva fala de um povo rural, de cultura ágrafa, pois, segundo o 

autor, documentos demonstram a grande quantidade de analfabetos, e que a população infantil 

em idade escolar, em sua maioria, é obrigada a uma iniciação precoce nas atividades da roça, 

prática mantida até os dias de hoje, devido ao isolamento político social em que sempre 

esteve.  

Percebe-se que até nas músicas de Luiz Gonzaga, um nordestino sertanejo que, ao 

apresentar a realidade nordestina ao Brasil através da música, consagrou-se o “Rei do Baião” 

na década de 1940; encontramos trechos de alguns dos seus sucessos, como “Asa Branca” 

lançada em 1947, no formato RPM, e “Ave Maria Sertaneja”, de Julio Ricardo O. de 

Oliveira, lançada em LP, no disco “O Sanfoneiro do Povo de Deus – 1967”, que denotam a fé 

popular diante das dificuldades do sertão: 

 

Quando olhei a terra ardendo 

Com a fogueira de São João 

Eu perguntei a Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação 

Eu perguntei a Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação...
176

 

  

No trecho acima referido, é possível identificar a proximidade do sertanejo com 

Deus, é forte ao ponto de falar com Ele, de crer que Deus está ouvindo o seu lamento. Na 

música seguinte, a súplica é voltada à “Mãe de Deus Jesus”, não mais com a intenção de 

questionar o motivo do sofrimento, mas de pedir “força e coragem pra carregar a [...] cruz.” 

     

Quando batem as seis horas 
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de joelhos sobre o chão 

O sertanejo reza a sua oração 

 

Ave Maria 

Mãe de Deus Jesus 

Nos dê força e coragem 

Pra carregar a nossa cruz 

 

Nesta hora bendita e santa 

Devemos suplicar 

A Virgem Imaculada 

Os enfermos vir curar 

 

Ave Maria 

Mãe de Deus Jesus 

Nos dê força e coragem 

Pra carregar a nossa cruz
177

 

 

Em observação participante, foi possível perceber que os vaqueiros, ao notar que 

“bateu” às 18 horas, param para acompanhar a Ave Maria, transmitida pelas rádios locais 

todos os dias, quando não acompanham, pelo menos, o sinal da cruz é feito. Abaixo, 

observamos o vaqueiro José Marculino de Xique-xique – BA, em reverência à Deus. 

Agradecendo por mais um dia de trabalho, por não ter caído nas “unhas de gato” ou nas 

“mancambiras”
178

, por mais uma rês capturada, uma vaca que se curou da bicheira, enfim, 

agradecendo a Deus por tudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Exposição fotográfica “Imagens dos Vaqueiros da Bahia”, no Amélio Amorim, Feira de 

Santana - BA 2012. 
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Imagem capturada na exposição fotográfica “Imagens dos Vaqueiros da Bahia”, 

realizada no espaço do Amélio Amorim, Feira de Santana - BA, em um momento em que o 

vaqueiro acabará de ser reconhecido no estado como patrimônio imaterial. Evento realizado 

pelo projeto História de Vaqueiros: Vivencia e Metodologia, do Antropólogo Washington 

Queiroz.  

Na descrição da imagem, leia-se: “O aboio é de Deus. Ô!? E quem é que num atende 

ao aboio hein? Quem num atende ao aboio, meu amigo, é o Satanás.” vaqueiro José 

Marculino.   

Os sujeitos sertanejos, quando se sentem ameaçados por forças incontroláveis, como 

a seca e suas consequências, a uma caatinga fechada, por um boi brabo, ou até mesmo por 

coisas encantadas, recorrem a Deus para pedir socorro e proteção. “Deus, os santos, as almas, 

são instâncias últimas nas soluções dos impasses e ameaças oriundas das forças cósmicas e 

biológicas
179

”, tudo que acontece é benção ou castigo, entendendo que o mundo dos homens é 

dependente do mundo de Deus.  

Cantando o sertão, o musicista baiano, Elomar Figueira de Melo aponta no canto ‘Da 

Cantingueira’ a preocupação do sertanejo/vaqueiro em cumprir os sacramentos, e levar a filha 

ao vigário, mesmo não tendo condições financeiras e enfrentando perigos. Fica claro no 

seguinte trecho:  

 

Ela nasceu na laje do Gavião 

Numa quadra escura de Janeiro 

Numa noite de chuva e de truvão 

E no mei do mais grande aguacero 

Batizou-se na vila do Poção 

Na igreja do santo padroeiro 

Numa quadra escura de Janeiro 

Nasceu Dassanta do Gavião. 

Numa noite de relampo e truvão 

Resolveram fazê o sacramento 

Seu pai com ela e o facho na mão 

Sua mãe montada no jumento 

Sairam no mei da escuridão 

Sofreram mas com muito contentamento 

Numa quadra escura de Janeiro 

No mei do mais grande aguacero 

Resolveram fazê o sacramento. 

