
MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO 

12ª Região Tradicionalista 

3º CONGRESSO GAÚCHO REGIONAL 

Proponente: Ronaldo Pohlmann 

Proposição: Alterações regulamento ENARTINHO 

Justificativa: 

A presente proposição se justifica devido ao crescente número de participantes no evento, e, devido 

as grandes proporções que tomou nos últimos anos, se faz necessário uma adequação no regulamento, 

visando otimizar sua realização, esclarecer dúvidas e reduzir o número de situações não previstas no 

regulamento atual. 

Ainda nesta proposição, tendo em vista uma disparidade entre grupos da modalidade Danças 

Tradicionais observada nas 2 últimas edições do Enartinho, propomos uma alteração em especial que é a 

divisão da modalidade em Força A e Força B nas categorias Mirim e Juvenil, oportunizando assim melhores 

condições a todos os grupos participantes bem como o aumento no número de grupos. 

 

Alterações propostas: 

1 - Texto atual: 

Art. 6° – As inscrições para a modalidade de Danças Tradicionais serão limitadas e poderão ser feitas 

até o dia 5 (cinco) dias antes do evento. As demais poderão ser realizadas até 1:00 (uma) hora antes do 

início da modalidade. 

Texto proposto: 

Art. 6° – As inscrições para a modalidade de Danças Tradicionais serão limitadas e poderão ser feitas 

até 5 (cinco) dias antes do evento. As demais poderão ser realizadas até 2 (dois) dias antes do evento. 

 

2 - Texto atual: 

Art. 7° – A ordem de apresentação das danças tradicionais será determinada através de sorteio a 

ser realizado em dia e horário estabelecido, com divulgação a todos os inscritos, no Galpão da entidade 

que sediar o evento, sendo a mesma divulgada no site da 12ª Região Tradicionalista. 

Texto proposto: 

Art. 7° – A ordem de apresentação das modalidades individuais será determinada pela ordem 
inversa a de inscrição dos participantes, já a ordem de apresentação da modalidade de Danças 
Tradicionais será determinada através de sorteio, a ser realizado em dia e horário estabelecido pela 
Comissão Organizadora, com divulgação a todos os inscritos, no Galpão da entidade que sediar o evento 
ou outro lugar estipulado pela Comissão Organizadora, podendo ainda ser realizado com transmissão ao 
vivo, sendo a ordem de apresentação divulgada no site da 12ª Região Tradicionalista após o sorteio. 
 

3 - Texto atual: 

Art. 9° – Cada entidade tradicionalista poderá inscrever até 04 (quatro) concorrentes nas modalidades 

individuais. 

Parágrafo único – Na modalidade de Danças Gaúchas de Salão a quantidade de concorrentes fica 

limitada a 04 (quatro) casais por entidade. 

 



Texto proposto: 

Art. 9° – Cada entidade tradicionalista poderá inscrever até 04 (quatro) concorrentes nas modalidades 

individuais, em cada uma das categorias. 

Parágrafo único – Na modalidade de Danças Gaúchas de Salão a quantidade de concorrentes fica 

limitada a 3 (três) casais por entidade, em cada uma das categorias. 

 
4 - Texto atual: 

Art. 14 – O ENARTINHO contemplará as seguintes modalidades: 

• Danças Tradicionais Gaúchas; 
 

• Melhor Coreografia de Entrada; 
 

• Melhor Coreografia de Saída; 
 

• Chula; 
 

• Declamação Masculina; 
 

• Declamação Feminina; 
 

• Interprete Solista Vocal Masculino; 
 

• Interprete Solista Vocal Feminino; 
 

• Danças Gaúchas de Salão; 
 

• Gaita Piano. 
 

 Texto proposto: 

Art. 14 – O ENARTINHO contemplará as seguintes modalidades: 

• Danças Tradicionais Gaúchas – Forças A e B; 
 

• Melhor Coreografia de Entrada; 
 

• Melhor Coreografia de Saída; 
 

• Melhor Conjunto Musical de Danças Tradicionais; 
 

• Melhor Indumentária (Danças Tradicionais); 
 

• Chula; 
 

• Declamação Masculina; 
 

• Declamação Feminina; 
 

• Intérprete Solista Vocal Masculino; 
 

• Intérprete Solista Vocal Feminino; 
 

• Danças Gaúchas de Salão; 
 

• Gaita Piano. 
 



 
5  - Texto atual: 

Art. 16 – A Comissão de Avaliação do ENARTINHO, obedecerá aos mesmos critérios e sistemáticas 

de avaliação utilizados no ENART – Encontro de Arte e Tradição Gaúcha, respeitando as particularidades 

presentes neste regulamento. 

