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EDITORIAL

ALÔ,
TABULEIRISTA!
Chegamos àquele momento em que nos
despedimos de mais um ano, relembrando desafios,
preparando novos planos e cultivando a certeza de
que dias melhores... Verão! x)
E, para celebrarmos esse clima de virada #ligadas,
nada melhor que uma retrospectiva com alguns
dos acontecimentos que marcaram esse capítulo
emocionante!
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EDITORIAL

Abrimos 2021 radiantes com a querida #ligada Bia
Costalonga vindo nos contar que suas amigas
encomendaram um quebra-cabeças da Creators
House BR no formato da nossa logo.

♥

Chegamos a fevereiro completando 6 meses da
LigaNews, que se consolidou como a revista das
Mulheres Tabuleiristas!
Em março, lançamos o tão esperado Edital Ligadas
na Meeple, que marcou a história do nicho como
primeira iniciativa de publicação de jogos no Brasil
feita por e para mulheres. Foi nossa primeira
parceria institucional, junto à editora Meeple BR!
Com ela, se realizaram e até
surgiram novas ações da Liga,
como os eventos da Etapa
Preparatória, que se estenderam
por abril, maio e junho, a
Comunidade das Mulheres
Tabuleiristas e a Oficina das
Ligadas, que segue em atividade,
consolidando uma nova parceria
(com a Oficina do Playtest!).
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EDITORIAL

Em julho, fomos selecionadas pela 1ª chamada
Projetos Fantásticos da editora Galápagos, com o
projeto Cultura em Jogo! Também celebramos o
primeiro aniversário da Liga, que fundou o Dia da
Mulher Tabuleirista para fortalecer a memória do
protagonismo de mulheres no hobby.
Agosto foi tempo de potencializar a rede de apoio,
lançando os Classificados da Liga para divulgar o
trabalho de mulheres tabuleiristas ao redor do
país. Essa ação foi também inspirada na designer
de jogos Elizabeth Hargrave, que tivemos o prazer
de entrevistar numa conversa inédita!
Tivemos a alegria de participar do DOFF Day
para matar um pouco da saudade desse eventaço!
Dividimos o palco central como co-anfitriãs e
também tivemos programação pós-DOFF no
nosso canal, com convidadas incríveis.
Cada uma das organizadoras da Liga também
esteve em painéis, a convite de iniciativas
fantásticas, no grande encontro que foi a
Gencon Online, em setembro.
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EDITORIAL

Em outubro, fechamos um ciclo revelando o
resultado do Edital Ligadas na Meeple, cujos
frutos seguimos cultivando bem de pertinho
numa fértil Agrofloresta!
Nossa logo foi renovada, e lançamos o Mural
das Tabuleiristas em parceria com a Bodogami,
o que nos permitiu o primeiro encontro
“(más)cara-a-(más)cara” das organizadoras
da Liga, em novembro.
Agora, estamos aqui! E ainda com novidades, como
uma super entrevista com a influencer Starla Fitch!
Teremos um breve recesso, mas seguimos cada dia
mais #ligadas e construindo, com você e seu apoio,
o fortalecimento e as conexões entre todas as
mulheres tabuleiristas. Para fechar este ano lindo,
esperamos que aproveite mais
esta edição da sua LigaNews!
Um abraço,
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OFICINA DAS LIGADAS

OFICINA DAS

ligadas

Retrospectiva

por Nanda Sales
Vamos aproveitar a nostalgia tradicional que
rola todo fim de ano para relembrar como foi
2021 para a Oficina das Ligadas? Afinal de
contas, foi justamente em 2021 que ela nasceu
e já está florescendo tanto, que chego a me
emocionar quando me lembro de quando
ainda era uma ideia distante.
Mulheres Tabuleiristas
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Se você é uma tabuleirista ligada sabe bem que,
desde abril, temos realizado encontros semanais de
mulheres para testar jogos que estão sendo
desenvolvidos por mulheres. Desde então está
sempre rolando muito apoio, solução e inspiração,
além de seguirmos sendo um fortalecimento para
que mais e mais mulheres se coloquem no mundo
dos jogos como autoras e desenvolvedoras.

