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Filhos da Terra:
Roteiros para adentrar o Brasil profundo

Os Cadernos de Viagem (ora publicados em formato digital)
tornam acessível ao grande público o resultado de uma pesquisa
que registra e interpreta, por meio de fotografias, textos e música,
festas e celebrações enraizadas em um Brasil profundo, o Brasil
freqüentado por uma parte do povo brasileiro, pouco conhecida
pelas populações urbanas.
Baseada em uma abordagem clássica da sociologia da cultura,
a das regiões culturais, a documentação busca inserir cada festa
no complexo ecológico que a cerca: a natureza, o trabalho, o
estilo de vida, a mistura de raças, as crenças.
Os Roteiros propostos – do sertão, da floresta, da costa
atlântica e das minas - registram manifestações culturais, muitas
delas em risco de desaparecimento, reveladoras tanto da
persistência quanto da singularidade de cada uma dessas festas
remanescentes do mundo rural tradicional. Eles também põem
em evidência os itinerários que marcaram o território ao longo
da história, itinerários percorridos por indígenas, africanos e
europeus, povos portadores de costumes e tradições que aqui se
mesclaram desde o período colonial.
Inserindo-se em uma longa tradição que remonta pelo menos
ao Romantismo – a busca de um retrato de corpo inteiro do Brasil

– esses Roteiros trazem uma cartografia do território de norte a
sul, de leste a oeste, e mostram como essas festas ultrapassam
as fronteiras geográficas e como são fortemente ancoradas na
atividade econômica e na religiosidade mestiça, substrato de
todas essas práticas lúdico-religiosas. Elas também servem como
substrato para identidades coletivas, quando o grupo, de certa
forma faz parar o tempo cronológico e instaura o tempo cíclico da
festa, para afirmar seu pertencimento comunitário, suas crenças
compartilhadas.
Cada festa é uma unidade capaz de concentrar em si mesma
o todo que a contém: paisagens, cenários, indumentárias, poesia,
música e dança, tradições seculares, culinárias, devocionais.
Uma cartografia sensível, rostos severos ou risonhos, faces de um
Brasil rústico que talvez em breve não exista mais.
A câmera subjetiva e empática revela um compromisso ético, na
aproximação cuidadosa dos grupos fotografados; revela também
um compromisso estético ao trazer imagens surpreendentes, de
grande beleza, deixando entrever a ponta de um mistério, a
força transcendental que anima todas as celebrações tradicionais
enraizadas na cultura do povo.

Angélica Madeira

8

|

| 9

Rota dos Sertões

Comitiva Pantaneira

Vaqueiro

das Águas

por

Eraldo Peres

Caboclo José
63, faz seu preparo
espiritual em do
frente aRio
imagem
de Padre Cicero,
OEsteves,
dia amanhece
às margens
Taquari,
na para
saída com grupo de Maracatu.

