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UM BRINDE,
TABULEIRISTA!!

Este mês completamos um ano de Liga! Uma volta
inteirinha da Terra em torno do Sol desde uma
semana maluca de idealização, fundação, anúncio
e enfim inauguração desta grande rede!



Somos cada vez mais tabuleiristas ligadas ao
redor de todo o Brasil. Esta edição da LigaNews,
por exemplo, está chegando aos e-mails de

202 MULHERES ESPALHADAS POR202 MULHERES ESPALHADAS POR
TODAS AS 5 REGIÕES DO PAÍS,TODAS AS 5 REGIÕES DO PAÍS,  
entre 17 estados, além do Distrito Federal. Cada uma
dessas mulheres abraçou nosso convite e dispôs do
próprio tempo para compartilhar uma série de
detalhes sobre sua relação com jogos analógicos.

E ESSA GRANDE
MESA SEGUE
AUMENTANDO!
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EDITORIAL



Neste momento, 6,2% das Ligadas declara ter
começado a participar do universo dos jogos de
mesa há menos de 6 meses! A cada dia, novas
mulheres descobrem esse mundo cheio de magia 
e podem, cada vez mais, encontrar já nas primeiras
experiências uma rede de apoio, incentivo e difusão
de referências protagonizadas por mulheres. Estas
tabuleiristas iniciam sua jornada já se conectando a
Ligadas que compõem o hobby há mais de 10 anos,
as quais representam hoje 18,1% de nosso cadastro.

A cada semana, nos bastidores da Liga, reunimo-nos
para discutir e planejar novas maneiras de fazer essa
conexão ainda mais potente e evidente. 
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NOSSA INTENÇÃO É ESTABELECER
UM CENTRO DE REFERÊNCIA A
PARTIR DO QUAL TODA MULHER
TABULEIRISTA POSSA ENCONTRAR
INSPIRAÇÃO, CONEXÃO E
OPORTUNIDADES CONCRETAS PARA
OCUPAR OS ESPAÇOS DO HOBBY 
E EXERCER O SEU PROTAGONISMO.

EDITORIAL



Nas próximas páginas você encontrará 
um pouquinho mais sobre essa jornada e a
importância da sua participação nela, além, 
é claro, de muita reflexão, humor e conteúdo
sobre o mundo dos jogos. 

Estamos nos sentindo realizadas por termos
você conosco e podermos celebrar este
momento juntas! Esta conquista também é sua.

Um abraço,
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EDITORIAL

APROVEITE A FESTA!APROVEITE A FESTA!
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Começou com um incômodo difícil de resolver, cheio
de inconveniências: o universo dos jogos de mesa é
incrível e cheio de gente incrível, mas parece que tem
muitas cartas marcadas. E até mesmo os melhores
jogos perdem a graça com tanto ponto roubado.

UM ANO
DE HISTÓRIA

por Bacolou

ESPECIAL

construindo a mesa que nos Liga hoje



Os espaços mais públicos do nosso amado
hobby nos lembravam muito aquele tipo de
cara simpático, que jamais se afeta pela
presença (ou pela ausência) de mulheres em
seus circuitos de lazer e trabalho - a menos
que estas comecem a exercer protagonismo,
a ocupar lugares de liderança - aí a coisa pega.
Um passo para fora da caixinha e a hostilidade
surge como resposta, muitas vezes como
expulsão, ridicularização, ofensa. Tantas outras
vezes, em formas mais maquiadas, como o
icônico irônico jargão “jogo é pra 
se divertir”, que oculta um enorme 
“cale a boca, mulher”.
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ESPECIAL

TE SOATE SOA
FAMILIAR?FAMILIAR?



Pois foi esse cenário que deu razão ao surgimento
da... JogaMana! Onde nossa história começou a
começar. Foi quando Adrilhama e Paula Bassi
resolveram unir forças e convidar várias mulheres -
como a radiante Amanda Alexandrini e até mesmo
euzinha, que estava então no auge das intrigas
deste hobby - para fazer diferente, um espaço em
que pudéssemos deixar para trás os dados viciados.
Mas esse capítulo elas podem te contar melhor no
seu próximo encontro - afinal, a JogaMana é hoje 
a maior referência de conexão entre mulheres
tabuleiristas de São Paulo e está sempre de portas
abertas para a tabuleirista que quiser chegar junto.
O que não posso deixar de dizer aqui e agora é 
que, apesar da sensação de isolamento que essas
mulheres relatavam nos primeiros momentos de
ação, elas não estavam sozinhas. Não estamos.

