
SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  CULTURA  E  TURISMO 
EDITAL 

2º FESTIVAL ESTUDANTIL DE ARTES- 2011 
  

Realização: 
01. A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através da Secretaria de Cultua e Turismo, 

realizará o 2º Festival Estudantil de Artes – FESTA, de 1º a 16 de outubro de 2011, com 

a finalidade de estimular a produção de jovens artistas, formar público para as artes, 

fomentar a prática artístico-cultural nas escolas, divulgar as artes na comunidade, 

atendendo as políticas culturais do Município aprovadas nas Conferências Municipais 

de Cultura e disseminar os Objetivos do Milênio da ONU (Oito jeitos de Mudar o 

Mundo www.objetivosdomilenio.org.br ) na comunidade escolar e geral, que são os 

seguintes: 

1. Acabar com a fome e a miséria 

2. Educação básica de qualidade para todos 

3. Igualdade entre os sexos e valorização da mulher 

4. Reduzir a mortalidade infantil 

5. Melhorar a saúde das gestantes 

6. Combater a AIDS a malária e outras doenças 

7. Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente 

8. Todos trabalhando pelo desenvolvimento 
  
02. O Festival terá caráter competitivo e será disputado segundo regras próprias para 

cada modalidade, a saber: 
- Artes Plásticas 
- Fotografia 
- Dança 
- Interpretação de Poesias 
- Teatro 
- Música 
- Capoeira 
  
03. A data de 20 de outubro de 2011 é referência para o cálculo da idade para 

enquadramento dos participantes nas suas respectivas faixas etárias. 
  
04. As inscrições serão realizadas, no Centro de Cultura (Rua Dr. Colares, 436 - esquina 

com a Rua Augusto Ribas), das 13:30 às 18:00 horas OBEDECENDO O SEGUINTE 

CRONOGRAMA: 
-   Dia 09 de setembro de 2011: MÚSICA segmento INTERPRETAÇÃO MUSICAL  
- Dia 14 de setembro de 2011: CAPOEIRA, DANÇA, INTERPRETAÇÃO DE 

POESIAS, TEATRO e MÚSICA segmento CONJUNTOS VOCAIS, EXECUÇÂO 

INTRUMENTAL e RIMAS HIP-HOP 
  
05. Os formulários de inscrição de cada modalidade estarão disponíveis no site: 

www.pontagrossa.pr.gov.br  com link em AGENDA CULTURAL. 
  
06. As inscrições de cada modalidade, categoria e grupo serão feitas pelos 

estabelecimentos de ensino, constando o nome dos alunos participantes, acompanhado 

http://www.objetivosdomilenio.org.br/


de cópia das suas respectivas carteiras de identidade e declaração atestando que os 

alunos estão matriculados naquele estabelecimento. 
  
07. As datas, horários e locais da realização dos concursos de cada modalidade serão 

divulgados após as inscrições. 
  
08. A Comissão Organizadora não devolverá o material enviado para inscrição. 
  
09. Será vetada a participação de integrantes sem a documentação exigida pelo 

Regulamento Geral do FESTIVAL ESTUDANTIL DE ARTES.   
  
 ============================================================== 

1 - SALÃO  INFANTO-JUVENIL  DE ARTES PLÁSTICAS  DE   
PONTA  GROSSA 

2011 
  

REGULAMENTO 
  
1.1. O 2º Salão Infanto-Juvenil de Artes Plásticas de Ponta Grossa será realizado entre 

as datas 11 de outubro a 04 de novembro de 2011, na “Galeria João Pilarski”, no Centro 

de Cultura Cidade de Ponta Grossa, como parte da programação do 2º Festival 

Estudantil de Artes. 
  
Proposta: 
1.2. Este salão tem uma finalidade didática, de estímulo à pesquisa, de formação de 

público crítico para exposições de artes plásticas e de incentivo à produção de novos 

artistas. Com este objetivo optou-se por solicitar aos participantes releituras de obras 

relevantes para a história das Artes Visuais e para a formação do universo de 

conhecimento de jovens artistas, lembrando que “RELEITURA não é simplesmente 

cópia, nem plágio, muito menos uma falsificação. Consiste, sim, na criação de uma 

nova obra, realizada a partir de outra feita anteriormente, acrescentando nessa nova 

produção um toque pessoal e uma nova maneira de ver e sentir, de acordo com a cultura 

e vivência próprias de cada pessoa ... Na História da Arte podemos encontrar vários 

exemplos de artistas que laçaram mão da releitura na construção de suas obras, como 

Rafael, Van Gogh, Picasso, Magritte, Matisse, Dali, Botero ...” “A releitura implica em 

produzir aquilo que se entendeu da obra, sem preocupações com semelhanças. É o 

sentimento se aliando à observação na produção de um trabalho.” Heleny Galati 
  
1.3. Neste ano de 2011 este salão trabalhará exclusivamente com obras na técnica 

desenho ou pintura (óleo, acrílica, pastel, guache, colagem, grafite, etc...) sobre papel 

cartão.  
  
Participação 
1.4. Poderão participar estudantes residentes em Ponta Grossa, com idade entre 07  e 17 

anos, que representarão os estabelecimentos de ensino em que estão matriculados; 
  
1.5. O tema deverá contemplar um ou mais dos Objetivos do Milênio da ONU (Oito 

Maneiras de Mudar o Mundo) através de uma releitura de uma das obras dos seguintes 

autores: Sidney Mariano (Ponta Grossa - Brasil), Tarsila do Amaral (Brasil),  

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (Itália) . 



  
1.6. Cada participante poderá inscrever 01 (uma) obra exclusivamente na técnica de 

desenho ou pintura sobre papel cartão, no tamanho de 0,50 X 0,50 m  e não deverá 

conter molduras;   
  
1.7. Em anexo à ficha de inscrição o participante deverá enviar uma cópia da obra que 

inspirou a sua releitura, contendo o nome do artista e o título da obra; 
  
1.8. A assinatura deverá ser feita no verso da obra e não sobre a pintura, sob pena de ser 

desclassificada. No verso do trabalho deverá ser colada uma ficha com o nome do autor, 

data de nascimento e nome do estabelecimento de ensino; 
  
Inscrições 
1.9. O interessado deverá preencher uma ficha de inscrição contendo: Nome do 

participante, endereço, telefone, e-mail, RG, nome do estabelecimento de ensino que 

representa, nome da obra, declaração de estar ciente e concordar com o regulamento, 

assinada pelo participante e pelo responsável pelo estabelecimento de ensino, 

devidamente identificado. 
  
1.10. As inscrições e recepção das obras serão realizadas nos dias 04 e 05 de outubro de 

2011, no Centro de Cultura Cidade de Ponta Grossa (3901-1588), na Rua Dr. Collares 

436, das 13:30 às 18:00 horas. 
  
Premiação 
1.11.  Serão destacadas 05 (cinco) obras de cada grupo a saber:   
Grupo 1 -  De 07 a 09 anos 
Grupo 2 -  De 10 a 12 anos 
Grupo 3 -  De 13 a 15 anos 
Grupo 4 -  De 16 a 17 anos 
       
Julgamento 
1.12.  A Comissão Julgadora será composta por 3 (três) pessoas de reconhecida 

competência na área das artes visuais; 
  
1.13. O Julgamento será realizado nos dias 08 e 09 de outubro de 2011, no Centro de 

Cultura Cidade de Ponta Grossa e o resultado será divulgado na imprensa; 
  
Exposição 
1.14. O salão será realizado no Centro de Cultura Cidade de Ponta Grossa – Galeria 

“João Pilarski” cuja abertura será no dia 11 de outubro de 2010, às 20:00 horas, 

permanecendo aberta à visitação pública, no horário de funcionamento do Centro de 

Cultura,  até  o dia 04 de novembro de 2011. 
  
1.15. Entre 07 e 25 de novembro as obras selecionadas poderão ser expostas em outros 

espaços e a programação será divulgada no mês de outubro. 
1.16. Após o encerramento do Salão e das exposições complementares, os autores 

deverão retirar suas obras até o dia 09 de dezembro de 2011, após esta dada a Secretaria 

Municipal de Cultura e Turismo e a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, não se 

responsabilizam pela guarda, conservação e eventuais danos. 
  



