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EDITORIAL

ALÔ,
TABULEIRISTA!
Chegou o último trimestre de 2021! E o melhor
momento para grandes realizações ainda neste
ano só pode ser outubro — ou nada! xD
Sabendo disso, nesta edição trazemos um montão
de novidades que preparamos especialmente para
você! Para começar com um assunto que mexe
com nosso coração, apresentamos nessa belezura
de capa a versão repaginada do logotipo que
marca a identidade da Liga!

POIS É, ESTAMOS
DE CARA NOVA
e falaremos um pouquinho
sobre essa história
nas próximas páginas.

Mulheres Tabuleiristas
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Trazemos à mesa também outro assunto que
carregamos no peito, mas este não é novidade:
a importância da prevenção ao câncer de
mama é um papo sério, que entra em jogo para
você ficar ligada na importância de se cuidar
e conhecer algumas formas de prestar suporte
a mulheres que já desenvolveram a doença.
De volta às novidades, esta edição inaugura uma
seção! Agora, contaremos com depoimentos de
participantes da Oficina das Ligadas — o encontro
semanal exclusivo para tabuleiristas ligadas
conhecerem e testarem protótipos de jogos feitos
por mulheres.
A leitura continua cheia de inspiração,
homenageando professoras que aplicam jogos
em sala de aula — e, para não faltar exemplo do
que jogar, a Coluna da Tabuleirista te apresenta
jogos de cartas incríveis!
Por falar em carteado, a seção Jogos Daqui
comenta Dogo Dash, lançamento da tabuleirista
ligada Talita Rhein! E, para pôr cartas do futuro à
mesa, você não perde por esperar a revelação dos
resultados do Edital Ligadas na Meeple!
Mulheres Tabuleiristas
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SÃO MUITAS
NOVIDADES INCRÍVEIS,
mas a maior de todas é que temos uma nova
parceria… com você, ligada! Você, que se liga com
a gente e com o universo dos jogos de mesa, ocupa
cada vez mais espaços com essa linguagem incrível
que é o Jogo!
Por isso, a mais nova realização da Liga terá a cara
das mulheres tabuleiristas marcando presença
junto à nossa mais nova parceira, a Bodogami.
Nesta edição, contamos tudo sobre essa iniciativa!
Esperamos que você curta esta leitura e que
sigamos mais ligadas a cada edição.

Um abraço,

Mulheres Tabuleiristas
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LIGADAS NA MEEPLE

CHEGOU A ETAPA
DE ANÚNCIO!
Descubra os resultados do Edital Ligadas na Meeple

por Bacolou
O Edital Ligadas na Meeple está no ar desde
março deste ano e é pioneiro em vários aspectos,
desde a abordagem organizada em etapas, para
construir um processo proveitoso para todas
as participantes, até o fato de ser um chamado
dirigido exclusivamente para mulheres.
É o primeiro projeto da Liga a estabelecer uma
parceria institucional, o que também significa
que a MeepleBR é uma editora pioneira em
abraçar essa parceria, fazendo com que seja
possível levar todo esse projeto a um alcance
cada vez maior, culminando na publicação
profissional de um jogo.
ESSE JOGO INAUGURARÁ O SELO DA LIGA
BRASILEIRA DE MULHERES TABULEIRISTAS!

Mulheres Tabuleiristas
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Na última sexta-feira (15), fizemos a revelação da
autora contemplada e do nome de seu protótipo
selecionado pelo Edital para publicação. Se você
perdeu a festa, ainda pode assistir e aproveitar
acessando o canal da Liga no YouTube — ou
simplesmente clicando aqui. ;) Está imperdível
e ficamos cheinhas de orgulho dos resultados!
Se você acompanhou o encontro, já sabe que
o jogo que teremos em breve nas mesas de todo o
Brasil se chama Agrofloresta, de autoria da incrível
Laila Terra! Você poderá conhecer melhor a autora
e acompanhá-la nos próximos passos até a
publicação por meio das redes da Liga e em cada
nova edição da LigaNews. Já aviso de antemão
que há um efeito colateral quase inevitável:
tornar-se fã de Laila e de seu trabalho.