Texto proposto: 

Art. 16 – A Comissão de Avaliação do ENARTINHO, obedecerá aos critérios e sistemáticas de 

avaliação constantes no Regulamento Artístico de modalidades Individuais da 12ª RT e, para a modalidade 

de Danças Tradicionais, os mesmos critérios e sistemáticas de avaliação utilizados no ENART – Encontro 

de Arte e Tradição Gaúcha Pré-Mirim, Mirim e Juvenil, respeitando as particularidades presentes neste 

regulamento. 

 

6  - Texto atual: 

Art. 18 – Os grupos, durante as danças tradicionais, deverão estar compostos de no mínimo 06 (seis) 

e no máximo 12 (doze) pares, totalizando 24 dançarinos. 

 Texto proposto: 

Art. 18 – Os grupos, durante as danças tradicionais, deverão estar compostos de no mínimo 06 (seis) 

e no máximo 12 (doze) pares, totalizando 24 dançarinos. 

Parágrafo único – Na modalidade Danças Tradicionais será permitida a participação de até 2 (dois) 

pares “coringas” (participante com idade Pré-mirim participar na Mirim ou idade Mirim participar na Juvenil). 

Aos pares coringas será permitida a participação nas duas categorias.  

 
7 - Texto atual: 

Art. 20 – As danças deverão ser apresentadas de acordo com os textos e obras editados e/ou 

recomendadas pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho – MTG. 

Parágrafo único – As danças tradicionais deverão estar de acordo com o livro DANÇAS TRADICIONAIS 

GAÚCHAS do MTG, última edição.  

Texto proposto: 

Art. 20 – As danças deverão ser apresentadas de acordo com os textos e obras editados e/ou 

recomendadas pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho – MTG. 

Parágrafo primeiro – As danças tradicionais deverão estar de acordo com o livro DANÇAS TRADICIONAIS 
GAÚCHAS do MTG, última edição. 
 
Parágrafo segundo – Para a categoria Danças Tradicionais Força A o grupo deverá apresentar 
obrigatoriamente 01 (uma) dança de roda, no mínimo. Para Força B as 03 (três) danças serão de livre 
escolha.  
 

 

8  - Texto Atual: 

 

Art. 21 – Os grupos de dança disporão de 20 (vinte) minutos para sua apresentação, que inclui: 03 

(três) Danças Tradicionais (livre escolha), “entrada” e “saída”, contados a partir da liberação do microfone, 

perdendo 01 (um) ponto por minuto ou fração que exceder ao tempo, descontados da nota final. 

 Texto proposto: 

Art. 21 – Os grupos de dança disporão de 20 (vinte) minutos para sua apresentação, que inclui: 03 
(três) Danças Tradicionais (livre escolha), “entrada” e “saída”, contados a partir da liberação do microfone, 
perdendo 01 (um) ponto por minuto ou fração que exceder ao tempo, descontados da nota final. Para os 



grupos que dançarem Pau de Fitas, Meia Canha, Roseira ou Anú, será acrescido 5 (cinco) minutos no 
tempo total para sua apresentação, totalizando 25 (vinte e cinco) minutos. 

 

9  - Texto atual: 

Art. 25 – O grupo vencedor terá direito de levar para sua entidade o Troféu Rotativo, o qual deverá 

ser devolvido para o evento na próxima edição. 

 Texto proposto: 

Art. 25 – O grupo vencedor terá direito de levar para sua entidade o Troféu Rotativo, o qual deverá 

ser devolvido para o evento na próxima edição. 

Parágrafo Único – O Grupo que vencer 3 (três) edições consecutivas do Enartinho ou 5 (cinco) 
intercaladas terá o direito de levar o troféu rotativo em definitivo para sua Entidade. 

 

10 - Texto atual: 

 

Art. 26 – Serão premiados com troféu somente os primeiros lugares as seguintes modalidades: 

a) Melhor coreografia de entrada e melhor coreografia de saída. 

 

b) Conjunto musical de danças tradicionais. 

 Texto proposto: 

Art. 26 – Serão premiados com troféu somente os primeiros lugares as seguintes modalidades: 

a) Melhor coreografia de entrada. 

 

b) Melhor coreografia de saída. 

 

c) Melhor Conjunto Musical de Danças Tradicionais. 

 

d) Melhor Indumentária 

 

11 - Texto atual: 

 

Art. 27 – Danças Tradicionais e as modalidades individuais serão premiados até os terceiros lugares. 

 Texto proposto: 

Art. 27 – Danças Tradicionais serão premiados até os quintos lugares e as modalidades individuais 

até os terceiros lugares. 

 

Canoas 24 de outubro de 2019 

Ronaldo Pohlmann 


