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COLAR 

Monte seu dado e seus pinos 
Em três passos: 

1ª Recorte o dado e os pinos; 
2º dobre as partes; 

3º cole as abas. 
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Regras do jogo 
 
 
 
 

1. PODERÁ HAVER ATÉ 3 JOGADORES POR TABULEIRO. 
 

2. O JOGADOR QUE TIRAR O MAIOR NÚMERO NO DADO INICIA O JOGO. 
 

3. OS JOGADORES ESTARÃO ORGANIZADOS EM CíRCULO EM VOLTA DO TABULEIRO. 

4. AS CARTAS DEVERÃO ESTAR SEPARADAS EM DOIS MONTES: CARTA DOS 

INfLUENCIADORES E CARTA CURIOSIDADES, AMBAS VIRADAS COM AS 

INfORMAçõES PARA BAIXO. 
 

5. O JOGO SE DARÁ EM SENTIDO HORÁRIO. 
 

6. O JOGADOR APÓS MOVER O PINO, dEVERÁ TRAR UMA CARTA 

CORRESPONDENTE AO TIPO DA CASA QUE ELE PAROU, PODENDO ESTA CASA SER, 

dOS INfLUENCIADORES (COM O SíMBOLO) OU CARTA CURIOSIDADE 

(SEM O SíMBOLO). CONfORME A fIGURA A SEGUIR: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Carta Curiosidade 

Carta dos 
Influenciadores 

 

7. A CADA RESPOSTA CERTA O JOGADOR AVANçA DUAS CASAS QUANDO A CARTA 

RETIRADA fOR UMA CARTA DOS INfLUENCIADORES. 
 

8. EM ALGUMAS CASAS O JOGADOR PODERÁ DEPARAR-SE COM CARTAS DE 

CURIOSIDADE, ESSAS OfERECEM INfORMAçõES SOBRE A HISTÓRIA DA DANçA 

QUE ENRIQUECEM O SEU CONHECIMENTO, PORÉM NÃO PERMITE QUE O MESMO 

AVANCE CASAS. MAS ATENÇÃO: EXISTEM 2 CARTAS CORINGAS, QUE fAZEM 

VOCÊ VOLTAR ALGUMAS CASAS. 
 

9. VENCERÁ O JOGO A PESSOA QUE CHEGAR PRIMEIRO AO fINAL. 
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Cartas Dos 
Influenciadores 



 
 

QUEM SOU EU? QUEM SOU EU? 
 
 
 
 
 

 

Dica 1 

É Carioca, mas passou a infância em Miranda (MS); 

 
 

Dica 2 

Com o Ballet Stuttgart, dançou nos 

teatros mais famosos do mundo; 

 
 

Dica 3 

Menciona a bailarina Márcia Haydée como uma das 

pessoas mais influentes em sua maneira 

de encarar a dança; 

Dica 1 

Aos 16 anos deixou a família e a sua cidade, 

em troca de uma bolsa de estudos 

para dançar no Ballet Stagium, em São Paulo. 

 
Dica 2 

 
Conheceu pessoalmente seu ídolo o bailarino 

Mikhail Baryshnikov, ganhando uma 

sapatilha velha autografada por ele; 

 
Dica 3 

3.Já em sua terra natal, em 2005, 

monta seu estúdio, que leva seu nome, 

onde ensina balé, dança contemporânea, teatro; 
 
 
 
 

Resposta: Influenciadores secreto 01 (Informativo) Resposta: Influenciadores secreto 02 (Informativo) 
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QUEM SOU EU? QUEM SOU EU? 
 
 
 
 
 
 

Dica 1 

Prefere coreografar para pessoas que 

nunca tenha dançado, mas que 

tenham um corpo que dança; 

 
Dica 2 

2.Para construir o artista que queria ser, 

foi necessário desconstruir primeiro. Aos 

poucos o caipira desarticulado foi 

ganhando postura profissional, postura didática; 

 
Dica 3 

Ganhou prêmios pela Funarte. 

Dá nome a um importante prêmio 

de incentivo a dança do MS. 

Dica 1 

Fundou importantes companhias de 

dança em Campo Grande, entre 

elas a mais antiga do estado do MS. (Ginga) 

 
Dica 2 

Tem uma paixão antiga com as artes plásticas, 

que inclusive gerou o nome que adotou 

para assinar seus trabalhos na dança; 

 
Dica 3 

Cultura Bovina foi um de seus espetáculos 

que discutiu exploração, poder, prazer e 

angústias sobre a identidade cultural 

de Mato Grosso do Sul. 
 
 
 

 
Resposta: Influenciadores secreto 03 (Informativo) Resposta: Influenciadores secreto 04 (Informativo) 
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QUEM SOU EU? QUEM SOU EU? 
 
 
 
 
 

 

Dica 1 

Ele que era o dançarino da família, não 

seria uma perna quebrada quando 

criança que o impediria de dançar. 

 
Dica 2 

Além do grupo Funk-se este 

personagem também coordena 

desde 2002 o grupo Street Pop. 

 
Dica 3 

Homenageando os cem anos de chegada a 

Campo Grande da antiga estrada de ferro 

Noroeste do Brasil, em 1914, realiza o 

espetáculo Tem Trem. 

 
Dica 1 

Passou 12 meses fazendo curso de balé clássico 

em Londres formando-se no 

College da Royal Academy of Dance. 

 
Dica 2 

Foi contratada para dar aulas de balé clássico 

no Canadá na Sitter's School of Dance; 

 
Dica 3 

Aos 22 anos deu início às atividade de sua 

escola que teve sua primeira sede na 

rua Euclides da Cunha; 

 
 
 

Resposta: Influenciadores secreto 05 (Informativo) Resposta: Influenciadores secreto 06 (Informativo) 
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QUEM SOU EU? QUEM SOU EU? 
 
 
 
 

 

Dica 1 

Começou a fazer dança na academia 

Isadora Duncan, onde teve Neide Garrido 

como professora e como par; 

 
Dica 2 

Dedica-se a outras artes da cena, 

especialmente o teatro. 

 
Dica 3 

Atualmente, seu trabalho tem sido, 

sobretudo, de preparação de elenco 

em trabalho com diversos grupos; 

Dica 1 

Abriu a primeira academia em Dourados (MS) 

chamada academia Anna Pavlowa; 

 
Dica 2 

Pelo seu pioneirismo e dedicação à dança, 

recebeu várias homenagens, 

certificações e títulos, entre eles o de cidadã 

Douradense, em 1994, aprovado por 

unanimidade pela Câmara de Vereadores. 

 
Dica 3 

Durante um dos espetáculos de fim de ano, o 

cenário desabou, seu marido foi consertar. 

Após o conserto, foi lá no palco 

e agradeceu como se fosse um bailarino. 
 
 
 
 

Resposta: Influenciadores secreto 07 (Informativo) Resposta: Influenciadores secreto 08 (Informativo) 
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QUEM SOU EU? QUEM SOU EU? 
 
 
 

Dica 1 

Fundadora e Diretora do Instituto Moinho Cultural, 

instituição que tem como missão a 

diminuição da vulnerabilidade de crianças 

e adolescentes em região de 

fronteira através do conhecimento, 

cultura e arte. 

 
Dica 2 

Como produtora cultural realizou a Mostra Corumbá, 

mostrando a diversidade da dança para as pessoas, 

para que elas pudessem assistir e 

começar a criar seu próprio gosto; 

 
Dica 3 

Para ela o cenário da dança hoje é conflituoso, 

tanto no MS quanto no Brasil. 

