
 

 

REGULAMENTO ARTÍSTICO 

DECLAMAÇÃO 

 
I – OBJETIVOS: 

* Promover encontros para debater sobre os assuntos relacionados com a Tradição Gaúcha. 

* Promover o compromisso com as Gerações, a História, o Folclore, as Artes, a Sociedade e o Futuro, acima 

dos interesses individuais, por isso a busca dos valores. 

* Abrir espaço para o aparecimento de novos grupos e talentos, para fortalecer ainda mais o meio artístico 

catarinense. 

* Estimular o intercâmbio cultural, a interação e o convívio social entre as entidades tradicionalistas, as quais 

asseguram a credibilidade e a vontade firme de atingir os objetivos do tradicionalismo. 

* Promover concursos e apresentações premiando os talentos que melhor atenderem aos propósitos deste 

regulamento, dentro da mais pura liberdade e compromisso com a cultura gaúcha. 

* O Concurso de Declamação seguem as regras do MTG-SC. 

 

“Regulamento MTG/SC 

SEÇÃO QUARTA (4ª.) - DAS DECLAMAÇÕES 

Art. 29 - Na fase Estadual (…) a fase Interna (Rodeio) fica a critério do órgão promotor nas 

Categorias (...) Mirim, Juvenil, Adulto (...). 

§1º - Os temas adotados deverão ser de inspiração gaúcha. 

§2º- Nos eventos de nível Interno as regras para apresentação ficam a critério de cada órgão promotor. (...) 

§3º - Os concorrentes entregarão à comissão avaliadora 01 (uma) cópia legível de cada um dos poemas. (...) 

§4º - (...) 

§5º - O concorrente terá o tempo máximo de 10 (dez) minutos para sua apresentação, perdendo 01 (um) ponto 

por minuto ou fração que passar deste limite. 

Art. 30 – A comissão avaliadora observará os seguintes quesitos na declamação: 

a) Interpretação............................00 a 04 

b) Fidelidade ao texto...................00 a 02 

c) Dicção........................................00 a 02 

d) Gestualidade.............................00 a 02 

§1º - Na avaliação da indumentária o concorrente poderá perder até 0,5 pontos do total geral de cada planilha, 

caso esteja incorreta ou inadequada. 

 



§2º - Para cada modalidade deverá ter um jurado somente no item “B” (FIDELIDADE AO TEXTO), 

posteriormente sua nota deverá ser transferida para as planilhas dos outros jurados que estão avaliando os 

itens “A” (INTERPRETAÇÃO), “C” (DICÇÃO) “D” (GESTUALIDADE). 

Art. 31 - Institui-se premiação, seja troféu, medalha ou outro tipo para (…) conforme premiação descrita no 

folder da programação do evento. “ 

 

II – DAS CATEGORIAS: 

 O Concurso de Declamação será nas categorias: 

* Peão: 

1 - Mirim (até 11 anos incompletos) 

2 – Juvenil( de 12 anos à 18 anos incompletos) 

3 – Adulto ( a partir de 18 anos) 

 

* Prenda: 

1 - Mirim (até 11 anos incompletos) 

2 – Juvenil ( de 12 anos à 18 anos incompletos) 

3 – Adulta( a partir de 18 anos) 

 

III – DAS INSCRIÇÕES 

 As inscrições deverão ser realizadas com a Comissão Organizadora – Setor Artística do CTG AMOR E 

TRADIÇÃO até o dia 03/04/19 pelo e-mail lucianehack@yahoo.com.br. 

 

 Após esta data as inscrições somente na Fazenda Evaristo, na sexta feira dia 05/04/2018 das 18:00 h às 

20:30 h. No sábado dia 06/04/2019 das 09:00 h à 12:00 h, no Setor Artística. 

 

 IV – DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO: 

 

 O concurso ocorrerá, no sábado dia 06/04/2019, a partir das 13:00 horas, no Salão de Bailes – parte 

superior. 

 

 

V – DOS AVALIADORES 

 A Comissão avaliadora será composta por pessoas conhecedoras do assunto, vinculadas ao MTG-RS e 

MTG-PR, convidados pela comissão organizadora. 

 As decisões da comissão avaliadora serão irrecorríveis. 

 

VI – DA PREMIAÇÃO 

 Serão premiados os declamadores que obtiver maior nota. 

 Critérios de desempate: considerar maior nota no critério interpretação, dicção, gestualidade e fidelidade 

ao texto. 

 Serão premiados com: 

mailto:lucianehack@yahoo.com.br


* Peão: 

1 - Mirim – Troféu para 1º, 2º e 3º lugares 

2 – Juvenil – Troféu para 1º, 2º e 3º lugares 

3 – Adulto  - 3º lugar – troféu + R$ 100,00 

                    2º lugar – troféu + R$ 100,00 

                    1º lugar – troféu + R$ 200,00 

 

* Prenda: 

1 - Mirim – Troféu para 1º, 2º e 3º lugares 

2 – Juvenil – Troféu para 1º, 2º e 3º lugares 

3 – Adulta – 3º lugar – troféu + R$ 100,00 

                     2º lugar – troféu + R$ 100,00 

                     1º lugar – troféu + R$ 200,00 

                                                                

 

VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 Será desclassificado o concorrente que não estiver no local e horário do concurso conforme programação 

oficial do Rodeio. 

 

 Será obrigatório aos concorrentes menores de 18 anos apresentação da Autorização para entrada de 

menores em eventos na Fazenda Evaristo, em cumprimento a legislação nacional por meio do ECA 

(Estatuto da Criança e Adolescente) (esclarecimentos e modelo próprio no site: fazendaevaristo.com.br) 

 

 Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora 

 Informações pelo watts app 47 – 992622785 ou e-mail lucianehack@yahoo.com.br. 
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