♥

O QUE ACONTECE AGORA?
Apesar de as etapas do Edital em si terem chegado
ao fim, começamos agora mais uma longa
caminhada até o jogo ficar pronto e podermos,
enfim, jogá-lo juntas em sua versão final.

Mulheres Tabuleiristas
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Essa caminhada envolverá o aprimoramento
do protótipo e uma rigorosa verificação do
balanceamento, dos mecanismos, e da experiência
que o jogo oferece a cada partida, considerando
a dinâmica entre jogadoras, seu grau de
interatividade, seu tempo médio de duração e
a idade mínima para a qual o título é indicado.
Além disso, mais à frente, será o momento de
definir as artes do jogo, seu nome definitivo e a
composição de seu manual de regras. Tudo isso
será feito pelas equipes da Liga e da Meeple,
envolvendo apenas profissionais mulheres em
todas as atividades centrais que demandarem
novas contratações para compor a equipe.
Vale dizer também que esse projeto não acaba
na publicação do jogo selecionado por sua
primeira edição: continuaremos trabalhando pelo
fomento e reconhecimento para o protagonismo
das mulheres, no mundo dos jogos e além. Em
um futuro um pouquinho mais distante, mas
que chegará rapidamente, teremos ainda mais
acontecimentos como este Edital. Continue ligada!

Mulheres Tabuleiristas
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DIA DAS PROFESSORAS

DOCENTES QUE USAM
JOGOS NA EDUCAÇÃO
por Monique Garcez
Existe uma classe de
trabalhadoras no Brasil que
é pouco valorizada: a de
professoras. Responsáveis
pela base do conhecimento
de milhares de pessoas,
dedicam boa parte de suas
vidas a ensinar, mesmo sem
o reconhecimento devido.
E existe uma parcela de
docentes que utilizam os
jogos como instrumento
em suas aulas, promovendo
interação, diversão e ainda
transmissão de conteúdos
de forma leve.

Mulheres Tabuleiristas
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Uma delas é Silvanir Souza, professora de
Biologia em Salvador (BA). Ela atua com
alunos do ensino médio, técnico e tecnológico
e descobriu nos jogos uma forma de atrair a
atenção dos estudantes. “Tenho experiências
muito memoráveis. Por vezes eu achava que
levar o jogo para dentro da sala de aula era um
momento de interferir no conteúdo e, de certa
forma, deixá-lo de lado. Mas fui percebendo
que isso não é verdade e hoje entendo que o
ato de jogar por si só já traz muitos benefícios
e habilidades, que podem ser requeridas
depois”, afirma Silvanir.

Mulheres Tabuleiristas
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A docente conta que gosta muito de usar
jogos que são de temas comerciais para
adaptar aos temas de sua área. “Sou designer
amadora de jogos de tabuleiro e gosto de criar
meus próprios jogos com base em mecânicas
simples”, complementa. Silvanir ainda explica
que incentiva seus alunos a produzirem seus
próprios jogos.

“Já fiz dois projetos. Um deles foi o
Fitness Criativo: oficina de jogos para
treinar o cérebro e o Paleojogos, que
são jogos voltados para Paleontologia.”

Mulheres Tabuleiristas
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Outra professora que também usa os jogos
em sala de aula é Márcia Araújo, em Aracaju
(SE). Ela é docente dos cursos de Licenciatura
em Química e Pedagogia. Para a profissional,
as experiências com jogos demonstram que
os alunos se envolvem de forma mais
dinâmica e descontraída, além de desenvolver
a sociabilidade e o trabalho coletivo.

