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Proponente: Rafael Zechlinski Pereira, GPF Aldebarã, Canoas/RS 

Proposição: A presente proposição pretende sugerir a aprovação do 

Regulamento Artístico de Modalidades Individuais da 12ªRT (em anexo). 

Justificativa: A 12ª Região Tradicionalista, bem como as entidades de 

nossa região, têm apresentado um excelente retrospecto no organização de 

eventos artísticos e rodeios, contudo observa-se que constantemente os 

regulamentos destes eventos apresentam lacunas nas orientações, que por sua 

vez geram dúvidas e informações ausentes. 

Neste contexto, pretendemos estabelecer um Regulamento Artísticos de 

Modalidades Individuais da 12ªRT que contemple as modalidade de chula, dança 

gaúcha de salão, declamação, gaita e intérprete vocal. 

O Regulamento em questão poderá servir como referências as entidades 

organizadoras de rodeios e eventos artísticos em nossa Região, garantindo que 

todas as orientações e normativas preconizadas pelos MTG em seus 

Regulamentos Artísticos sejam cumpridos. 

                                                                           

 
Rafael Zechlinski Pereira 

                                                                                  GPF Aldebarã 
 

Canoas, 30 de outubro de 2019. 
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REGULAMENTO ARTÍSTICO MODALIDADES INDIVIDUAIS DA 12ª RT 

 

Art. 1 – O presente Regulamento Artístico de Modalidades Individuais da 12ª Região 

Tradicionalista pretende nortear as orientações e critérios para avaliação nos eventos artísticos 

e rodeios organizados pela 12ªRT e entidades tradicionalistas que a compõe.  

 Parágrafo único – São consideradas documentos balizadores deste Regulamento:  

• REGULAMENTO ARTÍSTICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (Atualizado em 27 de 

julho de 2019 na 87ª Convenção Tradicionalista – Jaguarão/RS -) 

• REGULAMENTO DO ENCONTRO DE ARTES E TRADIÇÃO GAÚCHA – ENART – CATEGORIAS 

PRÉMIRIM E MIRIM (Aprovado em 27 de julho de 2019 na 87ª Convenção Tradicionalista 

– Jaguarão/RS -) 

• REGULAMENTO DO ENCONTRO DE ARTES E TRADIÇÃO GAÚCHA – ENART – CATEGORIA 

JUVENIL (Aprovado em 27 de julho de 2019 na 87ª Convenção Tradicionalista – 

Jaguarão/RS -)  

• REGULAMENTO ENCONTRO DE ARTE E TRADIÇÃO - ENART (Atualizado em 27 de julho 

de 2019 na 87ª Convenção Tradicionalista – Jaguarão/RS -) 

• REGULAMENTO DO 4º FESTIVAL GAÚCHO DE CHULA – FEGACHULA 2018 

 

Art. 2 –  Nos eventos artísticos, os concursos poderão ser divididos por categorias, como segue:  

I – Pré-mirim - até nove (9) anos (não pode ter feito 10).  

II - Mirim - até treze (13) anos (não pode ter feito 14). 

III - Juvenil - até dezessete (17) anos (não pode ter feito 18).  

IV - Adulta – mínimo de quinze (15) anos.  

V - Veterano - mínimo de trinta (30) anos.  

VI – Xirú – mínimo de quarenta (40) anos.  

§ 1º - Os concorrentes de categorias inferiores poderão subir de categoria e competir com as 

categorias superiores, com exceção da categoria veterana e xiru, que deverá obedecer à idade 

mínima estabelecida neste regulamento. Para a mesma modalidade, o concorrente deverá optar 

por uma categoria em cada evento que participar.  

§ 2º - A comprovação da idade será feita mediante apresentação do Cartão Tradicionalista. 
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Art. 3 – As modalidades contempladas neste regulamento serão: 

a) Chula 

b) Dança de Salão 

c) Declamação 

d) Gaita 

e) Interprete Vocal 

 

Seção I - CHULA 

Art. 4 – No Concurso de Chula, a definição do número de passos será:  

I – Pré-mirim: 4 passos;  

II – Mirim: 5 passos;  

III – Juvenil: 6 passos;  

IV – Adulta: 7 passos ;  

V – Veterano/Xirú: 4 passos e  

IV – Chula Trio e Quarteto: 4 passos; 

 

Art. 5 – A cada participante serão atribuídos até 10 (dez) pontos por passo executado, 

observados os seguintes quesitos: criatividade até três pontos; dificuldade até três pontos; 

proximidade da lança até dois pontos; postura cênica/interpretação até um ponto;  

personalidade, características, introduções e contexto até um ponto. 

