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Chegou mais uma edição da LigaNews para você
aproveitar a-gosto! xD

Estamos até agora inebriadas e profundamente
gratas pela grande festa que foi o primeiro
aniversário da Liga, inaugurando o Dia da Mulher
Tabuleirista para celebrar e lembrar as tabuleiristas
de todo o Brasil.

EDITORIAL
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TABULEIRISTA!!
ALÔ,



Bem, nem tudo é festa: nossa jornada 
é feita de muita luta! Mas sabemos que, 
juntas, somos capazes de virar qualquer jogo, 
rumo a uma sociedade mais justa e a uma realidade
mais fértil, mais feliz.

Você é parte essencial de uma rede que segue se
expandindo todos os dias, movida pela inspiração 
de cada tabuleirista que veio antes de nós, e fazendo
sempre novas jogadas para inspirar as muitas 
que estão vindo aí!

E POR ISSO, A LIGA CRESCEE POR ISSO, A LIGA CRESCE
FORTE COM VOCÊ, LIGADA!FORTE COM VOCÊ, LIGADA!
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EDITORIAL

Nas próximas páginas você encontra
o Especial “Por elas terem ido, eu fui
também”, que comenta a História e
importância do Dia da Mulher Negra
Latinoamericana e Caribenha,
enfatizando o impacto empoderador
da união entre mulheres negras. 
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EDITORIAL

Um abraço,

Esta edição também comenta a nova 
etapa do Edital Ligadas na Meeple, para você
se preparar, apresenta a iniciativa de Vanessa
Piasa para apaixonadas por jogos vestirem a
camisa do hobby, e relata como foi entrevistar
Elizabeth Hargrave!

Para completar, aproveite o Manual Zodiacal 
da Tabuleirista leonina, passeie com as Sereias 
em “Jogos Daqui” e aproveite a “Jogada
Lúdica” do mês.

BOA LEITURA!BOA LEITURA!



por Nanda Sales

ESPECIAL

Mulheres Tabuleiristas

“POR ELAS TEREM
IDO, EU FUI TAMBÉM”
Texto em homenagem às mulheres negras
latino-americanas e caribenhas, celebradas
internacionalmente no dia 25 de julho
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Dia 25 de julho é o Dia da Mulher Negra
Latino-americana e Caribenha! A data
surgiu para dar mais luz a questões 
raciais frequentemente esquecidas quando 
falamos da luta das mulheres, e também
para expandir e fortalecer organizações 
de mulheres negras, visando enfrentar o
racismo, sexismo, discriminação e outras
desigualdades raciais e sociais.

Em 1992, na República Dominicana, 
houve um encontro de mulheres 
Afro-latinas-americanas e Afro-caribenhas,
que estabeleceram esta data para protestar
contra as desigualdades e lutar pelo 
bem-viver das mulheres negras através de
marchas, danças e manifestações artísticas.
No Brasil, a data é uma comemoração
nacional e também celebra e homenageia 
a líder Tereza de Benguela, a rainha 
do Quilombo Quariterê, do século XVIII, 
que representa a luta e a resistência 
do povo negro.

ESPECIAL
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ESPECIAL
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Quando fui convidada para escrever sobre esta data, já
sabia que seria particularmente desafiador. Diria que é
principalmente pelo fato de que, ao falar sobre isso,
inevitavelmente paro para pensar e me reconectar
com as minhas próprias vivências enquanto mulher
negra, duplo marcador identitário que me rendeu e
segue rendendo muitos desafios e dores. 

Sei que não há palavra no mundo capaz de traduzir
como é viver com tudo isso, re-existindo, dia após dia,
sendo uma mulher negra. É o tipo de coisa que vive
nos sorrisos e olhares de cumplicidade trocados
quando cruzamos na rua; no gesto discreto 
(ou enfático!) de Wakanda que damos ao nos
esbarrar em uma festa; no alívio ao encontrar outra
como nós na mesma sala; na conexão instantânea e,
principalmente, na rede infinita e potente de respeito
e afeto que se desenha ao nos reconhecermos e 
nos vermos. É algo inexplicável e que tem um poder
surreal de inspiração, pertencimento e acolhimento.
E é sobre isso que esta data também quer falar.

