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"O que me liga aos jogos além da diversão e da mesa
bem cheia de bons momentos é a capacidade única de

conciliar ludicidade e desenvolvimento de
competências. Atuo na educação ajudando professores

a desbravar esse mundo tão fascinante. E cada
descoberta é um depósito no nosso cofrinho da
educação inclusiva, engajadora e capaz de

transformar alunos em pessoas que acreditam em si
mesmos e no seu potencial!"

 
Alessandra @maisquejogosdh
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O  Q U E  T E  L I G A  A O

https://www.instagram.com/maisquejogosdh/


ALÔ, TABULEIRISTA!



Abril chegou! E com ele abrimos um momento
muito especial para nós: a Etapa Preparatória do
Edital Ligadas na Meeple! É uma oportunidade
incrível para nos conectarmos ainda mais e
compartilharmos saberes, experiências e planos. 

E essa é apenas a primeira jogada de uma partida
que está só começando: a Etapa Preparatória
contará com quatro eventos principais e mais uma
programação incrível de conteúdos virtuais sobre
o processo de criação e desenvolvimento de jogos!
Depois disso, o processo do Edital ainda contará
com etapas de seleção de dar friozinho na barriga
e muita inspiração!
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Editorial

http://meeplebr.com/ligadas/


Este momento é especial também
porque, de março para cá, nossa rede
cresceu rapidamente e já somos
quase 200 ligadas por todo o Brasil,
conectadas pela paixão tabuleirista e
por acreditarmos na importância de
reconhecer e valorizar o
protagonismo feminino no mundo
dos jogos de mesa!

Editorial
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Cada ligada está, hoje, recebendo diretamente
em seu e-mail esta LigaNews como uma carta,
convidando a fortalecer essa conexão que
cresce a cada instante. E queremos que essa
seja, cada vez mais, uma carta aberta.

A partir deste mês, cada edição da LigaNews
estará aberta a todo o público desde o
lançamento, em nosso site! Você continuará
recebendo, em primeira mão, o conteúdo
completo no seu e-mail. A intenção é que
todas as pessoas interessadas pela Liga
possam nos conhecer melhor.
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Editorial

https://mulherestabuleiristas.com/


Conforme o crescimento da Liga revela caminhos,
ampliamos e aprimoramos as maneiras de
fomentar nossa rede. Como Ligada, você é parte
fundamental de uma comunidade, que está
ganhando mais forma e se tornando mais
interativa. 

 Nas próximas páginas, você conhece alguns dos
novos benefícios em compor conosco essa grande
mesa! Nelas, você também encontra mais detalhes
sobre o que acontece este mês junto à Liga e
sobre como participar e aproveitar ao máximo.
Além disso, é claro, aqui tem muito humor,
conteúdo sobre jogos e conexão tabuleirista.

Fique ligada!
Te desejamos uma excelente leitura.
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Editorial

Um abraço,

Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas



"O que me liga ao mundo dos jogos é que meus
momentos com meus amigos ficam muito mais

legais jogando. Os jogos também me
possibilitaram conhecer um monte de gente
maravilhosa e ter momentos incríveis."

 
Ana Cristina @acrochegue

MUNDO
D O S  J O G O S ?

O  Q U E  T E  L I G A  A O

https://www.instagram.com/acrochegue/


Com a chegada do Edital Ligadas na Meeple, a
Liga começou a crescer ainda mais e a
explorar novos terrenos. Tudo tem sido uma
partida deliciosa e tem feito surgir na gente
uma vontade ainda maior de conseguir estar
mais perto de vocês, nossas ligadas. Seja para
que consigamos estar mais unidas e
conectadas ou, principalmente, para
conseguir oferecer a vocês um novo espaço
seguro e de muita conexão entre si também

A Comunidade das Mulheres
Tabuleiristas chegou!

Novidades da Liga
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Por Nanda Sales



Ter acesso a materiais complementares e mais
detalhes sobre o Edital Ligadas na Meeple;
Conectar-se com outras ligadas;
Receber novidades exclusivas da Liga e em
primeira mão;
Conhecer iniciativas protagonizadas por outras
mulheres;
Ficar por dentro do que está rolando no
hobby;

Por isso, resolvemos criar um grupo no Facebook
como algo exclusivo para vocês que são mulheres
tabuleiristas ligadas! Nele vocês poderão: 

E um tanto mais de coisas que estamos
preparando para vocês!
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Novidades da Liga



O mais importante é estarmos cada vez mais juntas
e ligadas!