Mulheres Tabuleiristas
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“A utilização de jogos no ensino de Química
permite introduzir o lúdico em uma
linguagem muito agradável e próxima do
estudante. Esta disciplina é considerada de
difícil entendimento e essa concepção
errônea faz com que o aluno não se
interesse em se envolver nas aulas. Diante
disso, a utilização de jogos de tabuleiros,
ou até digitais, faz com que essa primeira
barreira seja quebrada, possibilitando o
contato com conhecimentos e informações
de forma mais prazerosa”, relata Márcia.
Seu trabalho com jogos também é incluído
numa etapa muito importante da formação
de nível superior. “Em minha experiência com
trabalhos acadêmicos de conclusão de curso,
tenho buscado encontrar formas de fazer com
que o aluno desperte o interesse
e a criatividade no aprendizado.
A partir daí, o jogo é uma
alternativa, que tem trazido ótimos
resultados”, finaliza a professora.

Mulheres Tabuleiristas
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ANUNCIE
SEU EVENTO

na LigaNews
Todo mês divulgaremos aqui na revista os eventos
relacionados a jogos* que irão acontecer em breve.
Para isso, reúna as informações principais, como:
Nome do evento
Local (YouTube, Twitch,
presencial etc)
Data e horário

Forma de inscrição
O que vai acontecer
(painéis, jogatinas,
testagens de jogos etc)

E envie para mulherestabuleiristas@gmail.com.
*Serão divulgados eventos que sigam as diretrizes da Liga

JOGOS DAQUI

DOGO
DASH
Do financiamento,
na Alemanha, para
as vendas no Brasil
por Monique Garcez
Recém-lançado no Brasil pela editora TGM,
o Dogo Dash conquista cada vez mais
tabuleiristas. Produzido por Talita Rhein, o jogo
de cartas é de simples jogabilidade, envolvente
e, é claro, super divertido. Ele foi lançado
inicialmente na Alemanha, onde a autora mora,
por meio do site de financiamento coletivo
Kickstarter. E, antes mesmo de chegar ao nosso
país, já tinha atraído a atenção de muitas
jogadoras, pois esteve presente em eventos de
testagem de jogos, como a Oficina das Ligadas.

Mulheres Tabuleiristas
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Conversei com Talita para saber
mais sobre o lançamento do jogo do Brasil,
como ela está se sentindo e como foi o processo
produtivo e criativo. “O Dogo Dash está dando o
que falar. Estou amando ver os posts sobre ele e
espero que as pessoas curtam o jogo como eu.
Amo!”, contou entusiasmada.
Talita explica que criou o Dogo Dash em uma
Game Jam quando se mudou para Berlim.
Da concepção até o financiamento coletivo,
foram dois anos. “Parece muito para um jogo
tão simples, mas eu era game designer de
primeira viagem. Por sorte, Johanna me ajudou
e Margherita abraçou o projeto (as duas são
co-designers). Somos muito amigas e ficamos
muito próximas por conta do jogo. Acho
importante o apoio de outras mulheres
para fazer o projeto acontecer.”
Mulheres Tabuleiristas
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O processo de criação do jogo
possibilitou que Talita conseguisse
sair de sua bolha e ir criando seu próprio
grupo, estando rodeada de muitas pessoas
LGBTQIA+ e mulheres, de modo que sua
comunidade virou a rede de apoio. “Graças à
ajuda deles, consegui ser notada e ter o jogo
publicado no Brasil pela TGM. Outras editoras
se interessaram e foi uma experiência incrível.
Senti-me super realizada e feliz. Agora tenho
confiança para fazer mais jogos, graças ao
apoio de todo mundo”, finalizou a autora.

RECENTEMENTE, TALITA FOI
UMA DAS FINALISTAS DO
EDITAL LIGADAS NA MEEPLE,
COM O JOGO RIOS E MAR.
JOGO
Dogo Dash tem como mecânicas ‘Pedra, Papel
e Tesoura’ e ‘Vazas/Truques’. Super rápido, ele
comporta de 2 a 5 jogadoras e tem uma
temática fofa.

