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EDITORIAL

Enfim estamos no mês de uma nova Primavera e 
é hora de florescer! Esta edição da LigaNews chega
com discussões pra lá de férteis, e muito conteúdo
colorido com alguns dos temas e das tabuleiristas
que mexem com nosso coração.

passamos para uma nova etapa do Edital Ligadas
na Meeple, ao mesmo tempo em que demos início
às gravações para o projeto Cultura em Jogo.
Convocamos mulheres de todo o Brasil a colaborar
com os novos rumos da LigaNews, em uma mesa
aberta no encontro virtual da Boardgames São
Paulo. Fomentamos a visibilidade das muitas
incríveis mulheres compondo a programação da
GenCon em Português, braço brasileiro do maior
evento de jogos do mundo, e participamos do
DOFF Day, versão digital do maior evento de jogos
de mesa do Brasil, o Diversão Offline!
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DO MÊS PASSADO PARA CÁ,DO MÊS PASSADO PARA CÁ,
MUITA COISA BOA ACONTECEU:MUITA COISA BOA ACONTECEU:

ALÔ, TABULEIRISTA!



E enquanto as novidades não param de crescer,
nossa organização continua na constante realização
dos Conteúdos, Eventos e Projetos que você já
acompanha e apoia com sua participação. Como
uma iniciativa autônoma, a Liga Brasileira de
Mulheres Tabuleiristas conta com o seu apoio
também para chegar a cada vez mais pessoas e
lugares, numa colaboração mútua para fortalecer a
conexão e o protagonismo de mulheres em relação
ao nosso amado mundo dos jogos.

Nas próximas páginas você pode se conectar um
pouquinho mais de perto com os bastidores das
ações que a Liga vem construindo e dos espaços
onde vem procurando representar uma parte 
de toda essa conexão! 

Um abraço,

EDITORIAL
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ESPERAMOS QUE GOSTE!ESPERAMOS QUE GOSTE!



por Carol e Lívia 
Rainbow Meeple

Mulheres Tabuleiristas

Agosto é um mês muito
especial para toda
comunidade lésbica e você
sabe o por quê? Venha
entender a importância
desse mês conosco!

ESPECIAL
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OS JOGOS DE TABULEIRO

A CONEXÃO ENTRE A
VISIBILIDADE LÉSBICA E

https://www.instagram.com/rainbow_meeple/


Dia 19 de Agosto é comemorado o Dia do Orgulho
Lésbico, data em que houve a primeira manifestação
de mulheres lésbicas no Brasil, no ano de 1983. O
evento aconteceu em um bar, em São Paulo, e teve
como motivação um protesto contra os preconceitos
e tentativas de silenciamento que várias mulheres
sofreram no local.

E no dia 29 do mesmo mês é comemorado 
o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. Nesta 
data, em 1996, aconteceu o primeiro Seminário
Nacional de Lésbicas no Rio de Janeiro, 
que discutiu importantes questões sobre 
os direitos de mulheres lésbicas.

Mulheres Tabuleiristas

ESPECIAL
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VOCÊ DEVE ESTARVOCÊ DEVE ESTAR
SE PERGUNTANDO:SE PERGUNTANDO:
O QUE ISSO TEM AO QUE ISSO TEM A
VER COM OS JOGOSVER COM OS JOGOS
DE TABULEIRO?DE TABULEIRO?



Mulheres Tabuleiristas

ESPECIAL
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Muitos dos preconceitos que as mulheres sofrem 
no dia a dia se refletem nas mesas de jogatinas.
Primeiro por sermos mulheres e segundo por
sermos lésbicas. No meio dos jogos de tabuleiro nós,
infelizmente, ainda somos minoria. E grande parte
desta já sofreu algum tipo de discriminação, sejam
tentativas de nos diminuir, sejam formas de nos
menosprezar, e isso acaba afastando novas
mulheres do hobby.