Depois que a manhã era chegada 

Eles também chegaram no lugar 

A menina tava toda molhada 

Levaram entonce pra batizá 

E logo adispois do sacramento 

Seu pai foi percurar o iscrivão 

Pra poder fazê o assentamento 

Da era ela na lei do Poção 
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O cujo foi quem falou primeiro 

Vai te custar cinco milerréis 

Apois o pai dela era um vaqueiro 

Que não ganhava nem um dérréis 

E o pouquin que sua mãe levou 

O vigário abocou os vis réis 

Pegaram então a boca da estrada 

Uns escampo cheio de vento 

Dassanta recebeu o sacramento 

Mas nunca teve a era assentada.
180

 

 

O cantor acaba revelando também que os vaqueiros não dispunham de boas 

recompensas pelo trabalho realizado: “...Que não ganhava nem um dérréis...” Essa gente 

gerou, dentro do “universo” separado em que viviam, “um tipo de cristão entre tantos que o 

Cristianismo fez surgir mundo afora, em cerca de dois milênios
181

”, um tipo único, que vivia a 

religião da forma que lhe era permitida. Tendo a visita de vigários apenas em datas 

longínquas, em regiões específicas, aconteciam nas vilas mais populosas. A marcha de muitos 

sertanejos/vaqueiros a estes lugares era certa, independente de qualquer dificuldade, como 

observou Elomar e também pontuou Flávio Dantas Martins:     

 

era nesses povoados que ocorriam as manifestações religiosas, como as desobrigas, 

casamentos, batizados, missões, confissões e outros ofícios realizados pelo pároco, 

que transitava os sertões oferecendo parca e cara assistência religiosa. Daí ser 

bastante generoso dizer que as práticas de cura, reza, ervas e rituais são “católicas”, 

sem mencionar a raridade do sacerdote oficial e a autonomia dos povoados mais 

distantes
182

. 

  

Martins apresenta as atividades que eram realizadas nas freguesias mais populosas e 

demonstra também sua indignação quanto à falta de reconhecimento da autonomia do povo 

sertanejo.  

Sob um viés ufanista, o memorialista feirense, Eurico Alves Boaventura, defendeu a 

existência de um “catolicismo puro”, um catolicismo “livre das influências pagãs dos negros 

do Recôncavo Baiano”
183

 e, claro, livre também das práticas religiosas indígenas. Boaventura 

considera ter sido “a igreja que fez cindir-se a rudez da fase do couro da nossa civilização, 

dando assistência aos rudes vaqueiros abandonados, entregues a si mesmo.”
184

 De certo, o 

autor refere-se à região de Feira de Santana, um sertão mais próximo do litoral, mais 

acessível, o que permitiu maior intervenção daqueles destinados a cuidar do “rebanho das 
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almas.” Neste sertão, foi comum a presença das capelas nas “Casas-de-fazenda,” “por Capela, 

na casa-da-fazenda, compreende-se o quarto dos Santos, só dos Santos, como uma Orada 

modesta.”
185

 Nestas Capelas, afirma Boaventura, havia a preocupação, por parte do vaqueiro e 

do senhor da casa-da-fazenda, em mantê-las em boas condições para celebrarem os atos do 

culto divino, pois era o lugar de orar. Mesmo sendo o sertão de Feira de Santana mais 

próximo e acessível às intervenções católicas, o autor reconhece a dificuldade de haver padres 

com frequência “padre era pouco ante circuitos vastíssimos. E ficava os paroquianos sem o 

‘pasto espiritual’ por muito tempo.”
186

 O sertão ao qual dedicamos a nossa pesquisa, o sertão 

de Irecê, apresentou-se mais abandonado ainda, entregue ao “deus-dará”, como já foi 

referenciado por Cândido da Costa e Silva.        

 

CRER, “BOTAR FÉ” E FESTEJAR NO SERTÃO DE IRECÊ. 

 
[...] o negoço da reza é você se habitar naquilo, a fé. A vez eu li dou aqui uma 

coisa... esse cinto, e digo - Ta rezado aqui. Eu li dou e você bota fé naquilo. 

Luiz Vaqueiro
187

 

 

Nem todos os entrevistados foram questionados acerca da religião, no entanto, a 

referência ao nome de Deus é unânime, expressões como: “com fé em Deus”, “graças a 

Deus”, “se Deus quiser”, “vai com Deus”, “Deus te abençoe”, “valei-me santo Antôin”,  são 

recorrentes nas falas dos vaqueiros. É importante salientar que todos são católicos, porém, 

como já nos referimos, praticam um catolicismo singular, pois, como afirmou Elizete da 

Silva, “enquanto prática cultural, que se manifesta concretamente numa determinada 

sociedade, a religião interage com os demais elementos socioculturais num processo de 

apropriação e ressignificações.”
188

 Defendemos aqui, a tese de que o sincretismo, ou melhor, a 

miscigenação religiosa prevaleceu no sertão, e que a religiosidade sertaneja, que se assume 

católica, carrega consigo as contribuições dos cultos indígenas, bem como os de matrizes 

africanas. 

Dona Coló, esposa de Quinca Vaqueiro, ao ser questionada sobre a religião do 

marido, é incisiva: “Católico! Toda vida era católico.” Ao buscar compreender a forma de 

como ele vivia esse catolicismo;  
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Mas tinha um santo certo?  

Não! Nem ia pra missa. 

Não ia pra Missa?[e Quinca] Rezava em casa? 

Não. Menino queta. Ele tinha devoção, mas tinha vez que eu rezava e ele até brigava 

porque eu tava rezano demais.
189

 

 

Ao observarmos o diálogo, notamos que Quinca Vaqueiro apresentava a sua fé, mas 

a forma como a vivia era diferente da de Dona Coló. Para ele, não era preciso estar sempre na 

missa e muito menos rezar a todo momento. Diferente de Dona Coló, que tem isso como 

obrigação, já que ela acredita ser necessário “se apegar com Deus toda hora e todo minuto”
190

. 