Foi só com o passar do tempo que fomos
descobrindo o óbvio: nossa história não era
incomum. Conhecemos, no Rio de Janeiro,
mulheres como Patricia Nate, Aline Costa, Natalia
Avernus e, com elas, Lady Lúdica, Turno Extra,
BGGirls. Do Sergipe - mas em São Paulo, 
em plena jogatina! -, conhecemos 
Jéssica Gubert e a BG das Minas.
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ESPECIAL



Jogadoras, designers, empreendedoras, críticas,
líderes. Tabuleiristas de todos os campos e cantos
junto às iniciativas incríveis que constroem, e
expressando, na diversidade de suas próprias
perspectivas e trajetórias, o mesmo desejo comum:
o de encontrar nas mesas de jogatina espaços de
livre exercício criativo, intelectual, social, afetivo,
enfim, de romper com os obstáculos misóginos
que até então recortavam e delimitavam o lugar
das mulheres também no nicho tabuleirista. 

Encontros e despedidas rolaram, da organização às
jogatinas. Mas, mesmo quando precisamos mudar
os papéis, nossas histórias só fortaleceram a
conexão que cultivamos. Na JogaMana, Katia Braga
deixou saudade ao sair da organização, mas seguiu
frequentando os encontros, e marcando presença
nas conversas, nas ideias, no futuro. 

ESPECIAL
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E TANTAS MAIS!E TANTAS MAIS!



Pouco depois, Nanda Sales nos encheu de
felicidade e orgulho ao aceitar um repentino e
atrapalhado convite para entrar e compor essa
organização com a gente.

Encontramos também muitas outras mulheres
por onde passávamos, tantas vezes ocultadas
pelo reconhecimento público de seus
companheiros - de vida, às vezes de trabalho,
certamente de hobby, de tudo, menos de fama. 
E elas também relatavam, além e apesar de
muito boas intenções de seus parceiros, uma
invisibilidade sentida - algumas vezes, para ser
franca, aparentemente bem aceita, com a
naturalidade de quem se acostuma ou crê que
problemas sem culpados maus não têm solução.

Bem, tivemos crises. Internas, externas.
Resolvemos à base da D.R.. E então, mais 
crises - à base do soluço. No fim das contas,
tivemos mais soluções, na verdade.

Então, veio a pandemia.

ESPECIAL
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CRESCEMOS.CRESCEMOS.



E vimos, semana a semana, suas perdas e
confusões atingirem primeiro as pessoas - aliás,
primeira e duplamente as mulheres, tantas
vezes responsabilizadas por cuidar de tudo e
todos ao redor -, e então os espaços, as ideias, 
as realizações. Iniciativas sem apoio institucional
foram sumindo, e conexões até então
concentradas em encontros presenciais foram
se esvaindo na frieza do espaço virtual. 

Eu, pessoalmente, fui muito avessa a tentativas
de substituição, versões online e afins. Disse que
nada seria como antes. Questiono-me hoje na
dureza - mas não na ideia de que começar 
de novo seja, primeiro, reconhecer a perda. 

Com o passar dos
meses, veio uma
oportunidade de
projeção.

ESPECIAL
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https://jogamana.wordpress.com/2020/05/07/nada-sera-como-antes/


Na verdade, vieram muitas. Cheia de energia,
Nanda Sales puxava a locomotiva, levando a
JogaMana junto para os espaços que seu carisma
e brilhantismo começavam a conquistar, cada vez
mais. Mas eis que chegou uma especial: GenCon.
Na ocasião, Nanda falaria pela JogaMana sobre a
relação das mulheres com o hobby, junto a outras
incríveis representantes de iniciativas pares.
Falávamos do assunto, planejávamos roteiros 
e as mesmas e velhas aflições iam aparecendo.

Fiquei pensando. Que coisa! Tantas mulheres
incríveis juntas para relatar histórias tão parecidas
e, mesmo assim, tanta solidão. Convoquei.

