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ALÔ ,

TABULEIRISTA! 

Foi só a gente ou você também sentiu
que Fevereiro chegou voando? É o mês
conhecido pelas festas de Carnaval, que
este ano infelizmente não poderão
ocupar as ruas - mas não deixamos de
nos sentir carnavaligadas com você,
leitora, e de encontrar boas razões para
celebrar, apesar de todos os pesares.
Até porque, mesmo em alta velocidade,
já passamos por um bocado de coisas
este ano!
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Já somos mais de uma centena de Ligadas por
todo o Brasil, em todas as regiões, e seguimos
crescendo, contando com cada vez mais histórias e
experiências de mulheres tabuleiristas de todos os
cantos! 

Dentre aquelas que, como você, estão recebendo
esta edição da LigaNews, 24,1% são mães, 15,7%
estão no hobby há mais de uma década, e 3,7%
estão chegando ao mundo dos jogos de mesa há
menos de seis meses, ou seja, tiveram seu
primeiro contato com esse universo já no
contexto da pandemia.

Editorial

Foto: @adriilhama
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Já imaginou como nosso futuro reencontro
presencial, em mesas cheinhas de amigas
tabuleiristas, será lindo e caloroso? Algumas
de nós poderemos reviver a experiência de
papear em um evento lotado, enquanto
jogamos com amigas de longa data, aquele
jogo novo que a nossa monitora favorita vai
explicar. Outras poderemos passar pela
primeira vez por situações como essa,
conhecer novas parceiras de jogatina e
descobrir que existe aquela luderia mais
perto do que imaginávamos! Isso sem falar
nas grandes convenções e feiras de jogos
que estarão só esperando pela nossa
chegada. Ai ai…

Editorial
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Até lá, vamos fazendo o nosso carnaval virtual
por meio das conexões que descobrimos e
fortalecemos nos últimos meses. Conhecemos
novas plataformas e, em muitos casos,
aprendemos uma nova maneira de jogar que
nem imaginávamos. Conhecemos muitos
blogs e canais interessantíssimos e - olha só! -
descobrimos um universo de iniciativas
protagonizadas por mulheres, muitas das
quais ficavam invisibilizadas no “padrão” do
que recebe mais apoio nos espaço por aí.

Editorial

Aqui na Liga, tivemos o prazer de conhecer
um pouquinho mais de muitas ligadas,
especialmente a partir da Coluna da
Tabuleirista, que vem contando com os mais
surpreendentes e afetuosos relatos. 
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As Playtests das Ligadas se expandiram para
Ligatinas, e já compuseram mesas com títulos
e presenças de peso! Com a participação de
cada vez mais ligadas, estamos reinventando o
que conhecíamos como “a cara dos ambientes
de jogatina” e fomentando o encontro entre
jogadoras de um canto a outro do Brasil.

E isso tudo é só o começo! Nos próximos
meses, a Liga tem planos para novas expansões
e possibilidades para você. Venha ver as
próximas páginas e se ligue no que temos para
carnavaligar este mês! ;)

Esperamos que goste!
 

Um abraço,
Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas

Editorial
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Estamos indo para nossa quarta edição
desses encontros tão especiais de Ligatinas
que preparamos com muito amor para
vocês!

Se você ainda não sabe o que são nossas
Ligatinas, vou te contar rapidamente,
apresentando razões para não ficar de fora:

Ligatinas

Evento exclusivo feito com muito carinho
para você que é uma ligada;

Oportunidade incrível de você se conectar
com mais mulheres do hobby dos jogos
de tabuleiro e criar novas amizades e
parceiras de jogatinas;

Coloca você em contato também com os
bastidores do hobby, através de jogos que
ainda estão em desenvolvimento;

Jogos são escolhidos a dedo, através de
uma curadoria;

Por Nanda Sales
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Você pode ter a oportunidade de conversar
diretamente com a/o designer do jogo,
tirar suas dúvidas, conhecer mais as histórias
envolvidas, processos, inspirações, e ainda
tem a chance de ajudar no desenvolvimento
do próprio jogo, dando suas opiniões e
sensações sobre a partida.

O projeto LIGATINAS representa, portanto,
nosso momento de conectar mulheres de
todo o Brasil em volta da mesa através de
encontros online. Tem nem como ficar de fora
dessa, não é mesmo?

