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ALÔ, TABULEIRISTA!



Já estamos no meio do ano! E, ah, como
gostaríamos de estar celebrando mais de perto,
em cada mesa e evento de jogos ao redor do país,
ao som de música alegre e - imagina só! -
compartilhando quentão e paçoca…! Isso,
infelizmente, ainda não é possível agora. Mas,
ainda assim, Junho chegou trazendo algumas boas
novidades, com a esperança de finalmente
começarmos a ver uma vacinação contra a covid-
19 em massa. O mês traz também seus ares
temáticos de sempre, celebrando os afetos de
quem namora, trazendo consigo o inverno e,
como você verá aqui, também algumas belas
fofoquinhas, ao gosto das tabuleiristas
geminianas. ;)

Editorial
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Além de ficar #ligada no que rola em torno dos
projetos da Liga e conferir muito humor e muito
amor em jogo, nesta edição você também encontra
mais uma interessante Jogada Lúdica, feita com
muito carinho pela colunista Laíse Lima para as
Ligadas de todo o Brasil.

As próximas páginas estão, como sempre, recheadas
de conteúdo pensado e feito especialmente para
você.

Te desejamos uma excelente leitura.

Editorial

Um abraço,

O encerramento das inscrições para o Edital Ligadas
na Meeple está se aproximando, e estamos ansiosas
para ver todos os protótipos cadastrados, que
conheceremos daqui a menos de um mês. Nesta
edição da LigaNews, também falaremos um
pouquinho de tudo o que é mais importante sobre
essa nova fase!

Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas
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Tá ligada de que estamos na reta final das
inscrições para o Edital Ligadas na Meeple? Pois
é! Haja coração! - e testes e redação de manual
e descrição de mecânicas e folha de vendas e
preenchimento de formulários e… tá pronta?

Tudo pronto para a reta final?

Edital Ligadas na Meeple

Por Bacolou

Se não estiver, calma!

Vai dar tudo certo! :)
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Estamos aqui para chegarmos juntas ao prazo final
da fase de inscrição com a tranquilidade de que,
até este ponto, você fez o que pôde - e isso é
absolutamente fantástico. Tenho certeza de que
seu protótipo é pra lá de promissor e não vejo a
hora de conhecê-lo nos detalhes. Lembre-se de
que, como a palavra já revela, um protótipo é uma
representação prévia, a ser desenvolvida a partir
do que propõe. 

Edital Ligadas na Meeple

E aqui, além de
conhecer ideias
incríveis, o que mais
queremos é conhecer
e fortalecer mulheres
incríveis, com vontade
de fazer e acontecer
no mundo dos jogos
de mesa.

Vamos nessa?
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Todos os detalhes que você precisa saber estão
no site do Edital. Mas, para te ajudar a assegurar o
preenchimento de todos os campos requisitados e
concluir sua inscrição com a certeza de que ela
está completa, preparei um resuminho bem breve.
Vem comigo!

Antes de mais nada, verifique se você já fez seu
cadastro na Liga! (Bem, se você recebeu esta
revista por email, a resposta é SIM :D)
Verifique qual foi o seu endereço de email
utilizado para cadastro. É o mesmo que deverá ser
utilizado para sua inscrição no Edital ;)

Edital Ligadas na Meeple

Mulheres Tabuleiristas - Junho 2021 - p.8

http://meeplebr.com/ligadas/
https://mulherestabuleiristas.com/se-liga/


Agora, vamos lá! Abra o site do Edital e role a
página inicial até “Inscreva seu Projeto!”. É aí
mesmo que você encontrará os campos para
preenchimento e upload de arquivos referentes ao
seu projeto.

