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Já somos mais de 250 #ligadas ao redor de todo o
Brasil e estamos animadíssimas com o crescimento
dessa rede cada dia mais potente!

Este ano promete trazer ainda mais forma e
consistência à conexão que cultivamos desde nosso
nascimento, lá em julho de 2020. 

ALÔ,
TABULEIRISTA!

EDITORIAL

Mulheres Tabuleiristas Fevereiro 2022 | 03

Bem-vinda a mais um ano de atividades
da Liga! 



Isso quer dizer que é hora de ver os resultados e
colher os frutos de nossos principais projetos, mas
também que, depois de quase dois anos de espera,
enfim poderemos nos encontrar ao vivo e a cores
nos principais acontecimentos do nosso hobby! ;)

Esta edição está um verdadeiro Carnaval, cheia 
de energia e alegria pra você começar seu ano com
a gente! E, para entrar no clima, tem jogo temático
na seção Jogos Daqui, muita inspiração com 
relatos sobre a Oficina das Ligadas e muita 
história boa na Coluna da Tabuleirista!

a LigaNews traz um novo jeito de te deixar ligada
em todas as aparições da Liga na Mídia! Isso aí: 
tudo juntinho numa lista só, pra você não deixar
passar nada - e maratonar seu conteúdo favorito
sobre o mundo dos jogos, conhecendo os
sensacionais canais parceiros pelos quais passamos. 

EDITORIAL
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ALÉM DISSO, AALÉM DISSO, A
PARTIR DESTE MÊS,PARTIR DESTE MÊS,



Este ano, estaremos novamente com o incrível
Diversão Offline e dessa vez temos um convite
especial para você! ;)

Continue #ligada com a gente e acompanhe cada
jogada da maior rede nacional de mulheres no
mundo dos jogos de mesa modernos! Você é parte
fundamental dessa conexão!

[Ah, e não se esqueça de enviar seus pedidos e
suas sugestões para as próximas edições - aqui,
toda jogadora tem vez! ;)]

Desejamos a você uma ótima leitura!

EDITORIAL
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Um abraço,

MAS TAMBÉM FALAMOSMAS TAMBÉM FALAMOS
DE FUTURO, HEIN?DE FUTURO, HEIN?   



JOGOS DAQUI

por Monique Garcez

Mulheres Tabuleiristas

Alô, ligadas, abram alas, pois a Estação Primeira das
Mulheres Tabuleiristas vai passar. Ao som de muito
samba, com muito gingado e simpatia, desfilamos
com todas as cores, animação, coordenação e, claro,
glamour necessários para vencer a competição de
desfiles de escolas de samba. 
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OLHA A ESCOLA DEOLHA A ESCOLA DE
SAMBA DAS LIGADASSAMBA DAS LIGADAS  
AÍ, GEEEENTE!AÍ, GEEEENTE!



JOGOS DAQUI

Mulheres Tabuleiristas

Sabemos que em 2022 não teremos o tão sonhado
Carnaval em fevereiro, mas isso não nos impede de
colocar os blocos na rua, digo, no tabuleiro, e de
avaliar quais quesitos foram cumpridos com maestria. 

Em Carnavalesco, jogo de alocação de dados, cada
jogadora é responsável por uma escola de samba e
deve prezar por cumprir todas as categorias da
melhor maneira possível, a fim de obter a nota mais
alta da competição: DEEEEZ (leia com entonação 
de narradora na contagem de pontos).

É claro que cada
agremiação também
deve ter um nome.
Essa é a hora de
cada jogadora usar a
criatividade e batizar
a escola do jeito mais
legal possível. 
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JOGOS DAQUI

Mulheres Tabuleiristas

O jogo estimula que cada uma se desafie para:
“escrever” o melhor samba-enredo; “criar” as
melhores fantasias, alegorias e adereços; “afinar”
muito bem os componentes da bateria; “despejar”
muita simpatia através do casal de mestre sala e
porta bandeira; pensar no melhor enredo; ter 
muita harmonia; e garantir muita sintonia no
quesito evolução. Com um visual e ilustrações 
que dispensam comentários, Carnavalesco 
entrou na avenida para ser um dos jogos de
tabuleiro modernos mais legais da atualidade.