Ligatinas
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Antes de contarmos quais serão os jogos
escolhidos para a 4ª edição, bora relembrar
como foram as últimas mesas da edição
passada.

Quem acompanhou nossa conta no Instagram
viu que tivemos a honra e o prazer de ter na
Ligatinas a queridíssima Bianca Melyna, com
seu mais recente jogo em desenvolvimento -
Hokusai.

Hokusai na Ligatina

Edição passada
Ligatinas
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Bianca, para quem não sabe, é uma autora
renomada no nosso mercado nacional e já
publicou jogos de grande sucesso como o
Grasse. Inclusive, muito em breve estará de
volta em uma nova impressão.

O jogo que ela trouxe para a Ligatina em Teste
foi o Hokusai. Para saber mais sobre ele, basta
clicar aqui. Aproveite também para seguí-lo na
Ludopedia (o maior canal brasileiro sobre jogos
de mesa) e ficar por dentro de novidades do
jogo por lá! O que podemos adiantar é que o
jogo está previsto para entrar em financiamento
coletivo logo no começo do segundo semestre
de 2021, em uma produção bem especial, com
direito a uma possível edição especial de
Colecionadora e vários adicionais! Imagine só ter
um Hokusai na sua coleção!

Ligatinas

Im
ag

en
s: 

ar
qu

iv
o 

pe
ss

oa
l B

ia
nc

a 
M

el
yn

a

LigaNews - Fevereiro 2021 - p.11

https://www.ludopedia.com.br/jogo/hokusai?v=


Agora chegou a hora de conhecer os jogos que
estarão na nossa próxima edição das Ligatinas
em Teste.

    

Jogos escolhidos para a próxima edição

Ligatinas

Vamos começar com um que é bem especial
para nós da Liga, pois se trata de um parceiro
muitíssimo querido: Rennan Gonçalves. Conheça
o jogo escolhido: Masai!

Africanidades
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Sobre o jogo: Masai é um jogo que fala de uma
das mais famosas e importantes tribos da África.
Na cultura Masai temos alguns diversos
ornamentos elegantes e bonitos que serviram de
inspiração para outros tantos modelos de
acessórios no mundo todo.

Nesse jogo vamos ser integrantes da tribo Masai
que vão montar um colar recheado de cores e
beleza. Porém, é uma competição. Faremos
apenas um colar, disputando áreas específicas,
fazendo e tirando pontos das demais jogadoras.

Autores: Rennan Gonçalves e Rogério Lourenço

Ligatinas
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Em uma interação divertida e bela, Masai é um
belo Afrogame, que valoriza uma bela cultura.

O que inspirou a criação?

"A inspiração partiu das particularidades da tribo,
meu amigo Rogério me convidou a fazer parte do
projeto, que tinha outra proposta. Mas, após
muito diálogo, identificamos que o caminho do
jogo e o que poderíamos utilizar para introduzir
como mecânicas e temática, era o colar. Contudo,
nossa preocupação sempre foi trazer à tona algo
que o mercado não tinha (ou não faz de forma
positiva), que é trazer o povo e a cultura africana
como protagonistas e sendo bem representadas.
Com isso em mente, e a partir da ideia do jogo,
Masai se tornou um grande projeto, que tem tudo
pra dar certo", conta Rennan.

 

Ligatinas
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 Curiosidade que Rennan nos contou!

"Muitas pessoas não sabem, mas a tribo Masai
teve muitas de suas características ornamentais
“roubadas”. Muitas marcas famosas usaram a
maneira que se trançam as linhas, as cores e os
modelos de sapatos, rendendo milhões para essas
empresas. Porém, nenhum centavo voltou para os
Masai. Com isso, um movimento foi desenvolvido
para que eles recebam o devido Royalty sobre as
ideias que os pertencem.Se quiser saber mais
detalhes sobre a tribo e a questão apresentada
acima, clique aqui!"

Ligatinas
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O segundo jogo desta 4ª edição é um sucesso de
edições anteriores, e que agora está de volta já
com retoques finais: Semeando o Cuidado, da
Cynthia Dias. Bem-vinda de volta, Cynthia!

.

Ligatinas
Plantas Medicinais
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Se você não conseguiu garantir seu lugar nas
últimas edições, esta agora pode ser sua última
chance, já que o Semeando está praticamente na
reta final de produção e não será comercializado. E
se você conseguiu jogá-lo e ajudou no
desenvolvimento, pode ser uma excelente chance
para ver como ficou e, inclusive, já checar como
estão as artes finais, desenvolvidas pela Andreza
Farias, do Estúdio Colaborativo "Casa do Goblin".