Fechamos o
ano¹ com 28
encontros

28 TESTAGENS
DE JOGOS
REALIZADAS
17 protótipos
únicos testados

Led Lima foi a tabuleirista mais presente
nos nossos encontros²: indo a 23
¹Até 05/12/21.
²Tirando as mulheres que organizam a Oficina (Cynthia, Tânia e Nanda).
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A danada da Led também foi a que
apresentou mais jogos diferentes e
dos mais diversos temas: salão de
beleza, criação de palavras, corrida
de gatos e construção

"Montanhas" (Melissa
Gatuna) foi o jogo mais
testado, com 4 partidas

Os demais jogos mais testados
foram: "Tem Kafé?" (Karen Sevla),
"Salão de Beleza Leila" (Led Lima)
e "Ourives" (Julia Malta)

Mulheres Tabuleiristas
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Curiosidade: estes quatro
jogos participaram do
Edital Ligadas na Meeple

Tivemos jogos sobre viagem às
montanhas, signos, adoções de animais,
escoteiras, criação de adornos, plantas
medicinais e muitos outros temas

Já apareceram 30
mulheres diferentes nos
nossos encontros

E TEMOS CERTEZA QUE ESSES
NÚMEROS SÓ AUMENTARÃO!!!
Mulheres Tabuleiristas
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Antes de nos despedirmos, gostaríamos de
agradecer imensamente a todas as mulheres que
acreditam e participam da Oficina, seja indo toda
semana (com seu jogo ou sua presença) ou até
mesmo apoiando e divulgando para outras
mulheres. É maravilhoso ter vocês com a gente
fazendo efetivamente parte dessa mudança. Esse é
o estímulo que queremos criar e fortalecer: ter mais
mulheres protagonizando o mundo dos jogos de
mesa que tanto amamos!

Ano que vem tem
mais! Voltamos
dia 31 de janeiro.
Esteja preparada,
porque será um
baita retorno! :)
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JOGOS DAQUI | LIGADAS NA MEEPLE

DO PLANTIO DE
UMA IDEIA À
AGROFLORESTA
por Monique Garcez
Há pouco mais de um ano plantamos a
sementinha de um edital que, pouco tempo
depois, viria a ser o primeiro de seleção de
mulheres no Brasil para publicação de um jogo
inédito via editora Meeple BR. Este grãozinho
germinou e culminou no Agrofloresta, jogo de
cartas produzido pela artista visual Laila Terra,
que carrega o selo da Liga Brasileira de
Mulheres Tabuleiristas. Este ‘Jogos Daqui’ é
uma edição especial do Edital Ligadas na
Meeple e vai contar um pouco sobre a proposta
da autora e a importância de uma iniciativa
como a da Liga para fomentar a participação
de mulheres no mercado editorial de jogos.
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JOGOS DAQUI | LIGADAS NA MEEPLE

DE MULHERES PARA MULHERES
“Sempre produzi e, para mim, sempre foi uma
coisa muito distante a publicação de jogos. Eu
me perguntava: ‘Como que faço para
publicar?’. Até pesquisei editais, mas são
pouquíssimos que se têm de jogos no mundo
inteiro e, no Brasil, não cheguei a ver nenhum”.
O edital Ligadas na Meeple foi, então, uma
oportunidade interessante para mulheres que,
como Laila, enfrentavam o desafio de falta de
oportunidades.
A autora de Agrofloresta conta que achou o
processo de seleção incrível e que houve
transparência e acompanhamento por parte da
Liga. “O que achei muito legal no processo do
edital é que a Liga seguiu um princípio que não
é o masculino, capitalista de competição.
Pensou-se num edital no qual todo mundo que
produziu teve retorno, e isso é uma grande
novidade”, destacou.
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JOGOS DAQUI | LIGADAS NA MEEPLE

PARA LAILA,
O EDITAL
LIGADAS NA
MEEPLE É UM
EXEMPLO.
“Achei extremamente interessante ser um edital
efetivamente só para mulheres. Acredito que é
uma iniciativa com impacto grande e político
dentro do mundo dos jogos”, complementou.

O JOGO
Agrofloresta é o tema do jogo e a mecânica
combina administração de mão e feira, segundo
conta a autora. “É um jogo de coleção também,
pois você tem que criar uma plantação e há os
consórcios. A partir do que você está plantando,
é necessário adquirir plantas específicas para
ganhar mais pontos”, explicou.
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JOGOS DAQUI | LIGADAS NA MEEPLE

Protótipo impresso do Agrofloresta
(Foto: Luciana Zilles. Arquivo pessoal)

A própria Laila está trabalhando com as
ilustrações, mas conta que há possibilidade de
abrir chamado para outras mulheres. Além
disso, ela comenta que o jogo comporta entre
2 e 4 pessoas e que é indicado para crianças e
adultos, possuindo uma complexidade
compatível com a idade das tabuleiristas.