10

|

divisa do Pantanal do Paiaguas com o da Nhecolandia,
as duas maiores áreas de planície alagada do pantanal do
Mato Grosso do sul...
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Sobre as matas e os pastos uma fina camada de neblina anuncia
um dia que, segundo as tradições pantaneiras, será de muito calor.
No céu, um intenso vermelho provocado pelo nascer do Sol
rompendo as densas nuvens dispostas em pequenas ondas, lembrando
um exuberante oceano suspenso e embelezando os dias de cheias do
Pantanal.
Caminhando em direção ao curral, seguem seu Rene de
Almeida, o velho chefe da comitiva de 70 anos, e o seu Joao Aquino
Pereira, experiente vaqueiro de 66 anos, para preparar seus cavalos
em mais um dia em levar o gado pelas entranhas da região molhada
do Paiaguas.
Hoje vai ser um dia daqueles, parece que vai esquentar e
ainda temos que preparar o rebanho para cruzar o rio, lembra Joao
Aquino, o velho boiadeiro. Rene de Almeida, guia da comitiva, esta
preocupado com a travessia do Rio Taquari e lembra, “entrou muita
agua esse ano no Pantanal e os coxins estão cheios”. E, em resposta
ao amigo de tropa pergunta: “os bois já estão prontos, precisamos
orientar a boiada para travessia”.
A travessia do Rio Taquari, um dos afluentes do Rio Paraguai e
principal rio da região, e um dos momentos mais importantes e tensos
da comitiva, pois e a hora em que o rebanho terá que atravessar de
uma só vez as profundezas das aguas, sem poder parar ou hesitar,
pois caso contrario podem ser levados pela correnteza do rio.
Sob os gritos dos vaqueiros, as filas de gado vão se formando
em um espetáculo que mistura a habilidade do vaqueiro pantaneiro
com a beleza da tropa formada por cavalos e mulas, além do rebanho
de gado seguindo pelas mansas aguas do Rio Taquari emoldurando
a travessia.
Apos esse momento, a comitiva volta ao seu caminho cruzando
fazendas e suas planícies alagadas, seguindo rumo a fazenda Santa
Izabel, seu destino de chegada. A viagem, desde o seu inicio tem uma
duração prevista de quinze dias, caso nada de mal aconteça, como
lembra seu Antônio de Oliveira, um experiente ponteiro de comitiva,
formado desde os treze anos no trabalho com o boi.
A comitiva pantaneira e muito mais do que o trabalho diário
com o gado, ela e o próprio modo de vida do homem pantaneiro,
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forjada em uma tradição que remonta ao inicio do Sec. XVI, produto
da miscigenação entre diversos grupos indígenas da região, com
colonizadores português e espanhóis e os negros escravizados vindos
da África. Porem foi no Sec. XVIII que se iniciou a colonização massiva
da região, quando as bandeiras chegaram a região a procura de ouro
e recursos naturais, iniciando nessa época a ocupação da Pantanal e
os conflitos que causaram o fim das sociedades indígenas.
Montados em lombos de burros e cavalos, as comitivas
atravessam diversas paisagens viajando por meses e conduzindo
grande quantidade de gado pertencentes aos fazendeiros. Seu
cotidiano de trabalho segue o ritmo das aguas do Pantanal,
estabelecendo as fases de cheias, vazantes e estiagens, mudando a
paisagem pantaneira e a forma de lidar com o gado.
Por sua vez, o Pantanal e uma mistura de natureza, animais
silvestres, grandes pássaros e gados, que convivem em uma inesperada
harmonia, tendo na pecuária sua principal atividade econômica
e riqueza da região. Tudo depende das aguas, pois são elas que
regem os diversos tipos de trabalho e condicionam e levam o homem
aos seus movimentos de mudanças nas grandes cheias, modificando
os campos e empurrando o gado para cima das terras altas.
Se caracteriza como a maior planície inundável do mundo, com
uma área de 210 mil quilômetros quadrados, o Pantanal abrange o
Brasil, a Bolívia e o Paraguai, sendo que cerca de 70% ocorrem entre
os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, sendo este ultimo
o estado que detém a maior área do Pantanal no Brasil, cerca 89 mil
quilômetros quadrados. A planície pantaneira faz parte da bacia do
Rio Paraguai.
Sua vegetação e um verdadeiro complexo heterogêneo
influenciado por quatro biomas: Cerrado, predominante, Chaco,
Floresta Amazônica e Floresta Atlântica, sendo declarado pela Unesco
como patrimônio natural da humanidade e reserva da biosfera.
Apos o rápido esgotamento do ciclo de mineração, outras
atividades econômicas são desenvolvidas na região, como a pequena
agricultura, a extração da erva mate e a criação de gado, surgindo um
tipo caraterístico de gado, o boi pantaneiro, mestiço com o zebu.
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Vaqueiro pantaneiro se prepara para viagem na fazenda do Porto Rolon, ponto de travessia
do gado no Rio Taquari, divisa do Pantanal do Paiaguas com Nhecolandia.
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Cozinheiro da comitiva Odair Batista, leva carregamento de alimentos para travessia no Rio
Taquari.
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Vaqueiro Nego, jovem chefe de comitiva.
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Vaqueiro Joao Aquino Pereira.
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Filmes
• 500 almas, de Joel Pizzini
• Planuras, de Maurício Copeti
• A Nação que não esperou por Deus, de Lucia Murat
• Pantanal, de Andrew Sala