Ligatinas
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Sobre o jogo: Os saberes populares sobre
plantas medicinais estão se perdendo! Precisamos
fazer alguma coisa! Você e as outras agentes de
saúde precisam cooperar para conhecer o
território, conversar com mestres dos saberes
populares, plantar e compor um herbário para
vencer. Mas cuidado com bloqueios no diálogo
com o território! Um protótipo inspirado no Ilha
Proibida que irá contribuir com processos de
educação em saúde.

Autora: Cynthia Dias
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Cynthia também nos conta:

"Estamos nos preparando para finalizar o jogo e
enviar para impressão em breve. Ele também
ficará disponível para download e impressão
caseira, posteriormente. 

Com o design e as ilustrações da Andreza,
buscamos construir um visual leve, acolhedor e
instigante para o jogo. As ilustrações das plantas
passaram por validação da equipe envolvida no
curso de Educação Popular e Plantas Medicinais
na Atenção Básica em Saúde, para o qual o jogo
está sendo criado. Apesar de não serem
ilustrações botânicas tradicionais, elas precisam
evocar características importantes das plantas,
trazendo mais informações para as jogadoras e
jogadores e favorecendo a identificação na vida
real. 

O Manual do jogo também vai incluir um "livreto"
com informações complementares sobre as
plantas que fazem parte do jogo, e instruções para
que as pessoas possam incluir novas plantas se
desejarem, mantendo o funcionamento do jogo."

Ligatinas
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O que as ligadas que participaram falaram
sobre o jogo: dentre as mais de 15 ligadas que o
jogaram nas edições passadas, o que mais
escutávamos era:

"Que jogo fantástico!"
 
 

                  "Aprendi muito sobre plantas                    
medicinais."

 
 

"O tempo passou que nem vi!"
 
 

"Que vontade de jogá-lo novamente."

Semeando o Cuidado é realmente um jogo bem
educativo, gostoso, leve e ainda é colaborativo.
Uma excelente opção!

Ligatinas

LigaNews - Fevereiro 2021 - p.20



Para se inscrever nas Ligatinas, clique aqui e
confira os dias e horários disponíveis. As vagas
são limitadas!

Após a reserva, enviaremos a você um e-mail de
confirmação com todas as informações e
instruções sobre a Ligatina, que acontecerá na
plataforma Tabletopia, com comunicação via
Discord.

Se tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato
conosco pelo nosso e-mail
mulherestabuleiristas@gmail.com ou Instagram,
que retornaremos a mensagem muito em
breve!

      Encontramos você nas mesas! :)

Inscrições

Ligatinas
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MANUAL ZODIACAL
DA AQUARIANA
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Querida aquariana tabuleirista, para dar jus a este
signo que contém as mulheres mais descoladas e
diferentonas do zodíaco, resolvi que a sua
descrição será feita de forma nova, com imagens
que traduzem você nas jogatinas com as amigas!

MANUAL
ZODIACAL 

Por Nanda Sales
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Sua habilidade em aprender coisas novas é algo
a se inspirar. Isto faz com que você tenha uma
facilidade enorme de entender aqueles jogos
mais malucos, complexos e com infinitas regras
e ainda ensinar para as amigas de uma forma
que faça todo o sentido do mundo. Já adianto
que você não é lá muito dos jogos que estejam
na moda, o que você gosta mesmo é de
encontrar jogos escondidos, aquelas joias raras
que ninguém ouviu falar. Outros tipos de jogo
que muito interessam são aqueles em que você
pode mudar as regras de alguma forma e
também aprender algo novo. Pensando nisso,
resolvi separar três opções para deixar no seu
radar...

Jogos que adora

MANUAL
ZODIACAL 
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RECOMENDAÇÕES DE JOGOS
QUE VAI ADORAR:

Se tem um jogo diferentão, meio maluco,
desconhecido e que divide muito as opiniões,
diria que é o Cerebria. Nele, nos separamos
em grupos para representar espíritos de
forças opostas: felicidade x melancolia, com
cada uma sendo uma emoção dentro destes
grupos e controlando outras emoções no
decorrer da partida. Quem melhor controlar o
mundo interno (The Inside World, como é
chamado em Cerebria), uma simbologia para
a construção da personalidade de um ser
humano, através da mecânica de controle de
área, ganha. 