É um conflito voltar às origens, mostrar 

uma dança diferenciada, crítica, contemporânea. 

Resposta: Influenciadores secreto 09 (Informativo) 

 
 
 

Dica 1 

Deu seus primeiros passos de balé 

aos 12 anos, dançando com a 

professora Neide Garrido, do Ballet Isadora Duncan; 

 
Dica 2 

Foi para o Rio de Janeiro onde por 8 meses 

expandiu seus conhecimentos em jazz, 

sapateado americano e dança moderna; 

 
Dica 3 

A partir de 1991 resolve dedicar-se a 

divulgação da cultura espanhola 

com o grupo Embrujos de España; 

 
 
 

Resposta: Influenciadores secreto 10 (Informativo) 
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QUEM SOU EU? QUEM SOU EU? 

Dica 1 

Dica1 

Apesar de ter tido o primeiro contato 

com a arte pela música, o gosto pela dança foi 

se sobressaindo. 

 
Dica 2 

Começou a dar aulas de dança em uma 

sala no fundo de sua casa, para pessoas que se 

identificavam com a sua técnica ; 

 
Dica 3 

.Diretora, professora, apresentadora de TV. 

Durante infância e adolescência, frequenta aulas de 

piano, violão e acordeão, ministradas pela avó, 

diretora do Conservatório de Música na 

capital mato-grossense. Inicia os 

estudos de dança aos 19 anos. 

Atuou também como deputada federal. 

Em 1996, recebeu o título de cidadã campo-grandense. 

Em 98, a Medalha e Comenda do Mérito Artístico 

da Dança do Conselho Brasileiro da Dança órgão 

vinculado ao "Conseil International de La Danse" 

(UNESCO) e neste mesmo ano também foi escolhida 

como Delegada do Conselho Brasileiro da 

Dança representando o MS. 

 
Dica 2 

2. Entre os espetáculos marcantes está a cerimônia de 

hasteamento da primeira bandeira de Mato Grosso do Sul 

em Brasília, logo depois da divisão do Estado. 

 
Dica 3 

“ A dança faz parte da minha vida. Ela me move. 

E eu sei que eu vou dançar e ensinar dança, 

compartilhando, o que eu sei, pelo resto dos meus dias. 

Eu não sei fazer outra coisa, eu não consigo fazer outra 

coisa. Não consigo tirar férias da dança”. 

 

Resposta: Influenciadores secreto 11 (Informativo) Resposta: Influenciadores secreto 12 (Informativo) 
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QUEM SOU EU? QUEM SOU EU? 
 
 
 
 

 

Dica1 

Largou o curso de educação artística na UFMS 

e foi para São Paulo estudar dança; 

 
Dica 2 

Conheceu a técnica de Martha Graham e ficou 

apaixonado, não precisava pagar a escola de dança 

pois os homens eram bem-vindos de 

graça, já que eram raros na época. 

 
Dica 3 

Nascido em Campo Grande, mas 

atualmente mora na Alemanha, 

dando aulas, coreografando 

e dirigindo sua Cia de dança que leva seu nome; 

Dica 1 

Sua primeira professora foi sua irmã, 

que construiu em Campo Grande a primeira 

academia de balé; 

 
Dica 2 

Vai a Itália como diretora da Ararazul 

Cia de Dança (UCDB), passando por 

Roma, Agrigento e Sícilia; 

 
Dica 3 

“ A dança como arte representa a possibilidade 

de sublimação do ser humano, quando 

este se permite se expressar a partir de 

várias linguagens” 

 
 
 
 

Resposta: Influenciadores secreto 13 (Informativo) Resposta: Influenciadores secreto 14 (Informativo) 
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QUEM SOU EU? QUEM SOU EU? 
 
 

 

 

Dica 1 

Foram alunos dela Renata Leoni, Rodolpho Leoni, 

Edson Clair, entre outros que se tornaram 

destaques da cultura sul-mato-grossense no 

Brasil e exterior; 

 
Dica 2 

Criou o grupo Garra em 1987 

e seu grupo passou a frequentar 

o evento paulista MPB Dança; 

 
Dica 3 

Fundou a primeira escola de dança do MS, 

o Centro Cultural Ballet Arte, em Campo Grande 

no ano de 1974. E também foi o 

primeiro grupo do estado a acompanhar 

uma orquestra ao vivo. 

 
Resposta: Influenciadores secreto 15 (Informativo) 

Dica 1 

Passou a ser delegada da Associação Inter-Americana 

de Dança, que tem sede em Buenos Aires. Era 

ela quem fazia as cartas de referência 

para os grupos de Campo Grande participarem de 

eventos nacionais; 

 
Dica 2 

2. Assumiu a presidência da Associação da 

Associação Sul Mato-Grossense de Dança em 1980, 

ajudando a dança a se desenvolver no estado, 

no qual ela acreditava ser uma terra de índio e de onça. 

 
Dica 3 

3. Embora não fosse profissional da dança, 

a professora foi grande incentivadora dessa 

arte, produzindo por 14 anos o Festival 

Sul-mato-grossense  de  Dança, 

enquanto estava à frente da Associação. 

Resposta: Influenciadores secreto 16 (Informativo) 
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QUEM SOU EU? QUEM SOU EU? 
 
 

Dica 1 

Durante muitos anos foi a única 

profissional de dança em Corumbá; 

 
Dica 2 

Foi coordenadora artística da Mostra 

Corumbá – Santuário Ecológico da Dança desde 2000 e 

também Diretora artística do espetáculo Moinho in 

Concert e 

ex-presidente do Instituto Moinho Cultural. 

 
Dica 3 

3.Coordena o grupo Fantasia, formado por 

participantes do Centro de Múltiplas Atividades e 

Convivência do idoso “Vovó Ziza”, de Campo Grande. 

Criado em 2007, é formado por pessoas com idade 

superior a 60 anos que se apresentam 

integrando três belas artes: dança, teatro e canto. 

 
Dica 1 

Diretora dos grupos Imagens, Kerubins, Passin Colibri e 

Maktub, de seu espaço de dança, também atuou 

como voluntária na Igreja São João Bosco, 

ensinando balé para meninas carentes. 

 
Dica 2 

Atuou por quase 40 anos dentro do Colégio 

Auxiliadora, sendo precursora 

do ensino da dança, de forma 

não-formal, dentro das escolas em Campo Grande/MS 

 
Dica 3 

Por ter descendência árabe, é uma das primeiras 

professoras a dedicar-se ao ensino dessas 

danças, ajudando a fundar o Litani – Grupo 

árabe brasileiro de folclore e dança do ventre. 