Disposições Gerais 
1.17. A decisão da comissão Julgadora é irrevogável. 
  
1.18. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo dará o destino que melhor lhe 

aprouver às obras inscritas no salão que não forem retiradas no prazo estabelecido. 
  
1.19. A SMCT realizará, em data a ser divulgada, no Centro de Cultura, uma “Oficina 

de Leitura e Releitura de Obras de Arte”, para professores de educação artísticas e 

interessados em geral, com o objetivo de preparar os orientadores dos alunos que 

participarão deste salão. As inscrições devem ser feitas, no Centro de Cultura, das 13:30 

às 18:00 horas, os pelo telefone 3901-1588, no mesmo horário.     
  
1.20. Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela Comissão Organizadora. 
  
============================================================== 
  

2- SALÃO  INFANTO-JUVENIL  DE FOTOGRAFIA  DE  PONTA  GROSSA 
  

REGULAMENTO 
  

2.1. O 2º Salão Infanto-Juvenil de Fotografia de Ponta Grossa será realizado entre as 

datas de 11 de outubro a 04 de novembro de 2011, na “Galeria João Pilarski”, no Centro 

de Cultura Cidade de Ponta Grossa, como parte da programação do 2º Festival 

Estudantil de Artes. 
  
Participação 
2.2. Poderão participar estudantes residentes em Ponta Grossa, com idade entre 07  e 17 

anos, que representarão os estabelecimentos de ensino em que estão matriculados; 
  
2.3. Cada participante poderá inscrever 01 (uma) fotografia colorida ou monocromática, 

que deverá ser entregue no ato da inscrição, impressa em papel fosco, no tamanho de 

0,30 X 0,20 m, com o nome do autor, data de nascimento e nome do estabelecimento de 

ensino, no verso da foto e também digitalizada em CD, contendo apenas a foto inscrita. 
  
2.4. Os participantes concorrerão em quatro grupos segundo a sua faixa etária:  
Grupo 1 -    De 07 a 09 anos 
Grupo 2 -    De 10 a 12 anos 
Grupo 3 -    De 13 a 15 anos 
Grupo 4 -    De 16 a 17 anos 
  
2.5.  Os temas deverão contemplar um mais dos Objetivos do Milênio da ONU (Oito 

Maneiras de Mudar o Mundo) enquadrados nos seguintes sub-temas: 
    Grupo 1 – “jogos e brinquedos folclóricos” (bilboquê, cinco marias, peteca, 

amarelinha, bola de gude, cantigas de roda, pega-pega, esconde-esconde, pular corda, 

etc...)  
     Grupo 2 – relações gerais com o Meio Ambiente  
     Grupo 3 – “coisas de jovens”  ( visão de mundo – projetos de vida)                  
     Grupo 4 – questões sociais (assuntos relevantes à sociedade atual) 
  
Inscrições 



2.6. O interessado deverá preencher uma ficha de inscrição contendo: Nome do 

participante, endereço, telefone, e-mail, RG, nome do estabelecimento de ensino que 

representa, declaração de estar ciente e concordar com o regulamento, assinada pelo 

participante e pelo responsável pelo estabelecimento de ensino, devidamente 

identificado. As inscrições e recepção das obras serão realizadas nos dias 04 e 05 de 

outubro de 2011, no Centro de Cultura Cidade de Ponta Grossa (3901-1588), na Rua Dr. 

Collares 436, das 13:30 às 18:00 horas. 
  
Premiação 
2.7.  Serão destacadas 05 (cinco) fotografias de cada grupo:   
       
Julgamento 
2.8.  A Comissão Julgadora será composta por 3 (três) pessoas de reconhecida 

competência na área das artes visuais; 
  
2.9. O Julgamento será realizado nos dias 08 e 09 de outubro de 2011, no Centro de 

Cultura Cidade de Ponta Grossa e o resultado será divulgado na imprensa; 
  
Exposição 
2.10. O salão será realizado no Centro de Cultura Cidade de Ponta Grossa – Galeria 
“João Pilarski”, cuja abertura será no dia 11 de outubro de 2011, às 20:00 horas, 

permanecendo aberta à visitação pública, no horário de funcionamento do Centro de 

Cultura,  até  o dia 04 de novembro de 2011. 
  
2.12. Entre 07 e 25 de novembro as fotos selecionadas serão expostas em outros espaços 

e a programação será divulgada no mês de outubro. 
  
2.13. Após o encerramento do Salão e das exposições complementares, os autores 

deverão retirar suas obras até o dia 09 de dezembro de 2011, após esta data a Secretaria 

Municipal de Cultura e Turismo e a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, não se 

responsabilizam pela guarda, conservação e eventuais danos. 
  
  
  
Disposições Gerais 
2.14. A decisão da comissão Julgadora é irrevogável. 
  
2.15. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo dará o destino que melhor lhe 

aprouver às obras inscritas no salão que não forem retiradas no prazo estabelecido. 
  
2.16. Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela Comissão Organizadora. 
  
 ============================================================= 

3 - FESTIVAL ESTUDANTIL  DE  DANÇA 
  

REGULAMENTO 
  
3.1. O Festival Estudantil de Dança será realizado de 06 a 10 de outubro de 2011, como 

parte da programação do 2º Festival Estudantil de Artes. 
  



PARTICIPAÇÃO 
3.2. Poderão participar todos os estabelecimentos de ensino regular do município de 

Ponta Grossa. 
  
3.3. Os participantes concorrerão em 03 (três) grupos segundo a sua faixa etária:  
      GRUPO 1:  Infantil – até 10 anos 
      GRUPO 2:  Juvenil  – de 11 a 14 anos 
      GRUPO 3:  Adulto  – a partir de 15 anos  
  
3.4. Cada equipe poderá ter qualquer número de integrantes, podendo haver equipes 

masculinas, femininas ou mistas, que competirão entre si . 
  
3.5. Cada equipe deverá ter um coordenador e um responsável pela sonoplastia. 
  
3.6. Cada estabelecimento de ensino regular poderá participar com 01 (uma) coreografia 

por grupo. 
  
3.7. Cada coreografia poderá ter no máximo 06 (seis) minutos. 
  
3.8. As coreografias poderão pertencer a qualquer estilo de dança e competirão entre si, 

devendo ser acompanhadas de um texto de apresentação relacionando a coreografia com 

um ou mais dos Objetivos do Milênio da ONU (Oito Maneiras de Mudar o Mundo) 
  
ENSAIOS E APRESENTAÇÕES 
3.11. Os ensaios e seu desenvolvimento para cada grupo serão realizados em datas, 

horários e locais a serem definidos pela Coordenação do Festival de Dança e estarão 

disponíveis 05 (cinco) dias após o encerramento das inscrições.  
  
3.12. Cada equipe terá direito a 20 (vinte) minutos para ensaio, devendo desocupar 

imediatamente o palco após o término desse tempo para o ensaio da próxima equipe. 
  
3.13. A equipe que não estiver presente e pronta para ensaiar no horário determinado 

perderá o direito de ensaiar. 
  
3.14. As apresentações serão realizadas no Cine-Teatro Ópera, em data e horário a ser 

estabelecido pela Coordenação do Festival de Dança, dependendo do número de equipes 

inscritas. 
  
3.15. A ordem de apresentação de cada grupo será definida por sorteio que será 

realizado em local, data e horário a ser divulgado pela coordenação do Festival 

Estudantil de Dança 
  
3.16. A equipe deverá estar no local do evento impreterivelmente 30 minutos antes do 

horário estabelecido para o início das apresentações, devendo o responsável pela 

sonoplastia dirigir-se à cabine de som10 (dez) minutos antes do início da apresentação 

de sua equipe, levando o CD com a música que será executada, gravada em faixa única 

e exclusiva, com etiqueta identificando Escola, Grupo e Coreografia ao qual pertence, e 

lá permanecer para instruções até o término da sua apresentação. 
  