Cerebria

MANUAL
ZODIACAL 
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É um jogo cabeça que algumas pessoas dizem
ser complexo demais para a simplicidade do
que é, ou simples demais para a
complexidade do que quer representar. Ou
seja, é diferente de tudo o que já viu por aí. E
vai dar espaço ainda para você poder pirar
com as reflexões de mundo interno.

MANUAL
ZODIACAL 
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Gùgong
É relativamente conhecido, mas não o bastante.
Escolhi este jogo porque, antes mesmo de
começarmos a jogar, existe no manual uma
página inteira com a história e inspiração da
criação do jogo, dando uma bela aula de
história sobre as Dinastias Chinesas. Além
disso, mais curiosidades sobre a época são
apresentadas no decorrer do manual, fazendo
com que o jogo seja extremamente temático e
ensine várias coisas. É quase uma aula de
história dentro de uma caixa. Vale a pena
conhecê-lo!

MANUAL
ZODIACAL 
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O seu próprio jogo!

Né, meu bem? Se tem alguém do zodíaco capaz
de criar um jogo novo, completamente do zero e
com mecânicas nunca vistas antes… essa pessoa
é você! Se jogue aí na sua criatividade e
inteligência e bora criar um jogão!

MANUAL
ZODIACAL 
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você foge de jogos parados e que deem a
impressão de que não aprendeu nada novo. Os
jogos abstratos acabam não sendo opções
preferidas, tampouco aqueles que estão super
na boca do povo. Você não tem lá muita
paciência para a demora da galera em tomar em
decisão, então o problema não fica nem sendo o
jogo em si e seu espaço para AP (analysis
paralysis*), mas com quem você joga, não é
mesmo?

*O tempo de pausa usado para tomar uma
decisão no jogo

Jogos que talvez não sejam a sua praia:

MANUAL
ZODIACAL 
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Separei aqui um que pode atrair, apesar de
inicialmente ir contra suas preferências. E
escolhi um só porque sei bem que a senhorita
gosta mesmo é de descobrir os jogos por conta
própria. Não vale mentir, hein! ;)

MANUAL
ZODIACAL 

Recomendações de jogos que podem
virar a sua praia:
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Renature: está para chegar aqui no Brasil
ainda este ano e está sendo bem aguardado,
principalmente por tratar-se de uma duplinha
de designers que faz um baita sucesso (Kiesling
& Kramer), mas garanto que pode interessar
justamente por ser sobre um tema que é tão
caro a você: consciência ecológica. Em
Renature, o objetivo principal é restaurar um
vale poluído com plantas e animais. É um jogo
que vai proporcionar a você mais um momento
para dedicar-se à natureza e melhor tratá-la!
Certeza de que vai adorar!

Já já chega a hora de falar sobre as piscianas…
Isso se eu não esquecer, claro!

MANUAL
ZODIACAL 
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Coluna da Tabuleirista

Foto: @adrilhama; jogo: Tuki
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Lá em 2014, quando entrei para o hobby dos
jogos de tabuleiro, o feminismo ainda era um
conceito abstrato na minha cabeça. É como
dizem: conhecimento é um caminho sem volta,
e quando começamos a entrar em contato
com toda a teoria a que temos direito na
sociedade, fica impossível aceitar o mínimo
calada. 

Não demorou para que eu começasse a
perceber que, como todo meio nerd, o hobby
também era cheio de homens tóxicos e
absolutamente pobre de representatividade
feminina. A sensação que tinha é de que
chegaria em um evento e seria tratada como
um ET por ser mulher. 

Por Paty Nate 

Coluna da Tabuleirista
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Uma publicação feita por uma mulher rendia
uma fila de homens adicionando e puxando
assunto. Em um comentário sinalizando um
comentário machista chovia hate e gente
tóxica. Quantas mesas de jogos “pesados” em
que mulheres foram desmerecidas e
desrespeitadas por não serem “espertas” o
bastante... 

Quanta coisa de lá pra cá. Quantas mulheres,
quanta representatividade, quanto peso.
Nesses 7 anos muita coisa mudou, editoras
fecharam, outras surgiram. Eventos nasceram.
Canais de YouTube cresceram. 