No Baixão de Zé Preto, povoado da cidade de Irecê, a presença de velhos vaqueiros e 

de suas práticas religiosas são comuns. Momentos de maior significaçao para as 

comemorações das festas católicas, são observados nas épocas da Semana Santa, São João e 

Natal. As pontuações que podemos fazer acerca da Semana Santa, celebração da Paixão, 

Morte e Ressurreição de Cristo, é que esta faz com que os sertanejos abdiquem de alguns 

prazeres. Podemos citar a proibição da carne, nas quartas e sextas-feiras, durante o período da 

Quaresma; proibição da caça; festas de argolinha, vaquejadas e pegas de boi também não são 

comuns nesse período; na Sexta-feira Maior, o gado não é apartado
191

, não se tira leite, e nem 

“arria animal”
192

, tudo passa a ser “liberado” a partir do Sábado de Aleluia. Sobre o São João, 

festa que comemora o nascimento de João Batista, lugarejos e povoados e até mesmo os 

centros urbanos, são tomados pela presença das fogueiras, das apresentações de quadrilhas
193

, 

queima de fogos de artifício, e as tradicionais comidas típicas que tem como base o milho e a 

mandioca. Neste mês, nem só São João é celebrado, mas também Santo Antônio no dia 13 e 

São Pedro no dia 29. O Natal, celebração do Nascimento de Cristo, de maneira mais humilde, 

é responsável por unir as famílias sertanejas no dia 24 de dezembro, dia da ceia natalina. Uma 

prática cultural religiosa importante manifestada na região, são os habituais grupos de Reis. 

No povoado Baixão de Zé Preto existe a forte tradição do grupo de Reisado Dona Vitória, 

responsável por movimentar e levar alegria aos lares do Baixão e povoados próximos entre o 

final do mês de dezembro e inicio de janeiro. O grupo, formado pelos próprios moradores, 

visita todas as casas do povoado, entoando as cantigas de Reis, arrecadando alimentos e 
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bebidas. As visitas acontecem até o dia 06 de janeiro, data em que é realizada a grande festa 

de Santo Reis, quando toda a comunidade é convidada.  

Destaca-se ainda, nessas celebrações religiosas, as particularidades de cada cidade. 

Manifestações como missas, alvoradas, procissões e novenas são bastante comuns. Na cidade 

de Irecê, por exemplo, o dia 04 de agosto, dia de São Domingos, reúne uma multidão católica 

que marcha pela cidade com o santo padroeiro.  

Os vaqueiros carregam sempre consigo a presença de Deus, Joab Barreto de Souza, 

filho de Quinca Vaqueiro, ao ser questionado se saía só para a caatinga em busca de uma rês 

desgarrada, responde: “Mais Deus! Era só, e Deus.” O mesmo foi questionado a respeito do 

santo em que se apegara, “Santo Antôin, Santo Antôin Pequeno. Tenho ele até hoje dento do 

meu chapéu de côro e ni meu jaleque.”
194

 Da mesma forma que Joab, o vaqueiro Jairo José 

Benicio é questionado sabre a quem ele se apegava para pegar um boi na caatinga, o 

entrevistado relata que: 

  

Nossa Senhora que é quem ajuda a gente 

Ah era com nossa senhora! 

- Deus nos ajude, e nossa senhora!!! 

Pedia por nossa senhora, fechava o olho e ia embora 

Fechar o ôio não, era o ôio  bem arregalodo [pra não se quebrar na caatinga].  

Hoje em dia que ta mais tranquilo né ? não tem mais campo 

É, tocano dos corredor pus canto, tocando pra otos [zzz]
195

 

 

Observamos aqui a forte presença da fé em Deus, embora observaremos que está fé, 

esta religiosidade não é vivida pelos vaqueiros, os homens do campo, de forma tão devota 

quanto a de outros sertanejos. Estes, por exemplo, não deixavam de trabalhar quando havia 

um dia santo.
196

 A este respeito, narra o Vaqueiro Albermario “...Sabe que vaquêro ele não 

tem nem sábado, nem domingo, e nem dia santo nem feriado, dia ninhum né! Porque o 

vaquêro, ele tem que tá todo dia no campo né![...]”
197

A responsabilidade com o trabalho, com 

o cuidar do gado fazia com que o vaqueiro deixasse de cumprir alguns dos costumes do 

catolicismo.        

Um evento religioso que tem tomado conta do Nordeste é a “Missa do Vaqueiro.” 

Segundo a tradição popular de Pernambuco, a causa da missa foi a morte de um vaqueiro 
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renomado, Raimundo Jacó, assassinado traiçoeiramente pelo companheiro de campo, Miguel 

Lopes, em Pernambuco. Narra a história que, 

 

No dia 08 de julho do ano de 1954, ambos partiram à procura de uma rês de 

estimado valor e famosa por suas astúcias animais. A rês pertencia a patroa e fora 

alcançada por Raimundo Jacó. Miguel chegou logo atrás de Jacó e se deparou com 

ele calmamente fumando o seu cigarro sentado perto do açude do sítio Lajes – 

Serrita – PE, a Rês amarrada e o seu fiel companheiro cachorro ao seu lado. Vendo 

isso Miguel ficou bastante irritado e com muita inveja, Pegou uma pedra de regular 

tamanho e bateu fortemente na cabeça de Jacó. Naquele dia o sertão todo estremeceu 

de tristeza e de dor. Raimundo foi sepultado no local onde fora assassinado. Um fato 

que não poderia deixar de ser citado é que o seu amigo fiel cachorro acompanhou 

todo o trajeto do enterro, depois ficou ali até morrer de sede e de fome guardando o 

túmulo do seu amigo Raimundo Jacó. Quanto a Miguel Lopes Houve processo mas 

foi arquivado por falta de provas. Miguel dizendo-se inocente e nunca foi 

esclarecido o acidente. Hoje, em todo o sertão, cresce o mito em torno do seu nome 

[Raimundo Jacó], consagrado como protótipo do vaqueiro, símbolo de dedicação e 

coragem
198

.  
 