§ 1º - Perderá a totalidade dos pontos do passo o participante que cometer as seguintes faltas: 

a) repetir passo já apresentado por si ou por seu oponente; 

b) executar passo com características de malambo; 

c) ultrapassar 16 (dezesseis) compassos musicais na execução do passo; 

d) não concluir o passo. 

e) utilizar acessórios estranhos à dança durante a apresentação como: objetos móveis, armas 

de qualquer natureza e instrumentos musicais; 

f) Tocar na lança deslocando-a gravemente do lugar, de modo a perder a linha de desafio em 

relação ao oponente, ou lateralmente, se afastando do ponto inicial em que a lança se 

encontrava. 
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§ 2º - Perderá parte dos pontos do passo o participante que: 

a) tocar na lança ................................................................. até 3 pontos; 

b) executar passo com imperfeição ...................................... até 3 pontos; 

c) perder o ritmo .................................................................. até 2 pontos; 

d) executar passo caracterizado como variante de outro ..... até 1 ponto; 

e) erro na execução da música .............................................até 0,5 ponto; 

f) erro na preparação ........................................................... até 0,5 ponto; 

§ 3º - Caberá aos participantes a responsabilidade pelo acompanhamento musical. 

§ 4º - Orienta-se evitar a execução de figuras com muito joelho e demais figuras de difícil 

execução que possam prejudicar a saúde do chuleador, da categoria mirim ou pré-mirim. De 

acordo com profissionais da saúde, essas figuras levam a incidência de futuros problemas, tais 

como: rompimento dos ligamentos, tantos laterais como cruzado, deslocamento de patela, 

influencia no crescimento físico, pois como estão em fase crescimento isso afeta os líquidos e 

cartilagens que visam à proteção do impacto. “Como todos sabem, os joelhos carregam todo o 

peso corporal e ainda recebem o forte impacto de uma dança vigorosa como a chula”.  

§ 5º - Preparação: sapatear no mínimo quatro (4) e no máximo dezesseis (16) compassos com a 

melodia da chula.  

§ 6º - É livre ao chuleador, antes da preparação do primeiro e do último passo, efetuar breve 

saudação, por meio de verso ou de música da cultura gaúcha. 

 

 

Seção II – DANÇA GAÚCHA DE SALÃO 

Art. 6 – As Danças Gaúchas de Salão para concursos são as seguintes:  

Bloco 1 – Chote e Milonga. 

Bloco 2 – Chamamé, Rancheira e Valsa. 

Bloco 3 – Bugiu, Polca, Vaneira e Vaneirão. 

§ 1º - No concurso de Danças de Salão os participantes apresentarão as danças seguindo os 

critérios abaixo: 

• Categoria Pré-mirim: apresentarão Chote e mais uma dança de livre escolha. 
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• Categoria Mirim: apresentarão Chote e sortearão outro ritmo entre Bugio,  Chamamé, 

Polca, Rancheira, Valsa, Vaneira e Vaneirão, podendo, antes do sorteio, descartar 03 

(três) destes ritmos. 

• Categoria Juvenil e Adulto: O Concurso será dividido em 2 (duas) etapas:  

l - Na Primeira etapa, os pares, deverão se apresentar, um a um, 2 (duas) danças, 

sendo 1 (uma) sorteada do BLOCO 1 e outra sorteada entre o BLOCO 2 ou BLOCO 3, 

ficando o par, livre para a escolha do bloco nesta etapa.  

ll - Na segunda etapa, os pares, deverão se apresentar, em grupos de até 5 

(cinco) pares, conforme o número de participantes. Será sorteada para esta etapa, 1 

(uma) dança, entre os BLOCOS 2 e 3 para cada grupo. Nesta etapa as 6 (seis) danças dos 

BLOCOS 2 e 3 que estarão em uma única urna. A dança já sorteada pelo primeiro grupo, 

não poderá ser sorteada pelo grupo seguinte, e assim sucessivamente até que todos os 

grupos sorteiem sua dança. 

• Categoria Veterano e Xirú: apresentarão Chote ou MIlonga e sortearão outro ritmo 

entre Bugio,  Chamamé, Polca, Rancheira, Valsa, Vaneira e Vaneirão, podendo, antes 

do sorteio, descartar 03 (três) destes ritmos. 