3.17. A iluminação será padronizada e não será permitido o uso de cenário. 



  
3.18. Não serão permitidas apresentações com quaisquer animais vivos. 
  
3.19. Não será permitida a utilização de materiais que possam sujar ou danificar o palco, 

atingir a platéia ou prejudicar o andamento dos trabalhos posteriores. 
  
JULGAMENTO  
3.20. O corpo de jurados será designado pela Comissão Organizadora. 
  
3.21. Os critérios de julgamento serão:  
a)  Coreografia – 25 pontos 
            Compreende a variedade de movimento da atividade motora do grupo, o 

aproveitamento do espaço e o grau de harmonia entre os participantes.  
b)  Ritmo – 25 pontos 
            Grau de adequação da movimentação da equipe ao ritmo da música, ou seja, 

tempo e contratempo claramente reconhecível na movimentação do grupo, compreende 

ainda a cadência rítmica entre os participantes, ou seja, todos devem interpretar as 

mesmas variações rítmicas. 
c)   Expressividade – 25 pontos 
            A movimentação deve refletir claramente o caráter típico da dança e, em adição, 

o caráter da música tocada. Compreende a expressão do anseio dos dançarinos de 

transformar música em movimento, além da mera execução de passos e figuras. Além 

disso, o prazer de dançar deve ser expresso claramente, transmitindo-se aos 

espectadores em cada momento da presença do grupo no palco.  
d)  Criatividade – 25 pontos 
            Originalidade, variedade, inovação e plasticidade do repertório de movimentos 

apresentado. 
  
3.22. O figurino não será considerado no julgamento. 
  
3.23. Em caso de empate na contagem final, será utilizado o seguinte critério, conforme 

ordem abaixo relacionada: 
* Maior pontuação no critério coreografia  
* Maior pontuação no critério ritmo  
* Maior pontuação no critério expressividade  
* Maior pontuação no critério criatividade  
* Persistindo o empate, será considerada vencedora a equipe com maior número de 

integrantes. 
  
PREMIAÇÃO 
3.24. Os melhores trabalhos serão premiados com medalhas para 1º, 2º e 3º lugar de 

cada grupo. 
  
DISPOSIÇÕES FINAIS 
3.25. A decisão da comissão Julgadora é irrevogável. 
  
3.26. Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Coordenação do 

Festival Estudantil de Dança, após consulta à Coordenação Técnica ou Coordenação 

Geral do Evento. 
  



============================================================== 
  

4 - FESTIVAL ESTUDANTIL DE INTERPRETAÇÃO DE POESIAS 
  

REGULAMENTO 
  
4.1. O Festival Estudantil de Interpretação de Poesias será realizado entre 01 e 09 de 

outubro de 2011, como parte da programação do 2º Festival Estudantil de Artes. 
  
4.2. A modalidade POESIA será desenvolvida em forma de “dramatização”. 
  
4.3. Os participantes serão distribuídos em 4 (quatro) grupos: 
      Grupo 1 – 09 e 10 anos  
      Grupo 2 – 11 e 12 anos  
      Grupo 3 – 13 e 14 anos  
      Grupo 4 – de 15 a 17 anos  
  
4.4. Objetivando estimular a pesquisa e o estudo da literatura brasileira, os participantes 

deverão escolher um poema cujo tema deverá contemplar um ou mais dos Objetivos do 

Milênio da ONU (Oito Maneiras de Mudar o Mundo) de autoria dos poetas 

especificados para cada grupo:  
    Grupo 1 – Almir Correia 
    Grupo 2 – Jorge de Lima ou Elias José 
    Grupo 3 – Adélia Prado ou Cora Coralina 
    Grupo 4 – Cassiano Ricardo ou Ferreira Gullar 
                     
4.5. Paralelamente às dramatizações, a coordenação apresentará esboço áudio-visual 

sobre os poetas e sua presença relevante na cultura brasileira  com a finalidade de 

informar e enriquecer o evento, comunidade escolar envolvida e público espectador. 
  
4.6. Recomenda-se às escolas escolhas poéticas compatíveis com as faixas de idade dos 

inscritos,  considerando-se que os poetas definidos tem ampla 
produção literária e certamente adequável aos propósitos do evento. 
  
4.7. Recomenda-se também que as escolas definam-se por poemas não muito longos,   

permitindo o bom andamento do processo de preparação do intérprete, de forma que ele 

faça uma apresentação com facilidade e qualidade. Não será estipulada quantidade de 

versos e estilos poéticos.       
  
4.8. As dramatizações serão INDIVIDUAIS  podendo ser ilustradas com música ao vivo 

ou sonoplastia mecânica desde que sejam INSTRUMENTAIS e  que nenhum texto seja 

embutido na melodia durante a participação cênica   dos inscritos. Em caso de música 

ao vivo não ultrapassar 02 (dois) músicos. 
  
4.9. Poderão ser acrescentados  FIGURANTES  às dramatizações poéticas,  em número 

máximo de 5 (cinco) alunos, da mesma faixa etária do intérprete principal, orientando-

se que essa participação seja discreta e que, uma vez  definida pela escola,   

complemente coreograficamente a proposta do texto e não interfira de modo a 

obscurecer a dramatização propriamente dita, já que será analisado o intérprete e sua 

performance e não o conjunto. 



  
4.10. Não serão utilizados recursos de imagens em telão ou similares, nem cenários.  Os 

participantes poderão fazer uso de adereços cênicos manuais,  que possam enriquecer 

sua performance, bem como figurinos adequados para a abordagem poética. 
  
SOBRE A PARTICIPAÇÃO DA ESCOLA  
  
4.11. A escola poderá inscrever até dois participantes por grupo. Não será admitido 

aluno de outra faixa etária. 
  
4.12. Cada escola participante indicará apenas 2 (dois) auxiliares técnicos, 

obrigatoriamente funcionários da escola, sendo um para acompanhar os participantes 

nos camarins e coxia e outro para as funções paralelas.  
  
4.13. Nos camarins e bastidores não será permitida a presença de funcionários  e 

familiares dos participantes, exceto os listados no formulário de inscrição. 
  
4.14. Alunos e funcionários inscritos nos Grupos 3 e 4 deverão portar Cédula de 

Identidade nos dias de apresentação. 
  
4.15. O formulário de inscrição, devidamente preenchido e impresso em 2 (duas) vias 

será entregue na data estipulada, assinado e carimbado pela Direção da escola, 

juntamente com: 
           . 1 (uma) cópia do poema, fotocopiada de uma obra literária impressa 
           . apresentação da obra para vistoria durante a inscrição 
           . NÃO será recebida inscrição de pesquisas realizadas via INTERNET 
  
DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
4.16. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo indicará uma comissão analisadora 

para acompanhamento das dramatizações para apresentar “destaques” ao final do 

evento. 
  
4.17. Todos os inscritos receberão medalhas de participação. 
  
4.18. Os “destaques” de cada grupo receberão medalhas de honra ao mérito. 
  
4.19. Casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo.  
  
BIBLIOGRAFIA POÉTICA PARA CONSULTA: 
  
ALMIR CORREIA 
Poemas Malandrinhos/Atual Saraiva 
Poemas Sapecas, Rimas Traquinas/Formato Editorial 
Poemas para enrolar a língua 
Trava-Língua, Quebra-Queixo, Rema-Rema, Remelexo/Cortez 
Poesia: varinha mágica/Habra 
  
JORGE DE LIMA 



XIV Alexandrinos/1914 
O mundo do menino impossível/1925 
Poemas/1927 
O acendedor de lampiões/1932 
Tempo e eternidade/1935 
A túnica inconsútil/1938 
Anunciação e encontro de Mira-Celi/1943 
Poemas negros/1947 
Livro de sonetos/1949 
Obra poética/1950 
Invenção de Orfeu/1952 
  
ELIAS JOSÉ 
A dança das descobertas/1982 
Cantigas de adolescer/1992 
Amor adolescente/1999 
Poesia pede passagem/2003 
Cantigas de amor/2006 
Cantigas para entender o tempo/2007 
  
ADÉLIA PRADO 
Bagagem/Imago 1975 
O coração disparado/Nova Fronteira 1978 
Terra de Santa Cruz/N Fronteira 1981 
O pelicano/Ed Rio de Janeiro 1987 
A faca no peito/Rocco 1988 
Oráculos de maio/Siciliano 1999 
A duração do dia/Record 2010 
  
