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HISTÓRIA DOS RODEIOS CRIOULOS DE VACARIA. Cristiane Lames Siota, Maria Neli 
Ferreira Borges (orient.) (UCS). 
Introdução O Rio Grande do Sul é rico em tradições, destacando-se entre elas os rodeios crioulos 

realizados em muitas cidades como Vacaria, de dois em dois anos, com diversas atrações. Portanto este trabalho tem 
como objetivo resgatar a História dos Rodeios Crioulos de Vacaria, com finalidade de registrar a trajetória dos 
mesmos. Metodologia Usando a abordagem histórico estrutural está sendo realizada a pesquisa, baseada em fontes 
bibliográficas, documentais, iconografia e história oral, para trazer e justificar os fatos reais da história dos Rodeios 
Crioulos de Vacaria, registrados a partir da integração com a realidade histórica do momento. Resultada Foram vinte 
e cinco Rodeios Crioulos em Vacaria. Tudo começou com o movimento tradicionalista, que teve sua origem em 
festas religiosas das capelas do interior. A posterior criação do Centro de Tradições Gaúchas Porteira do rio Grande é 
o marco para o início dos mesmos. O primeiro rodeio vai acontecer para comemorar o terceiro aniversário da 
entidade. Conclusão O primeiro rodeio aconteceu no ano 1958 e foi de caráter municipal apenas de laço e concurso 
de rédeas. O segundo realizado em janeiro de 1959 já teve caráter estadual com diversos convidados. Após o terceiro 
rodeio, os demais são realizados de dois em dois anos, sendo que o quinto já foi internacional. Conclui-se que as 
coisas não acontecem por mero acaso. É preciso um impulsão para que se desencadeie o processo de construção para 
que se transforme em história. Desde o início, a idéia, a criação, a manutenção a expansão e a projeção dos Rodeios 
Crioulos de Vacaria, marcaram momentos e pessoas que com suas visões de mundo, se identificaram e deixaram 
para sempre seu nome na história dos rodeios, da cidade e na história das tradições gaúchas. 
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