Edital Ligadas na Meeple



- Se a inscrição for em Equipe, o primeiro passo
é definir qual membra ficará responsável por
receber os e-mails referentes ao protótipo. Apenas
por questões de organização, essa pessoa será a
Proponente Autora a colocar seu nome no
primeiro campo de preenchimento, na hora de
inscrever o projeto. Todas as demais membras
serão colocadas como Integrantes, mas isso não
significa necessariamente que haja hierarquia na
autoria do jogo. Se a inscrição for individual, é só
colocar o seu nome. Ai, o coração acelerou um
pouquinho aqui!

Edital Ligadas na Meeple
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- O Nome do Projeto é simplesmente o nome do
seu futuro jogo! Se você estiver na dúvida de que
quer esse nome definitivamente, não se preocupe!
Isso pode mudar ao longo da fase posterior de
desenvolvimento, assim como, bem… tudo! :D

- Agora é hora de anexar o material pra valer,
sempre em PDF. Certifique-se de que o Manual
explica detalhadamente como o jogo funciona. Se
possível, peça a alguém - que não tenha
acompanhado a criação do seu protótipo - para lê-
lo e dizer o que entendeu. Isso vai ajudá-la a
identificar possíveis pontos que podem ser melhor
detalhados.

Edital Ligadas na Meeple
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- A Folha de Vendas é a hora de brilhar e contar
para a gente por que seu projeto se destaca. Faça
o possível para deixar a timidez de lado nessa
hora. Não é hora de modéstia! Nunca saberemos
por completo o quanto seu protótipo tem
potencial se você não nos disser com todas as
letras!

- O Print and Play (versão que pode ser impressa
e testada) do seu protótipo tem uma prioridade
total: ser funcional. A beleza pode ser um
elemento muito bacana do seu projeto, mas não
será um critério de seleção. A funcionalidade e a
facilidade de entendimento dos elementos de
cada carta, no entanto, serão avaliadas e são
fundamentais para a experiência do jogo.

Edital Ligadas na Meeple
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Se isso não acontecer, na pior das hipóteses, o
retorno (que virá para todos os projetos
apresentados) ainda te ajudará a seguir
aperfeiçoando seu protótipo e já terá iniciado o
caminho de uma relação mais próxima com
grandes editoras e com todo o universo dos
bastidores da produção de jogos. :D

O último dia em que ainda é possível se
inscrever é 12 de julho, até as 23h59. O site é
pesado e problemas podem acontecer, então
não deixe para a última hora!

Edital Ligadas na Meeple

Por fim, lembre-se: o que
está sendo avaliado nesses
arquivos não é seu
comportamento, e sim o
protótipo. Você já é incrível
independentemente disso
tudo. E sim, você pode ter o
seu projeto selecionado e
transformado em realidade!
É uma oportunidade real.
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Longe de ser o fim do projeto, esse é só o início de
uma nova etapa, que avança na concretização de
um passo pioneiro e importantíssimo para o
protagonismo feminino no nosso hobby: a
visibilização e o reconhecimento institucional de
criações de autoria de mulheres. 

Também é só o começo das nossas ações para
remexer o mundo dos jogos de mesa. Sendo esse
Edital o primeiro projeto criado pela Liga Brasileira
de Mulheres Tabuleiristas para fomentar esse
propósito, você, Ligada, seu envolvimento e apoio
são motivo de nosso orgulho e parte fundamental
da nossa motivação para continuar realizando
mais e mais! A propósito, prepare-se: é o primeiro
projeto de muitos que virão…continue Ligada! ♥

Edital Ligadas na Meeple



MANUAL ZODIACAL

DA TABULEIRISTA GEMINIANA



Cheguei, cheguei, bora papear que não temos
tempo a perder. Tenho tanta coisa para contar
que nem sei se vai ter página suficiente.

O signo da vez é o mais papeador do zodíaco. Por
isso, não à toa você certamente já deve ter jogado
com alguma geminiana e batido o maior papo
pré/pós (e durante!) jogatina. É natural delas ter
esse lado mais comunicador (mercúrio retrógrado
que nos proteja!) e nos fazerem sentir
extremamente bem-vindas ao seu lado. 