 
 
 

Resposta: Influenciadores secreto 17 (Informativo) Resposta: Influenciadores secreto 18 (Informativo) 
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Cartas Curiosidade 
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Eventos que possuem 
destaque no MS: 

Festival Dança Três; 
Dancidades - Dança e 

Cidadania; 
Mostra Cerrado Abierto. 
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SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventos que possuem 

destaque no MS: 

 
Festival Sul-mato-grossense 

de Dança; 

Dança Campo Grande; 

Semana Pra Dança; 

   INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

Eventos que possuem 

destaque no MS: 

Mostra de Dança Corumbá; 

MS Street Dance Fest; 

Prêmio Onça Pintada; 

   INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

Dança Campo Grande: 

 
Uma das suas edições ocorreu 

no ano de 2013, sendo um evento 

realizado pela prefeitura 

Municipal de Campo Grande, 

organizado pela Fundação 

Municipal de Cultura. 
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Jogo criado por Brito e Lima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A 11ª Edição da Semana Pra 

Dança aconteceu em vários 

pontos da cidade de Campo Grande 

em comemoração dos 

40 anos do estado, 

ocorrido em 2017. 
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O evento Dança Campo Grande 
tendo por finalidade: 

“a difusão dos 
trabalhos de artistas 

profissionais e amadores 
de cidade, buscando 

através dessa vivência, 
uma troca de experiência 
entre os artistas locais” 

   INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

Na Semana Pra Dança 
foram apresentadas: 

oficinas, mostras, 
apresentações de dança, 

exibições de vídeos, 
debates e rodas de conversas 
para a integrar a população 

a essa arte. 

   INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

O Festival de dança Três 

incluiu diversas 

linguagens e expressões da 

dança com atividades, tais como: 

encontros, coreografias, 

debates, oficinas e a Mostra 

Aberta que contou com 

apresentações de grupos 

amadores de Mato Grosso 

do Sul (MS) e São Paulo (SP). 
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Os participantes do MS Street 

Dance Fest contaram com 

oficinas,  workshop  teóricos 

e práticos performances e 

rodas de conversas. 
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Jogo criado por Brito e Lima 

 
 
 
 
 

 

A Mostra Cerrado Aberto 

teve a sua 1ª edição em 2016. 

A Mostra Cerrado Aberto 

foi um encontro para aproxima 

r as produções e profissionais 

da dança contemporânea dos 

estados que compõem o 

cerrado geográfico brasileiro e 

dos países fronteiriços, 

Paraguai e Bolívia. 

   INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

O MS Street Dance Fest tem 

como objetivo fomentar a prática, 

o diálogo e a propagação das 

danças urbanas no estado. 
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Jogo criado por Brito e Lima 

O projeto Dancidades – 
dança e cidadania, busca 
incentivar a apreciação e 

difusão da dança, por meio 
de apresentações de 

espetáculos para 
grande público. 
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Jogo criado por Brito e Lima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No estado de Mato Grosso 

do Sul, observa-se uma 

vasta e rica cultura, 

na qual a dança se desenvolve 

por diversos segmentos 

e um deles seria o folclórico. 

 
 

 
 
 

INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

 
 
 
 
 
 
 

O Prêmio Onça Pintada surgiu 

em 2012 com apresentações de 

artistas convidados e 

renomados, abrangendo 

todos os gêneros da dança: 

Balé Clássico, Sapateado 

Americano, Jazz, Dança 

contemporânea, Danças 

Populares, Dança do 

Ventre entre outras. 

   INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

Nas escolas públicas do estado 

existem projetos nos quais 

os alunos aprendem um 

ou mais estilo de dança. 

   INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

O grupo Camalote, compartilha 

de danças tradicionais da 

cultura popular regional, 

principalmente do Oeste 

brasileiro, das fronteiras 

com a Bolívia e com o 

Paraguai. 
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SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O espetáculo “Vinte e Cinco Anos 

de Ginga Cia de Dança” apresentou 

uma sequência de coreografias 

capaz de conduzir o público por 

uma viagem ao longo da 

trajetória da companhia de 

dança mais antiga do Estado. 
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Foi lançado em 2008 pela 

Fundação de Cultura de Mato 

Grosso do Sul o livro Vozes 

da Dança, com objetivo de 

relatar de maneira simples 

a história da dança cênica 

de Mato Grosso do Sul. 
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SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

O Projeto Dançar em 2011 

levou ao palco a apresentação 

“Vinte e Cinco Anos de Ginga 

Cia de Dança”, 14° espetáculo 

do grupo. 

   INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

O Projeto Dançar foi criado em 

setembro de 1997, por uma 

parceria firmada entre a Prefeitura 

Municipal de Campo Grande, 

por meio da Fundac, com a 

Ginga Cia de Dança. 
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Nestes 33 anos, o grupo Embrujos 
de España realizou importantes 

espetáculos como o "Cante e Baile 
Flamenco", "El Amor Brujo", 

"Blanco y Negro". 

 
 

 
 
 

INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O Projeto Dançar veio 

crescendo ano a ano e hoje 

atende gratuitamente cerca 

de 300 crianças e 

adolescentes, 

de todas as regiões da Capital. 

   INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

A Dançurbana se consolida 

como uma das companhias 

de danças urbanas de maior 

destaque no estado do 

Mato Grosso do Sul. 

   INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

Nestes 33 anos, o grupo 

Embrujos de España realizou 

importantes espetáculos como 

o "Embrujos de España 

20 anos", "Embrujos de 

España 25 Anos". 



 
 
 

INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

 
 
 
 
 
 

 

Para celebrar seus 15 anos, 

a Cia Dançurbana, levou ao 

público de Campo Grande 

a apresentação gratuita de 

três espetáculos que marcaram 

a sua trajetória. 

“Poracê – O Outro de Nós, 

“Plagium?” e “De Passagem”. 

 
 

 
 
 

INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nestes 33 anos, o grupo Embrujos 

de España realizou importantes 

espetáculos como o 

"Sons y Sonidos" e 

“Embrujos de España 30 Anos” 

   INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

O grupo Embrujos de España já 

se apresentou por duas vezes 

(1996 e 1997) no Festival 

Interdanza em Assunção, 

no Paraguai, e em alguns 

municípios de Mato 

Grosso do Sul. 

   INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

 
 

Companhia de dança 

sul-mato-grossense Cia. 

do Mato, completa 20 anos 

e traz ao público releituras de 

coreografias 

que são marco em sua trajetória. 

Projeto envolve sete bailarinos, 

ensaiador, técnicos de som, 

produtora audiovisual destacando 

com isso, o papel de fomento 

econômico da dança e da cultura. 



 
 
 

INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Projeto Dançar em seu 

14° espetáculo, faz 

homenagem às realizações 

estéticas da Ginga em mais 

de uma década em que 

atuou no cenário da dança 

em Mato Grosso do Sul. 

 
 

 
 
 

INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A Cia Dançurbana apresentou o seu 

famoso espetáculo 'De Passagem'. 

A apresentação faz parte da 

celebração dos 15 anos da 

companhia e integra o 

projeto Manutenção Dançurbana. 

   INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

Tendo como cenário um ônibus 

do transporte coletivo, ruas, 

calçadas e muros da capital, 

a Cia Dançurbana apresentou 

o seu famoso espetáculo 

'De Passagem'. 

   INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

O estado de Mato Grosso do Sul 
tem em torno de 38 danças 

típicas, algumas  com  raízes 
que remetem ainda 
ao Brasil colonial. 



 
 
 

INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marlei  Sigrist, 

mapeou em torno de 38 danças 

típicas de Mato Grosso do Sul e 

catalogou cada manifestação 

e o seu repertório no 

livro que publicou sobre o assunto. 

 
 

 
 
 

INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

 
 
 
 
 
 
 

 

Grande parte das danças 

tradicionais vêm desde 

o Brasil colônia e foram se 

adaptando na região. 

A catira, por exemplo, foi trazida 

pelos jesuítas de Portugal e foi 

sendo adaptada entre os 

indígenas que se catequizavam. 

   INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

As danças de fronteira, 

principalmente as polcas, 

os chamamés e as guarânias, 

eram danças dos salões da 

nobreza na Espanha e 

foram trazidas para essa 

região que era território 

espanhol até o tratado de 

Madri (1750). 

   INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

Entre as danças típicas de 

Mato Grosso do Sul estão: 

Siriri, Caranguejo, Catira, 

Engenho de Maromba, 

Engenho Novo, Polcas 

e Chamamé, Cirandinha ou 

Sarandi Revirão, Quadrilha, 

Cururu, Chupim e Xote. 



 
 
 

INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicou-se também a fomentar 

a dança por meio de um 

projeto social que funcionou 

por mais de 15 anos. 

(Projeto Dançar) 

 
 

 
 
 

INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existem ainda no MS as 

manifestações sobre lendas 

da região, festas religiosas, 

a brincadeira do “toro candil” 

e as fronteiriças, como a Anderuay 

e a Chovena (que vêm 

de influências bolivianas). 

   INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

Chico Neller tem seu 

processo criativo está 

relacionado em primeiro 

lugar com o sentido da visão. 

   INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

Marcia Rolon Teve experiência 

em competir em diversos 

festivais de dança 

representando a Ginga 

Companhia de Dança; 



 
 
 

INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarah Figueiró é filha de 

imigrantes sírio-libaneses, 

era professora de 

Educação Artística. 

 
 

 
 
 

INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neide Garrido 

idealizadora 

do projeto Prêmio 

Onça Pintada da Dança 

   INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

Gisela Dória, Flavia Abreu, 
Maria Helena Pettengill e 

Chico Neller são profissionais 
que fizeram parte de sua 
formação profissional no 
estúdio de Neide Garrido. 

   INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

Suzana Leite Seus grupos 

já representaram o Brasil 

em outros países, 

inclusive na Gimynaestrada, 

na Suíça e na Alemanha. 



 
 
 

INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marcos Mattos é professor 

de dança de rua há dez anos, 

ministra aulas em 

escolas públicas, pontos de 

cultura, encontros 

e universidades. 

 
 

 
 
 

INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

 
 
 
 
 
 
 

 

Marcos Mattos é integrante 

do MoviMente Fórum de 

Artistas de Campo Grande, 

membro da Câmara Setorial 

de Dança de Campo Grande, 

diretor e coreógrafo da Cia. 

Dançurbana e do Grupo 

Expressão de Rua. 

   INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

Desde 2002 Marcos Mattos atua, 

profissionalmente, 

na área de dança como bailarino, 

performer, coreógrafo, 

diretor, pesquisador e intérprete. 

   INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

Contemplado com o Prêmio 

Funarte de Dança Klauss 

Vianna 2015, o espetáculo 

Poracê, da Cia Dançurbana 



 
 
 

INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O movimento do 1% não é sobre 

"mais dinheiro para os artistas". 

A classe artística vem amadurecendo 

sobre a importância 

do investimento na cultura 

de forma ampla e temos que 

continuar batendo nessa tecla 

 
 

 
 
 

INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renata Leoni 

é uma das integrantes 

e fundadoras do MoviMente. 

   INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

A primeira reunião do Movimento 

do 1% para a Cultura em 

Campo Grande, foi em de 2012 

quinta-feira, dia 9 de fevereiro, 

às 18h, na Casa 

da Cultura Colaborativa. 

   INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

Renata Leoni, produtora cultural, 

co-diretora da Ginga Companhia 

de Dança, integrante do Coletivo 

Corpomancia e, especialista em 

dança (cursei entre 2008 e 2010 

a Pós Graduação 

em Dança da UCDB). 



 
 
 

INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

 
 
 
 
 
 

Mato Grosso do Sul é o terceiro 

estado brasileiro com maior 

concentração de descendentes 

de japoneses, atrás apenas de 

São Paulo e do Paraná. 

Essa influência trouxe ao 

Estado um toque oriental, 

como a dança Yosakoi Soran, 

praticada pelo grupo 

campo-grandense Seishun. 

 
 

 
 
 

INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os centros de tradição gaúchas 

espalhados em todo Estado, 

geralmente oferecem aulas de suas 

danças, criando seus 

grupos internos e 

apresentando-se em 

diversas cidades. 

   INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

As danças árabes também são 

de grande importância para a 

cultura do MS. Grupos como 

Litani, Hana Aysha Danças 

Árabes, Nidal Abdul e o 

Studio Isa Yasmin têm 

influenciado e transmitido a 

dança árabe no estado. 

   INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

O Grupo Camalote de 

Danças Folclóricas, 

que surgiu como grupo 

independente no ano de 2003 

com objetivo de valorizar e 

difundir as danças típicas, 

e folclóricas do 

Mato Grosso do Sul. 



 
 
 

INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

 
 
 

O espetáculo intitulado "A Dança 

que o Estado Dança" apresentam-se 

o grupo do interior do Estado estarão 

presentes a “Cia de Catira”, 

de Aparecida do Taboado; 

o projeto cultural 

“Touro Bandido e Touro Encantado”, 

de Porto Murtinho; “Oficina de 

Dança”, da Fundação de Cultura 

de Corumbá e “CTG Querência 

da Saudade”, de Ponta Porã. 

 
 

 
 
 

INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

O CTG Querência da Saudade, 

de Ponta Porã, 

disputou mais uma edição do 

FEGAMS (Festival 

Sul-mato-grossense de 

Folclore e Tradição) e sagrou-se 

campeão do FEGAMS de 

Maracaju em 2016. 

   INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

 

O grupo de dança folclórico 

boliviano 

Tikay, cujo nome significa 

"o florescer da linguagem 

artística" expressa a cultura 

boliviana em sua 

riqueza e diversidade. 

Desde 2009, o grupo Tikay 

coordena as atividades que 

se desenvolvem na Praça 

Bolívia em Campo Grande 

no segundo domingo do mês. 

   INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

 
 

O Rancho Folclórico Tradições Portuguesas é 

um grupo que existe para preservar e difundir 

os valores, a arte e a cultura de Portugal 

por meio da dança e da música. Seu 

repertório inclui vários ritmos do 

folclore lusitano, com viras, chulas, 

rusgas, músicas tradicionais, romarias, 

canções de trabalho e de lazer dos povos 

campesinos, que se reuniam para festejar 

a boa colheita, para realizar ritos religiosos 

ou simplesmente celebrar a vida com 

a família e com os amigos. 



 
 
 

INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

 
 
 
 
 
 
 

 

Para comemorar o seu 
10º Aniversário, 

o grupo de taiko (tambores japoneses 
) Ryukyu Koku Matsuri Daiko 
Brasília está preparando um 
grande show comemorativo: 

o espetáculo “YUIMARU - UM 
LAÇO INFINITO”. O evento faz p 
arte do Ciclo de Cultura Japonesa 
2016, promovido pela Embaixada 

do Japão. 

 
 

 
 
 

INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Companhia de Catira do município 

de Aparecida do Taboado se 

apresentou neste domingo, 

25 de março, na 

38º Festa do Milho Verde na 

cidade paulista de Piracicaba. 

   INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

O Grupo de Danças Folclóricas 
Tchecas e Eslovacas Klenot tem 

como objetivo manter as tradições 
dos povos que hoje compõem a 

República Tcheca e 
a Eslováquia. 

