
 

 
 
 
O jogo tem como objetivo homenagear de forma divertida e descontraída as 
grandes figuras femininas que fizeram história através do seu trabalho, técnica 
e apresentações artísticas. Além de testar o conhecimento dos jogadores sobre 
o assunto e trazer informações sobre a vida e o processo criativo de cada uma 
das mulheres apresentadas nas cartas. 
 
Faixa etária: 
De 10 a 40 anos. 
 
Objetivo do jogo:  
Conseguir descobrir qual figura feminina é representada na carta através das 
dicas e ajudas que forem sorteadas através do dado. Quem conseguir acertar o 
nome mais vezes, e assim, obter mais pontos, ganha o jogo.  
 
Regras do jogo:  
1- É importante que o jogador feche os olhos na hora de ter a carta posicionada 
na testa pelo seu oponente para que não veja o nome da figura representada. 
2- A carta Ajuda e a Carta Figura Feminina devem ser pegas juntas e com a 
mesma figura feminina em ambas. 
3- Ao pegar a Carta Ajuda é inadmissível que o jogador que não está tentando 
adivinhar observe as outras cartas, já que segundo o andamento do jogo, ele 
também irá tentar adivinhar a figura feminina na próxima rodada. 
4- É necessário que sempre seja jogado em duplas. 
 5- Caso a característica sorteada através do dado seja a Dica: o jogador da 
rodada (jogador que tenta desvendar a carta), pode fazer uma pergunta da sua 
escolha que o ajude a descobrir o nome da figura representada na carta e o 
oponente terá que responder tendo o direito de pesquisar na internet ou em qual 
fonte preferir, caso não saiba a resposta da pergunta, lembrando que é proibido 
perguntar diretamente qual o nome da figurinha feminina. 
6- O dado pode ser jogado somente até 3 vezes. 
7-Vencerá somente o jogador que acumular mais pontos e em caso de empate 
é permitido ser realizado uma rodada para desempate entre os jogadores 
participantes. 



8- O Bônus atrás da Carta Figura Feminina na Dança, não vale ponto algum no 
jogo. 
9- O jogo contém Cartas de Figuras Femininas na Dança e Cartas Ajuda sobre 
cada nome representado no jogo, ambas as cartas na montagem do jogo devem 
ser separadas das demais e anexadas, para serem pegas juntas por nome de 
cada figura feminina (exemplo: Carta Figura Feminina “Isadora Duncan” e Carta 
Ajuda “Isadora Duncan”), o jogador pode prender as duas cartas sobre de cada 
figura feminina por um elástico, clipes, um mini prendedor, fita ou por um utensílio 
de sua preferência.  
 
Como jogar: 
O jogo é realizado entre duas pessoas, começa com o jogador 1 pegando 
alguma carta de uma das figuras femininas na dança, e pede para que o jogador 
2 feche os olhos. O jogador 1 coloca e segura a carta na testa de seu oponente. 
Juntamente com a carta figura feminina na dança, está a carta Ajuda que nesse 
momento deve ser separada da carta contendo o nome a ser desvendado e ficar 
com o jogador 1, através dela ele poderá responder as características sorteadas 
pelo dado por seu adversário.  
 
Todas as cartas já estão em seus lugares? Se sim, o jogador 2 pode abrir os 
olhos e segurar a carta já posicionada em sua testa. 
 
Em seguida, é necessário utilizar o dado, ele irá determinar quais os elementos 
da carta Ajuda serão sorteados e auxiliarão na resposta de cada rodada. O dado 
pode ser jogado até 3 vezes, porém o jogador pode ganhar mais pontos se 
decidir dar sua resposta antes de ouvir as 3 características, se o jogador 
responder após ouvir 1 elemento de ajuda: ganha 3 pontos; após ouvir 2 
elementos: ganha 2 pontos e se escolher responder somente depois das 3 
características respondidas: ganha 1 ponto. Em cada rodada o jogador só terá 
uma chance de resposta e em caso de erros ele não ganhará pontos e a rodada 
termina. No verso da carta com os nomes haverá um “bônus” que contém fatos 
e feitos da vida de cada uma das dançarinas. Depois da rodada do primeiro 
jogador, as posições serão invertidas onde ocorre o mesmo processo a ser 
seguido pelo próximo jogador e assim sucessivamente, até que as 10 rodadas 
sejam realizadas e tenhamos um vencedor. 
 