O que se narra na fonte acima referida é a ideia mais provável do que pode ter 

acontecido com Raimundo Jacó. Tal situação não ficou comprovada judicialmente. É 

importante salientar que a redação partiu de um site ligado à prefeitura municipal de Serrita – 

PE, esta com total interesse justificar essa versão trágica da história para que se torne mais 

evidente no cenário nacional.  

No ano de 1971, idealizada por Luiz Gonzaga com o apoio do padre João Câncio e 

do poeta Pedro Bandeira, realizou-se a primeira missa do vaqueiro, e que hoje é realizada em 

várias cidades do Nordeste. Sobre a realização da missa, o cientista social Natã Silva Vieira 

relata:  

 

A missa, início da manifestação, é realizada com o objetivo de abençoar os 

vaqueiros e velar pelos outros vaqueiros já mortos. À frente do altar, em praça 

pública, organizam-se os vaqueiros montados nos seus cavalos e rezam de acordo 

com o andamento da missa. Ao final, podem sair em cavalgada pela cidade, ou 

também participar de um concurso de aboiadores. Ao final do dia têm-se a parte 

profana da festa com bebidas, aboios, forrós, etc.
199

  

 

Este fato ganha maior notoriedade após o lançamento da música, A morte do 

vaqueiro, composição de Luiz Gonzaga e Nelson Barbalho,  
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Ei, gado, oi....  

Numa tarde bem tristonha  

Gado muge sem parar  

Lamentando seu vaqueiro  

Que não vem mais aboiar  

Não vem mais aboiar  

Tão dolente a cantar  

Tengo, lengo, tengo, lengo,  

tengo, lengo, tengo  

 

Ei, gado, oi  

Bom vaqueiro nordestino  

Morre sem deixar tostão  

O seu nome é esquecido  

Nas quebradas do sertão  

Nunca mais ouvirão  

Seu cantar, meu irmão  

Tengo, lengo, tengo, lengo,  

tengo, lengo, tengo  

 

Ei, gado, oi  

Sacudido numa cova  

Desprezado do Senhor  

Só lembrado do cachorro  

Que inda chora  

A sua dor  

É demais, tanta dor  

A chorar, com amor  

 

Tengo, lengo, tengo, lengo,  

tengo, lengo, tengo  

Tengo, lengo, tengo, lengo,  

tengo, lengo, tengo  

Ei, gado, oi  

E... Ei.......
200 

  

Este evento está se tornando tradicional em muitas cidades nordestinas, ao tempo em 

que, em outras estão deixando de existir. Na região de Irecê, observa-se esta manifestação na 

cidade de Barra do Mendes; encontramos um relato no site da cidade, datado de 15 de 

setembro 2013, referindo-se à realização, por parte da associação dos vaqueiros, da XVII festa 

de vaqueiros daquele lugar. Foram realizados dois dias de festa, onde se mistura o sagrado e 

profano. A notícia tem a intenção de expor o que aconteceu, bem como parabenizar os 

integrantes da associação dos vaqueiros. Diz o relato:  

 

[...] foi realizada a Missa do Vaqueiro, celebrada pelo padre Ériton. Em seguida os 

vaqueiros saíram em cavalgada até o Parque de Vaquejada da Associação dos 

Vaqueiros de Barra do Mendes, localizado no povoado de São Bento, onde foi 

realizada a pegada das novilhas, prova do tambor e uma grande festa de vaqueiros 

                                                 
200

 GONZAGA, Luiz. Morte do Vaqueiro, in: O canto jovem de Luiz Gonzaga, 1971. Acesso em: 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1> Acesso em: 27 de set/ 2015.    



72 

 

 

com as bandas Pablo Marques, Sela de Couro e Marcílio Barreto, no galpão de 

festas da associação.
201

 

 

Na cidade de Irecê, a festa de vaqueiro sediada pela vaquejada e envolvida pela 

“religiosidade vaqueira” sobreviveu até o ano de 1990, como evidência o memorialista Jacson 

Rubem: 

  

As vaquejadas duraram em Irecê poucos meses após o ano de 1989. Era uma 

divertida festa para pessoas dos mais distintos níveis culturais. Uns [os vaqueiros da 

região] vinham para participar da brincadeira, outros simplesmente para se divertir, 

vedo bravos homens lutando e vencendo animais fortes.  

Os prêmios eram muito bons. Geralmente o primeiro colocado na vaquejada 

ganhava um carro zero quilometro.
202

 

 

No enunciado é possível perceber uma restrição por parte do autor em referir-se aos 

‘vaqueiros’. Ver-se falar em ‘um povo’ eu vinha ‘brincar’ e em ‘bravos homens’ lutando 

referindo-se, nos dois casos, aos vaqueiros. O fim da festa ratifica o enfraquecimento da 

cultua dos vaqueiros na região, isto em razão do insipiente processo de “modernização” 

instaurado na cidade. Hoje há uma tentativa de retorno à essa cultura. As expressivas 

cavalgadas que ocorrem por toda região apesar do interesse financeiro, consegue reunir 

centenas de vaqueiros       

Para além da Missa do Vaqueiro, e sua significação, em lugares onde não existe essa 

prática, é mantida pelos vaqueiros, como relatou Boaventura, suas crenças próprias, 

 

Culto autônomo, como o que se nutre de referência às santas almas dos vaqueiros. 

