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Resumo 
A vaquejada é uma manifestação cultural e desportiva nordestina que passa de geração em 
geração, surgiu na época dos coronéis e só veio a se tornar pública por volta de 1940. É um 
evento que dura normalmente três dias, além da competição na pista tem shows e leilões, onde 
estes movimentam cerca de 700 milhões de reais, também proporciona cerca de 120 mil 
empregos diretos e 600 mil indiretos. Recentemente o presidente Michel Temer sancionou a lei 
13.364, que eleva a vaquejada à categoria de patrimônio cultural imaterial, porém sem a 
conscientização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o mesmo 
enviou um ofício para a presidência do Senado onde este documento afirma que são nulos os 
efeitos desta lei. Diante disso, este trabalho tem como finalidade analisar como a tradição da 
vaquejada acabou por se tornar patrimônio cultural imaterial sem consentimento do IPHAN, 
utilizando como metodologia uma análise textual, em artigos e trabalhos acadêmicos da área. 
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Introdução 

 

A vaquejada é uma atividade desportiva puramente nordestina, que surgiu na 

época dos coronéis e só veio a se tornar livre para todos os públicos por volta de 1940. 

Virou um esporte do nordestino e, atualmente, só perde para o futebol em termo de 
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público. Proporciona milhares de empregos de forma direta e também de forma indireta, 

impulsiona o turismo, gera renda local e movimenta milhões de reais todos os anos. 

A Associação Brasileira de Vaquejada criou um regulamento que monitora as 

provas para que não haja maus tratos aos animais ali envolvidos. Além de manter viva a 

cultura da região, também reúne milhares de pessoas de diferentes classes sociais. 

Em outubro de 2016, por meio de uma ordem do Supremo Tribunal Federal, a 

vaquejada foi considerada inconstitucional e foi proibida por submeter os animais aos 

maus tratos e também por ir contra os princípios da constituição. Porém, em maio de 

2017, a Câmara dos Deputados aprovou a PEC 304/17, onde afirma que não há práticas 

cruéis utilizadas nas vaquejadas. O Senado também se manifestou, e a partir deste ponto 

se deu a PEC 50/2016, que permite a realização de manifestações culturais, desde que 

sejam registradas como patrimônio cultural brasileiro, desde que não vá contra o bem 

estar físico do animal. Mesmo depois da decisão do STF, o presidente Michel Temer, 

ainda em 2016, sancionou a lei 13.364, que eleva a vaquejada à categoria de patrimônio 

cultural imaterial. 

Entretanto, o Instituto do Patrimônio Cultural e Artístico Nacional (IPHAN) não 

reconheceu a vaquejada como patrimônio cultural por maltratar os animais, criticando o 

presidente por sancionar a lei 13.364, afirmando que somente esse instituto é o único 

com capacidade de elevá-la a tal categoria. 

 

Metodologia  

 

A metodologia utilizada neste trabalho será a de análise textual e análise em 

trabalhos acadêmicos da área e se apoiará em fontes de sites de mídias que retratam e 

discutem o assunto, como revistas eletrônicas, trabalhos acadêmicos e pesquisas. A 

análise dos dados será qualitativa, tendo em vista que se trata de informar, analisar e 

buscar discussões sobre o assunto apoiando-se em documentos, destacando sua 

significância, sendo uma técnica importante na pesquisa qualitativa para complementar 

informação. 

 
O que é Vaquejada 



   
 

A vaquejada é uma manifestação cultural nordestina que virou esporte e hoje em 

dia, aqui no nordeste, só perde para o futebol em termo de público. É um evento onde, 

além da competição na pista tem a realização de shows e leilões, e que movimenta cerca 

de 700 milhões de reais, durando normalmente três dias, chegando a reunir milhares de 

pessoas de diferentes classes sociais e de todo o Nordeste. 

Além de manter viva a tradição nordestina, a vaquejada também proporciona 

empregos temporários, gera renda e impulsiona o turismo. São realizadas pelo menos 

mil vaquejadas todos os anos, que geram uma média de 120 mil empregos diretos e 600 

mil indiretos. E para o nordestino é um evento tão importante quanto a festa de São 

João.  

