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_________________________________________________________________________ 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2022 

CONCURSO DE DANÇAS GAÚCHAS DE SALÃO 

Autoria: Equipe Técnica do MTG 2021/2022 

 

A presente instrução normativa tem por objetivo determinar as regras e 

obrigatoriedades de cada gênero rítmico para a finalidade específica de avaliação 

do concurso de Danças Gaúchas de Salão. As descrições dos passos e 

movimentos seguem o Compêndio Técnico Ilustrado de Danças Gaúchas de Salão, 

3° edição, revisada e ampliada, de 2020. 

 

I. Orientações gerais: 

 

● Os passos devem ser executados sempre no sentido anti-horário no salão. 

● O par deve executar todos os passos enlaçados, como na valsa1. 

 

 

II. Ritmos binários: 

 

II. 1. Chote  

 

● A execução do chote deve iniciar enlaçado (como na valsa), realizando, no 

mínimo, 6 (seis) passos de polca; 

● Chote figurado (chote gaúcho, chote afigurado, chote largado ou chote se 

largando): O par deve executar 3 (três) figuras obrigatórias e apresentar 

figuras de própria criação, sem perder a autenticidade da dança ou contrariar 

os fundamentos da tradição gaúcha;  

                                                
1
 Com exceção ao Chote figurado. 
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● Na categoria pré-mirim são obrigatórias 2 (duas) figuras de pesquisa, as 

demais categorias seguem o item acima; 

● As 3 (três) figuras obrigatórias poderão ser escolhidas entre: figura básica do 

chote, desprezo, pião simples, plantando feijão, meia-lua, querendão, 

americano, monjolo e chote sapateado (realizado em dois compassos)2; 

● As figuras obrigatórias deverão ser apresentadas uma seguida da outra. 

● Quando a finalização de uma figura for igual ao início da figura subsequente, 

não será necessário repetir este movimento. 

● Nas categorias pré-mirim e mirim fica liberada a execução de todas as figuras 

do chote, atentando, na figura do desprezo, que a interpretação seja 

condizente com a idade. 

 

FIGURAS OBRIGATÓRIAS DO CHOTE -  
FONTE: Compêndio Técnico 2020, Achegas (1994) 

  FIGURAS INÍCIO FINALIZAÇÃO 

1 FIGURA BÁSICA DO 
CHOTE 

PASSO DE CHOTE DE 
IDA E RETORNO 

_____ 

2 SAPATEADO 

3 DESPREZO 

PASSO DE CHOTE DE 
IDA E RETORNO 

4 PIÃO SIMPLES 

5 QUERENDÃO              
 
               —------- 

VALSADINHA 

6 MEIA-LUA 

7 MONJOLO 

8 PLANTANDO FEIJÃO CHOTE FUNDAMENTAL 

                                                
2
 As descrições das figuras obrigatórias do chote figurado são encontradas na Instrução Normativa 

n°003/06/2019. 
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9 AMERICANO VALSADINHA VALSADINHA OU CHOTE 
FUNDAMENTAL 

 

 

 

II. 2. Milonga 

 

● Na execução da milonga os dançarinos deverão executar, no mínimo, 06 

(seis) passos seguidos da milonga vaneirada e também da rio-grandense. A 

milonga tangueada tem livre execução. 

● Fica vedado ao dançarino ultrapassar o limite de dois compassos sem 

executar movimentos com os pés, na milonga tangueada. 

● Para a milonga Tangueada o casal deve apresentar passos ou movimentos 

de própria criação, sem perder a autenticidade da dança ou contrariar os 

fundamentos da tradição gaúcha. 

 

II. 3. Vaneira 

 

● Deve ser executada em passos de polca. 

● Pode ser executada a variação do passo, popularmente conhecida como 

“dois e um”. 

 

II. 4. Bugio  

 

● Deve ser realizada uma leve flexão lateral do tronco, sempre no sentido do 

passo, conforme a característica da dança.  

● Podem ser realizadas variantes como carreirinhas ou passos de marcha. 

 

II. 5. Polca 

 

● Deve ser realizada conforme descrição do compêndio. 
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III. Ritmos ternários 

 

III. 1. Rancheira 

 

● A execução dos passos/movimentos deve se dar de acordo com as 

características das rancheiras à moda da fronteira e à moda da serra. 

● A acentuação do passo é considerada pela ênfase do movimento da batida 

do pé, com toda a planta, pelo peão. 

 

III. 2. Valsa 

 

● Pode ser dançada de três maneiras: valsa Brasileira ou tradicional, valsa 

campeira e valsa clássica. 

● Será considerada a execução correta se o par realizar, na sequência, os 3 ou 

2 movimentos característico da valsa escolhida para ambos os lados e em 

quantidades perceptíveis. 

 

III. 3 Chamamé  

 

● Devem ser executados os seguintes passos: marchado, a passos de juntar, a 

passos de marcha cruzados, polcado e valsado. 

● Cada um dos passos acima deve ser realizado em quantidade suficiente para 

ser identificado. 

● O passo de chamamé valsado ou valseado deve ser executado de forma 

lateralizada. 
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IV. Contexto da apresentação 

 

Os dançarinos serão avaliados desde a sua entrada no tablado até o final da 

apresentação, com a saída do palco. Deste modo, entende-se que neste período de 

tempo fica vedada qualquer interação/conversa com o público, beber água ou 

alimentar-se, exceto em situações especiais comunicadas previamente à comissão 

avaliadora. 

 

DIRETORES DE DANÇAS GAÚCHAS DE SALÃO 

 

OTONIO DUTRA DA SILVA 

Contato: (55)991727195 

LORENZA BOLLIS SUPPTITZ 

Contato: (54) 996054094 

 