Por sinal, milagrosíssimas, no atestado de muito vaqueiros. Devoção arraigada e 

espalhada na nossa zona. Há fazendeiros que não deixam, ainda hoje, de mandar 

celebrar a sua Missa, de vez em quando, pelas almas dos vaqueiros
203

.    

 

Na literatura, Dênisson Padilha Filho em seu livro Aboios celestiais, destaca no 

poema Serra das Almas, esta crença, 

 

Aboiam nas nuvens 

Vaqueiros querubins  

Entoam ao céu vermelho 

Catadores serafins 

Soprando bons ares 

Aos pais que ficam  

Trazendo ao pequizeiro 

Seus frutos temporões  

                                                 
201

BARRA DO MENDES. Disponível em: < http://barradomendes.ba.gov.br/?pg=noticia&id=153> Acesso em: 

29 de set. 2015.   
202

 RUBEM, Jackson. Irecê: história, casos e lendas... 2001. p. 146 – 147.  
203

 BOAVENTURA, Eurico Alves. Obra citada. 1989. p. 69. 



73 

 

 

Enchem a vida de fortuna e glória 

Apagando as tristezas da memória  

Do firmamento dos sertões.
204

 

   

A este respeito, o vaqueiro Jairo José Benicio morador de São Gabriel, ao ser 

questionado sobre sua crença nas “santas almas” dos vaqueiros, na existência dos vaqueiros 

querubins, nos informa:  

 

Ahhh! E a historia do vaqueiro morto ajudar o vaqueiro vivo, o senhor 

acredita? 
Tem, tem! Diz que ajuda purque lá na roça do finado Junenilo ali. [...] lá morreu um 

vaquêro no campo e todo ano tem festejo [zzz], botaram uma cruz lá onde o vaquêro 

morreu e vão visitar lá todo ano. 

É como se tivesse virado um santo pra eles? 

É. Certeza! Como se tivesse virado um santo. Diz que já tem milagre a bastante 

gente.
205

 

 

A partir do diálogo, percebemos que o vaqueiro afirma a existência da proteção dos 

vaqueiros que já morreram. Chega a confirmar a santidade dessas almas após referir aos 

milagres acontecidos. Da mesma forma que Boaventura a identificou nos vaqueiros da região 

de Feira de Santana, bem como o que a população de Serrita – PB fez com Raimundo Jacó. 

Essa análise nos permite inferir que a cultura religiosa dos vaqueiros, encontra-se interligada 

não só na região de Irecê, ou Bahia, mas em todo o Nordeste. 

 

DO CATÓLICO AO SINCRÉTICO: UMA RELIGIOSIDADE RESSIGNIFICADA 

 

Como já foi referido, é inegável a presença das religiões de matrizes africanas e 

indígenas; exemplos disso são as práticas de cura, benzeduras e preparo de raízes, tradições 

fortes até os dias de hoje. A historiadora Lina Maria Brandão de Aras, em seu estudo sobre os 

sertões, relata que:  

 

As folhas curativas estão presentes no cotidiano dos sertanejos e disponíveis para 

consumo nos tabuleiros e bancas de venda de hortaliças. Nesses locais pode-se tanto 

adquirir o produto quanto realizar uma consulta sobre sua aplicabilidade e 

eficácia.
206
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Normalmente, nos “botecos”, encontramos a cachaça tratada com raízes, folhas e 

sementes curativas, capazes de aliviar dores, abrir apetite, entre outros.  

Foi e é comum no sertão, hoje com menos incidência, a busca por curadores, 

conforme narrado por Dona Coló, havia uma verdadeira peregrinação em busca dos rezadores 

e curandeiros bem falados da região. “...Eu ia mais o povo aqui do Baixão, ia era carro chêi. 

Mulungu do Morro eu fui num sei quantas vez, mas era atrás de remédio pra vê se dava certo. 

Ia pu Xique-xique, muitos lugar eu ia...”
207

 Dona Coló, ao enfrentar um sério problema de 

saúde com sua filha Hilda, na década de 60, valeu-se de um bom rezador, e nos narra como 

aconteceu:  

 

Óia aquela Hilda (filha) me deu tanto trabaio que eu caia de noite assim no mei da 

casa tonta de sono sem tá inxergano, e Hilda gritano, gritano. Pegou essas pestana 

aqui, virava pra cima e num durmia e num tinha sono, a bichinha era doente. Daí um 

dia, foi em 60, eu tava com ele piquinininha, aí eu fui lá pá casa de minha mãe. Por 

isso que eu digo que as coisa era diferente de hoje. E Hilda gritava da boca da noite 

até a hora que o dia amanhecia. Ai tinha o véi rezador, Luiz Marinhêro, era o pai de 

Madalena, ou o marido de Madalena da véa Vitória. Ai minha mãe diz - Coló, vamo 

lá na casa de Luiz Marinhêro pedir um remédho pá essa minina, pá vê se seu Luiz te 

dá.  

Hilda tinha quantos anos?  

1 ano, num sei nem se tinha um ano. Aí nois cheguemo lá 

[D. Coló]: “Boa tarde seu Luiz”.  

[Seu Luiz]: “Boa tarde era o que?”  

aí minha mãe diz.  

[Durvalina]: “Ô seu Luiz, essa minina vêi aqui li pidir um remédio pá essa minina, 

seu Luiz, pelo amor de Deus, óia, pelo amor de Deus, o senhor dá um remédio pá 

essa minina aqui.”  