A cultura trazida pelo fundador da 
cidade de Batayporã, Jan Antonin 
Bata, e pelos imigrantes da antiga 
Tchecoslováquia ainda é muito 

presente no município. Com a 
dança é possível a integração 
cultural e a celebração da arte. 

   INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

Você não encontrou 

uma curiosidade. 

Que triste! 

 
Volte 5 casas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INFLUENCIADORES 

SECRETO 
DA DANÇA MS 

Jogo criado por Brito e Lima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Você não encontrou 

uma curiosidade. 

Que triste! 

Volte 3 casas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caso deseje a impressão do jogo sem o 
desing acima elaborado, enviamos em 

formato word abaixo! 
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   Nome do jogo? 
 

Influenciadores secretos da dança 
 

   Logo do Jogo? 
 

 

   Qual o tipo de jogo? 
 

Este jogo se trata da adaptação de dois jogos muito conhecidos: o jogo de tabuleiro 

e o jogo quem sou eu? 

   O que é o jogo de tabuleiro dos influenciadores secretos da dança? 
 

É um jogo de perguntas e respostas cujo objetivo é identificar os influenciadores 

da dança de Mato Grosso do Sul através de três dicas ou perguntas e aprender mais com 

as cartas curiosidades sobre a dança no estado de Mato Grosso do Sul. 

   Quais são as regras do jogo? 
 

Regras do jogo: 

 
1. Poderá haver até 3 jogadores por tabuleiro. 

 
2. O jogador que tirar o maior número no dado inicia o jogo. 

 
3. Os jogadores estarão organizados em círculo em volta do tabuleiro. 

 
4. As cartas deverão estar separadas em dois montes: carta dos influenciadores e 

carta curiosidades, ambas viradas com as informações para baixo. 

5. O jogo se dará em sentido horário. 



6. O jogador após mover o pino, deverá tirar uma carta correspondente ao tipo da 

casa que ele parou, podendo esta casa ser, dos influenciadores (com o símbolo) ou carta 

curiosidade (sem o símbolo). Conforme a figura a seguir: 

 

 

7. A cada resposta certa o jogador avança duas casas quando a carta retirada for 

uma carta dos influenciadores. 

8. Em algumas casas o jogador poderá deparar-se com cartas de curiosidade, essas 

oferecem informações sobre a história da dança que enriquecem o seu conhecimento, 

porém não permite que o mesmo avance casas. Mas ATENÇÃO: existem 2 cartas 

coringas, que fazem você voltar algumas casas. 

9. Vencerá o jogo a pessoa que chegar primeiro ao final. 
 

 

 

   O que eu preciso para começar este jogo? 
 

Materiais usados durante o jogo: 

1 tabuleiro 

1 informativo com foto e nome dos influenciadores (frente) e as regras do jogo 

(verso) 
 

1 dado 

 
3 pinos coloridos 

 
83 cartas. (18 carta dos influenciadores e 65 carta curiosidade). 

 
As cartas dos influenciadores contém informações sobre as principais 

personalidades da dança no Mato Grosso do Sul que levam a pessoa a descobrir quem é 

o influenciador através de três perguntas ou características. 

As cartas curiosidades irão contar um fato sobre a dança no Mato Grosso do Sul. 



   Objetivos lúdicos do jogo: 
 

Mostrar aos jogadores de forma interativa, um pouco da história dos 

influenciadores da dança no Mato Grosso do Sul, assim como algumas curiosidades sobre 

a dança no Estado. 

   Para quem é o jogo? 
 

Este jogo é recomendado para maiores de 8 anos. 
 

   Dimensões do item 
 

Carta dos influenciadores: 13x19cm 

Carta curiosidade: 8,872 x 10,647 cm 

Informativo: 21x29,7 cm 

Regras: 21x29,7 cm 

Tabuleiro: 21x29,7 cm 

Faça você mesmo (dado e pino): 21x29,7 cm 
 

   Dados que contém as Cartas dos influenciadores 

❖ Carta 1: 
 

Sobre: Beatriz de Almeida 

 
Dica 1: É Carioca, mas passou a infância em Miranda (MS); 

 
Dica 2: Com o Ballet Stuttgart, dançou nos teatros mais famosos do mundo; 

 
Dica 3: Menciona a bailarina Márcia Haydée como uma das pessoas mais 

influentes em sua maneira de encarar a dança; 

❖ Carta 2: 

 
Sobre: Blanche Torres 

 
Dica 1: Aos 16 anos deixou a família e a sua cidade, em troca de uma bolsa de 

estudos para dançar no Ballet Stagium, em São Paulo. 

Dica 2: Conheceu pessoalmente seu ídolo o bailarino Mikhail Baryshnikov, 

ganhando uma sapatilha velha autografada por ele; 



Dica 3: Já em sua terra natal, em 2005, monta seu estúdio, que leva seu nome, 

onde ensina balé, dança contemporânea, teatro; 

❖ Carta 3: 

 
Sobre: Célio Adolfo 

 
Dica 1: Prefere coreografar para pessoas que nunca tenha dançado, mas que 

tenham um corpo que dança; 

Dica 2: Para construir o artista que queria ser, foi necessário desconstruir primeiro. 

Aos poucos o caipira desarticulado foi ganhando postura profissional, postura didática; 

Dica 3: Ganhou prêmios pela Funarte. Dá nome a um importante prêmio de 

incentivo a dança do MS. 

❖ Carta 4: 

 

Sobre: Chico Neller 

 
Dica 1: Fundou importantes companhias de dança em Campo Grande, entre elas 

a mais antiga do estado do MS. (Ginga) 

Dica 2: Tem uma paixão antiga com as artes plásticas, que inclusive gerou o nome 

que adotou para assinar seus trabalhos na dança; 

Dica 3: Cultura Bovina foi um de seus espetáculos que discutiu exploração, poder, 

prazer e angústias sobre a identidade cultural de Mato Grosso do Sul. 

❖ Carta 5: 

 
Sobre: Edson Clair 

 
Dica 1: Ele que era o dançarino da família, não seria uma perna quebrada quando 

criança que o impediria de dançar. 

Dica 2: Além do grupo Funk-se este personagem também coordena desde 2002 o 

grupo Street Pop. 

Dica 3: Homenageando os cem anos de chegada a Campo Grande da antiga 

estrada de ferro Noroeste do Brasil, em 1914, realiza o espetáculo Tem Trem. 

❖ Carta 6: 



Sobre: Gisela Dória 

 
Dica 1: Passou 12 meses fazendo curso de balé clássico em Londres formando-se 

no College da Royal Academy of Dance. 

Dica 2: Foi contratada para dar aulas de balé clássico no Canadá na Sitter’s School 

of Dance; 

Dica 3: Aos 22 anos deu início às atividade de sua escola que teve sua primeira 

sede na rua Euclides da Cunha; 

❖ Carta 7: 

 
Sobre: Jair Damasceno 

 
Dica 1: Começou a fazer dança na academia Isadora Duncan, onde teve Neide 

Garrido como professora e como par; 

Dica 2: Dedica-se a outras artes da cena, especialmente o teatro. 