Mulheres Tabuleiristas
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Outro detalhe importante é que é um jogo
diverso, de modo que você vai ver uma grande
variedade de cada tipo de personagem.
Não vou explicar como se joga, porque existem
diversas criadoras que já produziram conteúdo
sobre o Dogo Dash. E o que vou exaltar aqui
hoje é o de Aline Costa, do canal Turno Extra,
que fez um vídeo com entrevista e gameplay.
Espero que curtam, divirtam-se bastante
e se empolguem, assim como eu, chamando
o DO-GO DAAAAASH!
Mulheres Tabuleiristas
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ESPECIAL

LOGO NOVO,

LIGA NOVA
por Bacolou
A Liga vem crescendo a cada dia e, com seu alcance,
a responsabilidade de representar de forma cada
vez mais efetiva a união e o protagonismo das
mulheres em relação ao extraordinário universo dos
jogos de mesa.
As ações que viemos realizando nos 15 meses desde
a fundação da Liga são parte da construção de um
centro de referência sobre a relação de mulheres
com jogos, em que tabuleiristas de todos os cantos
podem encontrar identificação, inspiração e espaços
de agenciamento para projetar e realizar
as produções e experiências que desejarem
enquanto jogadoras, criadoras, estudiosas
ou entusiastas dos tabuleiros, cartas e afins.

Mulheres Tabuleiristas
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NO DESAFIO DE NOS
APRESENTARMOS PARA
O MUNDO,
precisávamos de uma imagem que contemplasse
esse desejo, ao mesmo tempo em que descrevesse
a pluralidade das mulheres e a paixão em tudo o
que fazemos. Foi daí que veio a combinação de
vários componentes de jogos para formar uma
única imagem, capaz de manter ainda sua
diversidade notável. Em uma edição da LigaNews
do ano passado, comentei o que está representado
em cada um dos elementos dessa imagem. Se você
tiver curiosidade, pode descobrir essa conceituação
clicando aqui. :)
Tudo o que esses elementos representam — união,
pluralidade, paixão, protagonismo e, é claro, alguns
símbolos clássicos do mundo tabuleirista
de que compartilhamos — segue e seguirá
conosco enquanto a Liga existir. No
entanto, muito felizmente, crescemos.
E hoje estamos em outro momento.

Mulheres Tabuleiristas
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Neste momento, temos a alegria de contar com a
colaboração de Paula Valente, uma designer
brilhante que coordena as atividades da Comissão
de Identidade e Imagem da Liga, um espaço que
hoje existe dentro da Frente de Conteúdo para
responder à dimensão de sua presença engajada
e seu trabalho. Paula trouxe novas percepções
para dentro da Liga e, com isso, pudemos lançar
um novo olhar para nossa identidade.

Percebemos que não é preciso arestas tão
rígidas para manifestarmos nossa força, então
deixamos transparecerem as várias nuances de
nossa presença no mundo e de nosso encontro
entre mulheres, diversas (e, ao mesmo
tempo, semelhantes) que somos.

Mulheres Tabuleiristas

Outubro 2021 | 22

ESPECIAL

Compreendemos que a consistência que
queremos caminha junto com a adaptabilidade e
o movimento, e que nem sempre é preciso contar
com letras para deixar um nome marcado. Por isso,
arredondamos as bordas da imagem e tiramos os
componentes em alto contraste que mostravam as
iniciais “M” e “T” ao centro do desenho, revelando
agora o ponto central em que se encontram todas
as peças que compõem essa história e conexão.
Por fim, mantivemos o símbolo que resulta do
conjunto de elementos — afinal, seguimos levando
o protagonismo das mulheres ao coração do
mundo dos jogos.
Além de muito especial para nós, essa é uma
mudança que reverbera em toda a Liga. Estamos
em um processo profundo de renovação e
institucionalização, que poderá nos levar ainda
mais longe. Traremos notícias nos próximos meses
e contamos com você, #ligada, para colher
conosco os frutos dessa união. Nossa missão
é dar suporte ao seu protagonismo!