Aí ele disse 

[Seu Luiz]: “O remédio sabe o que é? Ela dá mama?”   

[Durvalina]: “Dá!”  

[Seu Luiz]: “Você ranca três pé de melancia da praia e bota numa garrafa de vinho 

branco, e ela toma, e ela vai ficar sãzinha.”  

Com esse remédio Hilda curou e até hoje.  

 

Assim como Dona Coló, várias famílias recorriam e recorrem até hoje a essas 

práticas de curandeirismo, muitos creem mais no rezador e curador do que na própria 

medicina. É evidente que a fé em Deus é muito forte, mas o vaqueiro está mais próximo das 

mediações com o sagrado, seja este um rezador, uma erva..., a utilização desses meios ligados 

a benção de Deus é o que fortalece o vaqueiro.  

Albermário Francisco Novais, vaqueiro da região, traz ricos depoimentos acerca 

destas praticas de reza e cura. Ele fala sobre um velho rezador, Milton Trovão, procurado pela 

maioria dos vaqueiros e fazendeiros da região. Casos de picadas de cobra, gado perdido no 
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Entrevista de Clotildes Barreto de Souza (Dona Coló), 81 anos, Baixão de Zé Preto/Irecê. Primeiro momento. 

2013.  
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mato com bicheira ele resolve. Albermário nos fala de uma de suas reses perdidas no campo, 

e que depois de muito procurar e não encontrar, teve que recorrer ao velho rezador, Milton 

Trovão:  

...Milton, tá faltano uma reis minha com uma bichêra! - Ta aonde Albermário? 

Moço, ta em tal lugar, explico prá ele né, ai ele sabe mais ou meno onde o animal ta 

né! Ai ele diz - Vou rezar. Ai quando você vai encontrar a reis, já não tem mais 

bicho, ta aquele buraco, mais não tem bicho não!
208

  

 

O rezador, além de prestar o serviço de bom grado, diz Albermário, “não reza pá 

ganhá dinhêro. Você vai agradicer, ele diz - Não moço, tu me dá ai um cigarro, uma cachaça, 

como diz ele né!” ainda ensina algumas de suas rezas, como foi o caso da “cura no rastro”. 

Esta se aplica, segundo Albermário, quando uma rês é vista no campo com uma bicheira e o 

dono não tem conhecimento, o companheiro, pode ajudar “curando no rastro” o que deve ser 

feito,  

 

Você bota pá caminhá na passada dela, uma, duas, três, aí pega a peda aqui e só virar 

ela pra cima, e dexa ela imborcada pra cima. 

Pode deixar a peda em cima do rasto mesmo? 

É, e imborcada pra cima. Ali Deus querê pronto, aquela bichêra ali...[está curada]
209

 

    

 Albermário afirma que é comum até mesmo rezar um objeto, o qual o vaqueiro ou 

fazendeiro possa carregar consigo para quando precisar e cita o caso da “corêa rezada.” 

Segundo a crença, esta é capaz de livrar o gado ou o homem do mal da picada de animais 

peçonhentos como cobras, lacraias e escorpiões, localizados nas caatingas do sertão. O 

vaqueiro fala sobre quem rezou a correia, bem como da sua real serventia, ou seja, do seu uso 

na prática com obtenção de resultados positivos.   

  

Quem rezou essa Corrêa pra mim, foi uma mulhé na ponta d’agua, aqui ni Santo Sé, 

dona Maria, a mulhé se chama Maria, marré boa, que o ano passado, uma cobra 

mordeu a nuvia do meu minino aqui dento, [zzz] – moço a nuvia de Romário ta 

caída aculá. Ai  eu cheguei, ela tava só virano o olho né, peguei e marrei a Corrêa no 

pescoço, e ela já quase tonta. E eu digo - é [zzz] a nuvia aqui só Deus mermo. E ela 

cumeçô, cumeçô, se bateno, e ai a Corrêa vai disatano os nó né, cê vai marrá. 

Quando a Corrêa cai no chao, cê torna marrá de novo. E ela vai, vai ino, vai ino, 

torna disamará de novo, tercêra vez, segunda vez. 

E vai sempre amarrano?  

Sempre amarrano e, por causa  que a reza entendeu!? Ai eu marrei a tecêra vez, e ai 

ela já começo a levanta, eu digo – a nuvia num morre mar não, ai eu peguei, marrei a 

Corrêa na nuvilha, marrei a nuvilha, no pescoço pá num perdê a Corrêa né!? marrei 

uma cordinha na corrêa pá na hora que caisse ficá inspidurado nela. Quando foi uma 

seis hora da tarde, eu fui lá, chegue lá ela já tava impé, mas a  Corrêa já tava 

inspidurada, quando soltei ela vêi pra cá.      
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Entrevista com vaqueiro e proprietário Albermario Francisco Novais, 55 anos, Nova Vista/Central. 25 de abr. 

2015.    
209

 Idem, ibidem.  
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Sobre essa “Corrêa”, o vaqueiro, que nunca fica sem ela, nos permitiu vê-la, e 

fotografar; abaixo segue imagem da milagrosa “Corrêa rezada”. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo particular do autor, 2015. 

 

 Ao observamos a imagem, percebemos, formalmente, que é um simples pedaço de 

couro, mas, para o entrevistado e vários outros vaqueiros é uma “Corrêa milagrosa” 

preenchida com o poder da reza. A imagem também nos revela a outra vertente religiosa do 

vaqueiro. Este esta vestido em uma camisa que contem o versículo bíblico - Capitulo 1 

versículo 13 – Coríntios. Leia-se “Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua 

dos anjos, sem amor eu nada seria. - 1º Cor. 13.1”. E dessa forma vai se construindo e se 

reinventando a religiosidade sertaneja.     