Mulheres Tabuleiristas

Dezembro 2021 | 15

JOGOS DAQUI | LIGADAS NA MEEPLE

“A ideia de Agrofloresta é trazer um princípio
conceitual diferente do habitual, ainda mais que
a maioria dos jogos que se têm atualmente são
europeus e eles têm um conceito colonialista e
extrativista muito impregnado”, disse a autora.

INCENTIVO
Para as mulheres que, assim como Laila,
desejam produzir e publicar jogos, ela deixa
uma mensagem especial. “Criem e produzam,
pois é muito prazeroso. Vocês vão vivenciar
processos extremamente importantes para o
ser humano.

FAÇAM UMA PRODUÇÃO
CRIATIVA, LIBERTA E CRÍTICA.
Não reproduzam o que já tem, pois é machista,
colonialista, extrativista, capitalista. E participem
da Oficina das Ligadas para apresentação dos
jogos, que é algo muito legal e um diferencial.
Criem também grupos na sua própria região,
e fujam do que já existe”, finalizou.
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LUGAR DE MULHER
É ONDE ELA QUISER
por Polly Nucci
Cara! “Nossa, esse cara manda
muito bem!” Quantas vezes eu
mesma já falei essa frase, apenas
por ter gostado do trabalho de
alguém, sem nem mesmo saber
se foi realmente um “cara” quem
fez o trabalho...
Na minha criação, fui ensinada
que, se um resultado é bom e não
sei quem fez, consequentemente
foi feito por um homem. Porém
ultimamente passei por situações
que me fizeram pensar nessa
frase de um jeito diferente.
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Há alguns dias, em uma rede social, alguém
publicou um print de um dos meus trabalhos
dizendo: “Nossa, esse cara pinta muito bem!”.
Imediatamente eu me posicionei. “Olá, esse cara
é uma mina rs, obrigada por curtir meu trabalho!”
Algumas vezes quando puxo conversa sobre
jogos de tabuleiro, ou sobre pintura com alguém
que não me conhece, ouço muito a frase “e aí,
cara, beleza?”. E isso passa a me incomodar.

AINDA SOMOS, DE CERTA FORMA,
MINORIA NO HOBBY E EM SEUS
SEGMENTOS, E ISSO “BUGA” UM
POUCO A CABEÇA MASCULINA.
“Tem coleção grande
de jogos de tabuleiro?
Só pode ser homem.”

“Esconda da esposa
os jogos novos para
ela não brigar.”

“Uma mulher que pinta miniaturas tão bem?”

Mulheres Tabuleiristas
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É difícil e injusto que, assim como em qualquer
aspecto da vida, a mulher tenha que batalhar muito
mais, reinventar-se com mais frequência, gritar
mais vezes e até mesmo investir mais do que o
homem para se destacar. Quantas vezes vemos isso
no trabalho, na família e, infelizmente, no meio do
nosso hobby?
Hoje existe uma certa preocupação em mudar isso.
Porém será que é real e que essa “pagação” de
inquietação não é uma máscara do tipo: “olha,
sociedade, estou fazendo minha parte, mas na
realidade não estou preocupado de verdade, ok?
Estou apenas evitando cobrança alheia.”
O protagonismo feminino tem se revelado cada vez
mais forte e está menos escondido. Estamos tendo o
apoio de outras mulheres para nos colocarmos para
fora e nos posicionarmos com relação às coisas que
nos incomodam, seja nas nossas famílias, nos nossos
trabalhos, e também nas nossas mesas de jogo.

AFINAL SOMOS SUPORTE
UMAS DAS OUTRAS.
Mulheres Tabuleiristas
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Felizmente a mulher já nasce guerreira, já cresce
com garra e, diante de todas as suas lutas, faz jus
a todas as suas conquistas. E sim, hoje pintamos
miniaturas como profissionais. Sim, hoje nossas
coleções de jogos de tabuleiro são enormes e não
precisamos esconder nada de ninguém, porque
tudo é pago com o nosso suor.
E assim permanece o mundo, rodeado de muita
luta, muita conquista, muita barreira, muita vitória
e no final