Nós criamos o Rainbow
Meeple e decidimos pôr
esse nome para mostrar
de cara que somos um
casal de mulheres. O
intuito do perfil é criar um
canal receptivo a todos e
mostrar que mulheres
lésbicas também jogam,
desde jogos de festa até
Euro Games mais pesados. 



pois já sabemos da importância da
representatividade. É imprescindível que nós
tenhamos nosso espaço e que canais e empresas
nos deem voz não só em datas especiais para
conversar sobre temas LGBTQIA+, como também
em qualquer outro dia do ano para falarmos sobre
quaisquer temas que tenhamos 
conhecimento dentro do nosso 
hobby. Tudo isso é um processo 
lento, mas já conseguimos 
ver algumas melhorias nos 
últimos anos.

Mulheres Tabuleiristas

ESPECIAL
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Sabíamos que mostrar nosso relacionamento 
acabaria afastando algumas pessoas, mas, por outro 
lado, atrairíamos tantas outras que se sentiriam
acolhidas e representadas de alguma forma pelo
perfil, o que é muito gratificante! 

PRECISAMOS CADA VEZPRECISAMOS CADA VEZ
MAIS TER MULHERESMAIS TER MULHERES
LGBTQIA+ NESTE MEIO,LGBTQIA+ NESTE MEIO,



Mulheres Tabuleiristas

ESPECIAL
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Durante o mês de Agosto, repleto de datas
importantes, é necessário pararmos para refletir
todos os preconceitos e violências sofridas por
mulheres lésbicas, e lembrarmos de todas as
lutas e resistências do movimento, além de abrir
discussões sobre a Visibilidade Lésbica.

Se estamos aqui
hoje foi por
tantas outras
mulheres que
batalharam no
passado por
nossos direitos. 



E queremos continuar tentando abrir mais espaço a
aquelas que estão por vir e por aquelas que também
não podem lutar, sempre em busca de igualdade e
respeito. Não podemos e não devemos ter medo de
irmos a algum lugar ou jogar algum tipo de jogo.
Chega de tentarem nos oprimir, diminuir ou silenciar!

Mulheres Tabuleiristas

ESPECIAL
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SEGUIREMOS JUNTAS PARASEGUIREMOS JUNTAS PARA
RENOVAR O NOSSO HOBBYRENOVAR O NOSSO HOBBY
E TORNÁ-LO MAIS DIVERSOE TORNÁ-LO MAIS DIVERSO
E INCLUSIVO.E INCLUSIVO.



por Bacolou

EVENTO

Mulheres Tabuleiristas

ON E OFFLINE!ON E OFFLINE!
DIVERSÃO E CONEXÃO,
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A Liga na versão virtual do maior evento de
jogos de mesa do Brasil

No eixo Rio-São Paulo, o evento Diversão Offline
é referência para quem já acompanhava os
acontecimentos em torno de jogos de mesa no
Brasil, em um período pré-pandemia.



EVENTO
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Com a chegada da Covid-19, em 2020, foi impossível
a realização do encontro nos moldes tradicionais,
que contavam com um gigantesco salão repleto de
estandes e mesas, onde as principais editoras do país
exibiam seus lançamentos e sucessos, e tabuleiristas
de vários cantos reuníam-se para jogar, conhecer e
trocar informações e experiências sobre sua relação
com jogos de tabuleiro e RPG. Pelos corredores,
entusiastas do cosplay e equipes enormes de
monitoria circulavam explicando jogos, fazendo
performances e divulgando novidades do nicho.

A enorme equipe da Joga na Mesa, liderada por Luiza Pirajá e seu
companheiro Fabul, em monitoria para a editora Conclave no DOFF
2019 - sim, eu também estava lá! “Clank!” foi o sucesso da vez :D



EVENTO
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É claro que a saudade foi apertando…! Mas a
continuidade da situação pandêmica levou à
repetição dessa ausência em 2021. O primeiro
semestre, quando o evento costumava acontecer,
chegou mais uma vez sem o famoso DOFF. Foi aí
que a organização resolveu realizar um encontro
virtual, para amenizar toda aquela saudade,
lembrando que a conexão é protagonista de tudo o
que move o hobby - e vale a pena mesmo quando,
infelizmente, não é possível chegar a ela como mais
gostamos: em torno de uma grande mesa repleta
de componentes.

Cenas do DOFF quando
aglomeração era cotidiana.
Foto do Blog Garotas Geeks.