 
Imagem 1. Vaquejada, 100 anos de tradição 

Fonte: https://p2.trrsf.com/image/fget/cf/460/0/images.terra.com/2016/11/02/vaquejada5.jpg 

 

Para a prática são necessários dois vaqueiros em cada prova, um tenta alinhar o 

boi e o outro segura firme a calda para tentar derrubá-lo dentro da faixa marcada de cal 

na pista. O melhor cavalo para esse esporte é o quarto-de-milha. 

A Associação Brasileira de Vaquejada criou um regulamento para controlar as 

provas para não haver maus tratos aos animais. Vaqueiros afirmam que essa atividade é 

a cultura do nordestino que passa de geração em geração, e com isso ela recebeu o 

status de manifestação cultural brasileira. 



   
 

 
Imagem 2. Representação de como derrubar o boi.  

Fonte: http://glaucialima.com/wp-content/uploads/2017/02/vaquejada_1.jpg 

 

História 

Na época dos coronéis ainda não havia cercas no sertão nordestino, então o gado 

era marcado e solto na mata, depois de algum tempo o dono da fazenda reunia os peões 

para juntar esses animais. Montados em seus cavalos e vestidos com gibão de couro, por 

causa da vegetação da caatinga, estes homens iam à busca dos animais soltos, sempre 

tentando escapar de espinhos e pontas de galhos. Quando os animais se reproduziam na 

mata os filhotes eram muito selvagens por nunca terem contato com humanos, mesmo 

assim os vaqueiros perseguiam, laçavam e conseguiam capturar esses animais e 

levavam para os coronéis, depois disso o dono da fazenda doava um de seus animais 

para esses vaqueiros comemorarem. Alguns desses homens se destacavam nesta prática, 

então os coronéis perceberam que podiam transformar aquilo em um entretenimento 

para suas mulheres e filhos. 

Não há uma data específica, mas acredita-se que por volta de 1940 os vaqueiros 

começaram a tornar essas práticas públicas. Nesta época os senhores de engenho e os 

coronéis passaram a organizar torneios de vaquejadas, onde os participantes eram os 

vaqueiros e os patrões faziam apostas entre si, mas ainda não havia premiação para os 

vencedores, apenas ganhavam um “agrado” de seus patrões. 



   
 

  

Imagem 3. A prática da Vaquejada. 

Fonte: http://3.bp.blogspot.com/_-
l5o5XqdQYo/TKej0jscI9I/AAAAAAAAAAQ/uo5yLZPPU_k/s1600/historia%2520da%2520vaquejada.jpg 

 

Anos depois, alguns fazendeiros de pequeno porte começaram a promover 

outros tipos de vaquejada, que ficou conhecido como “O Bolão de Vaquejada”, onde os 

vaqueiros que fossem participar teriam que pagar uma quantia em dinheiro, no qual o 

dinheiro era usado para premiações e organizar o evento. 

 

O impacto da Vaquejada na economia nordestina 

A vaquejada tem uma importância muito grande para o nordeste, tanto na 

questão cultural quanto na questão financeira, pois esta movimenta anualmente cerca de 

700 milhões de reais, pois são pelo menos mil vaquejadas todos os anos, das quais 150 

destas têm premiações superiores a 150 mil reais, também tem a realização de leilões, 

onde são arrecadados uma média de 2 milhões de reais, este esporte também gera cerca 

de 120 mil empregos diretos e 600 mil indiretos. 

O Nordeste tem sua cadeia de produção baseada na vaquejada, desde a 

fabricação de rações para animais até a especialização de veterinários. Muitas cidades 

nordestinas têm como principal fonte de renda essa atividade. Então, proibir essa prática 



   
 

resultaria em uma série de consequências, entre elas está o aumento de desempregados, 

pois iria afetar mais de 100 mil famílias de forma direta e 600 mil indiretas, o não 

crescimento econômico da região etc. 

   
Imagem 4. A prática da Vaquejada movimenta empregos diretoe e indiretos. 

Fonte: 
http://s2.glbimg.com/8hMxBqW5K3W5dXUAuXtr4PMlL8c=/e.glbimg.com/og/ed/f/original/2016/10/25/prote
sto_vaquejada_brasilia_jose_cruz_agencia_brasil.jpg 

 

Participantes da Vaquejada 

Ø  Batedor de Esteira – Sua função é “tanger” o animal para perto do puxador no 

momento em que o boi for solto na pista, também é sua função pegar a cauda do boi e 

passar imediatamente para sua dupla. 