ESPERAMOS QUE GOSTE.
Mulheres Tabuleiristas

♥
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OFICINA DAS LIGADAS

OFICINA DAS

ligadas

Conectando mulheres em
volta da mesa (online)

por Nanda Sales
É com enorme prazer que estreamos um
novo espaço aqui na LigaNews, reservado
especialmente para falar mais sobre um
dos nossos projetos queridinhos: a Oficina
das Ligadas!
Mulheres Tabuleiristas
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A Oficina do jeito que conhecemos hoje começou
neste ano, no fim de abril, impulsionada pelo
término da Etapa Preparatória do Edital Ligadas
na Meeple. Inclusive, fizemos um texto
retrospectivo no qual também falamos mais sobre
a criação e importância da Oficina no Edital. Mas a
Oficina das Ligadas é uma continuação de um dos
projetos iniciais da Liga, que foi o de criar
encontros frequentes para que mulheres
pudessem testar jogos em fase de
desenvolvimento (antes chamado "Playtest das
Ligadas" e depois "Ligatinas"). Tem sido uma
viagem incrível!

Hoje, a Oficina das Ligadas está forte e
consistente. Todas as segundas-feiras,
das 20h30 às 22h30, contamos com a
presença constante de várias mulheres do
Brasil inteiro, que aparecem (online, via
Discord) para trocarem e se fortalecerem
— seja contribuindo com ideias ou até
mesmo apoiando emocionalmente para
os desafios que aparecem dentro do meio.

Mulheres Tabuleiristas
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Desde o começo da Oficina, já tivemos:

25

mais de 10 jogos

encontros

diferentes testados

9 autoras
apresentando
seus protótipos*

E esses números
só crescem a
cada semana! :)

Na próxima página, você encontrará o
depoimento de estreia desta nova seção da
LigaNews, feito por uma das idealizadoras e
cofacilitadora da Oficina, nossa querida
Cynthia Dias!
Se quiser saber mais sobre como participar
da Oficina, aproveite para entrar no nosso
grupo no Whatsapp e se conectar com essa
mulherada que promete mudar o cenário
de criação de jogos de mesa aqui no Brasil!
*Algumas delas apresentaram jogos diferentes.

Mulheres Tabuleiristas
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OFICINA DAS

ligadas
por Cynthia Dias

A Oficina do Playtest foi o primeiro
evento do tipo que fui, levada por
um amigo. Quando comecei a participar,
presencialmente, a maioria das pessoas eram
homens, mas não tive nenhum desconforto;
senti-me muito bem acolhida por todos e pela
filosofia do grupo, de troca de conhecimentos
e colaboração generalizada.
Então quem quer que chegue é bem-vinda,
pois é alguém que vai poder colaborar com o
grupo e trazer um novo olhar. Essa foi a
filosofia que a gente levou para a Oficina das
Ligadas (OL), depois de participar da Oficina
do Playtest Online, durante a pandemia —
mais uma experiência riquíssima e muito feliz.

Mulheres Tabuleiristas
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Nos encontros da OL, a gente se conecta com
outras pessoas apaixonadas por jogar e criar
jogos, conhece jogos que estão nascendo,
outros já em fase final, e os que são só ideias.
Pensando no meu processo criativo, ao testar
e contribuir com outros jogos, exercito
a criatividade em temas e mecânicas diversos,
conheço os desafios que outras designers
estão enfrentando e as formas como elas os
superam. Além disso, consigo testar meu jogo
em um ambiente seguro e receber retornos
construtivos. Mas tá vendo que deixei o meu
jogo por último? Testar seu próprio jogo
é fundamental e é fantástico ter um espaço
fértil de ideias, boas soluções e olhares
construtivos. Mas testar os jogos de outras
pessoas e buscar ser tudo isso para elas
é ainda mais enriquecedor!
O que mais me encanta é que é um contexto
em que todas aprendem. Quem nunca criou
um jogo traz sua experiência como jogadora,
do que gosta ou não, que tipo de dinâmica de
jogo a satisfaz.