POR ISSO, O DOFF DAY FOIPOR ISSO, O DOFF DAY FOI
UM DIA CHEIO DE ALEGRIA!UM DIA CHEIO DE ALEGRIA!

https://www.garotasgeeks.com/vem-ai-o-diversao-offline-sao-paulo-2019/
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E nós, da Liga, tivemos a feliz surpresa de
recebermos um convite para sermos anfitriãs do
evento, além de termos uma programação especial
no nosso canal do YouTube, após o encerramento
do palco central. Na ocasião, passei a tarde toda
acompanhando, juntamente com o Fabrício, 
da Aftermatch, uma programação cheinha de
novidades e muita conexão sobre nosso amor 
pelo universo dos jogos. Com a continuidade da
festa à noite, Nanda guiou uma mesa linda sobre
desenvolvimento de jogos, com presenças
especialíssimas: Bel Butcher, 
Bianca Melyna e Laíse Lima.

EVENTO

Curtindo a vibe no palco central, num papo com a editora Retropunk,
focada em RPG, com a tabuleirista Ray Galvão estrelando o rolê! :D

https://www.youtube.com/channel/UCzjMEhQ_TVj0utOde5vaojA
https://www.youtube.com/watch?v=Q9BqC0u-u10
https://www.youtube.com/watch?v=9Idf5ZTr0y8
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Na próxima edição do DOFF, esperamos poder
encontrar você bem de pertinho, e celebrar muito o
protagonismo de mulheres no mundo dos jogos! ♥

EVENTO

Será que
desenvolvo meu
jogo ou compro
uma bicicleta?
Só com essas
tabuleiristas de
peso pra
encontrar uma
boa resposta!

PARA QUEM NÃOPARA QUEM NÃO
ACOMPANHOU O ENCONTROACOMPANHOU O ENCONTRO  
AO VIVO, AINDA DÁ TEMPOAO VIVO, AINDA DÁ TEMPO
DE CONFERIR TUDO!DE CONFERIR TUDO!



Eu sou Karen Sevla, aventureira de 
BOARD GAME, de CANVA e da VIDA! 
Acredito nas cores e na arte como 
possibilidades de existência com qualidade.

por Karen Sevla

MUDARAM MINHA VIDA

Mulheres Tabuleiristas

Em casa todos estavam
desempregados, até que surgiu
uma vaga para a gerência de uma
Luderia/Cafeteria. E eu nem sabia
de lugares onde as pessoas
esqueciam da existência do
celular, imersas em um mundo
paralelo da diversão e que
investiam seu tempo e dinheiro ali.

COMO OS JOGOS DE TABULEIRO

COLUNA DA TABULEIRISTA
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O BOARD GAME ENTROU NAO BOARD GAME ENTROU NA
MINHA VIDA COMO SOLUÇÃO.MINHA VIDA COMO SOLUÇÃO.  



Prateleiras com mais de 300 itens – Jogos de tabuleiro
Modernos e Clássicos. A seleção para a vaga foi grande
parte realizada através de Jogos de Cartas. Eu sentia
um misto de surpresa, encantamento e necessidade,
afinal eu precisava do trabalho.

Ali aconteceu uma ruptura: Karen 
antes e depois dos jogos de tabuleiro.

Um dia chegou um jogo novo: PABLO. Um
conhecido de outra luderia estava envolvido na
criação. Eu pensei: Ele criou? Pessoas de verdade
podem fazer jogos? Minha cabeça ferveu.

Mudanças aconteceram: cidade, estado, trabalho...
Foi quando em um projeto com adolescentes (sou
psicóloga, esqueci de falar, hehe) surgiu a ideia de
produzir um jogo sobre as emoções trabalhadas ali.
Depois disso, mais e mais ideias: BBB na TV e na
minha cabeça um jogo sobre cancelamento! Realizei
muitas pesquisas sobre produção de jogos, até que
um dia o ALGORITMO do Instagram apresenta a
LIGA DE MULHERES TABULEIRISTAS e com ela 
a oportunidade de criar e publicar um jogo MEU! 

