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ALÔ, TABULEIRISTA!
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Quanta coisa tem acontecido na Liga este
semestre! Chegamos ao mês que homenageia as
mães com muito crescimento e desenvolvimento e
você é parte essencial dessa jornada. ♥

Uma das novidades nesse sentido é que a equipe
da Liga está crescendo! As Ligadas convocadas já
estão se inteirando das atividades em expansão e,
na próxima LigaNews, você já vai poder conhecer
algumas colaboradoras que vêm chegando para
somar às nossas Frentes de Atuação. Além disso,
estamos ampliando o espaço da Coluna da
Tabuleirista, com colaboradoras recorrentes e
mais conteúdo de Ligadas para Ligadas. :D
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Editorial



Em meio a tudo isso, ainda neste mês chegamos ao
fim do ciclo nuclear de eventos da Etapa Preparatória
do Edital Ligadas na Meeple, ao mesmo tempo em
que nasce a Oficina das Ligadas para ajudar no
desenvolvimento de protótipos de autoria feminina.

As próximas páginas estão recheadíssimas de
conteúdo sobre jogos, relatos e novidades, além de
uma reflexão sobre maternidade no nosso universo.
Vem com a gente?

Desejamos a você uma excelente leitura. 

Clique aqui para entrar no grupo!

Editorial

Um abraço,

Cresce também a Comunidade das Mulheres
Tabuleiristas no Facebook, com mais interação,
conteúdo e muito aprendizado pra você que quer
ficar ligada nos bastidores da produção de jogos e se
conectar diretamente a outras mulheres no hobby. 

Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas
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http://meeplebr.com/ligadas/
https://www.facebook.com/groups/mulherestabuleiristas


Mais da metade das mulheres
cadastradas na Liga deixaram
em branco a questão “você tem
filhas(os)?” em nosso formulário.
Das que responderam à
pergunta, menos de 20%
afirmaram ser mães. 

Desde o início da pandemia de
covid-19, a procura por jogos de
tabuleiro aumentou
notavelmente. Um dos motivos
mais frequentemente
apontados é o interesse por
alternativas de entretenimento
em família, no ambiente
doméstico. 

Onde estão as mães que jogam?

Dança das Cadeiras

Por Bacolou
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https://trendings.com.br/negocios/busca-por-jogo-de-tabuleiro-bate-recorde-durante-a-quarentena/


Bem, ter filhos - e ser
considerada a principal
responsável pelos cuidados e
o acompanhamento destes -
está longe de ser um
fenômeno incomum entre as
mulheres em idade
reprodutiva na nossa
sociedade. A faixa etária do
público tabuleirista engloba,
de modo geral, a faixa etária
de pessoas que têm filhos.
Dessa forma, quando as mães
parecem ausentes até mesmo
em espaços como a Liga, que
são voltados exclusivamente
às mulheres, onde a
maternidade se situa em
relação à mesa de jogatina?

Dança das Cadeiras
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Se olharmos só para a (falta da) afirmação em si,
no caso do cadastro da Liga, podemos pensar que
muitas mulheres talvez simplesmente prefiram
não compartilhar a informação de que têm filhos.
Preocupação com segurança? Traumas de um
mundo social presunçoso e discriminatório?
Realmente não sei - e quero ouvir o que você, que
é Tabuleirista e mãe quiser me contar.

Mas, considerando que as respostas ausentes
possam, de fato, significar “não, não tenho filhos”,
gostaria de sugerir uma outra hipótese à
discussão: falar de jogos pode ser bastante
diferente de jogar.

Faz sentido pra você?

Dança das Cadeiras
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Seguindo essa linha, podemos encontrar
pistas de fragmentações mais complexas
dentro do universo “mulheres ligadas a
jogos”. Assim como aspectos sociais tais
quais raça, classe, região de origem e grau
de formação, ser-ou-não-ser mãe
certamente é um aspecto que produz
impactos intensos sobre os tipos de
atividades que cada mulher realiza em
relação a jogos, e quanto tempo dispõe
para isso. 