Ø  Puxador – Sua função é puxar a cauda do boi para assim derrubá-lo dentro da 

faixa marcada de cal, também é ele quem faz quase todo trabalho, mas claro, tem a 

ajuda de sua dupla. 

Ø  Juiz – Serve como o árbitro na disputa entre as duplas e seu local de atuação é 

sempre ao alto da faixa onde devem derrubar o boi. Dependendo de onde o animal cair, 

os pontos são adicionados à equipe. 

 

Nomes muito usados durante a vaquejada 

Ø  Gibão - Casaco de couro que o vaqueiro veste sobre a camisa para se proteger; 



   
 

Ø  Guarda Peito – É usado para proteger o tórax do vaqueiro;  

Ø  Perneiras – Tem a finalidade de proteger as pernas até a cintura do vaqueiro 

contra espinhos ou ações na pista; 

Ø  Boi Riscado – Quando o animal cai bruscamente na pista; 

Ø  Jacu – Vaqueiro iniciante; 

Ø  Afundar a mão – Momento em que o vaqueiro impulsiona sua mão para baixo 

tentando desequilibrar o boi; 

Ø  Sair do boi – Momento em que o cavalo muda de direção para  derrubar o boi; 

Ø  Queimado – Boi que cai em cima da faixa de cal da pista; 

Ø  Abrir a tampa – Liberar o boi para a pista; 

Ø  Valeu o boi – Boi válido, que caiu dentro da faixa conforme as regras e assim os 

pontos são adicionados à equipe; 

Ø  Arrocha o nó – Ação de não abrir a mão no momento em que for derrubar o boi; 

Ø  Zero – Boi não validado para a contagem de pontos; 

Ø  Ficou no meio – Vaqueiro que cai do cavalo no meio da faixa. 

Ø  Afrouxar a mão – Ação de abrir a mão no momento que vai derrubar o boi. 

 

Como a Vaquejada se tornou Patrimônio Cultural imaterial 

Por ser uma manifestação cultural da região Nordeste passada de geração em 

geração e que utiliza animais para ser praticada, para alguns essa atividade vai contra os 

princípios da constituição e submete os animais a maus tratos. Então para manter viva 

essa tradição muitos governadores de estados do  nordeste criaram leis que 

regulamentava essa prática nesses estados, porém o Supremo Tribunal Federal (STF) 

não aprovou essas leis, principalmente depois que o governador do estado do Ceará, Cid 

Gomes, sancionou a lei 15.299 em 08 de janeiro de 2013, onde regulamenta a prática 

como uma atividade desportiva e cultural no Estado. Então, em julho de 2013, o 

Procurador-geral da República, Rodrigo Gurgel, ajuizou a ação e destacou que 



   
 

prevalece o entendimento de que deve-se qualquer atividade que maltrate os animais, 

mesmo com pretexto de ocorrer dentro de qualquer contexto cultural ou esportivo, 

nunca deve ir contra os princípios da constituição. 

Porém, em agosto de 2015, o STF iniciou o julgamento contra a lei 15.299/2013, 

no qual Rodrigo Janot, também Procurador-geral da República, reforçou seu 

posicionamento contra a vaquejada e o Ministro Marco Aurélio também ressaltou que o 

dever de proteger o meio ambiente prevalece sobre o aspecto cultural da atividade 

esportiva. Então, em 06 de outubro de 2016, o Supremo Tribunal Federal deu seu veto 

final, considerando que a prática é inconstitucional e submete os animais a maus tratos. 

Contudo, a Câmara dos Deputados aprovou a PEC (Proposta de Emenda 

Constitucional) 304/17, em 10 de maio de 2017, no qual visa que não há práticas cruéis 

utilizadas nas vaquejadas e rodeios, porém essa PEC ainda teve que passar pelo senado, 

havendo a discussão de ser ou não aprovada, além de ser aprovada, também se proferiu 

na PEC 50/2016, onde permite realizar manifestações culturais desde que sejam 

registradas como patrimônio cultural brasileiro, desde que não vá contra o bem estar dos 

animais. 