Hoje temos editoras só com sócias mulheres,
editoras mistas, tradutoras, ilustradoras. Hoje
temos eventos de mulheres em diversos
cantos do país. Hoje temos incontáveis
criadoras de conteúdo. Hoje temos caixas de
jogos com mulheres estampadas na caixa e
sem hipersexualização.

Coluna da Tabuleirista

LigaNews - Fevereiro 2021 - p.34



Isso é a solução de todo o machismo no
hobby (e no mundo)? Longe disso. É a
pontinha do iceberg de uma mudança que
talvez nós nem estejamos vivas pra
presenciar. Mas é sinal de que a inércia e
comodidade do patriarcado acabou. O
movimento existe e estamos todas com
consciência do que temos direito e batendo o
pé para conquistar. Não apenas para nós
mesmas, mas por todas que chegam a cada
dia. É por todas nós, é pelas que ainda vão
nascer. Essa evolução continua.

Paty Nate é mãe,
psicóloga, sócia da
Imagine Jogos e
produtora do evento
de representatividade
feminina Lady Lúdica.

Coluna da Tabuleirista
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Oláaaaa, mulheres tabuleiristas!!

Meu nome é Giovana, mas como falei no primeiro
post do Atrás dos Jogos (meu perfil no insta
dedicado aos boardgames), Giovana é muito sério,
então me chamem de Gi!

Desde sempre amo qualquer tipo de jogo, desde
par ou ímpar, esportes, videogame... mas os jogos
de tabuleiro com certeza estão nos favoritos! Nunca
tive uma galera grande que via com frequência pra
jogar, então foi só em 2017, quando meu cunhado
(que também ama jogos) entrou para a família, que
comecei a me aprofundar mais no hobby. Junto
com a galera do meu prédio, todo fim de semana
rolava algo, nada muito além de War e Catan.  

Por Giovana Costa

Coluna da Tabuleirista
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Com o passar do tempo foram vendo meu amor
por jogos, e sempre que ganhava presente era um
novo! Minha coleção foi aumentando até que, com
a pandemia e o desemprego, resolvi criar um perfil
no Instagram para falar de jogos e comecei a
investir em montar um acervo para alugar meus
jogos em SP, unindo o útil ao agradável. Era uma
forma de ter alguma renda e, ao mesmo tempo,
sempre ter algo diferente pra jogar. hehehe 

Tive alguns aluguéis no começo,  mas confesso que
acabei desanimando de postar as coisas no insta
(vida de blogueira não é fácil, viu? hahahah). Nesse
meio tempo, coloquei o Atrás dos Jogos como
empresa no Google, o que rendeu mais aluguéis
que divulgando no Instagram. Mas prometo que
vou tomar vergonha na cara e trabalhar mais nessa
publi. hahahah

Coluna da Tabuleirista
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Hoje o acervo conta com 50 jogos,  e todos têm um
espaço no meu coração. No fim do ano passado,
ganhei mais um de presente, e como estava
precisando de grana e o foco era ter 50 jogos no
início, resolvi anunciar um Altiplano (gente,
confesso que nunca entendi esse jogo. Nunca viu
mesa kkkk) e foi quando a Nanda, uma das
criadoras do Mulheres Tabuleiristas (mas que até
então eu não sabia) entrou em contato interessada.
Fizemos negócio e quando fui entregar o jogo,
como não sou boba (hahahah), aproveitei e deixei
um cartão do Atrás dos Jogos com ela, falando
sobre o aluguel.

Coluna da Tabuleirista
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Coincidentemente ela já conhecia! Nisso, Nanda se
apresentou e falou sobre o Joga Mana e a Liga
Brasileira de Mulheres Tabuleiristas. A partir daí foi
só risada, porque eu já era uma ligada e nesse
tempo todo a gente conversava sem saber! Não
podia deixar de contar essa história aqui, pois
achamos incrível a coincidência e já não vemos a
hora dessa pandemia louca acabar pra marcar uma
jogatina! hehehe

Gi é formada em
Educação Física e
criadora do Atrás 
Dos Jogos, perfil  no
insta que aluga jogos
de tabuleiro em SP.