 
Dica 3: Atualmente, seu trabalho tem sido, sobretudo, de preparação de elenco em 

trabalho com diversos grupos; 

❖ Carta 8: 

 
Sobre: Léa Magrini 

 
Dica 1: Abriu a primeira academia em Dourados (MS) chamada academia Anna 

Pavlowa; 

Dica 2: Pelo seu pioneirismo e dedicação à dança, recebeu várias homenagens, 

certificações e títulos, entre eles o de cidadã Douradense, em 1994, aprovado por 

unanimidade pela Câmara de Vereadores. 

Dica 3: Durante um dos espetáculos de fim de ano, o cenário desabou, seu marido 

foi consertar. Após o conserto, foi lá no palco e agradeceu como se fosse um bailarino. 

❖ Carta 9: 

 

Sobre: Marcia Rolon 



Dica 1: Fundadora e Diretora do Instituto Moinho Cultural, instituição que tem 

como missão a diminuição da vulnerabilidade de crianças e adolescentes em região de 

fronteira através do conhecimento, cultura e arte. 

Dica 2: Como produtora cultural realizou a Mostra Corumbá, mostrando a 

diversidade da dança para as pessoas, para que elas pudessem assistir e começar a criar 

seu próprio gosto; 

Dica 3: Para ela o cenário da dança hoje é conflituoso, tanto no MS quanto no 

Brasil. É um conflito voltar às origens, mostrar uma dança diferenciada, crítica, 

contemporânea. 

❖ Carta 10: 

 

Sobre: Maria Helena Pettengill 

 
Dica 1: Deu seus primeiros passos de balé aos 12 anos, dançando com a professora 

Neide Garrido, do Ballet Isadora Duncan; 

Dica 2: Foi para o Rio de Janeiro onde por 8 meses expandiu seus conhecimentos 

em jazz, sapateado americano e dança moderna; 

Dica 3: A partir de 1991 resolve dedicar-se a divulgação da cultura espanhola com 

o grupo Embrujos de España; 

❖ Carta 11: 

 
Sobre: Marilu Guimarães 

 
Dica 1: Apesar de ter tido o primeiro contato com a arte pela música, o gosto pela 

dança foi se sobressaindo. 

Dica 2: Começou a dar aulas de dança em uma sala no fundo de sua casa, para 

pessoas que se identificavam com a sua técnica ; 

Dica 3: Diretora, professora, apresentadora de TV. Durante infância e 

adolescência, frequenta aulas de piano, violão e acordeão, ministradas pela avó, diretora 

do Conservatório de Música na capital mato-grossense. Inicia os estudos de dança aos 19 

anos. Atuou também como deputada federal. 

❖ Carta 12: 



Sobre: Neide Garrido 

 
Dica 1: Em 1996, recebeu o título de cidadã campo-grandense. Em 98, a Medalha 

e Comenda do Mérito Artístico da Dança do Conselho Brasileiro da Dança órgão 

vinculado ao "Conseil International de La Danse" (UNESCO) e neste mesmo ano também 

foi escolhida como Delegada do Conselho Brasileiro da Dança representando o MS. 

Dica 2: Entre os espetáculos marcantes está a cerimônia de hasteamento da 

primeira bandeira de Mato Grosso do Sul em Brasília, logo depois da divisão do Estado. 

Dica 3: “ A dança faz parte da minha vida. Ela me move. E eu sei que eu vou 

dançar e ensinar dança, compartilhando, o que eu sei, pelo resto dos meus dias. Eu não 

sei fazer outra coisa, eu não consigo fazer outra coisa. Não consigo tirar férias da dança”. 

❖ Carta 13: 

 
Sobre: Rodolpho Leoni 

 

Dica 1: Largou o curso de educação artística na UFMS e foi para São Paulo estudar 

dança; 
 

Dica 2: Conheceu a técnica de Martha Graham e ficou apaixonado, não precisava 

pagar a escola de dança pois os homens eram bem-vindos de graça, já que eram raros na 

época. 

Dica 3: Nascido em Campo Grande, mas atualmente mora na Alemanha, dando 

aulas, coreografando e dirigindo sua Cia de dança que leva seu nome; 

❖ Carta 14: 

 
Sobre: Rosana Cintra 

 
Dica 1: Sua primeira professora foi sua irmã, que construiu em Campo Grande a 

primeira academia de balé; 

Dica 2: Vai a Itália como diretora da Ararazul Cia de Dança (UCDB), passando 

por Roma, Agrigento e Sícilia; 

Dica 3: “ A dança como arte representa a possibilidade de sublimação do ser 

humano, quando este se permite se expressar a partir de várias linguagens” 

❖ Carta 15: 



Sobre: Sandramaria Gonçalves Gomes 

 
Dica 1: Foram alunos dela Renata Leoni, Rodolpho Leoni, Edson Clair, entre 

outros que se tornaram destaques da cultura sul-mato-grossense no Brasil e exterior; 

Dica 2: Criou o grupo Garra em 1987 e seu grupo passou a frequentar o evento 

paulista MPB Dança; 

Dica 3: Fundou a primeira escola de dança do MS, o Centro Cultural Ballet Arte, 

em Campo Grande no ano de 1974. E também foi o primeiro grupo do estado a 

acompanhar uma orquestra ao vivo. 

❖ Carta 16: 

 
Sobre: Sarah Figueiró 

 
Dica 1: Passou a ser delegada da Associação Inter-Americana de Dança, que tem 

sede em Buenos Aires. Era ela quem fazia as cartas de referência para os grupos de Campo 

Grande participarem de eventos nacionais; 

Dica 2: Assumiu a presidência da Associação da Associação Sul Mato-Grossense 

de Dança em 1980, ajudando a dança a se desenvolver no estado, no qual ela acreditava 

ser uma terra de índio e de onça. 

Dica 3: Embora não fosse profissional da dança, a professora foi grande 

incentivadora dessa arte, produzindo por 14 anos o Festival Sul-mato-grossense de 

Dança, enquanto estava à frente da Associação. 

❖ Carta 17: 

 
Sobre: Sônia Rolon 

Dica 1: Durante muitos anos foi a única profissional de dança em Corumbá; 

Dica 2: Foi coordenadora artística da Mostra Corumbá – Santuário Ecológico da 

Dança desde 2000 e também Diretora artística do espetáculo Moinho in Concert e ex- 

presidente do Instituto Moinho Cultural. 

Dica 3: Coordena o grupo Fantasia, formado por participantes do Centro de 

Múltiplas Atividades e Convivência do idoso “Vovó Ziza”, de Campo Grande. Criado em 

2007, é formado por pessoas com idade superior a 60 anos que se apresentam integrando 

três belas artes: dança, teatro e canto. 



❖ Carta 18: 

 
Sobre: Suzana Leite 

 
Dica 1: Diretora dos grupos Imagens, Kerubins, Passin Colibri e Maktub, de seu 

espaço de dança, também atuou como voluntária na Igreja São João Bosco, ensinando 

balé para meninas carentes. 

Dica 2: Atuou por quase 40 anos dentro do Colégio Auxiliadora, sendo precursora 

do ensino da dança, de forma não-formal, dentro das escolas em Campo Grande/MS 

Dica 3: Por ter descendência árabe, é uma das primeiras professoras a dedicar-se 

ao ensino dessas danças, ajudando a fundar o Litani – Grupo árabe brasileiro de folclore 

e dança do ventre. 