 
 
 
 

Quanto mais você usar este espaço, mais forte ele
vai ficando!

Clique aqui para se ligar
nessa com a gente!
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Novidades da Liga

https://www.facebook.com/groups/mulherestabuleiristas


"Além de trabalhar atualmente com jogos de tabuleiro
moderno (conhecidos como: Board Games), é desligar da

correria do dia a dia, poder relaxar e jogar um com meu
marido, conhecer novas pessoas (e isso os jogos proporciona
muito!), aprender um jogo novo, uma mecânica com um tema

diferente é sempre uma nova descoberta. Tentamos aproveitar
o tempo da melhor maneira possível...jogando!! E, às vezes,
gostamos tanto de um jogo/tema que elaboramos uma sessão

fotográfica com o jogo, é muito amor pelo hobbie e
fotografia! E quando amamos o que fazemos e unimos os dois,
tudo se torna ainda mais incrível! Tem como não amar os

jogos? S2 ❤  Sejam Kriativos! 😉 "
 

Karen @nerdkriativa

MUNDO
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https://www.instagram.com/nerdkriativa/


A Etapa Preparatória do Edital Ligadas na
Meeple começou! E, para você conhecer
um pouquinho mais sobre essa Etapa tão
especial, viemos falar sobre algumas das
inspirações que estão por trás de sua
organização. Se liga só!

Assim como o universo de jogadoras desse
Brasilzão, a organização da Liga também é
diversa. Somos organizadoras com perfis
bastante diferentes – e complementares,
em certo sentido: é pela união dos poderes
que se sustenta uma jogada mais ampla.

Se Liga no Naipe desses encontros!

Edital Ligadas na Meeple
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Por Bacolou

http://meeplebr.com/ligadas/
http://meeplebr.com/ligadas/
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Foi pensando nisso que procuramos
trazer a mesma potência aos
encontros desse momento. Sabemos
que não daremos conta de atender a
todas as expectativas imagináveis, mas
queremos contemplar essa
diversidade de perfis e celebrar o
encontro entre elas. Assim, decidimos
que cada evento terá seu próprio
jeitão, isto é, o seu próprio naipe. 

Os naipes correspondem a uma leitura
dos diferentes temas, mas também de
diferentes dinâmicas de realização,
pensando em diferentes perfis
abarcados num mesmo público, tudo
isso simbolizado pela inspiração que o
baralho clássico traz: nele, os naipes
evocam representações de grupos
sociais que compunham a estrutura
econômica de seu contexto: o Clero, o
Exército, o Proletariado e o Comércio.

Edital Ligadas na Meeple
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Edital Ligadas na Meeple

A partir daí, há uma tradição de leituras
simbólicas mais amplas sobre o que esses quatro
signos representam. O naipe de Copas (♥)
geralmente está associado à subjetividade, à
fertilidade (também das ideias!), à espiritualidade
e aos afetos. Espadas (♠) se refere à
objetividade, à orientação, à ação dinâmica e aos
enfrentamentos. Paus (♣) contempla a
materialidade, a persistência, o trabalho
consistente e seus efeitos. E Ouros (♦)
contempla a singularidade, o aspecto econômico,
as negociações e identificações de valor.
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Edital Ligadas na Meeple

Na organização dos eventos desta Etapa
do Edital, essa representação ficou assim:

 
Evento 1 | ♥

Pondo as ideias na mesa: como dar forma
de jogo ao que imaginei?

 
Evento 2 | ♠

A(r)riscando mecânicas: começar com
consistência para ver funcionar

 
Evento 3 | ♣

A pesquisa de tema e os componentes:
não basta contar, tem que comunicar

 
Evento 4 | ♦

Pronto para testar (?): nada de queimar a
partida!

 
E aí, se identificou? 

 
Texto publicado originalmente no Blog da MeepleBR.