Mulheres Tabuleiristas
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E, ao compartilhar suas impressões sobre os
jogos, no diálogo com outras jogadoras e
designers, coloca em prática uma reflexão
crítica sobre game design, incluindo questões
de mecânicas, narrativa, visual, componentes,
ritmo de jogo, balanceamento etc. Muitas
vezes a gente se anima para pensar uma nova
ideia ao ver outras pessoas criando, porque
sente que pode fazer também.
Por tudo isso, participar dessa comunidade
tem sido pra mim um momento de muita
diversão, aprendizado e realização. Acima de
tudo, é uma felicidade ver a evolução dos
jogos de outras designers e contribuir para
que essa comunidade, em especial a
participação das mulheres nela, cresça cada
vez mais. E que cresça de uma forma saudável
e colaborativa, tanto no desenvolvimento de
jogos de tabuleiro de entretenimento quanto
no de jogos aplicados a processos educativos
(sim, a gente testa esses também! 😊).
Vida longa à Oficina das Ligadas! 💟

Mulheres Tabuleiristas

Outubro 2021 | 29

COLUNA DA TABULEIRISTA

UM AMOR CHAMADO

JOGOS DE CARTAS!
por Catiele Pereira
Bom, bonito e barato... Baralho!
Simples assim, quem não quer
diversão por preço acessível?
Quem não quer dar risadas e sofrer angústia na
mesma partida? Quem não quer encher os olhos
com arte linda a cada carta aberta? Pois bem, aqui
chegamos nos meus queridos jogos de cartas.
Quem não gosta de dar risada e se revoltar, várias
vezes, na mesma partida? Quem não curte encher
a mesa com caixinhas pequenas? Quem não gosta
de diversão gastando pouco?

OS JOGOS DE CARTAS
EVOLUÍRAM E AGORA
SÃO CARDGAMES!
Mulheres Tabuleiristas
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O meu primeiro
contato com jogos,
lá na infância, foi
com aquele velho
e surrado baralho
pinguim com suas cartas azuis e vermelhas.
Um amontoado de números e letras que eu
não tinha muita certeza de onde encaixar ou
quando encaixar, mas que já estava ali nas
minhas pequenas mãos, gerando curiosidade
e, mesmo sem eu saber, plantando a
sementinha de uma paixão que brotaria num
futuro distante.
Foram anos a fio de diversão em família, com
partidas e mais partidas de pife, também
conhecido por Caxeta, Pontinho e Pif Paf.

Mulheres Tabuleiristas
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Nos últimos anos conheci muitos jogos de
tabuleiro e de cartas que, assim como na
infância, me surpreenderam mais uma vez, seja
pela diversidade capaz de caber em poucas
cartas trazendo todo tipo de temas e mecânicas,
ou pela imensidão de partidas que um pequeno
jogo pode proporcionar e mesmo assim
continuar sendo explorado sem enjoar.
Pra ser bem sincera, a parte da nossa estante que
mais me traz um quentinho no coração é onde
eles estão guardados, bem organizados prontos
para irem à mesa e matar aquela vontade de
jogar todos os dias, nem que seja só uns poucos
minutinhos.
Acredito que você também deve adorar a boa
listinha de indicações! Nesta vou me ater a cinco
jogos de cartas, mas bem diferentes entre si, seja
em mecânicas ou temas, em que suas
semelhanças ficam apenas no quesito alta
competitividade. São cinco pequenos grandes
jogos que ultimamente têm me feito um bem
danado: Emboscados, Dogo Dash, Escola de
Dragões, Pega em 6 e Kariba.

Mulheres Tabuleiristas
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A grande maioria das minhas partidas são
com dois jogadores, então todos os jogos
citados, apesar de não serem exclusivos para
dois, também rodam muito bem nessa
quantidade de pessoas. Dá pra destacar a curta
duração desses títulos: em menos de vinte
minutos você vai pegar o jogo, tirar da estante
e ter jogado duas ou três partidas intensas.
No fim das contas, jogo bom é jogo que vai
pra mesa! Fique bem e jogue seus jogos!