MOSTRANDO QUE LUGAR DE
MULHER É ONDE ELA QUISER.
Polly é tabuleirista, pintora de miniaturas, produtora
de conteúdo para o Instagram (@boardgayme),
esposa da Carol, mãe de 2 salsichinhas e
uma planta. Ela acredita que a mudança
só vem através de atitudes diferentes.
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JOGADA LÚDICA

por Laíse Lima
Dia 26 de novembro foi lançado o Prêmio
Jogando Ideias, uma iniciativa que objetiva
reconhecer o esforço e dedicação de criadores
de conteúdo relacionados ao hobby.
Claro que, nesta Jogada Lúdica, não poderia
deixar de falar sobre as mulheres que estão na
organização do prêmio! Convidei duas amigas,
Catiele e Larissa, para escrever a coluna
junto comigo!
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LARISSA DO VALLE - JOGO DA VEZ
Os dados da vida nos movem para tiles (peças)
inesperados. O hábito de jogar tabuleiro moderno
virou um hobby e logo se transformou em conteúdo.
E fazer isso, na minha concepção, é como um euro
complexo: uma infinidade de ações, tentando não
usar a estratégia dos outros numa partida que toma
muito tempo. Para vencer o jogo, usei um
planejamento para definir quadros por semana,
trabalhando com minha tia Mirelli. Dividimos tarefas
entre produção de textos, "designer", fotografias e
edição.
Embora ainda siga pelo
caminho do amadorismo,
estudar a rede social e
aplicativos para melhorar
a qualidade dos posts se
tornou um hobby.

É UM DESAFIO.

Mulheres Tabuleiristas
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Constantemente temos o trabalho, a opinião e a
qualidade postos em xeque. Em contrapartida,
é uma oportunidade de trazer um olhar diferente,
dinâmico e sensível sobre os jogos, e expor minha
ludicidade e criatividade. Além de que é um imenso
privilégio assistir mulheres conhecendo um novo
hobby, jogando, identificando-se com nosso
trabalho e se inspirando para ser uma nova criadora
de conteúdo.

CATIELE PEREIRA - JOGA EM DOIS
Sou jogadora e criadora de conteúdo sobre jogos de
tabuleiro. Em meados de 2019, decidi compartilhar
minhas partidas junto com meu noivo, Vinicius.
No mesmo ano
surgiu o ‘Joga em
Dois’, um perfil para
demonstrar nosso
amor aos jogos.
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Publicamos indicações para duas pessoas, dicas
de jogos familiares, fizemos análises e buscamos
interagir muito com os seguidores nos stories,
onde compartilhamos nossas jogatinas.
Criar conteúdo demanda tempo e organização,
e já nos pegamos enrolados com textos nunca
postados ou com ideias demais para pouca
equipe. Com certeza, um ponto positivo de criar
conteúdo é a comunidade e as mensagens que
recebemos de seguidores, que dizem se
identificar com o perfil e que compraram um
jogo por causa de uma análise. Também é ótimo
quando contam que estão conseguindo jogar
mais e priorizando as opções que já têm.

LAÍSE - OFICINAS LÚDICAS
Passei por fases nessa caminhada de produção
de conteúdo. Inicialmente o Oficinas Lúdicas era
um perfil bem empresarial. Em 2019 percebi que
precisava me conectar com quem estava vendo
minhas redes. Antes as pessoas me viam nas
fotos, mas não sabiam quem eu era.

Mulheres Tabuleiristas
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ENTÃO,
DECIDI ME
MOSTRAR.
Foi assim que surgiram várias iniciativas, como posts
de análises e dicas de jogos com ênfase educacional,
além de séries de transmissões ao vivo, vídeos de
dicas e até os mascotes Spirit e Elvis (que estão meio
sumidos, mas voltarão). Os dois últimos anos, que
exigiram um trabalho focado no online, ajudaramme a organizar um calendário editorial e uma
programação de produção mais concreta. Hoje
estou mais flexível na frequência de postagens, mas
escrever e editar imagens e vídeos se tornaram um
hobby dentro do hobby.

PRÊMIO
Esperamos que este seja o primeiro de muitos outros
prêmios e que o foco seja sempre incentivar cada
criadora de conteúdo para difundir seu trabalho. Em
janeiro sai o resultado. Venha com a gente!
Mulheres Tabuleiristas
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Para você

com amor,
Liga Brasileira de
Mulheres Tabuleiristas

Edições anteriores

novembro 2021

julho 2021

outubro 2021

junho 2021

setembro 2021

maio 2021

agosto 2021

abril 2021

Confira aqui todas as edições publicadas.

março 2021

Bacolou
Texto

Monique Garcez

Edição, texto e revisão

Nanda Sales
Texto

Paula Valente
Diagramação

Créditos
Ilustrações e imagens: Canva

Se liga com a gente :)