Versão especial LigaNews.

http://meeplebr.com/noticias/os-naipes-do-jogo/


"Sou ligada no mundo dos jogos digitais desde o Atari e
dos analógicos desde a querida Central de Jogos da

@brinquedosestrela que joguei muito com meu irmão e até
sozinha porque não enjoava rs. Inclusive foi ali que

conheci uma versão do clássico "Escadas e Escorregadores"
e fiz minha própria versão com 200 casas, Escorregadores e
escadas diferentonas e acrescentei casas com portinhas e
charadas para resolver quando caia nelas, isso com uns 7

anos 😍! Para resumir, gostar muito de desenhar, escrever e
jogar me levou naturalmente ao caminho de jogos, fui atrás

e sou da segunda turma de Desenvolvimento de Jogos
Digitais da @pucproficial (com bolsa e a primeira mulher a

se formar neste curso). (...)

MUNDO
D O S  J O G O S ?

O  Q U E  T E  L I G A  A O

https://www.instagram.com/brinquedosestrela/
https://www.instagram.com/pucproficial/
https://www.instagram.com/pucproficial/


"(...) Fiz estágio como artista entre a graduação e a pós
em Arte e Animação de Jogos, participo da @globalgamejam
desde 2012, fundei o @wolftiger.studios com meu irmão
@carloshlc007 que inclusive apoiamos com um espaço
dedicado aos jogos de mesa durante as últimas GGJ!

Participo de todos os eventos e iniciativas que posso
sobre a área e já organizei alguns ;). Atualmente continuo

criando jogos autorais e prestando serviço no nosso
estúdio e sou Game Designer na @dragorigames :D!"

 
Keli @keli.cruz.darklua

MUNDO
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https://www.instagram.com/globalgamejam/
https://www.instagram.com/globalgamejam/
https://www.instagram.com/wolftiger.studios/
https://www.instagram.com/wolftiger.studios/
https://www.instagram.com/carloshlc007/
https://www.instagram.com/dragorigames/
https://www.instagram.com/dragorigames/
https://www.instagram.com/keli.cruz.darklua/


MANUAL ZODIACAL

DA TABULEIRISTA ARIANA



O negócio aqui será direto e reto, hein. Nada
de enrolar porque o assunto é sério: chegou a
hora de falar da tabuleirista ariana. Aquela
parceira de todas as jogatinas. Ela é
extremamente fiel, cheia de energia e
parceira: estará contigo em qualquer evento
de jogatina. Só tem uma coisinha: nada de
enrolação, ok? 

A bicha é arretada e não tem muita
paciência, capaz de encurtar regra de jogo
para chegar logo nos finalmentes. É do tipo
que vai te perguntar bem no começo da
explicação “como é que eu faço para ganhar o
jogo?” e já estará preparada para começar.
Perder tempo com muita explicação não é
com ela.

MANUAL ZODIACAL 
Por Nanda Sales
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Praticidade é seu forte e será aquela
parceira que facilmente criará regras da
casa para os jogos. Sabe como é: ela quer
mesmo liberdade para jogar do jeito que
quiser! Ah, e é claro, adora conhecer jogos
novos (e comprá-los na impulsividade
também!). Mas não é daquelas que vai ter
muito jogo encalhado, viu? 

Se deixar, conhece um jogo por dia, de tanta
energia que tem quando está fazendo algo
que adora. Então, bora descobrir quais
serão os jogos que recomendarei para a
nossa querida tabuleirista ariana porreta?

MANUAL ZODIACAL 
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Falar que a ariana raíz curte
uma boa treta é como dizer
que peixe precisa de água para
viver, só que nos jogos eu diria
que o perfil dela é para a briga
estratégica. Ou seja, aquela que
tem em corrida para ver quem
chega primeiro ou em disputa
de território, como
encontramos em Dominant
Species e Twilight Struggle
(excelentes pedidas para a
ariana, por sinal). 

Além disso, também pode até
rolar uma negociação aqui,
outro papo reto ali, mas ela vai
pirar mesmo naqueles bem,
mas bem estratégicos,
desafiadores e que estimulam
muito a competição. Tem algo
nessa combinação que faz a
ariana acender e ficar ainda
mais determinada: ganhar é
preciso, custe o que custar! 