“E se fizéssemos algo maior que nós? Uma
grande rede nacional, que conectasse todas 
essas mulheres? Mas, assim, tem que ser
anunciado amanhã, na GenCon! É a chance
perfeita de reunirmos todas!”. Perguntaram
como, conversamos, toparam. Eu sempre soube
que, com ou sem crise, cada uma das parças da
JogaMana botava uma grande fé na outra, e foi 
a minha vez de receber esse voto de confiança,
quase incrédula de que estava rolando, assim,
caramba, de verdade! 

ESPECIAL
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Há um mito antigo que
insinua que as mulheres
são todas loucas. Foi tão
repetido, que, talvez,
tenhamos acreditado.
Seja como for, foi à base
da loucura que
inventamos moda!

Sei lá. Acordei, trabalhei, parei - migrei de trampo, 
na verdade. Peguei e fiz um site, uma série de
perguntas sobre tudo o que veio à mente e que 
eu gostaria de saber sobre outras mulheres
tabuleiristas e joguei lá, num formulário. Por fim,
meu irmão mais novo desenhou a logo que descrevi
porcamente para ele, na pressa, para que em cerca
de 6h tivéssemos tudo prontinho pra lançar. Ficou
perfeito. Tudo. Avisei às amigas que era hora. Nanda
já estava com sua fala pronta. Foi lindo. No instante
do anúncio convidei as demais participantes da
mesa para fazerem os primeiros cadastros da Liga.

ESPECIAL
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Como se não pudesse ser ainda mais lindo,
pudemos conhecer melhor uma dessas
participantes, a Moni. Monique Garcez, na mesa em
questão representando a BG das Minas, parecia ter
uma energia sem fim para comunicar seu amor por
jogos e a força da união entre mulheres também
nesse espaço. Já já volto a falar dela.

Nosso propósito: conectar e fortalecer mulheres na
relação com jogos de mesa, da forma mais material
e efetiva possível. Começamos com um objetivo
simples, mas nada fácil: conectar e divulgar
iniciativas já existentes de mulheres tabuleiristas
ao redor do Brasil. Para isso, lançamos o desafio
#TabuleiristasLigadas, para apresentar a Liga no
Instagram. Em poucos dias, tínhamos mais de 20
iniciativas divulgadas e mais de 50 mulheres
cadastradas na Liga apenas por acreditarem que
essa ideia valeria a pena, e valeria seu tempo e sua
dedicação para contar as próprias histórias.

E, enquanto isso, na organização,
rolava uma intensa fertilidade de ideias!

ESPECIAL
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MAS ONDE ESTÁVAMOS? AH!MAS ONDE ESTÁVAMOS? AH!   
OS PRIMEIROS PASSOS DA LIGA.OS PRIMEIROS PASSOS DA LIGA.   

https://www.instagram.com/explore/tags/tabuleiristasligadas/


Nanda pariu a Playtest das Ligadas, depois Ligatinas,
um espaço feito para testar, desenvolver e difundir
jogos relacionados ao protagonismo feminino, pela
produção, pela temática, pelo estudo. Trouxe ideias
também para fomentarmos a visibilidade de
questões sociais no hobby, como a MesaTa...PIIIIIIIIII
[CENSURADO] (ooops! Quase dei spoilers do que
vem por aí no futuro!). Paula trouxe o desejo de 
que tivéssemos uma Newsletter e, junto com Dri 
e Amanda, as três estrelas da Comunicação deram 
o norte do que viria a ser a LigaNews, hoje a Revista
das Mulheres Tabuleiristas, que você lê agora.

Logo de início, essa jornada também contou com
aliados. Além do Gueg, designer que tornou nossa
primeira logo realidade em menos de duas horas, 
e do Tato, meu maior apoiador nos bastidores e
grande fomentador de ideias (foi num papo com 
ele que consegui organizar sentimentos incertos 
e comunicar pela primeira vez as ideias que deram
origem à Liga), houve ainda um outro cara bacana
que botou fé na nossa proposta.

ESPECIAL
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O Márcio Botelho, em busca de entender a
ausência de mulheres - em relação à presença
massiva de homens - em ocasiões como concursos
de protótipos, veio naquela semana me perguntar
se eu conhecia designers para indicar à MeepleBR.