AINDA É RARO OLHARAINDA É RARO OLHAR
PARA OS LADOS E ME VERPARA OS LADOS E ME VER
SENDO REPRESENTADA.SENDO REPRESENTADA.



ESPECIAL
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Apesar de amar ver mulheres cada vez mais sendo
protagonistas, meu olho brilha mesmo, e meu
coração bate mais forte, quando vejo mulheres
negras no destaque. Para tentar explicar o quanto
isso significa para mim, resolvi trazer aqui um trecho
de uma entrevista que participei recentemente e na
qual respondi uma pergunta para falar sobre uma
mulher que me inspira.

No fim das contas, foi como disse na entrevista: 
é ver mulheres negras como a Starla que me dá
forças para seguir também, que me faz ter coragem
de falar, escrever e lutar pelo que acredito, de
simplesmente ser e, principalmente, ser vista.



ESPECIAL
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Foi por causa de outras mulheres negras que vieram
antes de mim e que tiveram coragem de ir, que sigo
também. Então, só queria mesmo agradecer a todas
as minhas irmãs, as que vieram antes de mim, as
que me inspiram, as que ainda não conheço, as que
ainda estão por vir. 

Quero agradecer imensamente a todas vocês,
mulheres negras, por todas as vezes em que vocês
se movimentaram, re-existiram, e seguiram. Eu vejo
vocês, honro vocês e desejo com todo meu amor 
e afeto que vocês continuem lutando pelos seus
direitos e cuidando dos seus bem viveres.

ESTAMOS JUNTAS,ESTAMOS JUNTAS,
NA DOR E NO AMOR.NA DOR E NO AMOR.
SIGAMOS!SIGAMOS!



por Monique Garcez

EVENTO

Mulheres Tabuleiristas

MUITASMUITAS
CELEBRAÇÕES
E EMOÇÕES NO
DIA DA MULHERDIA DA MULHERDIA DA MULHER
TABULEIRISTATABULEIRISTATABULEIRISTA
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Dia 31 de julho agora está marcado em nosso
calendário como Dia da Mulher Tabuleirista. A data
veio para exaltar ainda mais as mulheres que fazem
dos jogos de tabuleiro seu hobby, profissão e também
conteúdo de divulgação. Para celebrar, realizamos um
super evento, com a participação de várias mulheres,
desde as pioneiras às recém chegadas.

O Dia da Mulher Tabuleirista se desenvolveu a partir
de uma série de lives exibidas no YouTube.
Conversamos com mulheres que foram pioneiras no
mundo dos jogos, trabalhadoras autônomas que
transformaram seu amor pelo hobby em profissão,
empreendedoras que se dedicam em expandir a
comunidade através do mercado editorial, de
publicação de jogos e de venda e aluguel, além de
jogadoras que resolveram se 
entregar à pintura de miniaturas 
e criação de inserts e itens que 
tornam as jogatinas mais imersivas 
e práticas, respectivamente.
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EVENTO

AO TODO, FORAMAO TODO, FORAM
12 CONVIDADAS.12 CONVIDADAS.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdT2tNvMf9vgT7qz-c4rst1XxsKGG4m9A


Live Pioneirismo no Hobby

Live Empreender em diálogos com
diferentes públicos

Live de celebração de um ano da Liga
Painel Faça você mesma: dicas de DIY

e pintura de miniatura

Painel Profissional Autônoma:
transformando amor pelo hobby

em profissão
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EVENTO

Todas com relatos e histórias marcantes, além de
muita experiência para contar. Nossa ideia era criar
um espaço acolhedor e descontraído, para que
ficassem mais à vontade e imaginassem estar
sentadas em uma mesa juntas, interagindo entre si.
Por isso, montamos um roteiro no qual elas eram as
protagonistas e nós, da Liga, as mediadoras. 