As geminianas serão aquelas parceiras que
estarão prontas para qualquer partida que você
propor, desde as mais descontraídas e cheias de
risadas até as mais complexas e cheias de
reviravoltas. O que significa que tanto faz se é
ameritrash, eurogame, ou qualquer outro estilo,
elas querem é jogar e estar na mesa com você.

MANUAL ZODIACAL 
Por Nanda Sales
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Só não se iluda: jogar para elas não é apenas
confraternização, elas podem ser extremamente
competitivas.

Como amam fazer mil coisas ao mesmo tempo e
jogar se encaixa muitíssimo bem em diversos
cenários, desde uma partida mais reservada até
jogar no meio do churrasco, ela provavelmente
será a que terá sempre um joguinho na bolsa
para qualquer hora e qualquer lugar. E última
dica, se ela falar que sempre perde as partidas,
cuidado, hein, pode ser pura lábia. :P

MANUAL ZODIACAL 
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Escolhi começar trazendo um que se assemelha
muitíssimo com uma característica nos jogos que
muito agrada às geminianas: a história que está
sendo contada. Todo aquele bastidor do jogo, o
cenário em que se encontra, o tema escolhido e
até mesmo o que é feito durante a partida, tudo
isso pode ser extremamente envolvente para uma
geminiana nata. Por isso, arrisco até a dizer que
RPG (Role Playing Game) é um estilo que é a cara
da nossa homenageada da vez. Pela história que é
contada e pela própria criação detalhada e bem
específica das personagens. 

Sem mais delongas, bora as recomendações para
as tabuleiristas geminianas!

Manual Zodiacal
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Pensando nisso, escolhi trazer um jogo de
tabuleiro que se aproxima bastante do RPG e
pode ser uma excelente pedida para as
geminianas. Estou falando do Roll Player. Nele a
brincadeira com o nome não é à toa, o que mais
iremos fazer é rolar dados para a criação das
nossas personagens. E a ideia do jogo é
exatamente essa: a preparação para a grande
aventura.

Um outro estilo de jogo que é muito a cara das
geminianas são os cooperativos ou jogados em
formato de equipes. Esse lance da discussão do
que fazer é muito atraente e pode render boas
trocas. Mas, ao invés de indicar um outro jogo, vou
fazer algo melhor que qualquer geminiana raiz vai
adorar: vou contar uma fofoca.

Algumas personagens do Roll Player. Imagem retirada do site BoardGame Geek
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Recentemente, a Liga teve a honra e prazer de entrevistar
uma desenvolvedora de jogos que amamos
imensamente. E temos certeza de que você vai adorar
saber em primeira mão quem é essa mulher porreta que
tanto nos inspira...é a queridíssima Elizabeth
Hargrave!!!!

Sim, sim, sim, a autora de Wingspan, Mariposas; militante
extremamente ativa nas questões sociais de equidade de
gênero e raça dentro da nossa comunidade; e referência
e inspiração para tantas de nós. A entrevista foi
simplesmente perfeita e foi um papo muito especial.
Muito em breve vamos soltar mais informações. Fique
ligada porque vem coisa realmente potente e especial!!! E
é um prazer nosso trazer aqui, em primeira mão, para
você que acompanha nossa revista e nos lê com tanto
carinho!

Manual Zodiacal
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Lúdicos
5  D I C A S  P A R A
C R I A R  P R O J E T O S
E D U C A C I O N A I S

P O R  L A Í S E  L I M A



Empreender na área de jogos é
desafiador. Realmente acredito que,
acima de gênero, somos pessoas, com
riquezas individuais que precisam ser
respeitadas e valorizadas. Contudo, é
gratificante ver que temos inspirado
mulheres a trilhar o caminho do
empreendedorismo. 

Jogada Lúdica

Hoje vamos falar sobre jogos da
perspectiva de quem usa os
Board Games como ferramenta
para a aprendizagem!