Em 29 de novembro de 2016, o Presidente da República, Michel Temer, sancionou a lei 

13.364/2016, que eleva a vaquejada às condições de Manifestações Culturais e de 

Patrimônio Cultural Imaterial. 



   
 

  
Imagem 5. Agora é lei: Rodeio e Vaquejada são patrimônios culturais imateriais do Brasil. 

Fonte: https://pbs.twimg.com/media/CymW2dSWIAE-3yT.jpg 

  

IPHAN não reconhece Vaquejada como Patrimônio Cultural 

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) não 

reconhece a vaquejada como patrimônio cultural por ela causar maus tratos aos animais. 

Sendo o único órgão federal que é capaz de elevá-la a essa categoria, acabou por não 

reconhecê-la como patrimônio cultural e também emitiu um documento em 08/11/2016, 

que foi direcionado à presidência do Senado, onde o mesmo afirma que serão nulos os 

efeitos da lei 13.364 se possivelmente for sancionada pelo presidente.  

Este ofício é bem parecido com a PEC 50/2016, onde os dois afirmam permitir a 

realização de manifestações culturais desde que sejam registradas como patrimônio 

cultural, contanto que não maltratem os animais envolvidos. Porém, a diferença é que o 

documento do IPHAN não aprova e não reconhece a vaquejada como patrimônio 

cultural. O mesmo Instituto ainda criticou o presidente por sancionar a lei 13.364 e cita 

que somente este instituto é quem tem capacidade de elevar algo a essa categoria: 



   
 

“3. Assim, o IPHAN apoia e valoriza todas as formas de 

manifestações culturais presentes nas comunidades brasileiras, mas 

não reconhece como constitucional o Projeto de Lei 1.767/2015 que 

eleva o Rodeio, a Vaquejada, bem como as respectivas expressões 

artístico-culturais, à condição de manifestação cultural nacional e de 

patrimônio cultural imaterial do Brasil visto que não atende aos 

princípios e procedimentos da tão bem consolidada política de 

patrimônio imaterial, instituída pelo Decreto 3.551, de 4 de agosto de 

200 e nem à Convenção UNESCO para a Salvaguarda do Patrimônio 

Imaterial, de 2003, ratificada pelo Brasil em 2006 através do Decreto 

Legislativo nº 22 e promulgada pelo Decreto Presidencial 5.753, de 

12 de abril de 2006. O ato legislativo pode reconhecer a relevância 

da expressão cultural, como feito, sem, contudo, categorizar tal bem 

como Patrimônio Cultural Imaterial, resultado que decorre 

unicamente da aplicação do Registro de Bens Culturais 

Imateriais”(MAPA VEEG, 2016). 

 

“6. Desta forma, o IPHAN confirma o apoio e a valorização de 

todas as manifestações culturais do país, mas ressalta que a 

declaração do título de “Patrimônio Cultural” é atribuição 

exclusiva desse Instituto. Além disso, a aprovação de Leis dessa 

natureza pelo Legislativo Federal provocará um esvaziamento 

da política de preservação do patrimônio cultural imaterial já 

consolidada no âmbito do IPHAN e que é modelo para diversos 

países, como um dos sistemas mais avançados no mundo.” 

(MAPA VEG, 2016). 

Portanto, com uma análise nesses aspectos, podemos dizer que ao elevar a 

vaquejada de patrimônio cultural, tiveram em vista somente o interesse econômico, sem 

pensar na saúde dos animais alí envolvidos. 

 

Considerações finais 



   
 

Podemos concluir que, para o nordestino a vaquejada é uma cultura e também é 

a forma de sustento de muitas famílias daquela região, que reúne milhares de pessoas. É 

uma paixão que se espalhou pelo nordeste inteiro. Gera uma grande movimentação na 

economia local, através de empregos e impulsionamento do turismo. E, ao elevarem a 

vaquejada a patrimônio cultural sem o reconhecimento do IPHAN, levaram em conta, 

na maior parte, os interesses econômicos ali envolvidos. Pois para o IPHAN a 

vaquejada não tem atributos necessários para ser considerado um patrimônio cultural 

por causar maus tratos aos animais e não atender os princípios da constituição. 
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