Neste jogo, as pessoas são
representadas por dados
mega coloridos e cheios de
glitter. Para vencer, é
preciso alocar e combinar
os componentes
corretamente em cada
tabuleiro pessoal de desfile. 
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É POSSÍVEL JOGAR SOZINHAÉ POSSÍVEL JOGAR SOZINHA
OU COM ATÉ TRÊS PESSOAS.OU COM ATÉ TRÊS PESSOAS.  
O IMPORTANTE É SE DIVERTIR!O IMPORTANTE É SE DIVERTIR!  



OFICINA DAS LIGADAS

ligadasligadasOFICINA DAS
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Olá. Sou Led Lima. Esse não é meu 
nome verdadeiro. Criei esse nome 
artístico para mim como um escape da
minha realidade. Led Lima surgiu já no
início da pandemia para que ninguém 
que me conhece soubesse o que pretendia
fazer: criar jogos.

Depois do nome, faltava a orientação. Foram
meses de procura intensa por apoio técnico
de como desenvolver jogos. Não havia aulas,
nem palestras por causa da pandemia. A
maioria dos livros que encontrei eram sobre
jogos eletrônicos. Podia parecer besteira,
mas eu estava determinada a sair da
caverna de Platão.

por Led Lima



OFICINA DAS LIGADAS

Mulheres Tabuleiristas

Eis que surgiu o primeiro Playtest das Ligadas
em meados de outubro de 2020 (atual Oficina
das Ligadas) e logo corri para saber como
participar. Elas [da Liga] não só foram as
primeiras a me responder, como foram as
únicas. Vi ali um fio de esperança. Na segunda
edição, em novembro, parecia que tinha sido
um presente de aniversário, e eu já estava lá
participando da minha primeira testagem
oficial de jogos. Até ali eu continuava a ter
dúvidas de mim mesma, do meu potencial.
Porém, no fim, elas confirmaram que era algo
possível de dar continuidade. E assim fiz.
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O apoio das meninas da Oficina foi tão
importante, e continua sendo, que eu não quis
mais parar. Criar e testar novos jogos se tornou
uma terapia para mim. Melhor ainda por ter
certeza de que estou em um ambiente seguro.
No final de cada encontro há feedbacks. Sinto
que cresço bastante com o retorno técnico do
meu trabalho. E sinto isso mais ainda quando
contribuo fazendo análise de outros trabalhos. 
É como estudar na teoria e na prática. 



OFICINA DAS LIGADAS

Mulheres Tabuleiristas

Fazer parte desse ambiente me levou a novos
caminhos que nunca imaginei que trilharia.
Hoje participo de duas grandes organizações
de testagem de jogos. A primeira é a da Liga
Brasileira de Mulheres Tabuleiristas. Foi ela 
que me abriu seus braços, gerando-me novas
oportunidades, como, por exemplo, o fato de
participar do meu primeiro edital de seleção 
de jogos de tabuleiro só para mulheres, com
garantia de publicação, realizado pela própria
Liga e a editora Meeple BR. A segunda, e mais
atual, é a da ProtoBr. Fui indicada pela Liga. 

E pensar que comecei só participando da
Oficina das Ligadas. Ainda acho surreais todos os
eventos que surgiram. Inclusive, fui uma das que
mais participou das reuniões da Oficina no ano
passado e uma das que mais apresentou jogos
diferentes. Tudo para a minha evolução e para
que o ambiente não suma. Porque outra mulher
pode estar como eu, no começo, procurando
espaço. E eu vou estar lá, esperando por ela.
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ESSE FOI O TANTO QUE CRESCI.ESSE FOI O TANTO QUE CRESCI.



MINHA RELAÇÃO 
COM A LIGA

Muito bem, é uma honra
muito grande escrever
para a LigaNews o relato
de como vim parar na Liga. 