CORA CORALINA 
Poemas dos becos de Goiás e estórias mais/José Olympio 1965 
Meu livro de cordel/1976 
  
CASSIANO RICARDO 
Dentro da noite/1915 
Evangelho de Pan/1917 
Jardim das Hespérides/1920 
A mentirosa de olhos verdes/1924 
Vamos caçar papagaios/1926 
Borrões de verde e amarelo/1927 
Martim Cererê/1928 
Canções da minha ternura/1930 
Deixa estar, jacaré/1931 
Marcha para oeste/1940 
O sangue das horas/1943 
Um dia depois do outro/1947 
Poemas murais/1950 
A face perdida/1950 
O arranha-céu de vidro/1956 
João Torto e a fábula/1956 



Poesias completas/1957 
Montanha russa/1960 
Jeremias sem chorar/1964 
Os sobreviventes/1971 
  
  
FERREIRA GULLAR 
Um pouco acima do chão/1949 
A luta corporal/1954 
Poemas/1958 
Por você por mim/1968 
Dentro da noite veloz/1975 
Poema sujo/1976 
Antologia poética/1977 
Na vertigem do dia/1980 
Toda poesia/1980 
Os melhores poemas de Ferreira Gullar/1983 
Crime na flora ou Ordem e Progresso/1986 
Barulhos/1987 
O formigueiro/1991 
Muitas vezes/1999 
Em alguma parte alguma/2010 
  
============================================================== 
  

5 - FESTIVAL ESTUDANTIL DE TEATRO 
  

REGULAMENTO 
  
5.1. O Festival Estudantil de Teatro será realizado nos dias 04 e 05 de outubro de 2011, 

como parte da programação do 2º Festival Estudantil de Artes. 
  
5.2. A modalidade  TEATRO   será desenvolvida em forma de   “dramatização cênica 

coletiva”. 
  
5.3. Os participantes serão distribuídos em 4 (quatro) grupos: 
      Grupo 1 – 09 e 10 anos  
      Grupo 2 – 11 e 12 anos  
      Grupo 3 – 13 e 14 anos  
      Grupo 4 – de 15 a 17 anos  
  
5.4. Objetivando estimular a pesquisa e o conhecimento  a Secretaria Municipal  de 

Cultura e Turismo propõe que o tema deverá contemplar um ou mais dos Objetivos do 

Milênio da ONU (Oito Maneiras de Mudar o Mundo) enquadrado nos temas específicos 

para cada grupo inscrito e indica também o tempo de duração de cada apresentação: 
  
    Grupo 1 –  “jogos e brinquedos folclóricos” (bilboquê, cinco marias, peteca, 

amarelinha, bola de gude, cantigas de roda, pega-pega, esconde-esconde, pular corda, 

etc...) 10 minutos 
    Grupo 2 – relações gerais com o Meio Ambiente (amplo) 10 minutos 



    Grupo 3 – coisas de jovem (visão de mundo – projetos de vida) 15 minutos               
    Grupo 4 – questões sociais (assuntos relevantes à sociedade atual) 15 minutos 
  
5.5. Paralelamente às dramatizações, a coordenação apresentará mostras e audio-visuais 

sobre o Brasil,  o Paraná   e Ponta Grossa com a finalidade de informar e enriquecer 

culturalmente o evento. 
      
5.6. Recomenda-se às  escolas  escolher  ou produzir textos compatíveis com as faixas 

de idade dos inscritos,  buscando oferecer conteúdo e qualidade nas  informações, com 

clareza, de modo que as encenações sejam suficientemente entendidas pelo público 

espectador e pelos analistas. 
  
5.7. Recomenda-se também que as escolas cronometrem o tempo estipulado entre as 

falas, as pausas e outros tempos inseridos no espetáculo  (ex: sons), possibilitando o 

bom andamento da encenação.         
  
5.8. As dramatizações serão COLETIVAS  podendo ser ilustradas com música ao vivo 

ou sonoplastia mecânica, com até 5 (cinco) intérpretes principais, responsáveis pelas 

“falas” e condução direta do roteiro/texto.           
         
5.9.  Poderão ser acrescentados  FIGURANTES  às dramatizações, até 5 (cinco) alunos, 

no máximo, da mesma faixa etária dos intérpretes principais,  com  a possibilidade de 

utilizarem “falas” de conjunto, isto é, “ecos ou respostas às „falas‟ dos intérpretes 

principais”,  dividindo a cena parcial ou integralmente, no tempo estipulado de 15 

(quinze) minutos,   bem como exercendo outras atribuições cênicas (ex: carregar 

acessórios, coreografar a cena, cantar, compor e retirar cenários...). Em caso de música 

ao vivo não ultrapassar 03 (três) músicos;  
           
5.10. Poderão ser utilizados recursos de imagens em telão ou similares, cenários, 

adereços cênicos individuais ou coletivizados, de forma que sua montagem e preparação 

seja dinâmica e rápida, não comprometendo mais que 5 (cinco)  minutos para o início e 

mais 5 (cinco) minutos ao final do espetáculo,  bem como figurinos adequados à 

encenação. Lap-top e notebooks deverão ser providenciados pelos participantes. A 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo oferecerá equipamento multimídia e telão 

para as projeções. 
          
SOBRE A PARTICIPAÇÃO DA ESCOLA  
  
5.11. Cada escola poderá inscrever apenas 01 (uma) peça por grupo. Não será admitido 

aluno de outra faixa etária. 
  
5.12. Cada escola participante indicará apenas 3 (três) auxiliares técnicos, 

obrigatoriamente funcionários da escola, sendo 2 (dois) para acompanhar os 

participantes nos camarins, palco e coxia e 1 (um)  para operações com som e/ou 

multimídia.  
  
5.13. Nos camarins e bastidores não será permitida a presença de funcionários  e 

familiares dos participantes, exceto os listados no formulário de inscrição. 
  



5.14. Alunos e funcionários inscritos nos Grupos 3 e 4 deverão portar Cédula de 

Identidade nos dias de apresentação. 
  
5.15. O formulário de inscrição, devidamente preenchido e impresso em 2 (duas) vias 

será entregue na data estipulada, assinado e carimbado pela Direção da escola, 

juntamente com: 
           . 1 (uma) cópia do texto a ser encenado, com nome do autor  
           . poderá ser reproduzido qualquer roteiro ou texto teatral (ou não) de 
             interesse, desde que seja citada a fonte de pesquisa ou autor 
  
DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
5.16. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo indicará uma comissão analisadora 

para acompanhamento das dramatizações para apresentar “destaques” ao final do 

evento. 
  
5.17. Todos os inscritos receberão certificado de participação. 
  
5.18. Os “destaques” de cada grupo receberão medalhas de honra ao mérito. 
  
5.19. Casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo.  
  
============================================================== 
  
  

6 - FESTIVAL ESTUDANTIL DE MÚSICA 
  

  
6.0. O Festival  de Música será realizado de 08 a 16 e outubro como parte da 

programação do “2º FESTIVAL ESTUDANTIL DE ARTES” e será disputado em 

quatro modalidades regidas por regulamentos próprios: 
6.1.    Concurso de Interpretação Musical 
6.2.    Concurso de Conjuntos Vocais 
6.3.    Concurso de Música Instrumental 
6.4.    Concurso de Rimas – HIP HOP 
  
  
  
  
  

6.1 - CONCURSO DE INTERPRETAÇÃO MUSICAL 
  

REGULAMENTO 
  
  
6.1.1. O concurso de Interpretação Musical será regido pelo seguinte regulamento: 
  
6.1.2. Os participantes do Concurso de Interpretação Musical serão distribuídos nos 

grupos etários a seguir: 



Grupo 1: até 10 anos; 
Grupo 2: de 11 e 12 anos;  
Grupo 3: de 13 e 14 anos; 
Grupo 4: de 15 até 17 anos; 
  
6.1.3. Na inscrição deverão obrigatoriamente ser apresentadas, 02 (duas) cópias da letra 

da música escolhida, com a tonalidade desejada, o(s) nome (s) do(s) autor(es) e 

interprete(s) que a consagrou(aram), acompanhada da gravação da referida música em 

CD (material que não será devolvido). Essa gravação é fundamental para o 

acompanhamento da Banda Oficial. 
  