EVENTO

Elas tiveram a liberdade de lançar perguntas umas
às outras e de expor suas opiniões, além de falarem
de seus processos criativos. E para fechar com
descontração, criamos uma rodada de perguntas 
e respostas rápidas, com temas dos mais variados
(desde jogos até curiosidades sobre suas vidas),
rendendo até algumas lágrimas de emoção.

Ficamos todas muito à vontade e, verdade seja
dita, precisávamos de mais tempo para conversar.
Porém, já ficamos muito satisfeitas por reunirmos
mulheres tabuleiristas incríveis e que fortalecem
cada vez mais o mundo dos jogos. Sabemos que
não seria possível convidar todas que queríamos,
mas não pretendemos parar. 
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Que venham muito mais
celebrações como esta e
que o Dia da Mulher
Tabuleirista faça cada vez
mais barulho em nossa
cena nacional e, quem
sabe, internacional. 



POR UM SONHO!
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Quando estávamos para lançar o Edital Ligadas na
Meeple, pensei que seria simplesmente fenomenal 
se contássemos com o apoio de tabuleiristas de peso,
que pudessem fortalecer nossa voz e ampliar seu
alcance. O primeiro nome que veio à mente foi óbvio:
Elizabeth Hargrave. Já pensou? A Hargrave twittando
sobre a Liga, por exemplo? Seria um sonho…!

LIGADAS

por Bacolou

BATE PAPO

Como foi entrevistar uma das maiores designers
de jogos do planeta Terra

http://meeplebr.com/ligadas/
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Mais uma vez, era só uma ideia - como o Edital e,
bem, a própria Liga! Mas, assim como essas outras
maluquices, a ideia de ligar Hargrave a nós e às
tabuleiristas de todo o Brasil era empolgante
demais para não pôr em prática! Propus à Dri
(nossa querida Adrilhama, que integrava a
organização da Liga), nossa poliglota e acadêmica,
que escrevesse uma mensagem a Elizabeth. 
Ela escreveu, com a doçura e o inglês impecáveis
que só ela tem. No entanto, a mensagem acabou
ficando guardada ali, na caixinha. E, infelizmente,
na correria, o tempo passou.

A primeira etapa do Edital correu, mas a vontade
seguiu. E então fui bater com a cara-de-pau na
porta eletrônica de Hargrave, levando um pouco
da mensagem da Dri, outro pouco inventando
moda ali, na hora, com meu inglês capenga e o
Google Tradutor. Mandei o alô. Quem sabe? 

Direta e animada, ela logo marcou a data para
conversarmos por vídeo. Recebeu-me com um
sorriso largo e, ao mesmo tempo, tímido. 

BATE PAPO

...E, ENTÃO, VEIO O SIM!...E, ENTÃO, VEIO O SIM!
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Falamos de jogos, de mulheridade tabuleirista, da
trajetória dela e minha vida no Brasil, a pandemia,
as descobertas, o futuro... Mas o mais bonito disso
tudo: voos. 

A autora do encantador Wingspan é uma mulher
que sonha, como nós. E resolveu que jogos eram
bons demais para ficarem falando só de
colonização, fazenda e exploração espacial. 
“Eu sou uma green geek”, disse. Adora temas que
mostram a potência da flora e da fauna. E por que,
então, não pôr esses assuntos em jogo? 
Fez e não foi fácil - mas voou. 

Voando, resolveu agora 
que mulheres que criam 
e desenvolvem jogos são
boas demais para ficarem
invisíveis, não-reconhecidas.
Sonhou fomentar uma rede,
conhecendo, divulgando e
fortalecendo mulheres de
todo o mundo.

BATE PAPO

Criaturas que voam são o tema de seus
dois mais conhecidos jogos. Já notou?
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E pudera: fez “a grande lista”, como ela chama, de
designers de cada continente, inspirando a todas nós
e traçando um caminho que passa, a partir disso, a ser
possível para muitas mais.

Elizabeth se alegrou com nosso convite para vir ao
Brasil. De avião, nunca veio - por enquanto. Mas pude
sentir o calor de sua presença quando ela disse: 

Este encontro incrível estará amanhã (21), 
na íntegra, no canal da Liga no YouTube.
Para ficar ligada desde o primeiro momento,
você pode se inscrever agora mesmo e
acionar o “sininho” de notificações do canal. 