De fato, sempre gostei de jogar, mas nunca 
tive paciência para “War”, nem “Banco Imobiliário”.
Tudo mudou quando conheci “A Guerra dos Tronos:
Board Game 2ª edição”, minha porta de entrada
para os jogos de tabuleiro modernos. Depois veio
Carcassonne e, após dois anos, estava em minha
primeira feira de Essen. A partir daí, eu e meu
parceiro começamos a pesquisar, comprar, jogar e
a frequentar eventos. Então percebi que na maioria
das vezes eu era a única mulher na mesa e, 
mesmo olhando o evento como um todo, muito
provavelmente me sobrariam dedos nas mãos 
para contar as mulheres presentes.

por Júlia Varella

Mulheres Tabuleiristas

COLUNA DA TABULEIRISTA

Fevereiro 2022 | 12



Se isso não bastasse,
ainda tinha que ouvir
"não posso perder para
uma mulher" ou havia
os "super prestativos"
que querem te "ajudar
a jogar” e que, se deixar,
jogam por você.

Durante esse período ainda notei que todos os 
jogos que tinha eram feitos por homens. Passei a
procurar os produzidos por mulheres e conheci os
de Inka Brand (Village), Flaminia Brasini (Lorenzo 
Il Magnifico), Nikki Valens (Eldritch Horror) Sofia
Wagner (Noria), depois veio o Grasse, de Bianca
Melyna, e o Wingspan, de Elizabeth Hargrave.
Percebi que apenas precisamos do espaço, pois
capacidade e ideias não nos faltam.

 Veio a pandemia e uma amiga, a também ligada
Letícia Ribeiro, disse: "Comecei a criar jogos. Vamos
testar?". Meu coração se encheu de orgulho!

Mulheres Tabuleiristas

COLUNA DA TABULEIRISTA
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PARECIA QUE SÓ EU PERCEBIA ISSO.PARECIA QUE SÓ EU PERCEBIA ISSO.



Ela também começou a me incentivar a criar meu
próprio jogo e comecei a pensar no assunto. Um
tempo depois conheci o Edital Ligadas na Meeple
e a Oficina das Ligadas, que eram o empurrão que
precisava para o meu jogo sair do papel. Foi assim
que nasceu o Ourives. Participar deste Edital e da
Oficina foi uma das melhores experiências da
minha vida. Tecnicamente, nós estávamos
competindo [na seleção], mas não senti isso em
momento nenhum. Os comentários eram sempre
construtivos e havia esforços para que todos 
os jogos fossem os melhores possíveis. 

No final das contas, entre
todos os projetos, Ourives
foi um dos finalistas (nem
acreditei). E se durante
todo o processo o clima
de competição era
praticamente nulo, entre
as finalistas acho que foi
quando eu realmente
entendi o significado da
palavra sororidade.

Mulheres Tabuleiristas

COLUNA DA TABULEIRISTA
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Eu, Laia Terra (Agrofloresta) e Talita Rhein (Rios e Mar)
nos reunimos, conversamos e testamos os jogos
umas das outras. No final, Laila foi selecionada muito
merecidamente pelo Edital, diga-se de passagem.

A seleção do edital passou, a oficina continua e o
processo de criação do Ourives, e de tantos outros
jogos que eu até me sinto parte, também. Depois de
toda essa jornada maravilhosa, pedi para entrar como
voluntária para a Liga Brasileira das Mulheres
Tabuleiristas e tentar proporcionar experiências
assim para outras mulheres. É isso, meninas! 

COLUNA DA TABULEIRISTA
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Júlia é de Manaus, Amazonas, uma cabocla 
da gema. Geóloga ambiental, feminista, judoca e atriz 
de teatro amador nas horas vagas, tem espírito nômade
e, graças à Liga, tornou-se autora de jogos – seu primeiro
protótipo “Ourives” foi um dos finalistas do “Edital
Ligadas na Meeple”. Gosta principalmente de jogos euro,
mas joga de tudo. Juntou-se à Liga para contribuir na
propagação do mundo dos jogos de tabuleiro modernos
para todas as mulheres que tiverem interesse.

ESTAMOS JUNTAS EESTAMOS JUNTAS E  
VAMOS QUE VAMOS!VAMOS QUE VAMOS!



 SE  LIGA[    ]

por Bacolou

NA ÁREA DE
PROTÓTIPOS
DO DOFF!

A maior convenção de jogos
do Brasil está mais perto a
cada dia e a edição deste ano
promete ser a maior festa!