Coluna da Tabuleirista

Foto: arquivo pessoal
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Jogos Daqui
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Cafundó é um jogo nacional recheado de sátiras,
críticas políticas, ditados populares com
trocadilhos, e uma grande pitada de
personagens do folclore e do cenário
sociopolítico e econômico do nosso país.
Fugindo totalmente da linguagem tradicional,
este jogo brinca com as palavras e as subverte.
Em vez de tribos ou espécies, você encontra
patotas. No lugar de calçados, usam-se pisantes.
Você também pode vestir peitosas e manilhas. E
na hora de roubar, na verdade você rapela.

Jogos Daqui

Cafundó
Por Monique Garcez
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Diferente, né? É a ideia do jogo, que é uma
grande inspiração do nosso velho conhecido
Munchkin [outro jogo]. Apesar de ter um
manual bem completo, Cafundó permite que as
próprias cartas, ou até a dona do jogo,
determinem as ações. Segundo os criadores do
jogo André Estevez, Jonathas Joba e Pedro
Ometto, a exceção às regras está bastante
atrelada à nossa vivência sociocultural filosófica.
No Brasil, mesmo com uma Constituição nos
guiando, existem muitas exceções. E por quê no
Cafundó não?

Jogos Daqui
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E por falar em política, quem já teve a
oportunidade de jogar Cafundó vê que atrás de
muitas moitas existem personalidades políticas
que, em vez de caracterizarem uma classe, na
verdade integram uma subclasse (ou patota).
Por exemplo: existem animais políticos, índios
políticos… e por aí vai.

Jogos Daqui

Im
ag

en
s: 

Ta
m

an
du

á 
Jo

go
s

LigaNews - Fevereiro 2021 - p.43



Imersão nas pesquisas

Cafundó é mato longe, distante, em tupi-
guarani. "Ca" é mato, "fundó" é longe. E os
criadores de Cafundó realmente fizeram uma
grande imersão para pensar no jogo. Além de
se debruçarem em literatura, foram em busca
de teses e conversas com historiadores para
compor a história. E eles queriam não só
contemplar as criaturas do folclore brasileiro,
como também diversos setores e trabalhar o
urbano, rural, o índio e o político.

“Partimos para as tribos indígenas, e aí criamos
o Yanomano, a Índia Quataquara. E não
podíamos deixar de falar sobre a nossa
política, que é historicamente maluca.
Buscamos retratar o Brasil todo. E apesar de
pesquisarmos muitos personagens do folclore,
preferimos retratar os mais famosos”, conta
Jonathas Joba, um dos criadores do jogo.

Jogos Daqui
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Joba afirma que o grande barato dos jogos
modernos é a imersão, a possibilidade de criar
narrativas. E essa é uma das ideias de
Cafundó. O jogo, que foi criado inicialmente
com o propósito de ser uma expansão do
Munchkin, acabou virando uma versão de si
mesmo, cheia de bom humor, boa arte e um
bom compilado de personagens nacionais.

“Sacamos que o espírito de Cafundó é uma
grande brincadeira sobre determinado tema.
As cartas trocadilho foram as primeiras a
aparecer. ‘Machado de Assis’, ‘Canivete
Sangalo’ [cartas presentes no jogo]
aconteceram primeiro de tudo. Quisemos
brincar com o folclore e incentivar o acesso ao
tema. Depois começamos a fazer outros
personagens para tentar contemplar o Brasil
todo”, relata Joba.

Jogos Daqui
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Existe possibilidade de expansão de Cafundó,
que foi o primeiro jogo da editora Tamanduá
Jogos. E muitas outras ideias estão fervilhando
e possivelmente serão realidade. Se forem tão
divertidas quanto Cafundó, é garantia de muita
risada, jogabilidade e de mais um jogo nacional
para termos em nossa coleção e nos
orgulharmos.

Jogos Daqui
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Aliado Ligado
A jogada antirracista e pró-feminista 

de Rennan Gonçalves

Quando a pauta é protagonismo das mulheres,
será que não há nada que os homens possam
fazer como aliados? Se você tá em dúvida, se
liga nessa história:

A mensagem chegou ao grupo pela nossa querida Moni Garcez,
membra da organização da Liga

Por Bacolou
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https://www.instagram.com/monique.garcez/


Em pleno dezembro, às vésperas de encerrar
nosso ano de trabalho ativo, fomos
surpreendidas por um chamado vivaz em
busca de ilustradoras e designers pretas para
compor a equipe de um jogo que promete ser
sucesso nacional dentre os próximos
lançamentos do ramo. 