 

A “LÊ DE CRENTE” (O PROTESTANTISMO) NO SERTÃO 

 

A inauguração do protestantismo na Europa, como as reformas luteranas na 

Alemanha, a vertente inglesa ao anglicanismo, entre outros ainda no século XVI, tiveram 

como princípios básicos, o que destaca Elizete da Silva em sua tese Cidadãos de outra 

pátria: anglicanos e batistas na Bahia, a “salvação pela graça de Deus; a fé como forma de 

atingir a salvação, mediada exclusivamente por Jesus Cristo; a Bíblia como norma de fé e 

Imagem  17: Albermário Segurando a “Corrêa rezada” 
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prática, e o sacerdócio universal dos cristãos, que podem chegar a Deus sem intermediação de 

terceiros”
210

 

Essas novas formas de pensar e de agir no Cristianismo se espalharam pelo mundo, 

chegando ao Brasil “em decorrência de uma conjunção de fatores de ordem econômica e 

política, destacando-se a abertura dos portos às nações amigas, em 1808, e a imigração 

europeia a partir do período Joanino,”
211

 atingindo o sertão apenas em 1900. Flavio Dantas 

Martins, ao tratar do caso, afirma que o inicio desse protestantismo está associado à chegada 

do “Reverendo William A. Waddel e a Professora Laura Chamberlain Waddel” influenciando 

primeiro na Chapada Diamantina, e na sequência parte para sertão de dentro para as caatingas, 

em 1905
212

. 

A partir desta intervenção no sertão, as religiões protestantes mantêm-se firmes e 

crescendo cada vez mais, influenciando fortemente na cultura sertaneja. No sertão de Irecê, os 

crentes
213

 sempre buscaram fiéis para suas Igrejas, e estas escolhiam as melhores pessoas para 

serem convidadas. Sobre essa questão, aconteceu um fato com Quinca Vaqueiro e Dona Coló 

narra da seguinte forma,  

     

pá correr ele gostava, e nem judiava com o bicho, ele num era de judiar com nada 

desse mundo. Nem com vaca, nem... ele tinha horror de gente que judiava os bicho 

bruto. E nem xingava. Pedo crente dizia bem assim  

[Pedo Crente] : “Quinca, você vai ficar na lê de crente, quinca.”  

[Quinca V] : “Purque? Ói colo, seu Pedo disse que é pá nois passar pá lê de crente.” 

[Dona Coló] : “Purque Quinca? Purque eu luto com [os bichos e não bate não 

xinga]...”  

[Quinca V.] : “Ele disse que a coisa mais bunita que acha no mundo é eu lutar com 

os bicho e não dá um nome.” 

E ele não xingava os bicho mermo não. Ave Maria, ele tinha um amor por esses 

bichim  

 

O fato de Quinca Vaqueiro ser um homem sem palavrões, da boa relação com os 

bichos, com a esposa, configurava, para Pedro Crente, a representação do homem ideal para 

sua Igreja. Apesar de Quínca Vaqueiro não ter, assim como todos os outros entrevistados 

nesta pesquisa, se convertido para alguma denominação protestante, eles nada apresentam 

contra a mesma, mas, como diz Dona Coló, preferem morrer na lei que Deus deixou no 

mundo referindo-se ao catolicismo.  

                                                 
210

 SILVA, Elizete da. Cidadaos de outra patria anglicanos e batistas na Bahia. 1998. 427 p. Tese (Doutorado) 

- Departamento de Historia FFLCH-USP. p. 25.   
211

 Idem, ibidem. p. 24.  
212

 MARTINS, Flávio Dantas - Agrocaatinga: formação da propriedade fundiária... Obra citada. 2011. p. 118. 
213

 Pessoas de orientação religiosa protestante, não importando de qual determinação fossem. Não é católico, é 

crente.   
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Esses relatos nos apresentam a diversidade da religiosidade sertaneja e, em particular, 

do vaqueiro, dignas de estudo das ciências sociais e reconhecimento cultural por parte do 

povo brasileiro.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo principal deste trabalho foi analisar a atuação dos vaqueiros na região de 

Irecê, com ênfase na trajetória de Quínca Vaqueiro, buscando identificar a importância destes 

para a região, no período entre 1956 e 1998, no contexto da intensificação do processo de 

modernização. 

Teve o seu desenvolvimento intimamente apoiado na História Oral e na História 

Iconográfica. Processo que permitiu um contato direto com as memórias dos sujeitos 

vaqueiros.  

O primeiro capítulo, basicamente, tratou de contextualizar o sertão, bem como a 

presença dos vaqueiros no mesmo, apresentando a formação original de Irecê. O trabalho com 

este capitulo nos permitiu vislumbrar o sertão, e entende-lo como um lugar ambíguo no qual 

se constituiu os vaqueiros. O segundo, propôs-se a traçar a trajetória de Quinca, não deixando 

de envolvê-lo com os outros vaqueiros entrevistados. Este capítulo se envolveu de forma mais 

intima com as fontes, as quais apresentaram inúmeras possibilidades a serem trilhadas. As 

inferências sobre este, diz respeito ao espaço do sertão de Irecê, que outrora constitui-se o 

espaço dos vaqueiros. Lugar onde se desenvolveu uma cultura, foram traçadas relações e a 

partir de um momento, década de 50, passaram a sofrer com as mudanças oferecidas sob o 

discurso de uma modernização rural promovido por uma elite agrária em defesa dos interesses 

capitalistas. O terceiro e último capítulo dedicou-se à apresentação da religiosidade sertaneja e 

sua forma diversificada e ressignificada como se apresenta.  