Essa é uma conversa para todas, e será um
prazer imenso ter você participando. 

BATE PAPO

OBRIGADA PELO QUEOBRIGADA PELO QUE
VOCÊS ESTÃO FAZENDO.VOCÊS ESTÃO FAZENDO.

https://www.youtube.com/channel/UCzjMEhQ_TVj0utOde5vaojA


Imagine-se vestindo camisetas que trazem como
estampas os jogos mais conhecidos do hobby. 
Pois é, isso é realidade graças a iniciativa de Vanessa
Piasa. A empresária, dona da Lends Club de Porto
Alegre, teve a ideia de investir nas “brusinhas”, mas
de forma bem artística. Para isso, ela convidou a
designer Quétsia Hossein, que desenvolveu artes
que mesclam jogos como Carcassonne, Catan,
Wingspan, Azul e Ticket to Ride.

DE MULHER PRA MULHER
Para além dos traços artísticos de uma mulher, 
e da revisão, briefing e comercialização serem
realizados por Vanessa, as camisas também
destacam o trabalho de mais uma tabuleirista:
Elizabeth Hargrave. A empresária conta que fez
questão de homenagear a designer de jogos que 
é consagrada internacionalmente.

VESTINDO LITERALMENTE
A CAMISA DOS JOGOS
por Monique Garcez

https://www.instagram.com/ne.piasa/
https://www.instagram.com/kitquets/


“A camiseta é completamente de autoria de
mulheres. A Quétsia é uma artista que admiro muito.
Ela tem 23 anos, é formada em designer gráfico e é
uma ilustradora de mão cheia. Sou encantada pelas
suas artes e a acompanho há algum tempo. Inclusive
em nosso site fizemos questão de colocar sua foto e
também uma pequena biografia falando sobre o
processo de criação das estampas”, contou Vanessa.

ESTAMPAS
Com a ideia de fugir de
estampas tradicionais,
Vanessa conta que queria
trazer nas camisetas algo
que tivesse uma ligação
profunda do hobby com 
os jogos de tabuleiro. Ela
acredita que havia essa
carência no mercado, e quis
produzir modelos bonitos 
e que despertassem a
curiosidade de quem visse
outras pessoas vestindo.



“A ideia das estampas foi justamente homenagear
alguns jogos que nós gostamos muito e que
sabemos que agradam muitas pessoas ao redor do
Brasil. Além disso, a proposta é que tudo fosse feito
de uma maneira original”, destacou Vanessa.

VENDA
A venda das camisetas é feita de forma online,
através deste site. “Pessoas do Brasil inteiro podem
comprar e receber a camiseta em suas casas, além
de vestirem os seus jogos favoritos com uma arte
diferentona, moderna e bonita”, disse Piasa.

E para as leitoras da Liga há um cupom
especial de 5% de desconto, válido até 
16 de setembro de 2021. Para usar, é só
digitar SouMulherTabuleirista na hora
de efetuar o pagamento. 

https://loja.lends.com.br/camisetas-jogos-de-tabuleiro


“A produção das camisetas é um passo muito
importante pra mim. Significa também um
amadurecimento da empresa. Cada vez que a
gente consegue cumprir o propósito de relembrar
que todos jogam, fico muito feliz. E sinto que as
camisetas estão alinhadas com isso. É um salto 
de fé dentro de algo que acredito e que vai
ampliar o nosso alcance. Estou louca pra ver as
pessoas usando e faço muita questão de distribuir
esse projeto para todos os lugares que eu puder
alcançar”, finalizou Vanessa.

Para saber mais sobre 
o trabalho de Vanessa
com a Lends Club, além
de outros projetos que
protagoniza, confira a
nossa lista no site!

https://mulherestabuleiristas.com/tabuleiristas-e-suas-jogadas/


O Edital Ligadas na Meeple é uma longa e linda
jornada. Cada participante nos acompanhou
por intensos 4 meses de Etapa Preparatória,
estudando, discutindo e desenvolvendo com
muita inspiração seu projeto individual ou feito
com aquela equipe dos sonhos. Agora é hora de
uma nova fase: o momento em que finalmente
estamos conhecendo cada detalhe dos
materiais enviados pelas tabuleiristas inscritas.
Quanta inspiração! 