6.1.4. A coordenação do Concurso de Interpretação Musical realizará a Sessão Técnica 

da modalidade, em data, horário e local a ser divulgado pela coordenação, onde será 

feito o sorteio que indicará a ordem de apresentação por grupo que cada 

Estabelecimento de Ensino Regular irá participar e informações a respeito das datas e 

locais dos ensaios, etapas classificatórias e da etapa final. 
  
Parágrafo único – Caso haja elevado número de inscrições em cada grupo, ou mesmo 

que esse número se supere em outro, as datas poderão ser modificadas e informadas no 

dia do sorteio de apresentação. 
  
6.1.5. Cada Estabelecimento de Ensino poderá inscrever uma música em cada grupo. 
  
6.1.6. A música pode ser interpretada individual ou em dupla, sem que haja distinção 

por parte da Comissão Julgadora. 
  
6.1.7. Cada intérprete ou dupla só poderá participar da interpretação de uma única 

música. 
   
6.1.8. Poderão ser substituídos em data prevista por este regulamento , somente os 

intérpretes e não a tonalidade ou a música inscrita. 
  
6.1.9. Todos os participantes serão acompanhados pela Banda Oficial designada pela 

Comissão Organizadora, não se facultando a possibilidade de acompanhamento próprio. 
  
6.1.10. Os ensaios e o seu desenvolvimento para cada grupo, serão realizados em datas e 

locais a serem definidos pela Coordenação. O intérprete que não comparecer aos 

ensaios e não justificar sua ausência através da Instituição responsável pelo mesmo, 

estará automaticamente eliminado do festival. 
   
6.1.11. O tema das músicas escolhidas pelos concorrentes deverá contemplar um ou 

mais dos Objetivos do Milênio da ONU (Oito Maneiras de Mudar o Mundo) e os  

intérpretes  poderão escolher qualquer música que se enquadre no tema proposto dos 

seguintes compositores: Heitor Villa Lobos, Antonio Carlos Gomes, Bento 

Mossurunga, Chiquinha Gonzaga,   Marina Lima, Marisa Monte, Adoniram Barbosa, 

Raul Seixas, Chico Buarque, Luiz Gonzaga, Milton Nascimento, Pixinguinha, Vinícius 

de Moraes, Guilherme Arantes, Zeca Baleiro, Rita Lee e qualquer autor nato ou 

residente em Ponta Grossa (que tenha obra gravada em CD), inclusive em parceria com 

outros artistas. 
  



6.1.12. Todas as canções inscritas serão apresentadas nas etapas classificatórias por 

grupo. 
Parágrafo primeiro – Serão classificados 05 (cinco) intérpretes de cada grupo para a 

etapa final; 
Parágrafo segundo – As músicas classificadas na Etapa Classificatória, deverão ser 

apresentadas da mesma forma na Fase Final, sob pena de desclassificação. 
  
6.1.13. A ordem de apresentação dos grupos na Etapa Final, será Grupo 1, Grupo 2, 

Grupo 3 e Grupo 4 e a ordem de apresentação dos intérpretes será definida em sorteio 

em data, horário e local a serem comunicados pela Comissão Técnica; 
  
6.1.14. Durante a apresentação, o interprete não poderá utilizar no palco, de recursos 

cênicos tais como: cadeiras, bancos, banquetas, papel picado, bexigas, confete, 

purpurina, ou produtos que possam interferir em sua apresentação, devendo usar 

somente dos recursos disponíveis e oferecidos pela coordenação do festival para sua 

apresentação. Em caso de não observância deste artigo, o intérprete estará sujeito a 

desclassificação. 
  
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
  
6.1.15. A Comissão Julgadora será composta exclusivamente por profissionais da área 

de canto (regentes de corais, professores de canto e intérpretes reconhecidos), indicada 

pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, composta por 03 membros. 
  
6.1.16. Os jurados atribuirão notas de 5 a 10 para cada quesito, podendo ser fracionada 

em 0,5. 
  
6.1.17. As decisões do júri, em qualquer fase, são irrevogáveis e irrecorríveis, não 

cabendo recurso. 
  
6.1.18. Os jurados poderão por decisão unânime classificar mais intérpretes para a etapa 

final, se acharem necessário. 
  
6.1.19. Os critérios a serem utilizados para avaliação dos intérpretes serão: 
a)      AFINAÇÃO que terá peso X 2 
b)      RÍTMO – peso X 1  
c)      INTERPRETAÇÃO VOCAL – peso X 1 
d)      APRESENTAÇÃO – peso X 1 
  
A) No quesito AFINAÇÃO, os jurados avaliarão a consonância da melodia cantada com 

a harmonia da execução instrumental; adequação da tonalidade; harmonia (no caso de 

duplas). 
B) No quesito RÍTMO será avaliada a coerência com o andamento da música. 
C) No quesito INTERPRETAÇÃO VOCAL será observada: arranjo, originalidade e 

estilo próprio, dicção e articulação vocal, dinâmicas, uso correto da voz (respiração, 

impostação, projeção). 
D) No quesito APRESENTAÇÃO serão observadas: uso de palco e microfone; 

expressão corporal e sua adequação, interação com o público.  
  



Obs: O uso de figurino (fantasia) não é obrigatório e não interfere na nota do aluno. 

Porém sugerimos aos Estabelecimentos de Ensino que optarem pelo uso de figurino 

diferenciado (fantasia), que sejam cuidadosos na escolha das letras das músicas a serem 

interpretadas pelos seus alunos, de modo a serem condizentes e adequadas à faixa etária 

dos mesmos, evitando assim possíveis constrangimentos.  
  
6.1.20. Em caso de empate na contagem  final, será utilizado o seguinte critério, 

conforme ordem abaixo relacionada: 
- Maior número de pontos no critério AFINAÇÃO 
- Maior número de pontos no critério RÍTMO 
- Maior número de pontos no critério INTERPRETAÇÃO VOCAL 
- Maior número de pontos no critério APRESENTAÇÃO 
  
Premiação  
6.1.21. As melhores performances serão premiadas com medalhas para 1º, 2º e 3º lugar 

de cada grupo. 
  
DISPOSITIVOS GERAIS 
  
6.1.22. A Comissão Organizadora reserva-se, em caso de não observância do presente 

Regulamento, assim como no caso de perturbação da ordem em qualquer aspecto, o 

direito de excluir os responsáveis imediatamente, ficando os mesmos impossibilitados 

de prosseguir no Festival e sem direito a qualquer tipo de classificação, seja do 

candidato ou do Estabelecimento de Ensino. 
   
6.1.23. Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Coordenação da 

Modalidade, após consulta à Coordenação Técnica ou Coordenação Geral do evento. 
============================================================== 
  

  
6.2 - CONCURSO DE CONJUNTOS VOCAIS 

  
REGULAMENTO 

  
6.2.1. O Concurso de Conjuntos Vocais será realizado em três grupos  
GRUPO 1: de 07 a 10 anos 
GRUPO 2: de 11 a  14 anos 
GRUPO 3: de 15 a 17 anos 
  
6.2.2. Cada Estabelecimento de Ensino poderá participar com qualquer número de 

conjuntos vocais;   
  
6.2.3. Cada conjunto vocal concorrerá com uma única peça musical que pode conter um 

arranjo de várias músicas com até 5 minutos de duração; 
  
6.2.4. O tema das músicas deverá contemplar um mais dos Objetivos do Milênio da 

ONU (Oito Maneiras de Mudar o Mundo) e os  grupos concorrentes  poderão escolher 

qualquer música que se enquadre no tema proposto dos mesmos autores do concurso de 

interpretação e serão executadas com arranjos de autoria dos próprios grupos, ou de 



professores das escolas ou de outros autores (no caso do concurso de Conjuntos Vocais 

pode-se escolher obras de autores ponta-grossenses ainda não editadas em CD); 
  
6.2.5.  Depois da inscrição a música poderá ser alterada até cinco dias antes do 

concurso. 
  