Para os homens em geral, no entanto,
será que ser pai é, por si só, um grande
alterador da relação que eles têm com
nosso hobby?
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Dança das Cadeiras



Os fóruns de discussão sobre jogos, bem como os
bastidores da criação e do desenvolvimento de
produtos, parecem ter um ritmo de diversificação
bastante contrastante quanto ao de consumo. 

Então, eu gostaria de propor uma breve reflexão
sobre o que, afinal, estamos procurando quando
falamos em ocupação de espaços em um
universo: divisão do trabalho. Nesse caso, divisão
sexual do trabalho. A quem fica reservado o
trabalho de lidar com filhos?

Dança das Cadeiras
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Se há indícios de que a presença das mães vem
crescendo no público consumidor de jogos, os
lugares de poder e protagonismo não parecem
tão diferentes do que vemos desde que o hobby
se entende por gente. Por isso, mais que
representatividade e mesmo presença, a
discussão que queremos travar é sobre poder. 

Dança das Cadeiras
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Como ser mãe
tabuleirista na

quarentena

por Karen Valentim
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Para compartilhar mais com vocês como tem sido
a vida de uma mãe tabuleirista, vou acabar falando
mais da vida de mãe. Mas voltando um pouquinho
nas “casas” dessa conversa, joguei bastante
durante minha gestação. Inclusive em grande
parte de 2020 a Universo Tabula, empresa de
jogos de tabuleiro e miniatura que faço parte,
estava realizando os testes finais para lançar
nosso primeiro jogo chamado RHK.

Saudações, mulheres tabuleiristas!

Eu sou Karen Valentim, 27 anos, sou artista e
fazedora cultural, baiana e moro no Espírito Santo
há alguns anos. Nesse momento, para além de
tudo que me compõe enquanto mulher, acabo de
adentrar a maternidade. Na verdade a outra fase,
o resultado dos 09 meses (risos), minha filha Lua
vai completar 02 meses.

Coluna da Tabuleirista
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Como todas(os) devem ter
uma noção da vida de uma
mãe, são muitas aventuras
constantes e então o dia é
totalmente conectado ao
bebê. Essa não é uma
realidade geral, pelo
contrário, mas eu optei por
estar totalmente a
disposição durante o
primeiro ano. Sinto esse
processo para mim como
uma grande vitória, sendo
uma mulher preta.

Coluna da Tabuleirista

Protótipo do RHK

Foi uma aventura
imersiva bem
interessante. Perdi
algumas coisas
porque essas ações
iniciaram e logo eu
descobri a gestação.
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Uma das coisas que tenho aproveitado de alguma
forma são as ideias para jogos. Tenho algumas e
agora nos tempos que posso fico pensando nelas
e conversando com meu companheiro, que me
trouxe para esse mundo. Mas outro dia, por
surpresa, entrei com o time da Universo Tabula
numa partida no Tabletopia do jogo RHK.

Coluna da Tabuleirista

Karen jogando! :)

Sobre as jogatinas
desde o final da
gestação, parei de
jogar e outro dia
brinquei comentando
que é difícil porque
para a maioria dos
jogos que temos
utilizamos um tempo
entre 15 a 30 minutos
só para montar o
tabuleiro, e depois
iniciar a partida. Isso
acaba me
desanimando, por
enquanto.
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São muitos os aprendizados e
desafios da jornada de maternar,
muitas demandas internas e externas.
É um processo intenso. O puerpério é
um momento de não se reconhecer a
partir da referência que tinha antes.
Então um dos meus sonhos é ter
jogos de tabuleiro que possam
colaborar nesse processo do
maternar. Ter os jogos como um
espaço de integração entre mulheres,
gestantes, mães e a comunidade que
as envolve.

Ah, se você é mãe tabuleirista e tem
mais dicas para compartilhar sobre
como conseguir jogar entre esses
processos de estar em “livre
demanda”, desde o mamar ao tempo
dedicado, me envie! Agradeço! :D
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E às Mulheres Tabuleiristas, gratidão pela acolhida!

