
     RODEIO CULTURAL OS PRAIANOS 2022 De 04 a 08 de 

Maio de 2022 

 
 

As inscrições, para todos os concursos artísticos, serão gratuitas e deverão ser feitas por 

uma entidade tradicionalista, por um representante identificado, através do site: 

https://www.ctgospraianos.com/2o-rodeio-cultural-artistica 

 

Para os concursos individuais e Dança de Salão, as entidades poderão inscrever até 4 

(quatro) concorrentes em cada Modalidade, enquanto que nos concursos de danças 

tradicionais esse número será limitado em 01 (uma) inscrição por Modalidade. 

O Patrão de cada entidade tradicionalista participante dos concursos artísticos DECLARA-

SE responsável pelas inscrições e conduta de seus comandados durante o evento, bem 

como conhecedor de todo o presente regulamento. 

 

A ordem de apresentação dos grupos de danças inscritos será de acordo com a 

distância da seguinte forma: 

• Sábado dança primeiros os grupos mais próximos seguindo na ordem 

crescente. 

• Domingo Dança primeiro o Grupo Mais Distante seguindo na ordem 

decrescente. 

Para a Chula Será Sorteado a ordem e as duplas para apresentação, os Demais 

Concursos será o inverso as inscrições. 

Não serão consideradas as inscrições sem o envio da nominata de todos os 
componentes dos grupos de danças, dos músicos e dos concorrentes individuais.  

As inscrições para os concursos artísticos serão aceitas somente das 12 horas 
do dia 11/02/2022 até as 00 horas do dia 02/05/2022. 

 

As entidades convidadas poderão inscrever seus concorrentes em todos os concursos 

disponíveis, atendendo ao regulamento individual de cada um; São Elas: 

Chula:  Mirim, Juvenil, Adulto, Veterano E Xiru 

Declamação Peão E Prenda: Mirim, Juvenil, Adulto E Veterano. 

Intérprete Vocal Peão E Prenda: Categoria Mirim, Juvenil, Adulto 

Gaita Piano (tecla): Categoria Mirim, Juvenil E Adulto. 

Gaita Ponto: Categoria Mirim, Juvenil e Adulto. 

Danças Tradicionais: Categoria Mirim, Juvenil, Adulto E Veterano. 

Danças Birivas Do Tropeirismo: Categoria Única 

Dança de Salão: Categoria Única 

https://www.ctgospraianos.com/2o-rodeio-cultural-artistica


Mais Prendada Prenda: Mirim, Juvenil, Adulta e Veterana 

Todas as Modalidades Seguirão Conforme Regulamento do MTG-SC 

CONCURSO DE CHULA 

Cada sapateador poderá executar figuras com 08 (oito), 12 (doze) ou 16 (dezesseis) 

compassos. Para efeito de ordenação musi-coreográfica, a figura de “preparação” da 

dança deverá ter a duração de até 12 (doze) compassos, tendo o dançarino a liberdade 

de executá-la com sapateio ou não. Vale este momento, para que cada dançarino tenha 

um tempo hábil de raciocínio, a seu critério, para ajustar a sua figura em resposta. No 

entanto, os 04 (quatro) compassos musicais finais, serão sapateados obrigatoriamente. 

Cada sapateador executará figuras de acordo com a tabela abaixo: 

Mirim 5 figuras 

Juvenil 6 figuras 

Adulto 7 figuras 

Veterano e Xiru 4 figuras 

 
Todos os sapateadores deverão estar presentes no sorteio de duplas, no início de cada 
categoria. Se o concorrente estiver participando de outro concurso, o mesmo deve ser 
representado no sorteio. O sapateador ou seu representante, que não estiver presente no 
sorteio, estará automaticamente desclassificado. 

Os concorrentes das modalidades individuais perderão até 02 (dois) pontos, da nota final 
se os mesmos ou seus acompanhantes não estiverem corretamente pilchados. 