 

§2º - As músicas poderão ser executadas ao vivo ou com CD/Pendrive, devendo sempre 

obedecer aos ritmos típicos gauchescos 

§3º – As Danças do BLOCO 1 (um) deverão apresentar características da autenticidade e 

originalidade (passos e ou figuras tradicionais), mas poderá ser abrilhantada por figuras 

pesquisadas ou ainda de criação própria, sendo esta avaliada também pela criação coreográfica.  

§4º - As Danças dos BLOCOS 2 (dois) ou 3 (três) deverão ser autênticas, não podendo sofrer 

alterações em suas características. 

§ 5º - As danças deverão ser apresentadas de acordo com os textos e obras editadas e/ou 

recomendadas pelo MTG.  

§ 6º - Na avaliação serão adotados os seguintes critérios:  

Correção Coreográfica ..................................... 3 pontos. 

 Interpretação Artística .................................... 3 pontos.  

Ritmo e Harmonia do Par ................................. 3 pontos. 
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Seção III - DECLAMAÇÃO 

Art. 7 – No concurso de declamação, cada participante apresentará uma poesia de sua escolha.  

§ 1º - Os participantes entregarão à Comissão Avaliadora 1 (uma) cópia datilografada do 

poema sorteado, sem o que, não serão avaliados. 

§ 2º - O tema deverá ser de inspiração gauchesca, tendo como base a língua portuguesa, 

podendo conter termos ou pequenos trechos em espanhol ou outros idiomas de povos 

formadores da cultura gauchesca. 

 

Art. 8 – A Comissão Avaliadora embasará seus critérios nos seguintes quesitos: 

I - Fundamentos da voz 

a. Inflexão e impostação da voz .................. 2 pontos 

b. Dicção ...................................................... 1 ponto 

II - Transmissão da mensagem poética ...... 4 pontos 

III - Expressão (facial e gestual) .................. 2 pontos 

IV - Fidelidade ao texto ............................... 1 ponto 

Parágrafo único - O participante terá o tempo de 9 (nove) minutos para sua apresentação, 

perdendo 1 (um) ponto para cada minuto que ultrapassar. 

 

Seção IV – GAITAS 

Art. 9 – O concurso de gaitas poderá se desdobrar nas modalidades de:  

a. Gaita piano;  

b. Gaita de botão até 8 (oito) baixos;  

c. Gaita de botão mais de 8 (oito) baixos;  

d. Gaita de boca;  

e. Bandoneon 

Art. 10 – Nos concursos de gaitas, em suas diversas modalidades, os participantes apresentarão 

uma música de livre escolha.  

Art. 11 - Os quesitos a serem avaliados são os seguintes: 

I - execução ............................................... 3 pontos 
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II - interpretação ........................................ 3 pontos 

III – dificuldade no arranjo ......................... 1 ponto 

IV - ritmo .................................................... 2 pontos 

V - postura cênica ...................................... 1 ponto 

§ 1º - Não será permitido o acompanhamento de nenhum outro instrumento no concurso de 

gaitas. 

§ 2º - O participante disporá de 4 (quatro) minutos para a sua apresentação, contados a partir 

da liberação do microfone, perdendo 1 (um) ponto para cada 30 (trinta) segundos que 

ultrapassar. 

  

Seção V - INTERPRETE VOCAL 

Art. 12 - No concurso de solista vocal, cada participante interpretará uma música de sua escolha. 

§ 1º - O participante deverá apresentar uma cópia da letra à Comissão Avaliadora, com o nome 

de seus autores, sob pena de desconto no quesito fidelidade a letra. 

§ 2º - Cada solista disporá de 5 (cinco) minutos para sua apresentação, contados a partir da 

liberação dos microfones, perdendo 1 (um) ponto para cada 30 (trinta) segundos ultrapassados. 

Art. 13 - No concurso de solista vocal, a Comissão Avaliadora basear-se-á nos seguintes critérios: 

I - ritmo .................................................... 2 pontos 

II - afinação .............................................. 3 pontos 

III - interpretação ..................................... 4 pontos 

IV - fidelidade à letra ................................. 1 ponto 

Parágrafo único - O solista vocal não poderá receber apoio vocal, em nenhum momento de sua 

apresentação. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 14 – O presente Regulamento será aprovado no 3º Congresso Gaúcho Regional da 12ª 

Região Tradicionalista. 

________________________ 

Coordenador 12ª RT 

________________________ 

Diretor Artístico 12ª RT 