Coluna da Tabuleirista
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Karan Valetim é artista e fazedora cultural com
atividades realizadas no estado do Espírito Santo,
Bahia e nas cidades de Recife (PE), Belém (PA), Rio de
Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Lima (Peru), Cidade do
México (México), El Salvador (El Salvador), Quito
(Equador) e outras cidades/ países na proposta de
integração de ecossistemas por meio da produção
artística, cultural e da Rede Cultura Viva Comunitária
(CVC). Sua trajetória como muralista iniciou em 2012,
participando do coletivo DasMinas. Desde 2014 atua
na área de gestão cultural com coletivos e/ ou
projetos periféricos.

Coluna da Tabuleirista
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Em 2017 inicia uma pesquisa-artística de pigmentos
naturais para pintura mural e em outros suportes.
Tem experiência na gestão cultural no terceiro setor.
No período de jan/2019 à fev/2020 foi gerente da
pasta de “Territórios e Diversidade” da Secretaria de
Estado da Cultura (ES). Atualmente é matrigestora na
Universo Tabula um portal para um universo de
infinitas possibilidades, criando jogos de tabuleiro e
miniaturas originais, imersivos, do fantasy ao sci-fy.
Integra também o cineclube El Caracol e o projeto
Latinta Mural.

Coluna da Tabuleirista

Karen apresentando sua pintura graffiti

Mulheres Tabuleiristas - Maio 2021 - p.19



LU
IN

AR
 - 

Pi
nt

ur
a 

co
m

 P
ig

m
en

to
s 

N
at

ur
ai

s 
(fe

ito
 p

or
 K

ar
en

, @
pa

ch
ap

in
ta

)



MANUAL ZODIACAL

DA TABULEIRISTA TAURINA



Já separe a pipoca e o refri, aconchegue-se no sofá
e relaxe que chegou a hora boa: vamos falar sobre
as taurinas. Ô, delícia!

A tabuleirista taurina é aquela que adooora
sempre os mesmos jogos, pois já conhece bem as
regras, tem tudo ali na prateleira bem fácil de
pegar, já sabe mais ou menos qual estratégia fazer
e não precisa ficar inovando muito. Ela curte
mesmo é aproveitar cada segundo e esse tempo
de qualidade que acaba tendo quando joga com a
família e amigas. 

Para a taurina, o mais gostoso é a experiência do
jogo em si. E, claro, sem nunca deixar de lado os
salgadinhos, bebidinhas e todos os comes e bebes
necessários e essenciais para manter a galera bem
alimentada. Distrair-se no jogo por causa de fome
é o ó, né? A taurina que o diga. 

MANUAL ZODIACAL 
Por Nanda Sales
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Saiba que jogar na casa de uma taurina é ter
uma experiência diferente. Não estranhe se,
quando chegar lá, já estiver rolando uma música
ambiente relaxante, um bolinho caseiro feito por
ela, recém saído do forno, e o jogo na mesa
esperando para que seja feito o setup (por você,
é claro!). Enfim, jogar com uma taurina é uma
experiência que você, com certeza, vai querer
repetir mais vezes!

Guardei para as recomendações deste mês os
jogos com temas mais deliciosos, afinal é a
carinha delas.

MANUAL ZODIACAL 
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JOG
OS

QUE ADOÇAMAVIDA

Começando por Chai (co-
desenvolvido por uma

mulher, Connie Kazmaier).
Nele, você vira uma

mercadora de chás e passa a
produzir e vender a bebida

para suas clientes. É um jogo
bem gostoso, leve e rápido. 

Entrando no clima de
friozinho que começa a
aparecer em algumas
regiões do país, pensei
em trazer dois jogos
que falam sobre chá - a
bebida que acalenta
muitos corações.

Manual Zodiacal

Imagem retirada do site BoardGame Geek

Mulheres Tabuleiristas - Maio 2021 - p.24



A outra opção é menos conhecida e acaba sendo
um pouco mais estratégica, na qual você precisa
cuidar da sua plantação de chás, assim como se
envolver na construção da ferrovia local para que
consiga comercializar seu plantio. Estou falando de
Alubari - a nice cup of tea.