A comissão avaliadora concederá pontos baseando-se no Regulamento do MTG-SC 

OBS: Os sapateadores, não poderão efetuar passos de “pé quebrado” (malambo 
platino) e nem utilizar nas figuras (passos), objetos estranhos à dança, tais como 
faca, facão, pala, pandeiro, chapéu, etc., com exceção do lenço. A música da chula 
deverá ser executada com sua melodia no ritmo original ou seja: VANEIRA. As não 
observâncias desses itens, os sapateadores, perderão a pontuação da figura 
(passo) executada. 

DANÇAS BIRIVAS DO TROPEIRISMO GAÚCHO 

Os Agrupamentos deverão apresentar duas danças entre: 

➢ Chico do Porrete 

➢ Fandango Sapateado 

➢ Dança dos Facões 

 



 

 

 

CONCURSO DE DANÇAS TRADICIONAIS 

As danças deverão ser apresentadas com coreografias constantes nos livros “Manual de 

Danças Gaúchas” de Paixão Côrtes e Barbosa Lessa, Bailes e Bailares de Paixão Côrtes, 

Passos & Compassos das Danças Gaúchas de José Moacir Gomes dos Santos e Rinaldo 

Souto Oliveira, Danças Tradicionais Rio-Grandenses-Achegas de Paixão Côrtes e a 

Chula pelo Livro Danças Birivas do Tropeirismo Gaúcho de Paixão Cortes. 

As indumentárias conforme o Livro O Gaúcho, Danças, Trajes e Artesanatos, de João 
Carlos D’Ávila Paixão Côrtes, Ponto & Pesponto da Vestimenta da Prenda de Paixão 
Côrtes. 
A comissão avaliadora concederá pontos baseando-se nos seguintes quesitos: 

▪ Interpretação: até 04 pontos 
▪ Correção Coreográfica: até 02 pontos 
▪ Harmonia Grupal: até 02 pontos 
▪ Música: até 02 pontos 

As Invernadas Mirins Apresentarão 03 (Três) Danças De Livre Escolha, Sendo Uma De 

Cada Bloco, Enquanto, As Invernadas Juvenis, Adultas E Veteranas Apresentarão 04 

(Quatro) Danças De Livre Escolha, Sendo Uma De Cada Bloco. 

 

Os Grupos Deverão Se Apresentar Com Um Mínimo De 05 Pares. 

Blocos de Danças – 

Bloco A 

Tirana do Lenço 

Tatu com volta no Meio 

Anu 

Sarrabalho 

Balaio 

Chimarrita – Balão 

Chico Sapateado 

Tirana do Ombro 

Balão Caído 

Rancheira de Carreirinha 

Bloco B 

Caranguejo 

Quero - Mana 

Rilo 

Cana-Verde 

Chimarrita 

Maçanico 

Pezinho 

Queromaninha – Mariquita 



Bloco C  
Chote Carreirinha 
Chotes das Sete Voltas 
Chote Inglês 
Chote de Ponta e Taco 
Chote de Sete Passos 
Chote do Dedinho 
Chote de Par Trocado a Moda da Serra 
Chote de Par Trocado a Moda da Fronteira 
Chote de Par Trocado em Roda à Moda Serrana 
Chote de Par Trocado em Roda a Moda Litoral 
Chote de Duas Damas 

Bloco D 
Sarna 
Mazurca Marcada 
Graxaim 
Mazurca Galopeada 
Valsa do Passeio 
Valsa de Mão Trocada 
Mazurca de Carreirinha 
Vanerão Sapateado 
Pau de Fitas 
Havanera Marcada 

Bloco E 
Tatu de Castanholas 
Roseira 
Faca Maruja 
Jardineira 
Meia Canha 

 

DANÇA DE SALÃO 

Nessa Modalidade não será cobrado Filiação ao MTG podendo qualquer casal se 

inscrever e participar do concurso. 

Bloco A – Chotes e Milonga 

Bloco B – Valsa, Vanera, Bugio, Chamamé, Marcha (marchinha) e Rancheira 

O Casal escolherá uma Dança de Livre escolha do Bloco A e sorteará mais uma do 

Bloco B podendo, se preferir, descartar duas das danças do Bloco B. 