Em vez de lista, falei logo “meu, chamar uma
mulher já inserida no hobby não vai fazer outras
brotarem por mágica. Por que não fazemos um
movimento mais concreto? Um Edital só para
mulheres, uma oportunidade de verdade, em 
uma parceria horizontal?”. Claro que ele não levaria
a sério. Péra. “Claro que ele não levaria a sério”?! 
Pois, para minha surpresa, não é que o cara topou?
Óbvio, não foi simples. Mas foi, sim, meio maluquice
e uma baita disposição. E assim vem sendo até
hoje. E houve também outros parceiros pelo
caminho, chegando junto para apoiar nossas
propostas - afinal, é possível ser homem 
tabuleirista e apoiar o protagonismo feminino!

Bem… também tivemos crises. A principal:
sobrecarga. Já é um privilégio e tanto poder fazer
tanta coisa em nome de um hobby, enquanto há
contas para pagar, casas e carreiras para sustentar
e manter em ordem - fora as farras à parte.

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


Mas, mesmo com as oportunidades 
que já acessamos, a agenda começou 
a pesar. Precisávamos expandir a equipe! 
E foi hora de (re)encontrar a querida Monique.
Guardamos o convite para uma reunião cheia 
de ansiedade, e então tivemos a alegria de contar
com essa nova co-organizadora, que chegou
cheinha de energia e criatividade para somar!

Infelizmente, já era um pouco tarde para evitar
que víssemos Amanda, Adrilhama e Paula, cada
uma em seu tempo, deixarem saudade à
organização da Liga. Mesmo assim, seguimos
intensamente ligadas, e todas ainda participam, 
à sua maneira, com contribuições fundamentais
a tudo o que somos e fazemos.

Houve novas crises, também. 
Aquelas coisas. Soluços e soluções.

ESPECIAL
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CRESCEMOS.CRESCEMOS.



Criamos espaços e relações sólidas para mulheres
no hobby e parcerias cheias de afeto e potência.
Ressoamos muitas vozes e fortalecemos nossa
identidade. Conquistamos, agora, nosso segundo
projeto em parceria com uma grande editora de
jogos do Brasil - a Galápagos. 

Trabalhamos, todos os dias, para estruturar a Liga
com cada vez mais consistência, peça por peça.
Percebemos a importância de reconhecer nossos
papéis internos e, assim, estruturamos a organização
em três grandes frentes: Conteúdo - para difundir
informação e transformar a percepção sobre o
protagonismo de mulheres no hobby; Eventos 
- para fortalecer a conexão direta, o acolhimento 
e a vivência entre tabuleiristas; e Projetos - para
promover oportunidades concretas, no hobby 
e para o hobby, de fomento e reconhecimento 
do protagonismo das mulheres na sociedade.

Expandimos ainda mais, e agora contamos também
com a colaboração das ligadas Cynthia Dias, Lara
Bessa, Letícia Ribeiro, Paula Valente e Tânia
Zaverucha, que atuam em diversas atribuições da
Liga, contribuindo com trabalhos incríveis e
favorecendo a profissionalização de nossas atividades.

ESPECIAL
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https://asmodee.mundogalapagos.com.br/pfg
https://asmodee.mundogalapagos.com.br/pfg


Contamos, ainda, com a honrosa parceria de Laíse
Lima como colunista recorrente da LigaNews, e com
a incrível produção de Mariana Abasolo, como
videomaker oficial do Edital Ligadas na Meeple.

Celebramos este primeiro ano de existência
reconhecendo o momento de inauguração da Liga
como uma homenagem à grande rede de mulheres
tabuleiristas que se consolida e cresce cada vez mais. 

ESPECIAL
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NANDA PROPÔS QUE,NANDA PROPÔS QUE,   
PARA ISSO, FIZÉSSEMOS UMPARA ISSO, FIZÉSSEMOS UM
EVENTÃO! NADA MAIS JUSTO!EVENTÃO! NADA MAIS JUSTO!   

Por isso, a partir de uma linda
ideia da Moni, anunciamos o
dia 31 de Julho como Dia da
Mulher Tabuleirista! Uma data
de celebração, mas também de
reivindicação por um mundo
dos jogos tal como queremos.

http://meeplebr.com/ligadas/


ESPECIAL

AVANTE! :)AVANTE! :)

Assim, preparamos
uma programação
todinha de tabuleirista
para tabuleirista, para
você se inspirar e
respirar paixão por
jogos, dicas e muito
aprendizado junto a
pioneiras e grandes
nomes do nosso
hobby. Se liga na
programação:

Hoje, estamos ligadas de que nada pode nos parar. 
E é assim que seguimos e seguiremos cada vez mais
potentes rumo a um universo no qual nossa
presença não seja tratada como um favor, mas em
que nosso protagonismo e nossa liberdade irradiem
de nós, por nós, para nós e com o mundo, turno
após turno. Afinal, é nossa paixão que está em jogo.