Já que entrei no clima, aproveitarei para
recomendar mais duas opções que certamente
adoçarão a vida da tabuleirista taurina: refiro-me à
Viticulture e Chocolate Factory. 

Imagem retirada do site BoardGame Geek
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Em Viticulture, você herdou uma
vinícola e terá de gerenciá-la de
modo a conseguir ter sucesso.
Então, todo o processo de cultivo
das uvas até a venda final deverá
ser feito com muito cuidado e
planejamento.

Imagem retirada do site BoardGame Geek

Manual Zodiacal
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Acho que estamos já todas bem satisfeitas com essas
opções, hein! No próximo mês, iremos papear muito
sobre um signo que é tão porreta que vem em dupla.
Aposto que você vai adorar. Ou não. Talvez não goste.
Mas vai sim. Mês que vem é hora da tabuleirista
geminiana!

Imagem retirada do site BoardGame Geek

Já em Chocolate
Factory sua produção
será em massa e seu
produto principal
será...CHOCOLATE!
Pois é, você
comandará uma
fábrica de chocolate.
Melhor seria se no
final nós pudéssemos
comer tudo o que
produzíssemos, não é
mesmo?

Manual Zodiacal
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Fala galera! 

Que tal falarmos
sobre jogos com
mulheres em sua
criação e como eles
podem ser
ferramentas na
aprendizagem?! 

Vamos conversar
sobre o New Eden
Project da Samanta
Geraldini e Kevin
Talarico, que me
surpreendeu por sua
simplicidade e
estratégia.

Administração e Ideias Inovadoras em
New Eden Project

por Laíse Lima

Jogada Lúdica
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O mundo está em guerra
e cada jogadora assume

o papel de uma empresa
de Reconstrução

Emergencial de Cidades.
O objetivo é elaborar o

melhor projeto para
vencer um edital. Para

isso é preciso conectar
cartas de parte da

cidade, atingir os
requisitos do edital e

aproveitar suas epifanias
artísticas.

 
New Eden Project nos
apresenta um mundo
distópico, governado

pelo estado e com
problemas camuflados... 

Jogada Lúdica
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A primeira é a de INSPIRAÇÃO, na qual as
jogadoras buscam ideias e soluções para seu
projeto. Cada uma inicia a rodada com pontos de
inspiração, que podem ser usados para comprar
cartas de parte de cidade ou de epifanía, refrescar
a mente (descartar todas as cartas da fila de
compras e revelar novas) ou meditar (encerrar sua
participação na rodada). 

A segunda fase é a de PROJEÇÃO. Não basta ter
ideias, é preciso colocá-las no papel! Este é o
momento de usar as cartas já compradas para
tentar cumprir os requisitos do edital. As
jogadoras conectam as partes da cidade da
melhor forma possível, a partir de ícones que
representam o ESTILO ARQUITETÔNICO ou
TIPO DE LOCAL.

E COMO PROJETO A CIDADE?

Cada rodada tem duas fases:

Jogada Lúdica

Mulheres Tabuleiristas - Maio 2021 - p.30



Temos 3 versões de edital: populista, militar e
elitista, que influenciam totalmente os modos de
jogo e é preciso pensar em estratégias diferentes
para se dar bem. 

A partida termina quando a primeira jogadora tiver
sua 10ª parte de cidade, quem tiver maior
pontuação é declarada vencedora.

Epifanias também
podem ser validadas e
ativadas, dando
pontos de vitória ou
efeitos especiais para
o projeto. Essas cartas
simbolizam ideias que
a jogadora teve para
deixar seu projeto
mais interessante,
mas que não se
relacionam
diretamente com as
exigências do edital.

Jogada Lúdica
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New Eden Project me surpreendeu muito pela
simplicidade e forma leve de passar o tema da
administração! Não se trata apenas de um jogo de
conexões, no qual o tema não faz nenhuma diferença,
é um jogo de construção de cidade muito temático,
além de ter uma arte belíssima. 