São, ao todo, 14 protótipos criados e produzidos
por mulheres diversas, e a criatividade foi longe:
os temas e as propostas estão super variados, as
ideias estão cheias de paixão no papel e nossa
equipe, junto à da editora Meeple BR, vêm
discutindo dia após dia como tomar decisões
nada fáceis...

LIGADAS NA MEEPLE
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CARTAS NA MESA!
Conhecendo os protótipos das inscritas no Edital

por Bacolou

http://meeplebr.com/ligadas/
http://meeplebr.com/ligadas/
http://meeplebr.com/


Nas últimas semanas, as autoras de cada
projeto receberam via e-mail um relatório de
retorno personalizado e exclusivo, com
comentários e sugestões de aprimoramento
elaborados por uma banca completa de
integrantes da parceria Liga+Meeple. Nesta
Etapa de Avaliação, estão sendo considerados
os critérios: cumprimento dos pré-requisitos
indicados no Edital; qualidade da comunicação
e clareza em relação à proposta do jogo;
qualidade do desenvolvimento das regras do
jogo e originalidade mecânica e temática.

LIGADAS NA MEEPLE

Mulheres Tabuleiristas

Na Meeple BR, a
equipe até imprimiu os
protótipos para testar!
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Uma vez enviados os relatórios de retorno, 
as participantes inscritas estão tendo a
oportunidade de apresentar seus projetos em
sessões de Pitch, um momento em que se fala
a respeito de seu produto em desenvolvimento
para uma banca avaliadora, apontando seus
principais pontos de destaque. Uma
preparação ainda melhor para fazer o Pitch
envolve ler atentamente o relatório de retorno
e aproveitar para planejar as melhores
respostas a cada um dos aspectos apontados,
buscando reforçar as qualidades mais notadas
pela banca no projeto, e/ou de oferecer
soluções aos pontos a melhorar indicados. 
Tem tudo para ser o momento de brilhar!

Agora, estamos nos aproximando da etapa
mais esperada desta jornada: revelar um título
que será publicado pela editora Meeple BR
com o inédito selo da Liga Brasileira de
Mulheres Tabuleiristas! Em breve, teremos
novidades quentíssimas! ;)

LIGADAS NA MEEPLE
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ESTAMOS TORCENDO POR VOCÊ.ESTAMOS TORCENDO POR VOCÊ.   



É hora de mergulhar nos 7 mares e conhecer Sereias,
jogo de Sabrina do Valle e Jorge Luís Rocha. Ele é
ambientado na Costa do Sol e conta a história destes
seres mitológicos que fazem parte do imaginário e da
infância de todos. 

Neste jogo, o canto é a principal
arma. As sereias têm o intuito de
atrair navegantes, com suas
lindas vozes, e assim colecionar
o maior número possível de
chapéus de marinheiros. Mas
por quê estes objetos? Pois eles
significam níveis de prestígio.

Porém não é tão fácil assim vencer o jogo, pois existem
sempre caçadores à espreita e é preciso muita
artimanha para se desvencilhar destes personagens.

UM CANTO DE DIVERSIDADE:
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SEREIAS E SEU PODER DE ATRAÇÃO

por Monique Garcez

JOGOS DAQUI



Para quem curte mecânicas como ‘toma essa’,
‘gestão de mão’ e ‘coleção de componentes’,
Sereias é uma boa pedida. Este é um jogo de
cartas financiado coletivamente em 2019 e que
segue disponível para venda. Além disso, é familiar
e instiga a geração de estratégias que atraem
todos os tipos de jogadoras: das recém-chegadas
no hobby às mais experientes. 
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JOGOS DAQUI



DIVERSIDADE
Nas artes de Sereias, diversidade 
é a palavra de ordem. As ilustrações 
presentes nas cartas e na caixa do jogo trazem
representações de sereias com diferentes corpos e
cores de pele. Além disso, as personagens não são
sexualizadas. Pontos extremamente positivos!