Você é parte fundamental dessa história. Muito
obrigada por chegar até aqui, ligada com a gente. 
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Pensar que a Liga está fazendo um ano é algo que
me traz um baita sorriso no rosto. Fico pensando
no quanto já realizamos e que ainda temos planos
e sonhos.

por Nanda Sales

1 ANO DE EVENTOS
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CRIANDO NOSSOS
ESPAÇOS SEGUROS
DE CONEXÃO



1 ANO DE EVENTOS
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E quando penso na frente de Eventos, é inevitável
não sentir uma leveza deliciosa por termos
conseguido proporcionar tantos, mas tantos
encontros ao longo desse ano. Ainda mais em um
período em que estar junto ficou tão descuidado.
Tem sido extremamente gratificante estar envolvida
em tantos eventos diferentes, conhecendo mulheres
de todo o canto do país, curtindo testagem de jogos
e trocando experiências e jornadas.

As nossas Ligatinas, que foram os primeiros eventos
que organizamos para você, ligada, ficaram em pausa
enquanto focamos nossa energia para desenvolver 
e cuidar da etapa preparatória do Edital Ligadas na
Meeple. Foram quatro encontros 
especialíssimos e cheios de muito 
aprendizado e conexão. E no meio 
deles, sentimos um chamado bem 
forte de também criar um espaço 
para auxiliar a mulherada que estava 
interessada em participar do Edital. 
Surgindo, então, a Oficina das Ligadas. 



1 ANO DE EVENTOS

Um espaço seguro de troca e
muuuuuuita testagem de jogos.
E já contamos com mais de:

sessões de playtests
na tabletopia1515
jogos diferentes
apresentados1515 encontros1010

É algo a celebrar fortemente! Aliás, convido você a
celebrar tudo isso com a gente e muito mais neste
dia 31, no nosso belíssimo encontro de aniversário!!!
Queremos sempre que esses encontros estimulem
mais e mais mulheres a se conectarem, a se
sentirem confortáveis em criar, a se arriscarem 
mais e a se sentirem pertencentes. 

Fiquei com vontade de contar algo que vibra 
muito aqui em mim enquanto escrevo esse texto, 
e escolherei esse recado como minha mensagem
final: VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHA! As portas da
Liga estarão para sempre abertas!

Até nosso próximo encontro!
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por Monique Garcez

JOGOS DAQUI
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QUANDO OS LENÇÓIS
MARANHENSES SE 
RELACIONAM COM ORELACIONAM COM O
MUNDO DOS JOGOSMUNDO DOS JOGOS



Você já deve ter visto algo sobre os Lençóis
Maranhenses, de estonteante beleza natural. O ponto
turístico, que é permeado por dunas e lagoas, é mais
atrativo ainda em alguns meses do ano, quando as
grandes porções de água estão cheias. Mas aí você
me pergunta: “certo, Monique, mas o que isso tem 
a ver com jogos?”. E eu te respondo: tudo!

Durante os eventos preparativos do edital Ligadas
na Meeple, em que nós da Liga convidamos
desenvolvedoras de jogos e outros profissionais da
área para ministrarem cursos para nossas inscritas,
aprendi que é possível fazer jogos sobre
absolutamente tudo. Tudo mesmo!

JOGOS DAQUI
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E LENÇÓIS, DA GALBSE LENÇÓIS, DA GALBS
GAMES, É UM BELOGAMES, É UM BELO
EXEMPLO DISSO.EXEMPLO DISSO.



Para falar mais sobre o jogo, vou fazer uma alusão
ao nosso bioma, porque tem tudo a ver! Quem já
foi a uma duna sabe que precisa se esforçar para
subir, inclusive se for alta. Esforço também é
necessário para que você consiga agir de modo
estratégico em Lençóis, pois se não for habilidosa
para memorizar cartas, reposicioná-las e saber usar
seus efeitos, talvez não se dê tão bem neste jogo.

JOGOS DAQUI
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Inspirado nos biomas do Maranhão e do Piauí,
Lençóis é um jogo de cartas super prático. 
É daquelas opções que você pode levar para
qualquer lugar, por sua caixa ser pequena, 
e por ter regras fáceis de entender.