Além de matar a saudade da energia viva do DOFF
presencial, o evento contará com nada menos que
um espaço todinho em parceria com a Liga! \o/

estaremos à frente da maravilhosa 
Área de Protótipos do Diversão Offline 2022! 

Mulheres Tabuleiristas

LIGA NO DOFF
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A NOTÍCIA É FENOMENAL:A NOTÍCIA É FENOMENAL:



Isso significa que o espaço terá a cara da Liga, e
seremos suas curadoras, orientadoras, facilitadoras
e co-administradoras. Ufa! Já imaginou? Não dá pra
perder essa!
 
Se você ainda não conhece o evento e ficou
perdidinha, não vá embora ainda! Vou situar
rapidinho, olha só:

Mulheres Tabuleiristas

LIGA NO DOFF
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O famoso DOFF surgiu no Rio de
Janeiro, em 2015, para promover um
grande encontro entre as empresas
do segmento de jogos. Com seu
sucesso e alcance, o evento logo 
se consolidou como convenção,
aproximando todo o público para
acompanhar o que há de novo no
nicho e, é claro, jogar e ter
experiências incríveis! Hoje, o DOFF
acontece em São Paulo e reúne
milhares de pessoas, que vêm de
todo o país para participar.

O QUE É O DIVERSÃO OFFLINE (DOFF)



LIGA NO DOFF
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A Área de Protótipos 
é um lindo pedacinho 
do Diversão Offline 
reservado para demonstração de protótipos! 
A ideia é abrir espaço para que pessoas que
criam jogos possam apresentá-los diretamente
a editoras, estúdios e tabuleiristas em geral, que
ficam por dentro do que está sendo criado no
Brasil - e, eventualmente, podem propor
parcerias e contratos.

O QUE É A ÁREA DE
PROTÓTIPOS DO DOFF

O melhor de tudo: para apresentar seu protótipo,
basta se inscrever por meio de um formulário super
prático! Não é preciso ter o jogo em versão virtual 
- mas vale investir nos materiais que serão a carinha
do projeto na mesa, e trabalhar bem a sua
funcionalidade. ;) As inscrições são pagas, mas 
dão direito a um ingresso duplo para o evento 
e garantem dois dias com uma mesa exclusiva! 
O investimento sai ainda mais em conta se
comparado à simples compra de ingressos.



Por isso, os projetos passarão antes pela 
nossa curadoria, que selecionará as propostas 
mais instigantes, que demonstrem domínio 
de mecanismos e abordagem temática bem
embasada. Você ainda não precisa ter todo o
material pronto - o evento acontece em junho! -,
mas precisa saber explicar direitinho do que se trata.

Capriche e não nos poupe dos detalhes! Só assim
poderemos entender, ao ver sua inscrição, quão
incrível seu projeto é.

LIGA NO DOFF
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A partir do dia 23 de fevereiro
o formulário estará disponível
no site do DOFF e também no
nosso site! Pode já se preparar
e divulgar prazamigas!

MAS, ATENÇÃO: SERÃOMAS, ATENÇÃO: SERÃO
APENAS 8 VAGAS PARAAPENAS 8 VAGAS PARA
QUEM QUISERQUEM QUISER
APRESENTAR ESTE ANO.APRESENTAR ESTE ANO.  

https://diversaooffline.com.br/
https://mulherestabuleiristas.com/


Como de costume, estaremos à disposição para
tirar todas as suas dúvidas sobre o processo, e
teremos parte da equipe pronta para orientar
Ligadas que queiram aprimorar seus protótipos
e prepará-los para essa e outras oportunidades.
Aproveite para participar da Oficina das Ligadas
e conferir os materiais que rolam na
Comunidade das Tabuleiristas. ;)

Ah! E se você representa ou conhece uma
empresa ou iniciativa institucional, e quer apoiar
a Área de Protótipos em parceria com a Liga,
entre em contato com a gente pelo e-mail
mulherestabuleiristas@gmail.com. Estamos
abertas a propostas para tornar esse espaço
ainda mais incrível!

Essa é uma oportunidade única de apresentar 
e conhecer projetos promissores e fomentar a
visibilidade da produção nacional de jogos. 