Outro destaque é que as ilustrações e o design
foram feitos por duas mulheres: Mariana Livraes e
Jessica Lang, respectivamente. Nem preciso dizer
que este foi mais um fator que super me cativou. ❤ 

Certamente este é um jogo nacional 
que merece indicação e que vale estar 
em nossas mesas de jogatinas. 
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JOGOS DAQUI



MANUAL ZODIACAL

DA TABULEIRISTA LEONINA

por Nanda Sales



Foram meses e meses de preparação de palco para
que a belíssima e poderosíssima tabuleirista Leonina
chegasse chegando para fechar com muito estilo
este ano de manuais zodiacais. As luzes estão acesas,
o palco está montado e estamos te esperando,
mulher potente. 

A tabuleirista leonina é daquelas que vai: rir mais
alto nos jogos festivos, querer ganhar a todo custo,
ter orgulho de cada jogada que fizer, querer
escolher o jogo da vez sempre e que vai conseguir
jogar sem saber as regras direito, acreditando
fielmente que vai dar tudo certo no final, e que vai
lutar e conquistar sua tão desejada vitória. 

MANUAL ZODIACAL
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A PASSARELA É TODA SUA!



Essa mulher é porreta, determinada e extremamente
criativa. É daquelas tabuleiristas que vai pirar na
versão deluxe de todos os jogos, mesmo aqueles que
nem conhece, só porque é de-luxo, né, benhê! 

Talvez gaste até dinheiro que nem tenha para ter
alguma versão mega-ultra-blaster exclusiva de um
jogo. E muito provavelmente vai curtir imensamente
melhorar a qualidade dos componentes, afinal que
negócio é esse de ter moeda de papelão se pode ser
de metal? Tudo pela experiência do jogo - e pelo
glamour também, não vamos negar! E ela vai cuidar
dos jogos como se fossem uma parte externa dela
mesma, ou seja, com todo cuidado e amor do mundo. 

Selecionei um jogo que acredito
ser a cara da tabuleirista leonina
por infinitas razões. Conheça
Rococó - Edição Deluxe! Vamos
começar falando da capa…

MANUAL ZODIACAL
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E POR SER MUITO GENEROSA,
SE CONFIAR EM VOCÊ, ELA
VAI TE EMPRESTAR JOGOS.



MANUAL ZODIACAL
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CAPA
Eu nem precisaria dizer mais nada, não é mesmo?
Olha essa elegância, beleza, requinte e chiqueza!
Tem tudo a ver com a leonina! A ilustração do jogo
é mais uma arte do fantástico Ian O'toole, que já
fez vários trabalhos belíssimos como Lisboa e Black
Angel. E como se não fosse o bastante, o tema foi
definitivamente feito para as leoninas:

"Seja bem-vinda à
era Rococo. Luis XV
reina na França, e 
é o auge da moda
comparecer a seus
bailes de gala
luxuosos nos quais
importantes
'luminaries'
(influenciadores)
vestem vestidos
extravagantes e
casacos chiques,
todos extremamente
ansiosos para superar
uns aos outros em
elegância e graça"* 

(tradução livre do texto da Editora)* 



E tudo isso para ganhar mais prestígio e fama. É um
jogo extremamente acirrado e competitivo e, por ser
na versão deluxe, ainda vem numa caixona que dá
um show à parte e tem componentes belíssimos e
envolventes. Ou seja, a pedida perfeita para a
tabuleirista leonina!

Bem, agora chegamos ao fim deste ciclo de manuais
zodiacais, em que apresentamos a vocês as nossas 12
tabuleiristas favoritas, sempre com muita brincadeira,
deboche e descontração. Se você gosta desta coluna,
e quiser que continuemos produzindo algo dentro
desta temática, conta pra gente! Quem sabe
preparamos algo diferente para as próximas edições.

Quero aproveitar para agradecer a você que se
divertiu junto com a gente! E deixar aqui um canal
que é deboche puro e inspirou nossos Manuais
Zodiacais: Deboche Astral!