A estes vaqueiros, restou as memórias. Os “velhos apetrechos” como jaleco, chapéu 

de couro, botas e celas, que os fazem permanecer com a memória firme sobre os tempos 

passados, e ainda tratam de ressignicar os espaços como forma de resistência. Seja com a 

presença em espaços urbanos, que outrora tratava-se de campo aberto, de vaqueiros montados 

em seus cavalos usando o velho chapéu de couro, ou inda na própria utilização do espaço para 

pastorar o gado. Lançamos como marca de resistência também a realização de frequentes 

cavalgadas, que substituem as antigas pegas de boa, evento que reúne muito vaqueiros. 

Restou nestes as memórias de tempos idos.               

Mudou o espaço, mudou as relações sociais e de trabalho, mas restam as lembranças 

dos velhos vaqueiros.  

Reconhecemos que este trabalho não está dado por finalizado, muito há que ser 

aproveitado das entrevistas, assim como o retorno as fontes torna-se indispensável. O esforço 
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para a compreensão e registro desta cultura tem aumentado consideravelmente nos últimos 

anos, mas as ciências sociais, ao meu ver, ainda está em débito com os sujeitos vaqueiros. 
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FONTES ORAIS 

 

Albermário Francisco Novais – Morador do povoado Nova Vista, município de Central. 55 

anos, vaqueiro, fazendeiro. Entrevista concedida em sua residência no dia 25 de abril de 2015, 

totalizando 29min, 28seg. 

 

Clotildes Barreto de Souza – “Dona Coló” – Moradora do povoado Baixão de Zé Preto, 

município de Irecê. 59 anos, antiga feirante, dona de casa. Entrevista concedida em sua 

residência: 1º momento realizado em 2013; 2º momento realizado no dia 23 de agosto 2014, 

totalizando 1h, 7mim, 24seg. 

 

Epitácio Alves Barreto - Morador do povoado Lagoa do Cedro, município de Ibititá. 92 

anos, agricultor. Entrevista concedida no povoado Baixão de Zé Preto/Irecê no dia 12 de 

fevereiro de 2015, totalizando 26mim, 36seg. 

 

Erismar Barreto da Silva - Morador do povoado Baião de Zé Preto, município de Irecê. 36 

anos, antigo vaqueiro, feirante. Entrevista concedida em sua residência no dia 04 de abril de 

2015, totalizando 6mim, 11seg. 

 

Gerônimo da Silva – Morador da Fazenda Rodrigues, no município de Irecê. 50 anos, 

vaqueiro. Entrevista concedida no local de trabalho, no dia em 26 de Abril de 2015, 

totalizando 12min, 8seg. 

 

Jairo José Benicio – “Seu Benicio” - Morador da cidade de São Gabriel. 66 Anos, vaqueiro. 

Entrevista concedida em sua residência em 2013, totalizando 16min, 13seg. Momento único. 

  

Jackson Santos Menezes - Morador da cidade de Irecê. 42 anos, vaqueiro, agricultor. Entrevista 

concedida em sua residência no dia 26 de abril de 2015, totalizando 9min, 14seg. 

 

Joab Barreto de Souza – Morador da cidade de Irecê. 51 anos, antigo vaqueiro, vigilante. 

Entrevista concedida em sua residência no dia 22 de agosto de 2014, totalizando 30min, 

36seg. 

 

José Barreto de Souza – “Zé de Quinca” – Morador do povoado Baixão de Zé Preto, município 

de Irecê. 45 anos, vaqueiro, agricultor. Entrevista concedida no local de trabalho no dia 26 de 

abril de 2015, totalizando 19min, 54seg.  

 

Juarez José de Brito – “Seu Juarez”- Morador da cidade de São Gabriel. 75 Anos, antigo 

vaqueiro. Entrevista concedida em sua residência em 2013, totalizando 41min, 10seg. Momento 

único.  

 

Luís Batista de Oliveira – “Luiz Vaqueiro” Morador da cidade de Irecê. 66 anos, vaqueiro. 

Entrevista concedida em sua residência no dia 26 de Abril de 2015, totalizando 1h, 5min, 

59seg. 

 

Silvan Atanásio Moreira – “Vavan” - Morador do povoado Baião de Zé Preto, município de 

Irecê. 46 anos, vaqueiro. Entrevista concedida em sua residência no dia 04 de abril de 2015, 

totalizando 2mim, 49seg. 
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QUESTIONÁRIOS 

 

Edmilson Batista dos Santos – “Nego”- Morador do povoado Baião de Zé Preto, município 

de Irecê. 48 Anos, antigo vaqueiro, irrigante. Questionário concedido em sua residência em 

2012.  

 

Joab Barreto de Souza – Morador da cidade de Irecê. 51 anos, antigo vaqueiro, vigilante. 

Questionário concedido em sua residência em 2013.  

 

José Barreto de Souza – “Zé de Quinca” – Morador do povoado Baixão de Zé Preto, município 

de Irecê. 45 anos, vaqueiro, agricultor. Questionário concedido em sua residência em 2013. 

 

Sebastião Miguel da Silva – “Seu Tião” - Morador do povoado Baião de Zé Preto, município 

de Irecê. 72 Anos, antigo vaqueiro, agricultor. Questionário concedido em sua residência em 

2013. 
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Algumas imagens colhidas no decorrer da pesquisa. 
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