
REGULAMENTO DO PRIMEIRO FESTIVAL DE DANÇA DE LUMINÁRIAS

Cláusula 01 - O primeiro festival de dança de Luminárias é um evento do Governo 
Municipal de Luminárias, com a integração das Secretarias de Turismo, Cultura, 
Educação, Desenvolvimento social, Esporte e lazer, num grande projeto único de 
eventos denominado (Re) Criar. 

Claúsula 02 – o objetivo do festival é mostrar o papel da dança na prática educativa e 
 de resgatar, de forma natural e espontânea, as manifestações expressivas da nossa 
cultura. A expressão corporal como recurso da aprendizagem e lazer, utiliza o corpo em 
movimento, estimulando a expressão de sentimentos e emoções que auxiliam na 
integração social.

Cláusula 03 – O festival será disputado por categorias divididas por faixa idade dos 
participantes na data da inscrição conforme o quadro a seguir

Categorias 

MIRIM – participantes de 4 a 7 anos

INFANTIL – participantes de 8 a 11 anos

JUVENIL – participantes de 12 a 17 anos

ADULTO – participante de 18 anos ou mais 

Cláusula 04 As modalidades da competição serão disputadas individualmente por 
categoria e assim também premiadas por categoria nos termos da cláusula 07 deste 
edital

Cláusula 05 – A competição acontecerá no sistema solo e serão admitidos apenas 
candidatos amadores que nunca participaram de competições profissionais, e são 
comprovadamente residentes dentro do município de Luminárias.

Cláusula 06 – São modalidades desta competição

Música infantil

Hip hop

Funk

Samba

Marchinhas de carnaval

Cláusula 07 – As modalidades, objeto deste festival são definidas com características 
que obedecem a seguinte ordem 



MÚSICA INFANTIL –  é uma manifestação artístico-musical que se refere à música 
escrita especificamente para uma audiência composta por crianças e jovens. Os 
compositores são, geralmente, adultos. A música para crianças, historicamente, tem tido 
funções tanto de entretenimento quanto educativas. Entre os principais subgêneros estão 
as cantigas de roda, cantigas de embalar , cantigas de Natal, músicas com letras 
especificamente para público infantil composta por cantores do gênero. Eles são 
compostos de músicas cativantes e simples que são fáceis de cantar, ou onde são 
contadas histórias. Na melhor das hipóteses, a música infantil é espirituosa, memorável 
e inclusiva. Na música infantil, as sílabas são frequentemente rimadas e repetitivas. 
Essas canções muitas vezes são acompanhadas de gestos que se fazem ao cantar. 

HIP HOP - O disco Hip-Hop Cultura de Rua é o que marca a chegada do movimento no 
Brasil. São vários os rappers que participam do álbum, entre eles Thaíde e Dj Hum, até 
hoje dos principais nomes do hip hop nacional. Mas a cultura hip hop chegou primeiro 
ao Brasil através do break dance. Antes do álbum, o hip hop brasileiro tinha seu espaço 
nas ruas de São Paulo, mais precisamente no metrô São Bento, em que os artistas 
faziam sua performance para quem passasse pela rua e estivesse disposto a contribuir.O 
hip hop tem quatro elementos principais: o rap, o DJing, o breaking (praticado pelos b-
boys e b-girls) e a arte do grafite. Quando o hip hop surgiu, concentrava-se nos disc 
jockeys que criavam batidas rítmicas, eram pequenos trechos de música com ênfase em 
repetições, posteriormente, foi acompanhada pelo rap, identificado como um estilo 
musical de ritmo e poesia, junto com as danças improvisadas, como a breakdance, o 
popping e o locking.

FUNK - O funk é um estilo musical que surgiu através da música negra norte-americana 
no final da década de 1960. Na verdade, o funk se originou a partir da soul music, tendo 
uma batida mais pronunciada e algumas influências do R&B, rock e da música 
psicodélica. De fato, as características desse estilo musical são: ritmo sincopado, a 
densa linha de baixo, uma seção de metais forte e rítmica, além de uma percussão 
(batida) marcante e dançante.

SAMBA - O samba é uma dança e um gênero musical brasileiro considerado um dos 
elementos mais representativos da cultura popular do Brasil. Este ritmo é fruto da 
miscigenação entre a música africana e europeia nos campos e na cidade. Devido a sua 
grande presença em todo território nacional, o samba assume formas diferenciadas em 
cada região, mas sempre mantendo a alegria e sua cadência envolvente.