6.2.6. Poderão participar conjuntos vocais com no mínimo três e no máximo doze 

componentes: 
  
6.2.7. Os grupos poderão se apresentar à capela ou com acompanhamento de quaisquer 

instrumentos, sendo que a comissão organizadora disponibilizará apenas um piano (que 

poderá ser elétrico), os outros instrumentos deverão ser providenciados pelos próprios 

grupos. 
  
6.2.8. Cada participante poderá integrar apenas um conjunto vocal desde que não seja 

com os mesmos participantes; 
  
6.2.9. Caso haja elevado número de inscrições em cada grupo as datas de apresentação 

poderão ser modificadas e informadas no dia do sorteio de apresentação. 
  
  
  
  
  
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
  
6.2.10.  A Comissão Julgadora será composta exclusivamente por profissionais da área 

de canto (regentes de corais, professores de canto e intérpretes reconhecidos), indicada 

pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, composta por 03 membros. 
  
6.2.11. Os jurados atribuirão notas de 5 a 10 para cada quesito, podendo ser fracionada 

em 0,5. 
  
6.2.12. As decisões do júri, em qualquer fase, são irrevogáveis e irrecorríveis, não 

cabendo recurso. 
  
6.2.13. Os jurados poderão por decisão unânime classificar mais grupos para a etapa 

final, se acharem necessário. 
  
6.2.14. Os critérios a serem utilizados para avaliação dos conjuntos serão: 
A) AFINAÇÃO, os jurados avaliarão a afinação de cada integrante e do conjunto;  
B) RÍTMO será avaliada a cadência rítmica; 
C) HARMONIA será avaliada a combinação das vozes dentro do arranjo; 
D) INTERPRETAÇÃO será observada: a originalidade e estilo próprio, dicção e 

articulação vocal, dinâmicas, uso correto da voz (respiração, impostação, projeção). 
E)  APRESENTAÇÃO  : conjunto, expressão, concentração, atenção, sensibilidade e 

originalidade da performance 
    
6.2.15. Em caso de empate na contagem  final, será utilizado o seguinte critério, 

conforme ordem abaixo relacionada: 



- Maior número de pontos nos quesito AFINAÇÃO, HARMONIA, RITMO, 

INTERPRETAÇÃO e APRESENTAÇÃO; 
  
Premiação  
6.2.16. As melhores performances serão premiadas com medalhas para 1º, 2º e 3º lugar 

de cada grupo. 
  
DISPOSITIVOS GERAIS 
  
6.2.17. A Comissão Organizadora reserva-se, em caso de não observância do presente 

Regulamento, assim como no caso de perturbação da ordem do concurso em qualquer 

aspecto, o direito de excluir os responsáveis imediatamente, ficando os mesmos 

impossibilitados de prosseguir no Festival e sem direito a qualquer tipo de classificação, 

seja do grupo ou do Estabelecimento de Ensino. 
  
6.2.18. A ordem de apresentação será definida em sorteio em data, horário e local a 

serem comunicados pela Coordenação Técnica; 
  
6.2.19. Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Coordenação da 

Modalidade, após consulta à Coordenação Técnica ou Coordenação Geral do evento. 
  
============================================================= 

6.3 - CONCURSO DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL 
  

REGULAMENTO 
  
6.3.1. O Concurso de Execução instrumental será realizado em duas categorias: 

individual e conjuntos de até 05 (cinco) músicos, divididos em quatro grupos etários: 
GRUPO 1: ate 10 anos 
GRUPO 2: de 11 a 12 anos 
GRUPO 3: de 13 a  14 anos 
GRUPO 4: de 15 a 17 anos 
  
6.3.2. Cada Estabelecimento de Ensino poderá inscrever qualquer número de 

participantes;   
  
6.3.3. Cada participante (individual ou conjunto) concorrerá com uma única peça 

musical que pode conter um arranjo de várias músicas com até 5 minutos de duração; 
  
6.3.4. As peças musicais deverão ser escolhidas entre qualquer autor e serão executadas 

na sua forma original ou  com arranjos de autoria do próprio participante, ou de 

professores das escolas ou de outros autores (os arranjos não serão levados em conta na 

avaliação); 
  
6.3.5.  Depois da inscrição a música poderá ser alterada até cinco dias antes do 

concurso. 
  
6.3.6. A comissão organizadora disponibilizará apenas um piano (que poderá ser 

elétrico), os participantes que optarem por outros instrumentos deverão providenciá-los. 
  



6.3.7. Cada músico, além de uma participação individual, poderá integrar um conjunto 

musical desde que não seja com os mesmos participantes; 
  
6.3.8. Caso haja elevado número de inscrições em cada grupo as datas de apresentação 

poderão ser modificadas e informadas no dia do sorteio de apresentação. 
  
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
  
6.3.9.  A Comissão Julgadora será composta exclusivamente por profissionais da área 

instrumental  (regentes de bandas e orquestras, professores de instrumentos e intérpretes 

reconhecidos), indicada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, composta por 

03 membros. 
  
6.3.10. Os jurados atribuirão notas de 5 a 10 para cada quesito, podendo ser fracionada 

em 0,5; 
  
6.3.11. As decisões do júri, em qualquer fase, são irrevogáveis e irrecorríveis, não 

cabendo recurso. 
  
6.3.12. Os jurados poderão por decisão unânime classificar mais participantes para a 

etapa final, se acharem necessário. 
  
6.3.13. Os critérios a serem utilizados para avaliação dos concorrentes serão: 
  

A)    No Aspecto Técnico: 

a) a afinação; 

b) o ritmo / precisão rítmica; 

c) a dinâmica; 

d) a técnica instrumental; 

e) o equilíbrio instrumental (no caso de conjuntos); 
  

B)     No Aspecto Interpretação: 

a) expressão; 

   
6.3.14. Em caso de empate na contagem  final, será utilizado o seguinte critério, 

conforme ordem abaixo relacionada: 
- Maior número de pontos nos quesitos AFINAÇÃO, RITMO, TÉCNICA 

INSTRUMENTAL, DINÂMICA, INTERPRETAÇÃO 
  
Premiação  
6.3.15. As melhores performances serão premiadas com medalhas para 1º, 2º e 3º lugar 

de cada grupo e categoria. 
  
DISPOSITIVOS GERAIS 
  
6.3.16. A Comissão Organizadora reserva-se, em caso de não observância do presente 

Regulamento, assim como no caso de perturbação da ordem do concurso em qualquer 

aspecto, o direito de excluir os responsáveis imediatamente, ficando os mesmos 

impossibilitados de prosseguir no Festival e sem direito a qualquer tipo de classificação, 

seja do grupo ou do Estabelecimento de Ensino. 



  
6.2.17. A ordem de apresentação será definida em sorteio em data, horário e local a 

serem comunicados pela Coordenação Técnica; 
  
6.3.18. Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Coordenação da 

Modalidade, após consulta à Coordenação Técnica ou Coordenação Geral do evento.  
  

  
6.4. CONCURSO DE RIMAS  -  HIP HOP 

  
REGULAMENTO 

  
  

6.4.1. O Concurso de Rimas – HIP HOP será regido pelo seguinte regulamento: 
  
6.4.2. O QUE É O HIP HOP 
O HIP HOP é uma expressão cultural que através da arte, transmite valores, 

informações, conhecimentos, interação, inclusão, valorizando a diversidade e 

estimulando o censo crítico, através dos seus quatro elementos:  
  
DJ (Disc Jockey):  é  quem  comanda os toca-discos ou “pikapes”,  usando discos de 

vinil faz produções sonoras e ritmicas  com colagens , “scratches” e batidas.   Hoje o DJ 

é considerado músico e também uma profissão. Há diversos tipos de DJs: o de baile, 

festas, aniversários e eventos em geral, o DJ de competição e o DJ de grupo de Rap. 
  
MC (Mestre de Cerimônias): O Mestre de Cerimônias representa o HIP HOP através do 

RAP (Ritm And Poetry – Ritmo e Poesia), que é uma música baseada em ritmo e textos 

rimados. Além de cantar muitos MCs também são organizadores e apresentadores de 

festas e eventos.  
  