Lençóis funciona basicamente assim:
cada jogadora sempre deve ficar
com duas cartas na mão (e podem
participar entre 2 e 6 pessoas). Quase
todas as cartas têm efeitos como, por
exemplo, olhar algum outro item do
baralho que está disposto na mesa
ou na mão de uma adversária.

FICOU CONFUSA? CALMA,FICOU CONFUSA? CALMA,
QUE JÁ TE EXPLICO!QUE JÁ TE EXPLICO!



Na mesa ficarão sempre seis cartas e dentre elas
estão a de chave e a de baú. É delas que você precisa
para ganhar o jogo. 

Em cada turno, você deve pegar uma carta da mesa
e jogar uma da mão. É como a dinâmica da natureza,
em que você não pode tirar nada sem que reponha.

E agora vou fazer uma nova alusão:
sabe quando você viaja a passeio, cai
a maior tempestade e isso atrapalha
seu roteiro? Pois bem, em Lençóis
isso também existe e leva por água
abaixo a jogadora que coincidir pegar
uma carta de chave e de tempestade
de raios ao mesmo tempo. 

JOGOS DAQUI
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SE ISSO ACONTECER, ASE ISSO ACONTECER, A
PESSOA ESTÁ FORA DO JOGO.PESSOA ESTÁ FORA DO JOGO.



Mas existe uma reviravolta! A jogadora eliminada
pode colocar de volta na partida a carta de
tempestade de raios e minar o jogo de uma
adversária! Isso porque quando uma pessoa é
eliminada, ela junta as cartas de sua mão e as que
estavam na mesa, seleciona duas para ficar de fora
da partida (que, claro, não podem ser as de chave e
de baú) e reposiciona as demais no centro da mesa.
Inclusive, aproveito para dizer que uma segunda
forma de ganhar em Lençóis é ser a única jogadora
a não ser eliminada pela tempestade de raios.

Bem, espero que se você for
jogar Lençóis (ou viajar até
eles), que os ventos sejam
favoráveis e que esteja bem
equipada com sua bóia de
patinho e seu chinelo de
dedo, pois você vai precisar.
Não esqueça de usar 
o binóculo e a rajada 
de vento ao seu favor. 

JOGOS DAQUI
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E, CLARO, USEE, CLARO, USE
FILTRO SOLAR!FILTRO SOLAR!



MANUAL ZODIACAL

DA TABULEIRISTA CANCERIANA

por Nanda Sales



Chegou a época do ano em que uma parte do nosso
país está sendo tomada por uma friaca de lascar e,
nesses momentos, qualquer calor é muito bem-vindo.
Então, aproveitarei para aquecer a todas com um dos
signos que mais acalenta nossos corações: câncer. Sei
que mesmo as tabuleiristas que estejam em regiões
mais acaloradas gostarão de se deixar esquentar pelas
lembranças que as cancerianas nos trazem.

A tabuleirista canceriana vai gostar principalmente
que a casa e a mesa estejam cheias. Aquela história
de que coração de mãe sempre cabe mais uma é
inspirada em uma canceriana, tenho nem dúvida. 
E isso aparece também nas mesas de jogos. Ela fará
questão de fazer com que você se sinta muito bem-
vinda, integrada, confortável e acolhida. Responderá
todas as dúvidas que tiver e se você acabar
perdendo no jogo, vai dizer que se sairá melhor na
próxima partida. E, se bobear, é capaz de tirar fotos
de cada jogatina, criar um scrapbook com as
lembranças das partidas que fizeram juntas e
entregar a você no aniversário de um ano jogando
juntas! A tabuleirista canceriana é daquelas que cria
memórias: uma parceira que você vai querer ter na
sua mesa! s2

MANUAL ZODIACAL
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Jogos que são a cara das cancerianas: 
A canceriana é extremamente família e tem uma
conexão muito especial com a ideia de "casa", no
sentido mais profundo da palavra. Pensando nisso,
resolvi trazer um jogo que (veja só!) nos faz
justamente criar a nossa casa dos sonhos. Estou
falando de "Dream Home". Nele, você planeja cada
cômodo da sua casa através de mecânicas como set
collection e memória. É um jogo bem descontraído
e gostoso de jogar também em família, sendo uma
opção muito boa para crianças.