 
Contém nesse jogo:  
- 01 dado. 
- 10 cartas com diferentes nomes de figuras femininas na Dança. 
- 10 cartas com 6 elementos de ajuda. 
 
 
   
Elementos (detalhados) 
 
1- Dado: O dado vem com 6 elementos de ajuda, sendo sorteados até 3 desses 
elementos para auxiliar na descoberta da figura feminina. 
 



2- Cartas Figuras Femininas na Dança: 10 cartas, com nomes de figuras 
femininas na Dança. São elas: 
 

• Isadora Duncan  
• Nora Esteves 
• Renée Gumiel 
• Maria Pía Finócchio 
• Eva Schul 
• Loie Fuller  
• Mercedes Baptista 
• Trisha Brown 
• Pina Bausch 
• Luz Del Fuego 

 
- Bônus: O bônus é uma forma de além de jogar, o participante ter a experiência 
de conhecer um pouco mais sobre a figura feminina que está em tal rodada do 
jogo, assim, a partir do momento que o mesmo fazer seu último ou único chute 
(como consta nas regras do jogo), ele poderá pegar a carta “figura feminina na 
dança” e virá-la para ler uma pequena biografia sobre a figura feminina. 

• O bônus não vale pontuação, é somente uma forma de conectividade e 
conhecimento maior de tal figura feminina. 

 
 
4- Carta Ajuda: haverá 10 cartas Ajuda, a carta tem como objetivo auxiliar na 
construção da resposta da pergunta inicial do jogo: Quem sou eu? 
Elementos:  

• Curiosidade: neste elemento, é apresentado alguma curiosidade, seja ela 
estranha, curiosa, divertida, engraçada ou misteriosa que cause surpresa 
ou reflexão. 

• Tempo de vida: Quantos anos a figura feminina viveu, caso a mesma 
permaneça viva é citado sua idade atual. 

• Marco: Neste elemento é apresentado as criações ou marcos que a figura 
feminina deixou para à dança, teatro, cinema ou história. 

• Técnica/Método: Neste elemento é apresentado as características da 
dança dessa figura feminina: criação coreográfica, método de estudo, 
técnica de dança ou outros. 

• Causa: Neste elemento mostramos as causas que a figura feminina lutou 
e colocou em pauta durante sua trajetória. 

• Dica: A Dica é uma forma de ajuda, onde o jogador tem direito e liberdade 
para fazer qualquer pergunta que queira saber sobre a figura feminina 
sorteada para auxiliar na melhor resposta, seja criativo! (mais detalhes no 
tópico 5 de: Regras do jogo) 

 
4- O Dado: O dado tem 1 elemento da carta Ajuda, em cada lado. 
 

• Joga o dado no máximo 3 vezes. 
• Podendo falar sua resposta antes das 3 jogadas acabarem (como consta 

em: Como jogar). 
 

 



Instruções:  
 
É necessário imprimir as páginas abaixo para montar as figuras do jogo, logo 
após, com uma tesoura em mãos recorte as figuras do dado e das cartas 
disponibilizadas dentro das páginas, siga o desenho das figuras ao recortar para 
que não falte nenhuma informação na carta ou componente do dado. Após 
recortar a figura do dado é necessário colar cada um dos lados para que se torne 
um dado físico, também é preciso dobrar a Carta Figura Feminina na marcação   
que fica entre a figura e o texto, para que o bônus fique posicionado no verso da 
carta, e em seguida junte a Carta Figura Feminina e a Carta Ajuda que contém 
os mesmos nomes, após seguir esse passo a passo fique à vontade para 
começar a jogar e se divertir. 
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