MANUAL ZODIACAL
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https://www.youtube.com/results?search_query=deboche+astral


JOGADA LÚDICA

Este mês vamos falar sobre uma designer que
gosta de miniaturas e RPG! Nikki Valens é
responsável por jogos aclamados que trazem as
histórias lovecraftianas para o mundo dos jogos
de tabuleiro!

Nikki estudou Design de Video Games,
começou a desenvolver sistemas e a mestrar
campanhas de RPG ainda no colégio, até que
foi contratada pela Fantasy Flight Games (FFG)
e passou a experiência com

Board Games
Das grandes histórias
de Lovecraft para os

por Laíse Lima
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JOGOS NARRATIVOSJOGOS NARRATIVOS
PARA OS DE TABULEIRO.PARA OS DE TABULEIRO.



JOGADA LÚDICA

Ela desenvolveu, em autoria solo e coautoria,
vários jogos famosos e ambientados nos mitos
de Lovecraft, como Mansions of Madness - 2ª
Edição, Eldritch Horror, Arkham Horror, além 
de várias expansões. Também participou do time
de criação do Star Wars: Império Vs. Rebelião e
de Legacy of Dragonholt.

Todos estes jogos têm uma grande essência
como plano de fundo: o storytelling.
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MAS AFINAL, QUAL A IMPORTÂNCIA
DO STORYTELLING?
Em sua tradução literal, o termo significa
“narração”, porém, de forma prática, o
storytelling é a arte de contar histórias.



JOGADA LÚDICA

Para trabalhar com jogos dentro da Educação,
sempre prefiro os que tragam uma história
envolvente. A imersão na temática é a chave
que abre as portas para o conhecido Círculo
Mágico, descrito por Huzinga, em 1939, como o
cartão de visitas para o tão desejado
engajamento dos jogadores. Isso não quer dizer
que apenas jogos com um tema muito evidente
dentro da partida funcionem. Contudo, uma
história que faça sentido e chame a atenção da
jogadora já é um grande passo.
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INTERAÇÃO COM A LITERATURA
O melhor diferencial dentro dos jogos de Nikki
Valens é a interação constante com a linguagem
e a tensão presente nas obras de H.P. Lovecraft.
Isso com certeza vem das suas experiências com
o RPG, um tipo de jogo em que as participantes
assumem papéis de personagens e criam
narrativas colaborativamente.

SE VOCÊ NÃO CONHECE ASSE VOCÊ NÃO CONHECE AS
HISTÓRIAS DE TERROR PSICOLÓGICOHISTÓRIAS DE TERROR PSICOLÓGICO
DE LOVECRAFT, VALE A PENA!DE LOVECRAFT, VALE A PENA!



As obras demonstram um universo hostil ao
homem e a indiferença às crenças e às
atividades humanas. Criador do famoso mito 
de Cthulhu, faz muito uso da primeira pessoa, 
o que envolve a leitora, perturbando-a com sua
atmosfera assustadora. Nikki consegue trazer
este clima para dentro do jogo, utilizando uma
linguagem que se assemelha 
muito com a dos próprios mitos, 
deixando a partida com um ar 
imersivo, antigo e envolvente.

Esta interação dos jogos com a 
literatura são uma grande chave 
para a inserção dos jogos em aula. 
Através da narração, imersão e 
interpretação, as jogadoras (alunas) se sentem
parte da história, vivenciando uma trama
inspiradora e um mistério que depende delas
para ser solucionado. Geralmente, estes jogos
têm um caráter cooperativo, que traz à tona,
também, o trabalho em equipe, estratégia,
gestão de recursos, resolução de problemas 
e de conflitos.

JOGADA LÚDICA
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@puckboum

https://www.instagram.com/puckboum/


com amor,
Liga Brasileira de

Mulheres Tabuleiristas

Para você



Edições anteriores

Confira aqui todas as edições publicadas.

março 2021 abril 2021 maio 2021

junho 2021 julho 2021

https://mulherestabuleiristas.com/liganews/
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