
Vaqueiro: Sinônimo de Tradição, Trabalho e Cultura 
 
 

Ana Lucia G. de Souza1 
 
 

 
De manhã bem cedinho, no romper da aurora, o vaqueiro se prepara para mais 
um dia de trabalho vestindo seu gibão, perneira, guarda peito, luvas, chapéu, 
alpercatas, toda essa indumentária genuinamente brasileira necessária ao seu 
ofício que é, para eles, o seu uniforme de trabalho, sem eles não tem como 
enfrentar a vegetação xerófita da caatinga braba, espinhosa que modela sua 
alma ao sertão cobrindo-se de couro para transformá-la. 
 
Surgiram no século XVI antes mesmo das primeiras missões católicas no 
sertão em que, a Casa da Torre, de Garcia D’ Ávila, maior latifundiário das 
Américas, foi o ponto de partida para a invasão de terras indígenas, nascendo 
assim, os grandes latifúndios que, acostumado a gado a novos pastos, coube 
ao vaqueiro domar estes animais aos moldes sertanejos. 
 
No Nordeste, desde a colonização, o gado sempre foi criado solto. A coragem 
e a habilidade dos vaqueiros eram indispensáveis para que se mantivesse o 
gado junto. O vaqueiro abre estradas e desbrava regiões, tangendo os bois e 
criando novos povoamentos. 
 
A caatinga tem os seus perigos. Ela fere, arranha, aleija cega, corta, mata, mas 
um bom vaqueiro sabe do seu destino. Como nos antepassados ouvindo os 
berros, chocalhos e cantos dos pássaros, ele levanta cedo, sabe à hora de sair, 
mas não sabe a hora que chega, ou se chega, pois, muitas vezes quando sai 
para o mato, ficava o dia todo e às vezes até dormia, não voltava pra casa. “O 
vaqueiro quando entra , não sai, morre naquilo”, diz um velho vaqueiro. Na 
maioria das vezes segue a tradição de família. De geração em geração, esta 
profissão está sendo seguida como um destino selado. Os filhos seguem a 
profissão do pai, porque foi o ofício que aprenderam a conviver desde menino 
mediante a trajetória de sua vida. 
 
O vaqueiro que se presa, além de uma boa indumentária de couro, tem que ter 
uma boa sela, punhal, esporas, ferrão que são objetos indispensáveis a estes 
homens do campo que, com o auxílio da arte produzida por artesãos, tem o 
poder de facilitar a labuta diária desses trabalhadores. 
 
Um instrumento também indispensável ao trabalho árduo do vaqueiro é um ser 
que merece toda atenção, carinho e cuidados: o cavalo. Este animal, além de 
ser companheiro, tem que ser zelado, bem arreado, bonito, porque para o 
vaqueiro montar num cavalo mal equipado, com paramento rasgado, velho e 
antigo, significa uma falta de compromisso, de estética e um animal que está 
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desprovido  física e esteticamente de beleza diante de todos os companheiros 
de profissão, é motivo de graça e constrangimento. 
 
Os vaqueiros são ecólogos, trabalham na filosofia da sustentabilidade, são 
doutores neste assunto de botânica. Eles disputam com o animal uma 
hegemonia sobre a terra, uma relação de integridade, o vaqueiro respeita os 
animais e o cavalo é um dos símbolos maiores do seu trabalho.  
 
A história da origem descendente do cavalo data de 60 milhões de anos atrás 
que iniciou primitivamente com o animal Hyracohterium e após numa linhagem 
evolutiva, passou a ser chamado de Eohippus que é o antecessor do nosso 
cavalo moderno. O cavalo foi introduzido inicialmente no Brasil em 1534, na 
Vila São Vicente; a segunda em Pernambuco em 1535, a terceira na Bahia, 
trazida por Tomé de Souza em 1549-1553, portanto, os cavalos são animais 
sociais, velozes, vivem em grupos e seu tempo de vida, varia de 25 a 30 anos. 
Os vaqueiros são pessoas responsáveis por eles, pelo cuidado de sua saúde, 
alimentação e bem estar, afinal, possuem um elo de companheirismo e 
amizade. 
 
Aboio. Um sentimento. Um canto. Este elemento que acompanha o trabalho do 
vaqueiro é um item muito sério. Sua utilidade é ampla, extensa. Abóia-se para 
chamar o gado, louvar um grande feito, uma façanha de valente, a glória de um 
companheiro. Mas de tristeza também se abóia. Como a morte de um deles, 
por exemplo. 
 
Canto típico do nordeste brasileiro, o aboio consiste em um canto sem 
palavras, cantadas por vaqueiros quando conduzem o gado pelas pastagens 
ou para o curral. É um canto vagaroso, no ritmo dos movimentos dos animais. 
É de origem Moura, trazida pelos escravos portugueses da Ilha da Madeira no 
Oceano Atlântico a sudoeste da Costa portuguesa. Os mouros são habitantes 
do Noroeste da África que são muçulmanos ou falam árabes. 
 