JOGOS QUE

SÃO TIROS

CERTEIROS

JOGOS QUE

SÃO TIROS

CERTEIROS
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Manual Zodiacal



Aliás, farei uma breve
menção honrosa ao Root.
Este é um jogo perfeito
para arianas: cara de
fofinho, que cabe bastante
treta das boas, e ainda tem
uma corrida para
conseguir chegar primeiro
aos 30 pontos. Foi quase
minha indicação da vez,
mas preferi escolher um
outro que tem uma pegada
parecida e talvez seja mais
desconhecido. Estou
falando de Pax Pamir.
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Manual Zodiacal
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Nele, somos líderes de tribos do Afeganistão tentando
reconstruir nosso país. Para fazer isso, temos a ajuda de
algumas facções para conseguir estabelecer um domínio do
território. Acontece que essas alianças vão mudando no
decorrer do jogo de acordo com interesses próprios. E, junto
com tudo isso, é necessário tomar decisões que atrapalhem
direta ou indiretamente as outras pessoas. 

Outro ponto interessantíssimo em Pax Pamir é o estímulo a
uma corrida estratégica de pontos (se alguém ficar quatro
pontos ou mais à frente das adversárias, automaticamente
ganha o jogo!), estimulando uma briga bem acirrada,
estratégica e excitante durante a partida. Fazendo deste jogo
uma excelente opção para uma ariana.

MANUAL ZODIACAL 

Pax Pamir
Imagem retirada do site BoardGame Geek
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Manual Zodiacal



Definitivamente jogos
cooperativos acabam sendo
opções menos atrativas para a
ariana, não somente por
geralmente preferir tretar a
cooperar, mas porque pode
ser muito difícil lidar com
pessoas que pensem e agem
de formas muito diferentes da
dela. Por isso, a tendência é
fugir desses jogos 100%
cooperativos. Se for para
arriscar, eu iria para algum
que fosse semi-coop, como
em Nemesis, Dead of
Winter e CO2. 

Para os dias em que a ariana estiver impaciente para
aprender uma regra longa, sugiro jogos que sejam
mais rápidos de entender e que tenham partidas
mais dinâmicas, mantendo ainda um nível
interessante de desafio e estratégia. 
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Manual ZodiacalJOGOS QUE PODEM
TE SURPREENDER

JOGOS QUE PODEM
TE SURPREENDER



Por isso, indico
fortemente o Point
Salad. O próprio nome
já indica a variedade na
forma de pontuar: é um
jogo de cartas dinâmico
que oferece uma
enorme salada de
pontos para ganhar. Ele
contém mais de 100
jeitos de pontuar,
acredita? As cartas são
divididas em seis tipos
diferentes de vegetais e
atrás de cada uma delas
tem uma forma de fazer
pontos. Por exemplo:
ganhe 2 pontos para
cada cenoura que você
tiver no fim do jogo, mas
perca 1 ponto para cada
cebola. E por aí vai. 
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O jogo é simples sem
deixar de ser bem
gostoso, desafiador e
uma excelente pedida
para dar uma aliviada no
estresse do dia. Algo
muitíssimo bem-vindo
para qualquer ariana!

Point Salad
Manual Zodiacal

 [Salada de Pontos]

Já separa os comes e
bebes porque mês que
vem falaremos das
nossas amadas
tabuleiristas taurinas!
Hum… será delícia, pode
apostar!



"Como sempre digo 'o melhor do hobby é a
comunidade'! O que me liga ao mundo dos jogos de
tabuleiro, além do trabalho com eles na educação

(que se tornou uma missão de vida), são as
conexões que fiz ao longo desses 10 anos como
jogadora! Amigos de perto, de longe, de longa
data e de agora que marcaram a minha vida!"

 
Laíse @oficinasludicas

MUNDO
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A trajetória
de uma
amante de
Carcassonne
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[Coluna da Tabuleirista]

Ariane Ananias em: 



Conheci o jogo Carcassonne em meados de 2018
ou até antes um pouco, não me recordo
precisamente. Meu noivo, Thomas, é jogador e
colecionador desses jogos de tabuleiro modernos.
Através dele tive meu primeiro contato com
Carcassonne. Ele se reunia com amigos pra jogar
uma vez por semana, muito raramente eu
participava. Por ser o jogo que eu mais gostava, ele
me presenteou com um exemplar, edição antiga,
pelo qual tenho grande apreço.