A Música deve ser entregue em Pendrive antes da apresentação com no máximo 2 

Minutos de duração cada música, caso o casal não tenha a música a organização 

colocará a música que estiver no momento não podendo o casal escolher. 

CONCURSO DE DECLAMAÇÃO 

Este concurso será desenvolvido nas modalidades peão e prenda, ambas divididas em 

categorias mirim, juvenil, adulto e veterano. 

As poesias apresentadas deverão ter inspiração gaúcha, podendo ser ou não de autoria 

do concorrente, tendo tempo máximo de 10 (dez) minutos para sua apresentação, 

perdendo 01 (um) ponto da soma das notas finais da comissão avaliadora a cada minuto 

ou fração que exceder ao tempo. Para os concorrentes Mirim, sugere-se poesia de 

temática infantil, condizente com a idade dos concorrentes.  

Os amadrinhadores são de responsabilidade exclusiva dos participantes, se o mesmo não 

estiver no momento que o concorrente for apresentar-se, ou o concorrente declama sem o 

mesmo ou será desclassificado. Os amadrinhadores deverão estar pilchados 

corretamente. 



Os concorrentes das modalidades individuais perderão até 02 (dois) pontos da nota final 

se os mesmos ou seus acompanhantes não estiverem corretamente pilchados. 

Cada concorrente deverá entregar à comissão avaliadora uma cópia da poesia 

apresentada. 

CONCURSO SOLISTA VOCAL 

Este concurso será desenvolvido nas modalidades peão e prenda, ambas divididas em 

categorias mirim, juvenil e adulto. 

O acompanhamento musical deverá ser feito com instrumentos característicos de nossa 

tradição, podendo os mesmos ser providos de instalação elétrica. 

Não será permitido acompanhamento vocal durante a apresentação do Concor-rente. 

Os concorrentes das modalidades individuais perderão até 02 (dois) pontos da nota final 

se os mesmos ou seus acompanhantes não estiverem corretamente pilchados. 

CONCURSO DE GAITA PIANO E GAITA PONTO 

Estes concursos serão divididos nas categorias mirim, juvenil e adulto. 

Não haverá distinção entre peões e prendas, concorrem nas mesmas categorias. 

Cada concorrente apresentará um número musical, podendo o tema ser de sua autoria ou 

não, tendo um tempo máximo de 7 (sete) minutos para sua apresentação, perdendo um 

ponto na soma das notas finais da comissão avaliadora a cada minuto ou fração que 

exceder ao tempo. As músicas apresentadas deverão ser de inspiração gaúcha.  

Os concorrentes das modalidades individuais perderão até 02 (dois) pontos, da nota final 

se os mesmos ou seus acompanhantes não estiverem corretamente pilchados. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

➢ Os Músicos Poderão Representar Quantas Entidades Quiserem. 

 

➢ São desaconselhadas para os Grupos Mirins as seguintes Danças: Tirana do Lenço, 

Tirana do Ombro, Faca Maruja, Jardineira, Pau de Fitas, Roseira. 

 

➢ Para os Grupos Juvenis são desaconselhadas as seguintes danças: Faca Maruja, 

Tirana do Lenço e Tirana do Ombro. 

 

➢ Não serão permitidas coreografias de entrada e saída. Os grupos que não 

obedecerem a este quesito perderão 01(um) ponto da nota final. O Grupo poderá 

subir ao tablado com o levante da primeira dança ou com uma música que o 

identifique. Recomenda-se que este tema não exceda 1 minuto. 

 



➢ A apresentação das invernadas será por entidade, No sábado dançam os 

grupos Mirins e Juvenis, Domingo Dançam Os grupos Adultos e Veteranos. 

 

➢ Programação Oficial Será apresentada após o término das inscrições. 

 

➢ A Premiação e entrega dos troféus será diária, ou seja, quem apresentar sábado 

será premiado sábado e quem se apresentar Domingo será premiado no Domingo, 

o Horário será informado durante o Evento. 

 

➢ Informações, Dúvidas e Alojamento (48) 99989-0197 – Jackson De Mattia 