Em geral, os vaqueiros são unidos, companheiros, namoram pouco, casam 
cedo, são solidários, bons pais, bons amigos e o trabalho para eles é sério, 
com muita dedicação, determinação, resolutividade. Quem escolhe ser 
vaqueiro, esquece os estudos. A Previdência Social não reconhece a profissão 
de vaqueiro. O próprio patrão não o valoriza, não reconhece sua atividade 
sofrida. Quando o vaqueiro vai fazer um documento, como um cidadão tem 
direito a fazer e preenche os dados cadastrais e profissionais, tem que deixar 
de lado essa história que é vaqueiro e registrar no papel que é agricultor e isso 
para eles, é uma tristeza, uma decepção, frustração, um sentimento de 
inexistência. 
 
Por isso, quando o progresso chega, chega para exterminar um trabalho de 
séculos, cuja trajetória é carregada de histórias de lutas, de sabedorias, 
experiências sociais e de mundo que só um bom vaqueiro conhece. A cerca, a 
tecnologia, o caminhão que carrega o boi, pastos delimitados e diminuídos, 
meios de transportes que substituem os animais, tudo isso faz com que a 
profissão de vaqueiro caia na extinção, no esquecimento. 
 



Na realidade, o vaqueiro nunca vai acabar, está no sangue, na tradição dos 
rincões interioranos deste Brasil e que este progresso que aí está, revela 
outros instrumentos capazes de alavancar mais a cultura e o trabalho destes 
homens, mas jamais irá apagar o brio, a beleza, o encanto que sempre vai 
estar presente mostrando suas experiências de vida para quem quiser 
aprender. 
 
Se a cultura é o aspecto de vida social e está associada a uma capacidade de 
simbolização considerada própria da vida coletiva e também é um conjunto de 
atitudes, modos de agir, costumes, valores e saber de um povo, o vaqueiro é 
este indivíduo que faz parte desta simbologia. Ele é uma figura lendária que 
participou diretamente da construção da sociedade brasileira com o seu 
trabalho de cuidar do rebanho bovino que, no período áureo, foi um importante 
produto da economia colonial. Num fragmento interessante que mostra a 
chegada do gado no Brasil, Castro ( 2010) revela: 
 

“Cabe a capitania de São Vicente a glória de ter 
trazido as primeiras cabeças de gado para o Brasil 
sistematicamente no governo de Tomé de Souza, 
primeiro Governador-Geral e, de certo modo, o 
gado desviou sua atenção para o interior brasileiro, 
fazendo surgir assim a figura do vaqueiro, uma 
espécie de desbravador dos “Sertões”. (p. 26-27). 
 
 

A relevância do trabalho do vaqueiro para a economia pecuarista é notória, 
tendo em vista que, os aspectos antropológicos aqui apresentados, constituem 
um universo de valores e conhecimentos empíricos que a sua trajetória de vida 
os moldou. 
 
O vaqueiro como parte da nossa cultura secular e regional, não pode ser um 
membro social esquecido e muito menos ser extinto. Pedagogicamente é um 
tema que pode ser trabalhado de forma interdisciplinar, com variadas formas e 
contextos.  
 
Recentemente o Museu do Sertão em Petrolina, esteve recebendo crianças, 
jovens, adultos, alunos das escolas públicas e privadas, pessoas de outros 
países e cidades vizinhas, para visitações a uma exposição de arte que tem o 
couro como foco principal, assim como exibição de vídeo mostrando o passo a 
passo da construção dos produtos e histórias vaqueiramas, fotos, peças de 
indumentárias de vaqueiros, enfim, uma série de mostras sobre a rica história 
deste ciclo importante para o regionalismo. Todos que prestigiaram as 
visitações ficaram encantados com a nossa riqueza cultural aprendendo a 
valorizar a arte, a história, a sociabilidade, a humildade e a grandeza da alma 
nordestina desses guerreiros do sol e da chuva. 
 
É preciso que a educação interaja no sentido de mostrar que o vaqueiro é um 
patrimônio cultural histórico brasileiro e que a escola como meio socializável, 
tem o poder de transmitir o saber sistemático e trabalhar coletivamente na 
transformação do saber assistemático em construção de conteúdos 



curriculares para os educandos  que não conhecem determinados ofícios como 
o de vaqueiro, por exemplo, que surgiu há mais de quatro séculos atrás e que 
fazem parte da nossa cultura, sendo um dos primeiros desbravadores e 
colonizadores do Brasil com identidade própria que contribuíram para a 
formação histórica, antropológica, social e econômica do nosso país. 
 
A educação é um processo fundamental para que os fatos históricos que 
atravessaram a nossa sociedade estejam interligados com o engrandecimento 
do futuro de nossa gente e da nossa formação. A figura do vaqueiro, não é 
uma mera ilustração icnográfica em livros e muito menos em filmes ou festas 
de vaquejadas, tudo bem, faz parte, mas é um indivíduo que tem uma realidade 
vivida, sofrida até hoje por este mundo a fora, e, tem muita honra e orgulho 
pelo que faz. 
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