BREAK DANCE: “B-boying”, “Popping” e “Locking”  todas essas danças são 

chamadas de “Break Dance”. Apesar de terem a mesma origem, são de lugares distintos 

e por isso apresentam influências variadas. Surgiu na década de 60, quando a onda de 

música negra assolou o mundo. A população das grandes cidades sentia uma maior 

proximidade com estes artistas, principalmente por sua maneira verdadeira, e ousada de 

dançar. As gangues da época trocaram as brigas de rua pelo “break” para disputar 

território. As gangues que mais se destacavam pela criatividade e ousadia de 

combinação de movimentos comandavam o território. Por isso a dança é inspirada nas 

formações de guerra.      
  
GRAFITE ou grafito (do italiano “graffiti”, plural de “graffito”) é o nome dado às 

inscrições feitas em paredes, desde o Império Romano. Atualmente considera-se grafite 

uma inscrição caligrafada ou um desenho pintado ou gravado sobre um suporte que não 

é normalmente previsto para esta finalidade, porém com autorização do proprietário. 

Atualmente o grafite já é considerado como forma de expressão incluída no âmbito das 

artes visuais, mais especificamente, da “street art” ou arte urbana, em que o artista 

aproveita os espaços públicos, criando uma linguagem intencional para interferir na 

cidade. A partir do movimento contracultural de maio de 1968, quando os muros de 

Paris foram suporte para inscrições de caráter poético-político, a prática do grafite 

generalizou-se pelo mundo, em diferentes contextos, tipos e estilos, que vão do simples 



rabisco ou de “tags” repetidas “ad nauseam”, como uma espécie de demarcação de 

território, até grandes murais executados em espaços especialmente designados para tal, 

ganhando status de verdadeiras obras de arte. 
  
Estes quatro elementos interagem com  crianças, adolescentes e jovens, desenvolvendo 

a sua auto-estima e sua participação como cidadão consciente da sociedade, resgatando, 

e dando possibilidade para a mudança de comportamentos e idéias, valorizando a 

própria cultura e a identidade do povo oriundo da periferia.  
  
6.4.3. O QUE É UM CONCURSO DE RIMAS 
Os concursos de rimas são realizados de duas formas: 
Free Style (estilo livre): modo de cantar o RAP de forma improvisada.  Nas disputas 

“free style” cada MC tenta rimar mais e melhor do que o outro, onde o rimador usa de 

sua criatividade para desafiar o adversario. 
Batalha de Rimas: Nas batalhas é definido um tema sobre o qual os desafiantes devem 

improvisar durante um tempo determinado e seguindo um ritmo proposto pelo DJ. Na 

avaliação conta o estilo do rimador, as performances e as melhores finalizações  
   
6.4.4. O tema deverá contemplar um mais dos Objetivos do Milênio da ONU (Oito 

Maneiras de Mudar o Mundo) enquadrado nos temas específicos para cada grupo. O 

Concurso de Rimas HIP HOP será realizado nas categorias feminino e masculino nos 

seguintes grupos etários:  
GRUPO 1: até 12 anos, (tema: relações gerais com o meio ambiente) 
GRUPO 2: de 13 a 17 anos (tema: coisas de Jovem – visão de mundo, projetos de vida ) 
GRUPO 3: de 18 a 24 anos (tema: questões sociais relevantes à sociedade atual) 
   
6.4.5. Cada Estabelecimento de Ensino poderá inscrever qualquer número de 

participantes, levando as fichas de inscrição e os documentos exigidos de cada aluno; 
  
6.4.6. A organização disponibilizará um DJ que colocará, num primeiro momento, uma 

batida diferente, com tempo de 30 segundos, para cada MC, e em seguida haverá mais 

um tempo de 30 segundos para cada MC realizar uma nova performance, utilizando a 

batida do adversário. Havendo empate haverá um novo tempo de 30 segundos para cada 

MC, utilizando-se novas batidas para cada um. 
  
6.4.7. O sorteio dos competidores e da ordem de apresentação de cada categoria e grupo 

será realizado no início da competição e será aberto ao público. 
  
6.4.8. Dentro dos temas já definidos para cada grupo haverá o sorteio de temas 

correlatos para os MCs na hora da competição.  
  
6.4.9. A comissão organizadora disponibilizará os equipamentos necessários. 
  
6.4.10. As competições acontecerão no dia 08 de outubro de 2010, no Centro de 

Cultura, com início nos seguintes horários: 
     Grupo 1 – feminino e masculino – 09H00 
     Grupo 2 – feminino e masculino – 14H00 
     Grupo 3 – feminino e masculino – 19H00 
  



6.4.11. Caso haja elevado número de inscrições em cada grupo os horários e local de 

apresentação poderão ser modificados e informados com antecedência mínima de 10 

dias. 
  
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
6.4.12.  A Comissão Julgadora será composta exclusivamente por profissionais da área 

do RAP, indicada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, composta por 03 

membros. 
  
6.4.13. Cada  jurados apontará ao final de cada batalha o MC que julgar mais 

qualificado. O vencedor será o MC que tiver maior número de votos. 
   
6.4.14. Os critérios a serem utilizados para avaliação dos concorrentes serão: ritmo , 

rima, performance, finalização e  criatividade. 
  
6.4.15.  É proibido o uso de palavrões, ofenças pessoais ou precnceituosas com o 

adversário ou com o público e qualquer tipo de agressão, que acaretará na 

desclassificação do competidor. 
  
6.4.16. As decisões do júri, em qualquer fase, são irrevogáveis e irrecorríveis, não 

cabendo recurso. 
  
Premiação  
6.4.17. As melhores performances serão premiadas com medalhas para 1º, 2º e 3º lugar 

de cada categoria e grupo. 
  
DISPOSITIVOS GERAIS 
  
6.4.18. A Comissão Organizadora reserva-se, em caso de não observância do presente 

Regulamento, assim como no caso de perturbação da ordem do concurso em qualquer 

aspecto, o direito de excluir os responsáveis imediatamente, ficando os mesmos 

impossibilitados de prosseguir no Festival e sem direito a qualquer tipo de classificação, 

seja do grupo ou do Estabelecimento de Ensino. 
  
6.4.19. Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Coordenação da 

Modalidade, após consulta à Coordenação Técnica ou Coordenação Geral do evento. 
  
  
  

  
  

7. FESTIVAL ESTUDANTIL DE CAPOEIRA 
  

REGULAMENTO 
  

  
7.1. O Festival Estudantil de Capoeira será realizado no dia 1º de outubro como parte do 

2º Festival Estudantil de Artes, com o objetivo de difundir, valorizar e estimular a 

prática da capoeira como manifestação cultural do povo brasileiro entre a classe 

estudantil dos diversos estabelecimentos de ensino da cidade de Ponta Grossa. 



  
7.2.Poderão participar todos os estabelecimentos de ensino regular do município de 

Ponta Grossa que inscreverão seus alunos regularmente matriculados, os quais 

competirão individualmente nas categorias masculino ou feminino nos seguintes grupos 

etários: 
Grupo 1: de 07 e 08 anos  
Grupo 2: de 09 e 10 anos 
Grupo 3: de 11 e 12 anos 
Grupo 4: de 13 e 14 anos 
Grupo 5: de 15 a 17 anos 
Grupo 6: de 18 a 24 anos 
  
7.3. As fichas de inscrição deverão ser entregues  no dia 14 de setembro, no Centro de 

Cultura, das 13H30 às 18H, devidamente preenchidas e com carimbo do 

estabelecimento que o participante estará representando e com os documentos exigidos 

pelo regulamento geral do Festival Estudantil de Artes.. 
  
DA INDUMENTÁRIA 
7.4. A indumentária da Capoeira, conhecida como abadá, deverá ser constituída das 

seguintes peças: calça totalmente branca, de helanca ou malha colegial e camiseta 

branca de poliviscose ou algodão, com o logotipo do estabelecimento que estará sendo 

representado. 
  