         Dados que contém as Cartas de Curiosidades 

❖ Carta 1: 

 
Eventos que possuem destaque no MS: Festival Sul-mato-grossense de Dança; 

Dança Campo Grande; Semana Pra Dança; 

❖ Carta 2: 

 
Eventos que possuem destaque no MS: Mostra de Dança Corumbá; MS Street 

Dance Fest; Prêmio Onça Pintada; 

❖ Carta 3: 

 
Eventos que possuem destaque no MS: Festival Dança Três; Dancidades - Dança 

e Cidadania; Mostra Cerrado Abierto. 

❖ Carta 4: 

 
Dança Campo Grande: Uma das suas edições ocorreu no ano de 2013, sendo um 

evento realizado pela prefeitura Municipal de Campo Grande, organizado pela Fundação 

Municipal de Cultura. 

❖ Carta 5: 

 
O evento Dança Campo Grande tendo por finalidade: “a difusão dos trabalhos de 

artistas profissionais e amadores de cidade, buscando através dessa vivência, uma troca 

de experiência entre os artistas locais” 



❖ Carta 6: 

 
Na Semana Pra Dança foram apresentadas: oficinas, mostras, apresentações de 

dança, exibições de vídeos, debates e rodas de conversas para a integrar a população a 

essa arte. 

❖ Carta 7: 

 
A 11ª Edição da Semana Pra Dança aconteceu em vários pontos da cidade de 

Campo Grande em comemoração dos 40 anos do estado, ocorrido em 2017. 

❖ Carta 8: 

 

O Festival de dança Três incluiu diversas linguagens e expressões da dança com 

atividades, tais como: encontros, coreografias, debates, oficinas e a Mostra Aberta que 

contou com apresentações de grupos amadores de Mato Grosso do Sul (MS) e São Paulo 

(SP). 

❖ Carta 9: 

 

A Mostra Cerrado Aberto teve a sua 1ª edição em 2016. A Mostra Cerrado Aberto 

foi um encontro para aproximar as produções e profissionais da dança contemporânea dos 

estados que compõem o cerrado geográfico brasileiro e dos países fronteiriços, Paraguai 

e Bolívia. 

❖ Carta 10: 

 
O MS Street Dance Fest tem como objetivo fomentar a prática, o diálogo e a 

propagação das danças urbanas no estado. 

❖ Carta 11: 

 
Os participantes do MS Street Dance Fest contaram com oficinas, workshop 

teóricos e práticos performances e rodas de conversas. 

❖ Carta 12: 

 
O projeto Dancidades – dança e cidadania, busca incentivar a apreciação e difusão 

da dança, por meio de apresentações de espetáculos para grande público. 

❖ Carta 13: 



O Prêmio Onça Pintada surgiu em 2012 com apresentações de artistas convidados 

e renomados, abrangendo todos os gêneros da dança: Balé Clássico, Sapateado 

Americano, Jazz, Dança contemporânea, Danças Populares, Dança do Ventre entre 

outras. 

❖ Carta 14: 

 
Nas escolas públicas do estado existem projetos nos quais os alunos aprendem um 

ou mais estilo de dança. 

❖ Carta 15: 

 

No estado de Mato Grosso do Sul, observa-se uma vasta e rica cultura, na qual a 

dança se desenvolve por diversos segmentos e um deles seria o folclórico. 

❖ Carta 16: 

 
O grupo Camalote, compartilha de danças tradicionais da cultura popular regional, 

principalmente do Oeste brasileiro, das fronteiras com a Bolívia e com o Paraguai. 

❖ Carta 17: 

 
Foi lançado em 2008 pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul o livro 

Vozes da Dança, com objetivo de relatar de maneira simples a história da dança cênica 

de Mato Grosso do Sul. 

❖ Carta 18: 

 
O Projeto Dançar em 2011 levou ao palco a apresentação “Vinte e Cinco Anos de 

Ginga Cia de Dança”, 14° espetáculo do grupo. 

❖ Carta 19: 

 
O espetáculo “Vinte e Cinco Anos de Ginga Cia de Dança” apresentou uma 

sequência de coreografias capaz de conduzir o público por uma viagem ao longo da 

trajetória da companhia de dança mais antiga do Estado. 

❖ Carta 20: 

 
O Projeto Dançar foi criado em setembro de 1997, por uma parceria firmada entre 

a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundac, com a Ginga Cia de 

Dança. 



❖ Carta 21: 

 
O Projeto Dançar veio crescendo ano a ano e hoje atende gratuitamente cerca de 

300 crianças e adolescentes, de todas as regiões da Capital. 

❖ Carta 22: 

 
A Dançurbana se consolida como uma das companhias de danças urbanas de 

maior destaque no estado do Mato Grosso do Sul. 

❖ Carta 23: 

 
Nestes 33 anos, o grupo Embrujos de España realizou importantes espetáculos 

como o "Cante e Baile Flamenco", "El Amor Brujo", "Blanco y Negro". 

❖ Carta 24: 

 

Nestes 33 anos, o grupo Embrujos de España realizou importantes espetáculos 

como o "Embrujos de España 20 anos", "Embrujos de España 25 Anos". 

❖ Carta 25: 

 

Nestes 33 anos, o grupo Embrujos de España realizou importantes espetáculos 

como o "Sons y Sonidos" e “Embrujos de España 30 Anos” 

❖ Carta 26: 

 

O grupo Embrujos de España já se apresentou por duas vezes (1996 e 1997) no 

Festival Interdanza em Assunção, no Paraguai, e em alguns municípios de Mato Grosso 

do Sul. 

❖ Carta 27: 

 
Para celebrar seus 15 anos, a Cia Dançurbana, levou ao público de Campo Grande 

a apresentação gratuita de três espetáculos que marcaram a sua trajetória. “Poracê – O 

Outro de Nós, “Plagium?” e “De Passagem”. 

❖ Carta 28: 

 

Companhia de dança sul-mato-grossense Cia. do Mato, completa 20 anos e traz 

ao público releituras de coreografias que são marco em sua trajetória. Projeto envolve 

sete bailarinos, ensaiador, técnicos de som, produtora audiovisual destacando com isso, o 

papel de fomento econômico da dança e da cultura. 



❖ Carta 29: 

 
A Cia Dançurbana apresentou o seu famoso espetáculo ‘De Passagem’. A 

apresentação faz parte da celebração dos 15 anos da companhia e integra o projeto 

Manutenção Dançurbana. 

❖ Carta 30: 

 
Tendo como cenário um ônibus do transporte coletivo, ruas, calçadas e muros da 

capital, a Cia Dançurbana apresentou o seu famoso espetáculo ‘De Passagem’. 

❖ Carta 31: 

 

O Projeto Dançar em seu 14° espetáculo, faz homenagem às realizações estéticas 

da Ginga em mais de uma década em que atuou no cenário da dança em Mato Grosso do 

Sul. 

❖ Carta 32: 

 
O estado de Mato Grosso do Sul tem em torno de 38 danças típicas, algumas com 

raízes que remetem ainda ao Brasil colonial. 

❖ Carta 33: 

 
Grande parte das danças tradicionais vêm desde o Brasil colônia e foram se 

adaptando na região. A catira, por exemplo, foi trazida pelos jesuítas de Portugal e foi 

sendo adaptada entre os indígenas que se catequizavam. 

❖ Carta 34: 

 
As danças de fronteira, principalmente as polcas, os chamamés e as guarânias, 

eram danças dos salões da nobreza na Espanha e foram trazidas para essa região que era 

território espanhol até o tratado de Madri [1750]. 