Catiele Pereira, aquela que vive um
amor intenso por plantas, bons lanches,
cafés, educação, séries dramáticas,
amigos, gatos, ciências humanas, praia,
família e jogos de tabuleiro.
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OUTUBRO ROSA

AUTOCUIDADO
E SOLIDARIEDADE
EM JOGO!
Outubro Rosa também é
assunto para trazer à mesa

por Bacolou
Quando falamos em
protagonismo de mulheres no
mundo dos jogos e além, uma
das intenções é trazer à mesa de
jogatina uma constatação pouco
óbvia ainda hoje entre ambientes
tabuleiristas: construir espaços
positivos para mulheres deve
considerar, de modo central, a
segurança, a acessibilidade e a
saúde, em ampla abrangência
de aspectos, do sexo feminino.
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Assim, são necessárias estratégias para que
processos como menstruação, gestação e
amamentação sejam parte prevista da
convivência social normal. Isso se estende ao zelo
pela integridade física, pela saúde mental e pelos
direitos reprodutivos das mulheres.
Como se sabe, o câncer de mama é o tipo de
câncer mais comum entre mulheres, um
fenômeno que diz respeito não só à Saúde, mas
às relações sociais. Como tabu, o assunto ainda
é pouco falado em muitos espaços da sociedade,
o que prejudica a difusão da melhor maneira de
reduzir essa incidência: a prevenção.

O AUTOEXAME CASEIRO,
por meio do toque investigativo nas mamas,
pode ajudar a identificar precocemente nódulos
anormais - geralmente, o primeiro e principal
sintoma da doença. A campanha Outubro Rosa,
que surgiu nos anos 90, procura promover a
prevenção e o combate ao câncer de mama,
evidenciando o protagonismo das mulheres
nessa luta.
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Apesar de reproduzir os problemas da associação
entre o cor-de-rosa e “o feminino”, a campanha
é eficaz em levar seu apelo a um largo alcance,
e acaba tendo um saldo final muito positivo
ao favorecer que mais mulheres se sintam
incentivadas ao autocuidado. Mesmo assim,
pode acontecer de o câncer de mama chegar para
qualquer uma. Então, além do autocuidado,
é preciso fortalecer a rede de apoio às afetadas.
Uma forma de fazer isso é partilhar conhecimento,
com responsabilidade e verificação de
informações. Outra, também muito importante, é
colaborar como puder com grupos já mobilizados
pela causa. Para te ajudar nessa, preparamos uma
pequena lista de organizações que trabalham pela
prevenção e o tratamento do câncer de mama,
bem como pela mitigação das desigualdades
sociais que o atravessam. Se Liga:

Associação Rosa Mulher
Instituto Protea

Femama
Mulheres de Peito

Conheça também: Coletivo
Feminista Sexualidade e Saúde
Mulheres Tabuleiristas
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PARCERIA DA LIGA

MULHERES TABULEIRISTAS

MARCANDO PRESENÇA
por Nanda Sales
É mais do que comum entrar em espaços de jogos
de mesa (eventos, lojas, luderias etc) e se deparar
com um cenário majoritariamente masculino
— não só em termos de presença física como
também na falta de representação feminina em
tudo o que envolve os bastidores, como autoria de
jogos, representação em capas e por aí vai. São
"detalhes" que sabemos muito bem que são sinais
de ausências e colaboram para que estes espaços
sigam sendo, muitas vezes, desconfortáveis.
E foi neste cenário que
recebemos um convite muito
especial: o de começar a
mudar também a cara de um
restaurante luderia em São
Paulo e literalmente deixar
nossa marca na parede.
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A PARCERIA
Na semana passada, nossas queridas ligadas
receberam um e-mail em primeira mão
divulgando oficialmente esta parceria mais que
especial que a Liga fez. E agora vamos contar
para vocês mais detalhes sobre o que está por vir
e a nossa nova parceira.
A Bodogami começou, em 2016, como uma loja
online de jogos de mesa que fica em São Paulo.
Em 2020, evoluiu para um espaço físico agora
chamado Bodogami Yakiteria, cujo principal
objetivo é oferecer um ambiente gostoso onde
todos possam se divertir com jogos e conhecer
novos jogadores. E é neste espaço que teremos a
honra de literalmente colar nossa identidade nas
paredes.
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Iremos repaginar algumas das paredes do restaurante
com Lambe-Lambes desenvolvidos por nós da Liga,
criados com muito carinho para representar as
Mulheres Tabuleiristas do Brasil e, é claro, jogos. Além
disso, parte da arte terá também homenagem ao
bairro da Liberdade, onde a Bodogami está localizada,
e fará referência tanto à sua composição atual e mais
conhecida (diretamente relacionada com a imigração
japonesa) quanto à sua história (era um bairro de
negros com ligação à abolição). E nossas ligadas já
sabem que uma das artes será ultraespecial e contará
com fotos de várias mulheres tabuleiristas do país
para compor o que nós efetivamente
somos: mulheres jogadoras unidas!