MARCHINHAAS DE CARNAVAL - A marchinha, ou marcha, de Carnaval surgiu em 
1899, com Chiquinha Gonzaga. Foi ela que compôs “Ô abre alas”, famosa marchinha 
que até hoje é cantada por foliões de todo o país. A marchinha é um tipo de música que 
tem uma cadência que lembra as músicas tocadas pelas fanfarras militares, daí o nome 
marcha. Era ao som das marchinhas que os brasileiros participavam dos folguedos de 
rua e de salão do Carnaval durante quase todo o século XX. Antes disso, as trilhas 
sonoras do Carnaval eram as músicas europeias —que não tinham letra e cujo ritmo era 
bem diferente do que surgiu depois da canção de Chiquinha Gonzaga. A partir dela, 
mais compositores começaram a escrever marchinhas, como Donga, Mauro de 
Almeida, Ari Barroso, Noel Rosa, João de Barro (Braguinha), Lamartine Babo e 
muitos mais. Para que os foliões ficassem afiados na letra das marchinhas, elas eram 
divulgadas pelas rádios já a partir de dezembro. Ainda não havia televisão e as pessoas 
se reuniam em torno do aparelho de rádio, ansiosas para ouvir os lançamentos para o 
próximo Carnaval. Aí então elas eram tocadas e cantadas nas ruas, pelos blocos e 
cordões, e nos bailes de salão.



Parágrafo Único – As modalidades apresentadas serão disputadas em torneios distintos 
pelas seguintes categorias, onde um mesmo candidato poderá participar de diferentes 
modalidades obedecido sua faixa etária

MÚSICA INFANTIL – para categoria mirim

HIP HOP – para categorias infantil, juvenil e adulto

FUNK – para categorias juvenil e adulto

SAMBA – para categorias mirim, infantil, juvenil e adulto

MARCHINHAS DE CARNAVAL – para categorias mirim, infantil, juvenil e adulto

Cláusula 08 – A disputa será no formato mata mata

Cláusula 09 – As inscrições acontecerão no período de 29 de janeiro a 13 de fevereiro 
no receptivo turístico localizado na Praça Nossa Senhora do Carmo

Cláusula 10 – O candidato deverá apresentar no ato da inscrição qualquer documento de 
identificação com foto, comprovante de endereço e termo de autorização de uso de 
imagem pelo serviço público expedido pela organizadora, além de termo de autorização 
assinado por pai, mãe ou responsável para os candidatos menores de 18 anos

Cláusula 11 – Após o período de inscrição, no dia 17 de fevereiro, o município 
promoverá uma live para sortear as duplas que disputarão entre si.

Cláusula 12 – Sorteadas as duplas, as mesmas deverão no prazo de dois dias úteis após 
o sorteio, exatamente em 19 de fevereiro, entregar de qualquer forma digital um vídeo 
com a dança que será objeto da disputa com duração máxima de dois minutos.

Cláusula 13 – Os vídeos apresentados serão passados por censura porque não poderão 
conter músicas ou gestos que ofendam e façam qualquer tipo de discriminação, apologia 
ao crime ou que tenham conteúdo impróprio ou música inconveniente para apresentação 
a todos os públicos de todas as idades.

Cláusula 14 – A partir de 24 de fevereiro a organização publica os vídeos para curtidas, 
e O sistema de classificação será o que obtiver o maior número de curtidas na 
plataforma disponibilizada pelo município.

Cláusula 15 – Em caso de empate do número de curtidas no tempo determinado, serão 
classificados os dois competidores.

Cláusula 16 – Em todas as fases o número de competidores terão de ser pares.

Cláusula 17 – Em caso de número impar de classificados, serão chamados para a 
repescagem para disputar a ultima vaga como classificado , os dois desclassificados que 
obtiveram o maior numero de curtidas

Cláusula 18 – Se houver empate em numero de curtidas por mais de dois 
desclassificados com maior pontuação será novamente publicado os vídeos dos mesmos 
até se conhecer o vencedor no prazo estipulado pela organizadora

Parágrafo único – no caso específico da cláusula 18, se houver empate por mais de dois 
candidatos, a disputa poderá ser ao mesmo tempo entre todos para se conhecer um 
vencedor

Cláusula 19 – A cada etapa de classificação uma nova live será feita para sorteio das 
duplas, com as respectivas marcações de datas de disputas

Cláusula 20 – As etapas se sucederão até finalizar com uma dupla que será a finalista do 
torneio.

Cláusula 21 – O tempo de duração das publicações dos vídeos para a disputa poderão 
ser de até  dois dias com horário de inicio e término estipulado ao lado dos mesmos



Cláusula 22 – A critério da organização poderá haver diferença entre tempo de disputa 
de uma dupla com outra, conforme o acúmulo de duplas.

Cláusula 23 – Poderão acontecer disputas simultâneas a critério da organização. 

Cláusula 24 – O campeão de cada modalidade receberá do município o troféu de honra 
ao mérito e uma cesta básica para a família.

Cláusula 25 – Casos omissos serão resolvidos por um Conselho formado pelos 
responsáveis por cada secretaria participante da organização. 

Cláusula 26 – Este edital entra em vigor na data de deferimento pelo prefeito municipal.

 Écio Carvalho de Rezende

Prefeito Municipal 