Intérpretes e compositores que cantaram
sobre o homem pantaneiro
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cantiga do Pantanal (Petrúcio Maia) – Amelinha
Pantanal (Marcus Viana) – Marcus Viana
Trem do Pantanal (Paulo Simões e Geraldo Roça) – Almir Sater
Adeus Pantanal (Itamar Assunção) – Tetê Espíndola
Pantanal (Feio) – Yasmin Gontijo
Pantanal em Silêncio (Aral Cardoso) – Aral Cardoso
Magia do Pantanal (Diego Muller, João Sampaio, Pedro Ortaça) – Pedro Ortaça
Jardim do Pantanal (Ivo de Souza e Zé da Mata) – Ivo de Souza
Nossa Senhora do Pantanal (Alzira Espíndola e Orlando Antunes Batista) – Alzira
Espíndola
Contemplando o Pantanal (Patrícia e Adriana) – Patrícia e Adriana
A Beira do Pantanal (Raul Seixas e Claudio Roberto Andrade de Azeredo ) – Raul
Seixas
Coração Pantaneiro (Nino) – Sérgio Reis
Sinfonia Pantaneira (Mário Maranhão e Sérgio Reis) – Sérgio Reis
Ciranda Pantaneira (Chico de Lacerda, Moacir de Lacerda e Vandir Barreto) – Grupo
Acaba
Comitiva Pantaneira (Donizete Santos) – Divino e Donizete
Vento Bravo (Edu Lobo e Paulo César Pinheiro) – Edu Lobo

Literatura
•
•
•
•
•
•
•
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Poemas rupestres, de Manoel de Barros
Para encontrar o azul eu uso pássaros, de Manoel Barros
Cancioneiro do Pantanal, de Marly Teixeira Morettini e Sônia da Cunha Urt
O que é Pantanal, de Albana Xavier Nogueira
Pantanal: homem e cultura, de Albana Xavier Nogueira
Raízes do Pantanal, de Augusto César Proença
Gente Pantaneira – Crônicas da sua História, de Abílio Leite de Barros

| 21

Rota dos Sertões

Comitiva Pantaneira

Vaqueiros bebem o tradicional Terere, bebiba pantaneira feita de erva mate.

”
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Vaqueiro Antonio de Oliviera.

No agreste, depois nas caatingas e, por fim, nos cerrados, desenvolveuse uma economia pastoril associada originalmente à produção
açucareira como fornecedora de carne, de couros e de bois de serviço.
(...) Conformou, também, um tipo particular de população com uma
subcultura própria, a sertaneja, marcada por sua especialização ao
pastoreio (...) e por traços característicos identificáveis no modo de vida
...

A abertura das regiões mineradoras teve algumas consequencias
externas de importância capital, além das transladações de população.
(...) Estimulou a expansão do pastoreio nordestino pelos campos sãofranciscanos e do Centro-Oeste, assegurando-lhe um novo mercado
consumidor, no momento em que decaía o nordestino.

Darcy Ribeiro, 2001, p. 340.
O poco brasileiro - A formação e o sentido do Brasil

Darcy Ribeiro, 2001, p. 372.
O poco brasileiro - A formação e o sentido do Brasil

”
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Jovem vaqueiro Renan Lopes Nascimento, leva seu arreio apos deixar cavalo no pasto,
durante chegada na fazenda do Porto Rolon, ponto de travessia do gado no Rio Taquari.
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Vaqueiro Joao Aquino Pereira, durante preparacao do tradicional churrasco na fazenda do
Porto Rolon, ponto de travessia do gado no Rio Taquari.
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Murmúrios das águas