INAUGURAÇÃO
Já estamos com a mão na massa
e o plano é que em novembro já
seja possível inaugurar as paredes
e celebrar mais essa conquista
da Liga junto com vocês — com
muitas fotos, sorrisos atrás das máscaras, drinques
especiais (!) e energia boa. Fique de olho nas nossas
redes, pois em breve traremos a data oficial de
inauguração! Um brinde a mais uma parceria que
nos enche de orgulho e emoção!
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JOGADA LÚDICA

Do Hobby

para a Vida
por Laíse Lima
Dia 15 de outubro foi o Dia da
Professora. Essa data é muito significativa pra
mim, porque trabalho com capacitação de
professores em educação lúdica e, também,
porque sempre valorizei muito essa profissão. Mal
sabia, lá na infância, que hoje estaria retribuindo o
que tantos professores fizeram por mim.

COMO TUDO COMEÇOU
Sou fonoaudióloga e me especializei em Gestão de
Projetos e Psicopedagogia. Acho engraçado que,
caminhando entre saúde e administração, acabei
me apaixonando pela educação. E hoje carrego
essa bandeira do uso dos jogos como facilitadores
da aprendizagem.

SEMPRE GOSTEI DE JOGOS
DE TABULEIRO.
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Ficava horas brincando com aqueles soldadinhos
verdes que existiam antigamente. Nunca tive
muita paciência para jogos eletrônicos, mas só
descobri a variedade de opções dos jogos de mesa
depois da faculdade.
Seis meses depois de formada, fui a um evento
chamado “Tabuleiros da Bahia” e encontrei uma
mesa cheia de jogos que nunca tinha visto. Não
tinha noção de que aquilo iria mudar minha vida
para sempre! Aquelas primeiras partidas viraram
minha vida do avesso e se transformaram na
minha profissão.
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JOGADA LÚDICA
DESAFIOS DA PRÁTICA
Em 2015, fizemos uma oficina de jogos em uma
escola com algumas crianças, aos sábados pela
manhã. Imagina crianças de 8 anos indo, felizes,
no sábado de manhã para a escola? Isso foi um
grande sucesso para nós. Mas percebemos que
alguns alunos começaram a faltar, pois os pais
estavam reticentes, achando que os filhos
estavam indo simplesmente para jogar. Afinal, as
crianças não chegam em casa dizendo: “Aprendi
sobre matemática”.
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Então, chamamos os pais para jogar, para que
experimentassem o que os filhos estavam
experimentando. Fizemos uma oficina chamada
“Pais & Filhos” e convidamos todas as famílias dos
inscritos. A quadra ficou cheia e a equipe, assustada,
pois ninguém esperava isso. Treinamos os alunos a
explicar as regras dos jogos aos pais e ficamos
apenas na supervisão.

O RESULTADO FOI
SENSACIONAL.
Terminamos a oficina chorando de emoção. Todos
os pais estavam surpresos e agradecidos por termos
apresentado o mundo dos jogos de tabuleiro aos
filhos e a eles. Disseram que iriam comprar jogos e
interagir mais como família. Essa foi uma
experiência muito marcante para mim, que me
motivou a continuar acreditando numa educação
mais lúdica e criativa. Acho que, naquele dia, num
simples evento de jogos de tabuleiro, eu estava no
lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. O
mundo dos jogos de tabuleiro, para mim, é mais do
que diversão ou um trabalho: é uma missão de vida.
Mulheres Tabuleiristas
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Para você

com amor,
Liga Brasileira de
Mulheres Tabuleiristas
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