Conheci os Board Games
em 2012 e na primeira

partida que joguei, a
primeira pergunta que me
veio à cabeça foi “por que

isso não é usado nas
escolas ainda?”

 
Comecei a estudar sobre

jogos e descobri a
resposta. Eles estavam

começando a chegar ao
Brasil. Poucas pessoas

conheciam o hobby.
Passei alguns anos sendo
a única mulher do grupo.

Pesquisei grupos que
usassem esses jogos nas
escolas e encontrei o Sua

Vez, do Fernando
Tsukumo. A partir desse

encontro tudo fluiu. 

Jogada Lúdica

COMO TUDO COMEÇOU
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Em 10 anos de hobby, aprendi muito, tive erros e
acertos. Descobri o que era empreender. Pense
numa fonoaudióloga com um projeto que usa
jogos na educação. “Nada a ver”, né? Fiz
especialização em Gestão de Projetos quando a
Oficinas já tinha 2 anos, e terminei minha
especialização em psicopedagogia recentemente.
Não digo que é o caminho correto, não tem certo
ou errado, existe o seu caminho. Tenho 5 dicas
que fizeram a diferença nessa jornada. Espero te
ajudar a começar!

Jogada Lúdica
Fo
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e 
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5 DICAS PARA CRIAR PROJETOS
EDUCACIONAIS LÚDICOS

TENHA MENTORES

CONTINUE

ESTUDE

1

3

4

TENHA PAIXÃO2

SEJA UMA JOGADORA5
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Jogada Lúdica

Como eu teria adiantado minha carreira
se tivesse recebido essa dica há mais
tempo. Não tenha medo de conhecer
pessoas! Algumas pessoas têm
vergonha de falar comigo, querendo
saber como empreender nessa área,
por achar que suas perguntas são muito
básicas ou que não daremos ouvidos.
Encontrei no Fernando Tsukumo um
grande mentor, que me deu o suporte
que precisava no início e por isso estou
aqui hoje!

TENHA MENTORES
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“As empresas e escolas estão começando a ver que a
ludicidade é o elemento essencial para uma educação

diferenciada! Vou escrever um projeto e vender
rapidinho!” 

 
NÃO FAÇA ISSO!

 
Por causa desse papo que o jogo é a onda do

momento, muitos estão fazendo projetos e dando
palestras sem entender sobre o que estão

falando. Se você não gosta de estudar sobre jogos,
treinamento corporativo e educação, nem inicie.

SÓ INICIE SE VOCÊ FOR APAIXONADA
POR ISSO

 

Jogada Lúdica
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Você vai receber negativas, principalmente
na área educacional. Já pensei em desistir
várias vezes, mas a simples reação de um

aluno ou professor, diante de um universo
de possibilidades novas de aprendizado,

não tem preço!
 

NÃO DESISTA NAS PRIMEIRAS
TENTATIVAS

 

Jogada Lúdica

O jogo é uma ferramenta dentro do processo,
mas quem vai moderar a situação é VOCÊ!
Estude as Teorias da Educação e da
ludicidade, leia muito sobre Aprendizagem
Criativa e baseada em projetos, saiba sobre o
movimento STEAM, tenha embasamento!

ESTUDE
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Não é obrigatório conhecer milhares de jogos,
mas é importante que você conheça quem
trabalha com isso e, ao menos, entre em
contato com pessoas que jogam. Experimente
jogar mais, estar com amigos para se divertir e
ver quanto potencial há dentro do lúdico!

Siga essas dicas e, com certeza, estará no
caminho certo! Conte comigo para o que
precisar!

Jogada Lúdica
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 SEJA UMA JOGADORA

Mulheres Tabuleiristas - Junho 2021 - p.29



Fo
to

 d
e 

La
ís

e 
Li

m
a



com amor,
 

Liga Brasileira de
Mulheres Tabuleiristas

Para você
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Site

Instagram

Facebook

Grupo no Facebook

Se liga com a gente :)

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