a comitiva pantaneira na costura dos lugares
por Clóvis Brito

“Louvo as natências do homem do Pantanal.
Todos somos devedores destas águas.
Somos todos começos de brejos e de rãs.
E a fala dos nossos vaqueiros carrega murmúrios destas águas.
Parece que a fala de nossos vaqueiros tem consoantes líquidas
e carrega de umidez as suas palavras.
Penso que os homens deste lugar
são a continuação destas águas.”
(Manoel de Barros)
26
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Comitiva é sinônimo de cortejo, séquito, préstito, acompanhamento.
Consiste em um conjunto de deslocamentos que opera uma costura
de lugares. Especificamente no Pantanal sul-matogrossense, é lugar
onde o regime das águas orienta o movimento da vida, opera
agenciamentos entre homens, animais e águas. Talvez, por essa
razão, o poeta Manoel de Barros tenha afirmado que os vaqueiros
pantaneiros carregam de umidez as suas palavras.
É comum encontrar a definição do Pantanal como a maior planície
inundável do mundo. Esse ecossistema abarca o Brasil, a Bolívia e
o Paraguai, sendo a maior parte localizada nos estados de Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul. Segundo destacaram Maria Olívia
Leite e Sueli Ângelo Furlan (2010), a região pantaneira está sujeita a
um regime sazonal de águas, com precipitação média de 1.400 mm,
variando entre 800 e 1.600 mm. O período de chuvas contempla os
meses de outubro a abril, concentrando cerca de 70 a 80% da média
anual. Sublinham ainda que a vegetação é influenciada pela Floresta
Amazônica, Cerrado (predominante), Chaco e Floresta Atlântica,
o que resulta em um mosaico de fisionomias declarado Patrimônio
Mundial Natural e Reserva da Biosfera. É nesse ecossistema que as
comitivas desenvolvem seus trânsitos.
De acordo com Eron Brum (2010), as comitivas pantaneiras
existem há pelo menos duzentos anos, sendo herdeiras dos tropeiros
e coincidindo com o início da pecuária como atividade embrionária
na região. A escassez e a precariedade de estradas contribuiu para
que a costura dos lugares empreendida pelo deslocamento das
tropas constituísse em uma das principais atividades dos tropeiros/
boiadeiros ao longo dos séculos XIX e início do XX. Informa que
apesar da abertura de estradas e do transporte do gado, as comitivas
continuam como uma das principais estratégias de circulação de
animais e produtos especialmente no período das cheias, momento
em que adquirem maior visibilidade no trânsito do gado para leilões,
para embarque nas “gaiolas boiadeiras” (caminhões de transporte)
ou para garantir pastagens e terrenos mais secos.
As comitivas podem conduzir reses por centenas de quilômetros,
operação que alcança semanas e/ou meses explorando locais para
o manejo entre fazendas ou para compra/venda. Nômades como
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Cozinha montada às margens do Rio Taquari.
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Guampa, caneca feita do chifre do boi para beber o Terere, tradicional bebida feita de erva mate.
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a própria geografia pantaneira, os boiadeiros se constroem no
deslocamento: “costumam acordar antes de o sol nascer. Desfazem o
acampamento, retiram redes e mosquiteiros, que são guardados em
seus dobros (malas). Encilham a tropa e então partem para apanhar
o gado. Só irão parar quando estiverem no ponto de almoço e então,
partem para nova jornada, que segue até o ponto onde irão pousar.”
(LEITE, FURLAN, 2010, p. 5)
Na verdade, mais do que uma circulação de animais e pessoas,
a comitiva oportuniza uma transmissão de saberes e expressões em
torno de um sertão profundo, marcado pela transição entre a seca
e o murmúrio das águas. Os boiadeiros se mesclam com o espaço
construindo uma memória topográfica. Cordilheiras (áreas não
alagadas), lagoas, baías e corixos evocam o Mato Grosso do Sul e
todo um Brasil interior, um Brasil Central com seus campos, cerrados
e veredas que se expandem como válvulas coronárias a instituir uma
hidrografia lírica.
Corixos são canais que ligam as águas de lagoas, baías e alagados
com rios próximos, veios que se formam em épocas de chuvas e que
desaguam em outros rios. Consistem em um significativo topos que
metaforiza a passagem do tempo e que evoca a costura dos lugares
empreendida pelas comitivas. Os rios se tornam singulares na medida
em que os agentes estabelecem diferentes formas de experienciálos e essas experiências no/com o movimento das águas impactam
consideravelmente seus modos de vida, práticas, éticas, lógicas
e linguagens. Além disso, as comitivas agenciam águas perenes e
temporárias, lagoas, brejos e campos baixos que escoam para os rios
vizinhos. É por esse motivo que os boiadeiros conduzem as boiadas
e, ambos, são conduzidos pela geografia instável que também se
desloca. A comitiva pantaneira se torna, ela própria, uma passagem.
Entre ponteiros, meeiros (culateiros ou culatreiros) e condutores,
alcunhas dadas para os boiadeiros que ocupam funções específicas à
frente (na guia), no meio e ao final das comitivas; o som do berrante
e de cavalos, mulas, burros e petiços; os peões atravessam os
sertões úmidos do oeste brasileiro orientando o gado, transmitindo
conhecimentos e despertando memórias. Conforme sublinhou Carmo
Bernardes (1995), as comitivas possuem uma hierarquia, geralmente
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demarcada pelas figuras do condutor, também conhecido como
“comissário, seguido pelo capataz, pelo contador, o arribista,
o ponteiro e o culatreiro, além do cozinheiro.” (p. 46) Presença
marcante nos pantanais de Paiaguás e Nhecolândia, as comitivas
percorrem um mapa instável grafado na memória dos pantaneiros,
conhecedores dos animais mais aptos, das melhores pastagens, dos
mangueiros para pernoite, dos atalhos e dos perigos.
As comitivas são marcadas por um universo telúrico, pela
interiorização dos elementos da paisagem de tal modo que não é
possível separar os peões dos lugares onde realizam suas travessias.
Os boiadeiros desenvolvem habilidades que variam de técnicas
de contagem de bois, de identificação do odor da rês parida e de
percepção acurada para “pegadas, cheiros, sons, como a presença
de cobras e onças, que podem assustar a tropa e a boiada. Um
exemplo é a posição dos ovos de caramujo em determinada altura,
que indica que o nível das águas não irá subir acima do local de
postura.” (LEITE, FURLAN, 2010, p. 9)
No mesmo aspecto, criam um conjunto de táticas para enfrentar
as adversidades do deslocamento, na definição dos apetrechos
(laços, peias, alforjes, redes, manoplas, guampas), das vestimentas
(calça jeans, calça, cinto e botas de couro, guaica, faixa paraguaia,
machete, camisa e chapéu) e na produção da alimentação (não por
acaso dessas costuras de lugares resultaram o arroz carreteiro e o
macarrão tropeiro, por exemplo).
Nos intervalos das travessias surgem oportunidades para os
causos, as músicas e anedotas. Ao longo do percurso são produzidas
memórias topográficas em torno de outras passagens, comitivas e
murmúrios das águas. O boiadeiro se confunde com a paisagem,
úmido como os espaços que atravessa, se torna, ele próprio, um
repositório de um saber pacientemente construído na itinerância, entre
os ciclos da enchente, da cheia, da vazante e da seca. Conforme
expresso na letra “Comitiva Esperança”, de autoria de Almir Sater
e Paulo Simões: “Nossa viagem não é ligeira. Ninguém tem pressa
de chegar. A nossa estrada é boiadeira. Não interessa onde vai dar.
[...] Só voltamos vou confessar. É que as águas chegaram em janeiro.
Deslocamos um barco ligeiro. Fomos pra Corumbá...”.
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Comitiva Pantaneira leva rebanho de gado apos travessia do Rio Taquari, divisa do Pantanal do
Paiaguas com Nhecolandia.