LIGA NO DOFF
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ESPERAMOS VOCÊ LÁ! ;)ESPERAMOS VOCÊ LÁ! ;)

https://chat.whatsapp.com/ExIyQHpB5D4K1H5feWVFvl
https://www.facebook.com/groups/mulherestabuleiristas
mailto:mulherestabuleiristas@gmail.com


na LigaNews
SEU EVENTO

ANUNCIE

Todo mês divulgaremos aqui na revista os eventos
relacionados a jogos* que irão acontecer em breve.

 
Para isso, reúna as informações principais, como:

E envie para mulherestabuleiristas@gmail.com.

*Serão divulgados eventos que sigam as diretrizes da Liga

Nome do evento
Local (YouTube, Twitch,
presencial etc.)
Data e horário

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

mailto:mulherestabuleiristas@gmail.com
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Estamos estreando uma editoria nova: Liga na Mídia. Aqui
vamos falar sobre nossas participações em eventos, lives,
podcasts, matérias e muito mais! 😃

A nossa líder de Conteúdo, Monique 
Garcez, participou de uma entrevista 
bem bacana para o programa Elas 
no Comando, da TV Alese. Na ocasião, 
ela falou sobre a Liga e discutiu sobre 
representatividade das mulheres na produção de games.
Vale contar que a desenvolvedora de jogos Talita Rhein
também participou do bate-papo. Confira o programa aqui.

LÍDER DE CONTEÚDO NO PROGRAMA
ELAS NO COMANDO

LIGA NA MÍDIA

https://www.youtube.com/watch?v=RUIH4_PxWWQ
https://www.youtube.com/watch?v=6Gmrb02NisM
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Nem só de vídeos vive a Liga. 😆 Bacolou participou do
podcast Gambiarra Board Games. No 17º episódio do
quadro 'Tem Dado em Casa', ela deu dicas de jogos para dar
de presente. E as recomendações, é claro, você só sabe se
escutar o conteúdo. Basta clicar aqui. 

TEM PODCAST NA ÁREA

Nanda Sales, nossa líder de Eventos,
participou de um vídeo super legal no canal
"Qual é o Jogo", indicando o melhor jogo de
cartas, para ela, de 2021. Para descobrir qual
foi, só assistindo o vídeo, disponível aqui. 

QUAL É O JOGO REVELA PREFERÊNCIA DE NANDA 

A Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas foi um dos temas
do programa 68 do Guia dos Curiosos. E quem deu o ar da
graça na entrevista, conduzida por Marcelo Duarte, foi a
querida Bacolou, líder da frente de Projetos.  Para assistir 
o bate-papo, é só clicar aqui. 

LIGA NO GUIA
DOS CURIOSOS

LIGA NA MÍDIA

https://open.spotify.com/episode/6QNBuoEw6OREwJ9ZXyk8Ip?si=2ce6565a5e144861
https://www.youtube.com/watch?v=RUIH4_PxWWQ
https://www.youtube.com/watch?v=xk7LgHeLHkc
https://www.youtube.com/watch?v=RUIH4_PxWWQ
https://www.youtube.com/watch?v=RUIH4_PxWWQ
https://www.youtube.com/watch?v=RUIH4_PxWWQ


com amor,
Liga Brasileira de

Mulheres Tabuleiristas

Para você



Edições anteriores

Confira aqui todas as edições publicadas.

agosto 2021

outubro 2021dezembro 2021

setembro 2021

novembro 2021

julho 2021

https://mulherestabuleiristas.com/liganews/
https://mulherestabuleiristas.com/liganews/
https://mulherestabuleiristascom.files.wordpress.com/2021/09/liganews-agosto-2021-12a-edicao.pdf
https://mulherestabuleiristascom.files.wordpress.com/2021/10/liganews-outubro-2021-14a-edicao-1.pdf
https://mulherestabuleiristascom.files.wordpress.com/2021/12/liganews-dezembro-2021-16a-edicao-1.pdf
https://mulherestabuleiristascom.files.wordpress.com/2021/09/liganews-setembro-2021.pdf
https://mulherestabuleiristascom.files.wordpress.com/2021/11/liganews-novembro-2021-15a-edicao.pdf
https://mulherestabuleiristascom.files.wordpress.com/2021/10/liganews-julho-2021-11a-edicao.pdf


Se liga com a gente :)
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