Em 2019, ele então me convidou para participar
de um Torneio Regional em Belo Horizonte de
Carcassonne, que classificava para competir no
Torneio Nacional em SP. Quem ganhasse este, se
classificava para o Mundial de Carcassonne e ia
com tudo pago para Essen (na Alemanha).
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Coluna da Tabuleirista



Eu respondi “Não, de
jeito nenhum, imagina!!”.
Meu perfil é de jogadora
doméstica. Sou ansiosa e
jamais conseguiria jogar
com outras pessoas me
observando. Mesmo
assim ele me inscreveu
no torneio e disse “já
está inscrita”, aliás eu e
vc…rs

Eu me recusei a ir num
primeiro momento. Até
que chegou o dia. Ele me
acordou mais cedo,
começou a se aprontar e
ficou aquela coisa no ar
“vou ou não vou com
ele??”. Uma parte minha
estava tentada a ir, a
outra parte estava se
borrando de medo.

Fui. Chegando lá conheci
jogadores bastante
acolhedores.
Começamos as partidas
2x2 e foram
acontecendo as
eliminações. Cada
partida era uma pausa e
ida ao banheiro. Todo
mundo lá se lembra da
menina ansiosa...rsrs
Com certeza eu era a
última das meninas que
alguém ia apostar uma
ficha, nem eu mesma
apostava em mim… rs…
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Coluna da Tabuleirista



Confesso que fiquei com dor de barriga tamanha
ansiedade. Quando chegou meu último jogo, mal
pude acreditar, pois estávamos na final eu e Dani
Bouças (jogadora super fera). Sentadas frente a
frente, com um dispositivo de marcar tempo e
uma galera em pé olhando a gente jogar. Pronto,
quase infartei. Estava ali montado o cenário que
eu sempre fugi na vida.
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Coluna da Tabuleirista

Imagem retirada do site Ludopedia



Felizmente a sorte estava
do meu lado nesse dia e
consegui conquistar a
medalha de primeiro
lugar. Terminado o
desconforto, coração
reengolido, fui ao
banheiro uma última vez
e voltei com 2 cervejas
na mão em
agradecimento a minha
oponente.

Coluna da Tabuleirista

Todavia, essa peraltice toda não foi suficiente para
me encorajar ir aventurar em SP. Arreguei mesmo.
Perdi a oportunidade de jogar e conhecer os
melhores jogadores do Brasil. Dava fim a minha
recém-iniciada trajetória em Carcassonne.
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Em 2020, veio a
pandemia. Em casa, por
volta de abril, novamente
lá vem o meu noivo,
Sr.Thomas, e me
apresenta o site de jogos
de tabuleiro BGA. E qual
jogo estava lá me
esperando na
plataforma: sim,
Carcassonne. Ele sabia
meu ponto fraco…rs

Entrei lá como quem não
quer nada e comecei a
jogar com pessoas do
mundo inteiro. Nunca
apanhei tanto na vida em
um jogo. Apanhava
tanto, mas tanto que
fiquei intrigada com as
estratégias avançadas.

Carcassonne é um jogo
de regras simples, mas
bem analítico, as
estratégias podem se
tornar mais complexas. E
o pessoal lá detinha esse
conhecimento. Quis
aprender. Confesso que
ainda tenho muito treino
pela frente, mas minha
visão de jogo ampliou
claramente.
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Coluna da Tabuleirista



E naquele joga ali e joga acolá, eu e Thomas fomos
convidados para participar da comunidade
Carcassonne Brasil. Entramos no grupo de
WhatsApp e logo fomos super bem recebidos. A
comunidade é muito inclusiva, elogiam sempre,
fazem humor leve, lá estão os campeões
brasileiros do jogo que são super acessíveis e
treinam com a gente numa boa, produzem
conteúdo de qualidade, criam torneios e fazem
tudo “voluntariamente”. Logo comecei a interagir
na comunidade.

Eis que recentemente, eu e Thomas fomos
convidados pela organização central de
Carcassonne Brasil. 

Coluna da Tabuleirista

Minha primeira tarefa: torneio só para mulheres.
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Foi então que uma jogadora da comunidade,
Lhais Kurtz, abençoou a minha estreia e se
ofereceu para ajudar. Nos falamos por telefone,
estabelecemos algumas ideias e fomos em
frente. Foi a minha parceira mais próxima e
ativa.