Mulheres Tabuleiristas

COLUNA DA TABULEIRISTA
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Tive milhões de aprendizados, os jogos inscritos (sim,
fiz mais de um, pois sou atrevida) não foram para a
final, mas eu, otimista que sou, penso em como
materializar esse desejo e, realista que sou, sei de
melhorias a serem realizadas para que tudo aconteça.

Minha motivação para entrar na aventura de criar
jogos foi a falta de representatividade, principalmente
de mulheres negras como eu. Pessoas reais, sabe?

Quero gerar acesso para os meus nesta realidade
paralela da diversão, para que se permitam existir
com qualidade. E por isso, estou aqui feliz ao
escrever este texto. Posso mostrar que existe 
mais uma mulher negra que passou por vários
“perrengues”, mas que acredita na alegria 
de viver e na possibilidade de INSPIRAR 
outras pessoas de verdade a marcarem 
sua presença, seja ao jogar ou ao produzir!

Prazer, Karen Sevla.

Mulheres Tabuleiristas

COLUNA DA TABULEIRISTA
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ASSIM, CRIEI UMASSIM, CRIEI UM
OBJETIVO: SER PONTE.OBJETIVO: SER PONTE.



por Monique Garcez

DENTRO DO MUNDO
DOS JOGOS
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PAPO EM JOGO

QUANDO A SAÚDE
MENTAL VIRA PAUTA

Os jogos de tabuleiro sempre foram para mim
acolhimento, diversão e um mundo onde eu poderia
esquecer de todos os problemas.



Sigo me sentindo assim com relação a eles, mas
existe uma questão que não pode ser deixada de
lado: os ambientes onde nos divertimos jogando são
seguros? Lanço essa pergunta porque sei que você,
mulher, que está lendo esta coluna também deve
ter uma pulga atrás da orelha.

Pois bem, é fato de que entrei no mundo dos jogos
de tabuleiro modernos recentemente (há pouco
mais de dois anos, para ser mais precisa) e logo de
cara me deparei com situação de machismo num
grupo onde eu julgava ser meu lugar seguro para os
jogos. Enganei-me! Em vez de acolhimento, o que vi
foram diversos homens (e até mulheres) querendo
silenciar tabuleiristas e continuar utilizando
expressões machistas, misóginas e homofóbicas. 
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PAPO EM JOGO

MAS ISSO CANSA EMAS ISSO CANSA E
NINGUÉM É OBRIGADANINGUÉM É OBRIGADA
A SEGUIR NUMA SEGUIR NUM
AMBIENTE ASSIM.AMBIENTE ASSIM.  



Foi por questões como 
essa que, em Aracaju, 
eu e outras mulheres 
nos unimos para lançar 
nosso lugar seguro, o 
BG das Minas. Em nosso 
grupo de WhatsApp só 
entram mulheres e somos rede de apoio sobre
todo e qualquer assunto necessário. Nos eventos
presenciais, em épocas pré-pandêmicas, eram
mulheres apresentando o hobby para outras
mulheres ou apenas sendo um lugar acolhedor
para qualquer mana que quisesse jogar.

Apesar de existir este e outros lugares seguros ao
redor do país, o que eu quero mesmo, enquanto
mulher e tabuleirista, é que todos os ambientes
sejam acolhedores, sem que as mulheres tenham
receio de serem quem são, ou que não sejam
questionadas exaustivamente sobre suas
capacidades de participar de jogos mais pesados,
ou ainda que não tenham que escutar frases
grotescas que, só de lembrar, reviram-me os olhos.
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PAPO EM JOGO

https://www.instagram.com/bgdasminas/


E tudo isso que estou falando é para chegar no
ponto da saúde mental e do quanto o mundo dos
jogos pode ser positivo e/ou negativo. O não
acolhimento e a desvalorização das mulheres é 
algo que cansa e pode nos esgotar mentalmente.
Por outro lado, estar com pessoas com quem nos
sentimos à vontade e poder jogar tudo o que
desejamos é maravilhoso demais! O ideal é mesmo
que houvesse um equilíbrio e que discutir este tipo
de assunto não fosse mais necessário.