| 33

Rota dos Sertões

34

|

Comitiva Pantaneira

| 35

Rota dos Sertões

Comitiva Pantaneira

O Projeto
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O antropólogo Darcy Ribeiro fala em seu livro O Povo
Brasileiro (1995) de um país mestiço, construído a partir da
mistura de povos distintos e com características raciais, culturais
e linguísticas próprias. Uma mestiçagem tanto biológica quanto
cultural contribuindo para a formação de um novo povo, do
povo brasileiro.
Filhos da Terra - Diversidade e Cultura, surge, então, como
uma proposta de pesquisa e documentação fotográfica do
universo simbólico desse chamado povo brasileiro, nascido da
mistura das culturas indígenas, africanas e portuguesa, o que
lhe dá sentido e identidade própria.
Documentando e produzindo ensaios fotográficos, de forma

a conhecer e apresentar uma abordagem contemporânea das
manifestações culturais tradicionais e da formação étnica do
povo brasileiro, o projeto delimita como campo de observação
os protagonistas dessas manifestações, seus grupos, mestres e
territórios de realização. O campo de observação da pesquisa
direciona seu foco para os cenários e personagens regionais,
buscando identificar os elementos do universo imagético e
simbólico que dão sentido a vida social e cultural de diversas
regiões do Brasil.
O trabalho de campo é realizado com base em Rotas Culturais:
Rota da Costa Atlântica, Rota dos Sertões, Rota da Mineração,
Rota dos Povos da Mata, Rota Raízes e Fluxos Contemporâneos.
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