MANUAL ZODIACAL
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Para aproveitar a energia da tabuleirista
canceriana, resolvi trazer mais um jogo que apela
mais para as qualidades dela em admirar coisas
belas e em guardar lembranças. Eu consigo ver 
as cancerianas inspirando-se em histórias vividas
para criar sua arte, ou até mesmo guardando
aquele quadro por nostalgia de quem o fez. Por
isso, trago também o jogo "Canvas" (em breve
chegando no Brasil), no qual você é uma artista
pintando em uma competição de artes. É um
jogo belíssimo e que pode levar as cancerianas a
criarem a partir de suas inspirações e nostalgias.

Desejo que a nostalgia envolva você e traga boas
memórias! E mês que vem, prepare-se: vamos
chegar chegando porque quem vem por aí são as
tabuleiristas leoninas! O palco está sendo criado e
elas vão brilhar!

MANUAL ZODIACAL
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Você gosta de Jenga ou de fazer castelos de
cartas? Que tal ter um tempo de qualidade
super divertido com seus filhos? Quer uma
dica de jogo infantil para levar para seus
alunos?

Então você precisa conhecer o “Macacos Me
Mordam!”, um jogo super divertido e
desafiador, inclusive para os mais velhos, e
que tem uma equipe inteira de mulheres em
sua criação! Seu lançamento foi em 2018
pela Curió Jogos e suas designers são
Graziela Grise e Isabel Butcher, fundadoras
da editora, com artes de Taline Schubach. 

Diversão 
e muita concentração em
Macacos Me Mordam!

por Laíse Lima

JOGADA LÚDICA
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Neste jogo, cada participante é um macaco
tentando subir em uma árvore para coletar o
maior número possível de bananas. No modo
competitivo vence quem coletar primeiro 
8 frutas.

REGRAS SIMPLES
Escolha qual será o macaco da sua cor,
monte o primeiro nível da árvore com uma
carta de tronco, uma de copa e os tokens de
banana em cima, e o setup está pronto para 
a partida começar!

JOGADA LÚDICA

Mulheres Tabuleiristas Jul 2021 | 35



No seu turno você tem duas opções:
coletar uma banana ou aumentar um nível
da árvore. Para executar a primeira, basta
pendurar seu macaco e pegar uma fruta.
Para a segunda, posicione uma carta de
tronco, em seguida pegue uma de copa e
coloque em cima da anterior e, por último,
ponha as bananas. 

Se conseguir colocar todas elas sem
derrubar a árvore, você ganha uma
banana! Em qualquer uma das ações, se
você deixar a árvore cair, não recebe nada.

HABILIDADES TRABALHADAS
Habilidade manual e coordenação motora
fina: sem dúvidas, estas são as principais
áreas de desenvolvimento dentro do jogo.
Talvez seja mais difícil que o Jenga,
principalmente para pessoas com algum
comprometimento motor, pois as cartas 
e tokens são leves e finos.

JOGADA LÚDICA
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Autocontrole e concentração: são algumas
das competências mais importantes no
trabalho com crianças de 5 ou 6 anos, que
estão numa fase de muita energia. 

Resiliência: saber lidar com as frustrações
precisa ser uma reflexão presente desde
cedo e jogos de agilidade são incríveis para
esse trabalho. Preste atenção na reação
dos jogadores quando a árvore cair. Pode
ser uma grande oportunidade de refletir
sobre resiliência. 

O TRABALHO EM EQUIPE 
NÃO FICA DE FORA
Dá pra jogar de forma cooperativa, com
todos juntos representando 2 macacos,
tentando aumentar os níveis da árvore 
e coletando o maior número de bananas
possível. Modo perfeito para jogar com 
os menores e para ter um tempo gostoso
em família.

JOGADA LÚDICA
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FICHA TÉCNICA
Macacos me Mordam!
Designers: Isabel Butcher,
Graziela Grise
Arte: Taline Schubach
Idade: 4+
Tempo de Partida: 20Min
Número de Jogadores: 1-5
Editora: Curió Jogos

As regras podem ser aprendidas e explicadas
pelas próprias crianças, treinando o discurso
e a oratória! Os desenhos são super coloridos,
chamam a atenção dos pequenos e com um
desafio crescente que permite um bom nível
de engajamento.

JOGADA LÚDICA
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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

https://mulherestabuleiristas.com/liganews/
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