❖ Carta 35: 

 
Marlei Sigrist, mapeou em torno de 38 danças típicas de Mato Grosso do Sul e 

catalogou cada manifestação e o seu repertório no livro que publicou sobre o assunto. 

❖ Carta 36: 



Entre as danças típicas de Mato Grosso do Sul estão: Siriri, Caranguejo, Catira, 

Engenho de Maromba, Engenho Novo, Polcas e Chamamé, Cirandinha ou Sarandi 

Revirão, Quadrilha, Cururu, Chupim e Xote. 

❖ Carta 37: 

 
Existem ainda no MS as manifestações sobre lendas da região, festas religiosas, a 

brincadeira do “toro candil” e as fronteiriças, como a Anderuay e a Chovena (que vêm de 

influências bolivianas). 

❖ Carta 38 

 
Chico Neller tem seu processo criativo está relacionado em primeiro lugar com o 

sentido da visão. 

❖ Carta 39 

 
Dedicou-se também a fomentar a dança por meio de um projeto social que 

funcionou por mais de 15 anos. (Projeto Dançar) 

❖ Carta 40 

 

Marcia Rolon Teve experiência em competir em diversos festivais de dança 

representando a Ginga Companhia de Dança; 

❖ Carta 41 

 
Neide Garrido idealizadora do projeto Prêmio Onça Pintada da Dança 

 
❖ Carta 42 

 
Gisela Dória, Flavia Abreu, Maria Helena Pettengill e Chico Neller são 

profissionais que fizeram parte de sua formação profissional no estúdio de Neide Garrido. 

❖ Carta 43 

 
Sarah Figueiró é filha de imigrantes sírio-libaneses, era professora de Educação 

Artística. 

❖ Carta 44 

 
Suzana Leite Seus grupos já representaram o Brasil em outros países, inclusive na 

Gimynaestrada, na Suíça e na Alemanha. 



❖ Carta 45 

 
Marcos Mattos é integrante do MoviMente Fórum de Artistas de Campo Grande, 

membro da Câmara Setorial de Dança de Campo Grande, diretor e coreógrafo da Cia. 

Dançurbana e do Grupo Expressão de Rua. 

❖ Carta 46 

 
Desde 2002 Marcos Mattos atua, profissionalmente, na área de dança como 

bailarino, performer, coreógrafo, diretor, pesquisador e intérprete. 

❖ Carta 47 

 

Marcos Mattos é professor de dança de rua há dez anos, ministra aulas em escolas 

públicas, pontos de cultura, encontros e universidades. 

❖ Carta 48 

 
Contemplado com o Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna 2015, o 

espetáculo Poracê, da Cia Dançurbana 

❖ Carta 49 

 

Renata Leoni é uma das integrantes e fundadoras do MoviMente. 

 
❖ Carta 50 

 
A primeira reunião do Movimento do 1% para a Cultura em Campo Grande, foi 

em de 2012 quinta-feira, dia 9 de fevereiro, às 18h, na Casa da Cultura Colaborativa. 

❖ Carta 51 

 

O movimento do 1% não é sobre "mais dinheiro para os artistas". A classe artística 

vem amadurecendo sobre a importância do investimento na cultura de forma ampla e 

temos que continuar batendo nessa tecla 

❖ Carta 52 

 

Renata Leoni, produtora cultural, co-diretora da Ginga Companhia de Dança, 

integrante do Coletivo Corpomancia e, especialista em dança (cursei entre 2008 e 2010 a 

Pós Graduação em Dança da UCDB). 

❖ Carta 53 



Os centros de tradição gaúchas espalhados em todo Estado, geralmente oferecem 

aulas de suas danças, criando seus grupos internos e apresentando-se em diversas cidades. 

❖ Carta 54 

 
As danças árabes também são de grande importância para a cultura do MS. Grupos 

como Litani, Hana Aysha Danças Árabes, Nidal Abdul e o Studio Isa Yasmin têm 

influenciado e transmitido a dança árabe no estado. 

❖ Carta 55 

 

Mato Grosso do Sul é o terceiro estado brasileiro com maior concentração de 

descendentes de japoneses, atrás apenas de São Paulo e do Paraná. Essa influência trouxe 

ao Estado um toque oriental, como a dança Yosakoi Soran, praticada pelo grupo campo- 

grandense Seishun. 

❖ Carta 56 

 

O Grupo Camalote de Danças Folclóricas, que surgiu como grupo independente 

no ano de 2003 com objetivo de valorizar e difundir as danças típicas, e folclóricas do 

Mato Grosso do Sul. 

❖ Carta 57 

 
O CTG Querência da Saudade, de Ponta Porã, disputou mais uma edição do 

FEGAMS (Festival Sul-mato-grossense de Folclore e Tradição) e sagrou-se campeão do 

FEGAMS de Maracaju em 2016. 

❖ Carta 58 

 
O grupo de dança folclórico boliviano Tikay, cujo nome significa "o florescer da 

linguagem artística" expressa a cultura boliviana em sua riqueza e diversidade. Desde 

2009, o grupo Tikay coordena as atividades que se desenvolvem na Praça Bolívia em 

Campo Grande no segundo domingo do mês. 

❖ Carta 59 

 
O espetáculo intitulado "A Dança que o Estado Dança" apresentam-se o grupo do 

interior do Estado estarão presentes a “Cia de Catira”, de Aparecida do Taboado; o projeto 

cultural “Touro Bandido e Touro Encantado”, de Porto Murtinho; “Oficina de Dança”, 

da Fundação de Cultura de Corumbá e “CTG Querência da Saudade”, de Ponta Porã. 



❖ Carta 60 

 
O Rancho Folclórico Tradições Portuguesas é um grupo que existe para preservar 

e difundir os valores, a arte e a cultura de Portugal por meio da dança e da música. Seu 

repertório inclui vários ritmos do folclore lusitano, com viras, chulas, rusgas, músicas 

tradicionais, romarias, canções de trabalho e de lazer dos povos campesinos, que se 

reuniam para festejar a boa colheita, para realizar ritos religiosos ou simplesmente 

celebrar a vida com a família e com os amigos. 

❖ Carta 61 

 
A Companhia de Catira do município de Aparecida do Taboado se apresentou 

neste domingo, 25 de março, na 38º Festa do Milho Verde na cidade paulista de 

Piracicaba. 

❖ Carta 62 

 
O Grupo de Danças Folclóricas Tchecas e Eslovacas Klenot tem como objetivo 

manter as tradições dos povos que hoje compõem a República Tcheca e a Eslováquia. A 

cultura trazida pelo fundador da cidade de Batayporã, Jan Antonin Bata, e pelos 

imigrantes da antiga Tchecoslováquia ainda é muito presente no município. Com a dança 

é possível a integração cultural e a celebração da arte. 

❖ Carta 63 

 
Para comemorar o seu 10º Aniversário, o grupo de taiko (tambores japoneses) 

Ryukyu Koku Matsuri Daiko Brasília está preparando um grande show comemorativo: o 

espetáculo “YUIMARU - UM LAÇO INFINITO”. O evento faz parte do Ciclo de Cultura 

Japonesa 2016, promovido pela Embaixada do Japão. 

❖ Carta 64 

Você não encontrou uma curiosidade. Que triste! 

Volte 5 casas 

❖ Carta 65 

Você não encontrou uma curiosidade. Que triste! 

Volte 3 casas 
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