Rennan Gonçalves, designer de jogos e
responsável pela New Player Studios, foi quem
teve a iniciativa de espalhar o anúncio durante
o processo de desenvolvimento de seu novo
jogo Grafito, a ser lançado este ano pela
editora MeepleBR.

Com a atitude do designer, o resultado não
poderia ter sido outro: duas artistas pra lá de
inspiradoras acabam de ser apresentadas pela
editora MeepleBR como oficialmente
responsáveis por Grafito. São elas Natália
Mota, artista visual, grafiteira, educadora e
ilustradora, e Pâmela Rocha, designer, técnica
em Comunicação Visual e bacharelanda em
Artes Visuais.

Aliado Ligado
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Natália Mota e Pâmela Rocha, artistas da equipe
responsável pelo jogo Grafito. Foto: acervo MeepleBR

Natália e Pâmela são, simplesmente, as
pessoas ideais para fazer a arte de Grafito.
Não porque são mulheres pretas, mas
porque são pessoas especializadas, com
conhecimento de peso sobre o jogo, da
temática à mecânica, e sobre as principais
áreas técnicas que esse trabalho demanda:
artes visuais e design. 

Aliado Ligado
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Acontece que, infelizmente, com o
atravessamento do racismo estrutural e do
machismo no contexto em que vivemos,
mulheres pretas costumam encontrar uma
série de obstáculos socialmente estabelecidos
para chegar a ter seu conhecimento e sua
competência reconhecidos.

Como sabemos, infelizmente ainda não é nada
comum encontrarmos mulheres pretas à
frente dos holofotes do universo dos jogos. A
única coisa que as distingue de quaisquer
outras pessoas, parafraseando Viola Davis, é a
oportunidade. É aí que entra, como uma
ruptura desses obstáculos, a busca ativa
como uma jogada valiosa diante do acesso a
boas oportunidades e a espaços de
visibilidade.

Aliado Ligado
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O protagonismo de pessoas pretas e de
culturas de matriz africana está no núcleo dos
objetivos da New Player, iniciativa dirigida por
Rennan, que já trouxe às mesas os protótipos
de Black Power e Masai, e agora, em parceria
com a editora MeepleBR, promete marcar
presença nas melhores jogatinas com Grafito.

Rennan vem se destacando no hobby com
jogos que trazem mecânicas e temáticas
afrocentradas e podem ser identificados como
Afrogames ou Afrojogos, carro-chefe da New
Player Studios, descrita como “a casa do
Afrogame” nas redes.

Post de divulgação do canal Turno Extra, da Tabuleirista
Ligada Aline Costa, apresentando os jogos Masai e

Black Power, do designer Rennan Gonçalves

Aliado Ligado
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O racismo estrutural atravessa também o
universo dos jogos, esse mesmo que se
propõe a ser “para todos” e promover a
diversão geral. O problema não se localiza
apenas no exercício ativo da discriminação,
mas, principalmente, nas bases de uma
organização social que produz categorias
com fins de exploração do trabalho; e em
uma história de colonização com resquícios
ainda presentes no seio das instituições
centrais das sociedades capitalistas. Estas
também se alimentam de elementos da
estrutura patriarcal de referencial branco,
que reduz o lugar social do sexo feminino à
função reprodutiva e tem na produção
cultural do Gênero um instrumento
simbólico de manutenção dessa redução.
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Para além e apesar das engrenagens sociais
que procuram direcionar pessoas pretas,
bem como direcionar mulheres,
especialmente as não-brancas, apenas para
um conjunto limitado e subvalorizado de
funções, essa invisibilidade em contextos
como o dos jogos não se trata de uma
ausência: há mulheres pretas em todos os
espaços, criando, produzindo, pesquisando,
desenvolvendo, consumindo.

Quando Rennan faz o movimento tão objetivo
quanto significativo de se conectar a artistas
como Natália e Pâmela para fazer a arte de
seu jogo, o que ele realiza é uma forte
expansão do potencial que o lugar de
protagonismo do campo criativo e intelectual
dos jogos de mesa representa. Nessa busca,
ele coletiviza seu acesso individual,
contribuindo para o fortalecimento de outras
pessoas pretas, sobretudo mulheres, cuja
presença tantas vezes apenas não é vista por
olhos que seguem fechados.
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