A leitura do Guia do Projetista (manual de regras) já
imerge a jogadora no clima da gestão de recursos e
do planejamento estratégico. Eu, particularmente,
gostei bastante do edital militar, pois integra formas
temáticas de pontuação para cada estrutura, como as
Torres de Comunicação que pontuam pelo alcance do
sinal, ou os centros médicos que pontuam por locais
adjacentes. 

Então, vem pra aula!

Jogada Lúdica

Fotografia de Laíse Lima

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


Ficha Técnica
New Eden Project
Designers: Samanta Geraldini e Kevin Talarico
Arte: Tiago Sousa
Idade: 10+
Tempo de Partida: 40m
Jogadoras: 2-4
Editora: PotatoKat

Jogada Lúdica

Laíse Lima,  autora da nova coluna: Jogada Lúdica

Fotografia de Laíse Lima



7 famílias diversas feitas por ilustradores
diversos. Essa é a proposta do 7 famílias,
da Universo Uia. O jogo de cartas surgiu
a partir do incômodo de duas mulheres,
Marina Takejame e Thays Leonel, em ver
uma representação padrão ou tradicional
(como preferir chamar) de famílias em
um jogo já produzido. Como este tem
seu domínio público, a grande sacada
das duas comunicadoras foi trazer a
proposta de diversidade, mantendo a
base do jogo original.

Diversidade é a palavra de ordem

Jogos Daqui

Por Monique Garcez

Mulheres Tabuleiristas - Maio 2021 - p.34



“Conhecemos primeiro a versão
francesa, que é bem bonita, e
começamos a pensar em famílias
reais. Pensamos, então, em
chamar ilustradores diferentes
para trazer também estéticas
variadas”, contou Marina. 

Jogos Daqui

Marina Takejame & Thays Leonel



As 7 famílias são representadas por cores e cada
ilustrador(a) foi responsável por uma delas. O
detalhe aqui é que cada integrante da família pode
receber uma interpretação, a partir do olhar de
cada jogadora. Então, por exemplo, o adulto de
uma família X pode representar o pai, tio ou até o
irmão mais velho de uma criança, e dois adultos
podem ser vistos como um casal, amigos que
vivem juntos ou qualquer outra ideia que venha à
cabeça.

Jogos Daqui
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Para além de famílias com crianças, o jogo
também traz representação só com adultos,
iguana, gatinho e planta, e ainda personagens com
deficiência e os que são orientais, indígenas,
negros, LGBTQIA+ e com corpos nada
padronizados.

O 7 famílias é fácil de jogar e funciona assim:
participam entre duas e cinco pessoas e cada uma
recebe sete cartas. O objetivo final do jogo é
possuir o maior número de famílias completas
(representadas pelas cores) baixadas. 

Jogos Daqui
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Já a dinâmica é a seguinte: uma jogadora
solicita a uma adversária uma carta
específica para completar a família que
está em sua mão. Se a outra participante
tiver, ela é obrigada a entregar. A jogatina
segue assim para a mesma pessoa desde
que ela não consiga mais encontrar as
cartas que necessita. Neste caso, ela
deve pegar uma do monte e, caso não
encontre a desejada, a partida segue
com a próxima jogadora.

Jogos Daqui
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Simples e divertido, 7 famílias veio pra nos
conquistar. Ele abarca entre 2 e 5 jogadoras a
partir de 5 anos de idade, e a partida dura, em
média, 20 minutos. Este é o segundo jogo da
Universo Uia que lançou, inicialmente, o Duelo.
Também de cartas, este tem a proposta da
argumentação. O jogo traz 100 cartas de
personagem, que vão desde Malala a Harry Potter,
e 60 de ação e, a partir de três pessoas, já é
possível se divertir com ele.

Jogos Daqui
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A Universo Uia disponibiliza em seu site outros
jogos também, sobre feminismo e equidade,
porém estes não foram criados por essa iniciativa.
Independente disso, é maravilhoso saber que
temos um espaço onde podemos encontrar tantos
jogos bacanas e que fogem de todas as
convenções sociais e culturais.  

Jogos Daqui
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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


Organizadoras

Crédito das Ilustrações: Canva
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Texto e layout

Monique Garcez 
Texto e revisão
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