7.5. Não será permitido o uso de corda, cordel , cordão ou qualquer outro objeto 

utilizado para identificação de nível ou graduação, independente de qual academia ou 

grupo de capoeira o atleta pertença. 
  
7.6. Em se tratando de evento ESTUDANTIL, não será permitida aos organizadores, 

árbitros ou participantes, a utilização de qualquer vestuário com logotipo ou indicação 

de grupo ou academia de capoeira. 
  
7.7. Durante a disputa o abadá deverá estar em perfeitas condições de uso e de higiene, 

caso contrário o participante poderá perder de 01 a 05 pontos a critério da comissão de 

arbitragem. 
  
7.8. A camiseta deverá estar dentro da calça e a calça deverá estar com elástico e/ou 

amarrada com cadarço interno na linha da cintura, de modo que não fique visível 

qualquer peça íntima, sob pena de perda de 01 a 05 pontos a critério da comissão de 

arbitragem. 
  
7.9. No ano de 2010, excepcionalmente, será permitido o uso de camisetas padronizadas 

de outra cor para os competidores que será fornecida pela organização do FESTIVAL.  
  
DA APRESENTAÇÃO DO (A) COMPETIDOR(A) 
7.10. O (a) competidor(a), no momento da competição, não poderá usar relógio, 

pulseira, corrente, anel, “piercing”, ou qualquer outro adorno que possa colocar em risco 

a própria  integridade física ou a de outros atletas, além de estar com unhas bem 

aparadas e, em caso de cabelos compridos, usá-los presos, de maneira que não 

interfiram no desenvolvimento da movimentação. 
  



DO COMPORTAMENTO E PRESERVAÇÃO DA IMAGEM E DA TRADIÇÃO DA 

CAPOEIRA 
7.11. Todas as pessoas envolvidas no evento deverão ter comportamento exemplar, uma 

vez que estarão representando a capoeira como movimento sócio-cultural-esportivo 

genuinamente brasileiro, e elevando a imagem da capoeira perante a sociedade. Aquele 

(a) que não tiver um comportamento adequado e condizente com as boas relações 

pessoais será convidado a se retirar do local da competição. 
  
DA FORMA DE DISPUTA 
7.12. Serão utilizadas as regras do Regulamento Internacional de Capoeira, elaborado 

pela FICA – Federação Internacional de Capoeira, sendo de relevância os seguintes 

itens: 
A – Serão disputadas duas voltas no estilo Angola (São Bento Pequeno), duas voltas no 

estilo Regional (São Bento Grande) e duas voltas no estilo Contemporâneo (São Bento 

Grande de Angola). 
B - O tempo de cada volta será de um minuto e trinta segundos. 
C - A comissão de arbitragem será composta por um árbitro central (mediador) e três 

árbitros laterais (avaliadores). 
D - Os competidores serão avaliados nos seguintes quesitos: 

1.      TRADIÇÃO: É o conhecimento e o respeito aos fundamentos e rituais aplicados no 

jogo da capoeira, entrada e saída da roda, chamadas, jogo conforme o toque, cânticos e 

canções, respeito ao berimbau, etc ... 
2.      HARMONIA: É o sincronismo entre o cantor, instrumentos musicais e a realização dos 

movimentos de acordo com o toque do berimbau. 
3.      TÉCNICA: Realização dos movimentos corretos da capoeira, buscando sua perfeição e 

efeitos típicos.  
4.      VOLUME DE JOGO: Trata-se da destreza da execução de uma variedade de 

movimentos dentro de um raio de ação que exija reação do adversário, que determinem 

um estilo apurado, aliado a criatividade e a objetividade com que os emprega, mantendo 

a harmonia entre as relações de ataque e defesa. 
F - As notas serão de 0 (zero) a 10 (dez). 

         0 (ZERO) – competidor sem condições técnicas e físicas durante a competição. 
         1 a 2 – quando o capoeirista não caracteriza a capoeira ANGOLA e nem a 

REGIONAL. 
         3 e 4 – quando o capoeirista não desenvolver o jogo, atrapalhando o outro jogador, ou 

não estiver de acordo com o ritmo solicitado. 
         5 e 6 – quando capoeirista se sobressair no jogo sem, no entanto, manter uma boa 

condição técnica ou física. 
         7 e 8 – quando houver o desenvolvimento correto do jogo com alguma situação não 

pertinente ao ritmo, condição técnica ou física. 
         9 e 10 – quando o capoeirista caracterizar ANGOLA e REGIONAL, jogando de acordo 

com o ritmo solicitado, mantendo uma excelente performance técnica e física. 
G - Será declarado vencedor de cada categoria e grupo o competidor que acumular mais 

pontos ao final das seis voltas disputadas.  
H  -   O árbitro central poderá utilizar os cartões com os seguintes significados: 

         Cartão AMARELO – adverte o competidor 
         Cartão VERDE – suspende o competidor da volta em que levou o cartão 
         Cartão VERMELHO – expulsa o competidor de toda a competição 

I – Serão pontuados com avaliação 0 (zero) e retirados da competição o capoeirista que 

se encontrar nas seguintes situações: 



         DESCLASSIFICADO – o capoeirista coma atitude violenta, antiética, anti-desportiva e 

desrespeitosa.. 
         DESQUALIFICADO – o capoeirista que não possuir condições técnicas de jogo que 

possam colocar em risco a sua própria segurança e a dos demais jogadores. 
J  -  Para desempate serão utilizados os seguintes critérios 

1.      Se o competidor saiu fora da área de jogo 
2.      A somatória das notas da primeira volta do jogo 
3.      A somatória das notas da segunda volta do jogo 
4.      A somatória das notas da terceira volta do jogo 
5.      A somatória das notas da quarta volta do jogo 
6.      A somatória das notas da quinta volta do jogo 
7.      A somatória das notas da sexta volta do jogo 
8.      Se o competidor foi advertido com o cartão AMARELO 

K  -  Os competidores dos grupos 1, 2 e 3, com idade entre 07 e 12 anos, disputarão 

apenas as duas voltas do estilo Contemporâneo (São Bento Grande de Angola).  
  
7.13. Será realizado Congresso Técnico no dia 30 de setembro, em horário e local a ser 

definido pela Comissão Organizadora.  
  
DA RESPONSABILIDADE DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 
7.14. É de responsabilidade dos estabelecimentos de ensino: 
A - O transporte dos respectivos alunos; 
      B - Disponibilizar uma pessoa responsável para atender menores durante o evento; 
      C - Instruir os alunos sobre comportamento adequado durante o evento; 
      D - O preenchimento correto das fichas de inscrição e entrega dentro do prazo. 
  
  
DA ABERTURA DO EVENTO 
7.15. A abertura da competição será no dia 1º de outubro, sábado, às 09:00 horas, no 

Auditório A do Teatro Ópera. 
  
7.16. TODOS os competidores deverão participar da solenidade de abertura 
  
7.17. A solenidade de abertura terá a seguinte seqüência: 
      A - Abertura Oficial 
      B - Execução do Hino Nacional Brasileiro 
      C - Juramento do Capoeira 
      D - Confraternização entre os competidores 
      E - Início das competições 
  
DISPOSIÇÕES GERAIS 
7.18. A Comissão Organizadora reserva-se, em caso de não observância do presente 

Regulamento, assim como no caso de perturbação da ordem em qualquer aspecto, o 

direito de excluir os responsáveis imediatamente, ficando os mesmos impossibilitados 

de prosseguir no Festival e sem direito a qualquer tipo de classificação, seja do 

candidato ou do Estabelecimento de Ensino. 
  
7.19. Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora da Modalidade, após consulta à Coordenação Técnica ou Coordenação 



Geral do evento, visando sempre preservar a integridade física dos participantes, a 

imagem da capoeira e o valor cultural que ela representa. 
  
  
CAPOEIRA ( Dias Gomes) 
Luta de bailados, 
Dança de gladiadores. 
Na capoeira os contendores não são adversários, são camaradas. 
Não lutam, fingem lutar. 
Procuram dar genialmente a visão artística de um combate. 
Acima do espírito de competição há neles um sentido de beleza. 
O capoeirista é um artista, um atleta, um jogador, é um poeta.  
 