Criamos um grupo de WhatsApp só com
mulheres, que também ajudaram de forma
definitiva e indispensável na criação do torneio.
O nome do torneio inicial, inclusive, era Ladies
Only. Ele foi modificado e definido pelo grupo
para: Cuidem de tudo: nós mulheres vamos
jogar! As meninas também fizeram vídeos
chamando outras mulheres para participar, uma
delas participou como comentarista na
transmissão dos jogos no Twitch, teve
participação da designer Bianca Melyna, e o
troféu feminino foi confeccionado pela jogadora
Samara Reis. Houve bastante participação
feminina. 

imagem retirada do site  Hapiness Makerr
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https://print-and-play.asmodee.fun/dixit/
https://print-and-play.asmodee.fun/dixit/
https://www.happinessmaker.fr/chakra-un-jeu-de-strategie-calme-et-de-toute-beaute/
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Acredito que foi um sucesso, todas se divertiram
bastante, fizemos piadas, e nosso público de
Twitch bateu recorde. Acredito também que esse
foi só o gatilho, o início de vários outros encontros
e eventos. Brinco lá na Comunidade de
Carcassonne Brasil, parodiando Neil Armstrong,
que “um pequeno passo para a mulher, mas um
grande salto para a Comunidade”. rsrs

E é isso que buscamos: pluralidade, engajamento
feminino para adentrar nesse universo tão legal,
mas majoritariamente ocupado por homens.
Vencer esse torneio de mulheres foi a segunda
surpresa feliz que a vida me pregou com esse jogo
Carcassonne. E existem muitas jogadoras lá mais
talentosas.

Coluna da Tabuleirista



"Ooi Liga, eu sou a Lara 😊 O que me liga ao mundos
dos jogos é o prazer de conhecer amigos e interagir
com as pessoas, durante uma partida de qualquer

jogo que seja, sempre estamos conectados
presencialmente com o outro jogador. Essa conexão
sem ser por uma rede wi-fi é mágica e nos rende

experiências incríveis, esse é o prazer dos boards
games 😍 #ligadas #ligadasnameeple"

 
Lara @jogatina.mina
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https://www.instagram.com/explore/tags/ligadas/
https://www.instagram.com/explore/tags/ligadasnameeple/
https://www.instagram.com/jogatina.mina/


Alô, alô, amante de gatos!
Chegou a hora de
conhecer um jogo que vai
fazer você ficar derretida
pelos bichanos e liberar
seu lado mais felino para
se desvencilhar das
adversárias e alcançar o
objetivo final. 

Em Gataria, você é
responsável por
movimentar duas gatas (e
às vezes mais uma,
chamada Nix) pelo
tabuleiro, digo telhado,
com o objetivo de chegar
ao alto da torre, onde vive
a jovem bruxa Petúnia. 

Afie suas garras e se jogue em Gataria

Jogos Daqui

Por Monique Garcez



A cada rodada você vai pulando de telhado em
telhado, buscando petiscos, afugentando gatas
ariscas e fazendo de tudo para ser a mais rápida a
chegar até a torre. Mas essa missão não é nada
fácil, porque, além de ter que se desvencilhar das
adversárias, você tem que ser esperta e habilidosa
no uso dos tokens de movimentação e das cartas.

Foto tirada por Monique Garcez
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Jogos Daqui



E falando sobre as cartas, é uma melhor que a
outra! Imagine todos os trocadilhos possíveis com
gatos! Você encontra tudo isso e muito mais nesse
jogo! São três tipos de cartas que conferem ao
jogo mais diversão, tretas e, é claro, muitas
risadas.

Eu, Monique, já testei Gataria duas vezes e fiquei
mega fã! E digo que testei porque o jogo ainda
está em fase de protótipo. Mas tem previsão de
sair em financiamento coletivo ainda nesse
primeiro semestre de 2021 (gritos de alegria!!! :D)
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Jogos Daqui



Fernando Cunha, criador do jogo,
sempre faz rodadas de testagem pelo
Tabletopia. As jogatinas geralmente
são marcadas via servidor do Discord
da Galbs Games (editora que lançará
o jogo). E se você, ligada, ficou
interessada nesse jogo mega
divertido e cheio de gatinhas fofinhas,
não pode perder a oportunidade de
testar Gataria! É diversão garantida!
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Jogos Daqui

http://instagram.com/fedasunha
http://instagram.com/galbsgames


"O que me liga aos jogos de tabuleiro modernos,
além do hobby, é a educação. Não me conformava
com a diferença entre esses novos jogos e os
jogos educativos. Fui pesquisar sobre isso e

estou até hoje nessa área. Ensinando professores
a usar jogos na educação, pesquisando sobre o
tema na pós graduação, mando palestras, etc."