Em tempo, mulheres, caso não estejam se sentindo
bem, em termos de saúde mental, e seja qual for o
motivo, busquem ajuda. 

Existem muitos profissionais de psicologia aptos
para ajudar. Não se sintam só e não se isolem. Pedir
ajuda é um ato de amor próprio e se você que está
lendo isso precisa de apoio, não se acanhe. 
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PAPO EM JOGO

CUCUIDE DE VOCÊIDE DE VOCÊ
E FIQUE BEM! <3E FIQUE BEM! <3

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2021/05/01/saude-mental-a-partir-de-r-1.htm?next=0001H187U11N


08 de setembro foi o dia internacional da
Alfabetização, então vamos aproveitar esta
data para falar sobre aprender jogando?
Selecionei 5 jogos que são 
muito legais para auxiliar 
no processo de alfabetização 
e, é claro, que são super 
divertidos e foram criados 
por mulheres! 

TOP 5

JOGADA LÚDICA

criados por mulheres
Jogos para Alfabetização

por Laíse Lima

Mulheres Tabuleiristas Setembro 2021 | 23



1

No alto de um castelo vive um fantasma 
que lançou um feitiço nas escadas. 
Conforme sobem, as jogadoras se transformam em
fantasma também! Ao jogar o dado, se sair a face que tem
o símbolo do fantasma, a jogadora escolhe qual peão se
transformará (a peça que representa o fantasma é
colocada sobre o peão fazendo com que este desapareça!).
Quem chegar primeiro ao último degrau da escada é o
vencedor! Um jogo que trabalha memória, habilidade
essencial no processo da alfabetização, localização espacial
e reconhecimento numérico.

Lembrando que existem muitos outros jogos
que podem ser uma poderosa ferramenta para
aprimorar diversas habilidades e competências
na fase da alfabetização.

JOGADA LÚDICA
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AS ESCADAS ASSOMBRADAS
Michelle Schanen



2

Pode ser jogado até antes da fase 
da alfabetização. Desenvolve atenção, 
concentração, raciocínio lógico e 
matemática. As jogadoras disputam 
cartas de animais da fauna brasileira em risco de extinção.
Para coletarem as cartas, devem escolher um animal, cor
ou quantidade e anunciar, pegando todas as cartas com tal
característica. Quem tiver mais cartas é a vencedora. Para
crianças um pouco mais velhas, o jogo conta com cartas de
objetivo, trabalhando linguagens e noções de matemática
e estratégia mais avançadas.

Jogo difícil até para adultos, mas excelente 
para ser jogado com crianças, estimulando 
atenção, concentração e reconhecimento 
de padrões. As cartas possuem algumas características que
formam padrões: cor, símbolo, preenchimento e quantidade
de figuras. O objetivo é achar um conjunto (SET) de 3 cartas
em que os padrões, individualmente, sejam iguais em todas
elas, ou diferentes em todas. Jogando com crianças é
interessante que se faça uma pausa toda vez que um conjunto
for achado, para refletir o porquê dele formar um SET.

JOGADA LÚDICA
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QUERO-QUERO
Isabel Butcher e Tânia do Valle

SET
Marsha J. Falco

3



A TORRE ENCANTADA
Inka Brand 

4

5

Um jogo introdutório à mecânica de 
movimento secreto, incrível para jogar 
com crianças estimulando a visualização 
espacial, reconhecimento numérico e 
probabilidade. Uma jogadora é o feiticeiro 
e esconde uma chave em um dos 16 espaços no tabuleiro.
A outra é o Robin, que precisa salvar a princesa e tenta
encontrar a chave antes do feiticeiro conseguir alcançá-lo.

Mais um jogo para o trabalho 
de reconhecimento de padrão 
e matemática. Jogo de combinar 
cores e formas, mas que requer 
estratégia bem planejada. São 108 
blocos de madeira com seis formas diferentes em seis
cores. Usando os blocos, os jogadores tentam marcar o
maior número de pontos por linhas de construção que
compartilham um atributo comum - ou cor ou forma.

JOGADA LÚDICA
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QWIRKLE
Susan McKinley Ross



com amor,
Liga Brasileira de

Mulheres Tabuleiristas

Para você
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