 
Paula @piccolopaula
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https://www.instagram.com/piccolopaula/


Carcassonne é um jogo
de tabuleiro que é velho
conhecido de muitas
jogadoras. Focado
bastante na estratégia
de alocação de meeples,
a fim de obter a maior
pontuação no final da
partida, é um jogo
simples de entender e
de jogar, além de
angariar diversas fãs.
Tamanho é o sucesso,
existe um grupo
específico de amantes
que movimenta uma
comunidade chamada
Carcassonne Brasil, que
recentemente realizou o
primeiro torneio só para
mulheres.

A Liga Brasileira de
Mulheres Tabuleiras fez
parte do torneio online
(infelizmente não
ganhamos kkkk), pôde
ver várias mulheres
incríveis, além da alta
qualidade das jogadoras.
Conhecemos também
quem aprendeu a jogar
para poder participar do
torneio. E confesso que é
bacana demais ver a
movimentação das
mulheres para participar
de uma competição que,
apesar de escolher
apenas uma vencedora,
foi muito integrativa. 

Campeonato de Carcassonne 
só para mulheres

por Monique Garcez
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Competição do Bem

https://www.carcassonnebrasil.com/


Campeã do torneio
nomeado de “Cuidem
de tudo: nós mulheres
vamos jogar!”, a
tabuleirista Ariane
Ananias também foi a
organizadora da
iniciativa (não foi
marmelada, meninas!
xD). 
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Competição do Bem

Para ela, as
iniciativas
voltadas só
para mulheres
contribuem
para o debate
sobre
desigualdade
de gênero e
mudam a
percepção
pública do
papel feminino.



“Mulheres também jogam e são tão craques quanto

os homens. Todavia, sou a favor de um contexto

plural: igualdade, e não polarização. Gosto mais de

políticas de inclusão que permitam uma comunidade

mista. Sou muito grata à organização Carcassonne

Brasil que deu esse 'start'. A iniciativa para um

torneio apenas feminino e organizado por mulheres

iniciou, por incrível que pareça, pela sugestão dos

homens da organização. Então, não podemos alijar

desse torneio esse movimento bonito de

conscientização começando de onde menos

esperamos”, pontuou Ariane. 

Competição do Bem

Mulheres Tabuleiristas - Abril 2021 - p.47



A recifense conta, com
relação a participação de
mulheres em torneios,
que é preciso aproximá-
las cada vez do hobby.
“O rol dos jogos, de
forma geral, tem muita
presença masculina, e
temos que equiparar
esse quadro, pois nós
gostamos de jogar e
jogamos para caramba.
Espero que possamos
criar mais torneios
assim, pois foi muito
massa ver muita mulher
incrível jogando”,
finalizou Taciana. 

Se de um lado do torneio
havia uma jogadora mais
experiente, do outro
havia uma novata.
Taciana Pascoal,
aprendeu a jogar
Carcassonne pouco
tempo antes da
competição e conta que
adorou. “Foi muito bom,
uma experiência muito
massa. Só tinha mulher
fera e as meninas jogam
muito!”, comentou. 

Foi muito massa ver
muita mulher incrível

jogando.
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Competição do Bem

https://www.ludopedia.com.br/jogo/overdrive
https://www.ludopedia.com.br/jogo/overdrive


"O que me liga ao mundo dos jogos de tabuleiro é a
conexão direta com aqueles com quem jogo (minha mãe,

irmã, namorado e amigos). Enquanto jogamos, nos
desconectamos do mundo, da internet, do celular, e
focamos na partida, nas estratégias, nas contas de

pontuação, ou até mesmo na diversão/risadas que os jogos
nos proporcionam. Para mim, o momento de estar sentada à

mesa com a família e os amigos e todos conectados na
experiência do jogo é muito importante para reforçar os
laços afetivos e proporcionar ótimas experiências e

diversão!"
 

Paty @paty_timm
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https://www.instagram.com/paty_timm/


com amor,
 

Liga Brasileira de
Mulheres Tabuleiristas

Para você
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Site

Instagram
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Grupo no Facebook

Se liga com a gente :)
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