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EDITORIAL

ALÔ, TABULEIRISTA!
As águas de março já estão fechando o verão e
aqui estamos, abrindo mais uma belíssima edição
da LigaNews, a Revista das Mulheres Tabuleiristas,
com reflexões e muita inspiração para as próximas
rodadas de 2022.

O MÊS NOS LEMBRA, A
CADA ANO, QUE É TEMPO
DE MUDANÇA, MAS
TAMBÉM DE MEMÓRIA.
Mulheres Tabuleiristas
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Por isso, abordaremos o Dia Internacional da Luta
da Mulher lembrando sua História e suas motivações
globais. Mas traremos também exemplos de
realizações locais concretas de mulheres que já
impactam o nosso nicho e, com ele, a sociedade.
Assim como nos jogos, sabemos que nas relações
sociais toda ação tem seu impacto sobre o que
acontece na sequência.
Da mesma forma, a falta de ações aumenta
consideravelmente nossas chances de sofrer
uma derrota.
Então, temos o desejo profundo
de que este mês de março traga
ferramentas e coragem para você
realizar as ações necessárias para
novas conquistas, pondo em prática
tudo aquilo que promova a sua
autonomia e o seu protagonismo
no mundo - dos jogos, mas não só!

Mulheres Tabuleiristas
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Neste momento, a Liga já forma uma rede com mais
de 250 tabuleiristas conectadas, que compartilham
suas experiências, contribuem para uma
compreensão cada vez maior da perspectiva das
mulheres sobre o nicho dos jogos de mesa, e estão
recebendo esta revista, assim como você.

ESSA REDE SEGUE CRESCENDO
CHEIA DE POTÊNCIA E,
como resultado de sua união e seu envolvimento,
a cada 8 de Março podemos notar uma ocupação
mais sólida das mulheres nos espaços tabuleiristas .
Mesmo assim, ainda temos uma longa jornada a
traçar até que o placar seja outro. Vamos juntas?
Nas próximas páginas, esperamos que você
encontre força e inspiração para as ações que
moverão suas próximas jogadas. Ótima leitura!
Um abraço,

Mulheres Tabuleiristas
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O EDITAL LIGADAS NA
MEEPLE COMPLETA 1 ANO
por Bacolou
Este mês completamos o primeiro ano desde
o lançamento do Edital Ligadas na Meeple,
uma iniciativa inédita proposta pela Liga para
fomentar a criação de jogos por mulheres e
sua visibilidade no Brasil.
O Edital foi um sucesso, com 14 protótipos
inscritos, três finalistas e um selecionado
para ser publicado como jogo junto à editora
MeepleBR - e é um jogaço de arrasar!
Para celebrar, relembrar os acontecimentos
em torno desse projeto e, é claro, falar sobre
o futuro do 1º jogo a ser produzido para
publicação com a participação e a marca da
Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas,
fizemos um encontro virtual pra lá de frutífero.
VOCÊ PODE ACOMPANHAR O QUE ROLOU
CLICANDO AQUI ! ;)

Mulheres Tabuleiristas
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A JOGAMANA

ESTÁ DE VOLTA!
por Nanda Sales
Parece sonho, eu sei, mas é a mais
linda realidade. JogaMana presencial
está de volta e com força total! O retorno aconteceu
de uma forma bem simbólica: exatos 2 anos após o
último evento e também em março, um mês que
tem um peso significativo para nós, mulheres. E foi
repleto de amor, acolhimento, risadas, (re)encontros,
mulheres unidas e, claro, muita joga.

O QUE É A JOGAMANA?
JogaMana é um grupo de mulheres de São Paulo
formado a partir de uma necessidade de criar um
espaço de jogatinas mais seguro e de um desejo de
ter cada vez mais mulheres jogando juntas. Ela
começou em 2019 e completou 3 anos de existência
no início de 2022.

Mulheres Tabuleiristas
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Apesar de ser um grupo que
também é muito conhecido
pela produção de conteúdo
(e principalmente pelas resenhas
críticas que constantemente vão
parar no destaque da Ludopedia),
a essência da JogaMana são os
encontros presenciais, exclusivos
para mulheres — e crianças, vulgo
JogaManinha.
Por motivos que todas sabemos, em 2020 os
encontros precisaram ser interrompidos e assim foi
até o primeiro final de semana de 2022, 5 de março,
quando finalmente pudemos estar de volta à ativa e
mais felizes do que nunca de poder reacender essa
conexão linda que se fortalece a cada novo encontro.

O (RE)ENCONTRO
Agora em um novo espaço, na OmniVerse (Brooklin,
em São Paulo), a JogaMana retornou em um dia
ensolarado de sábado, voltando à programação
de origem: todo primeiro sábado do mês.

Mulheres Tabuleiristas
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Por ser o retorno, nós da organização não tínhamos
grande expectativa de presença, então foi reservada
a sala menor da Omni. Nosso intuito era voltar,
mesmo que fôssemos apenas nós quatro. Só que,
para a nossa surpresa, havia uma saudade tão
imensa das nossas manas que este retorno marcou
o recorde de participação!!! Com direito a irmos
ocupando outros espaços do andar de tanta mulher
que ia chegando para jogar.
Mulheres Tabuleiristas
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FOI UM DIA LINDO,
ESPECIAL, CHEIO DE MUITO
AMOR, JOGAS, MANAS
E MANINHAS JUNTAS E
VOLTANDO A OCUPAR
NOSSO ESPAÇO NA MESA.
Foi um marco incrível para nós da organização,
por vermos o quão importante é que sigamos
investindo nossa energia para esses encontros
continuarem acontecendo: seguir é preciso e
queremos estar cada vez mais jogando juntas.

PRÓXIMO ENCONTRO!
Então, se você se animou a participar, já coloca
na agenda porque o retorno é real: todo primeiro
sábado do mês, a JogaMana vai acontecer. Fique
ligada no Instagram para ter sempre informações
sobre o encontro. E, se quiser ficar ainda mais
pertinho, tem um grupo no WhatsApp exclusivo
para as manas. Você será muito bem-vinda
e não precisa ser de SP para estar com a gente
no grupo, viu? Sigamos jogando juntas!
Mulheres Tabuleiristas
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JOGOS DAQUI

EDUCADORA CRIA
JOGOS, CONECTA
PAIS E FILHOS
e ajuda crianças
a expressarem
seus sentimentos
por Monique Garcez
Jogos são ótimas atividades
lúdicas para crianças, assim como
também podem ajudá-las a lidar
com suas emoções. Para unir o
útil ao agradável, ajudar pais a
se conectarem com seus filhos
e a lidarem com sentimentos
como raiva e tristeza, por exemplo,
a educadora parental e especialista em Disciplina
Positiva e em Comunicação Não Violenta Stella
Peres criou alguns jogos, como o “Conta pra Mim”.

Mulheres Tabuleiristas
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“O jogo tem a proposta
de a criança contar o que
está acontecendo, sobre
o que gosta ou não. E
também para tirar os pais
de uma posição de super
pai, super mãe. Porque ela
às vezes não consegue ver
que os pais têm medo
e sentem vergonha.
E quando a criança vê que
são tão frágeis quanto ela,
também se encoraja a
falar sobre suas emoções”,
explicou Stella.
A profissional tem uma empresa chamada Criação
Afetiva e conta que, antes da pandemia, levava rodas
de conversa e workshops para ambientes escolares,
condominiais ou outros espaços que tivessem pais
que quisessem educar seus filhos com respeito
e consciência. Porém, com o advento da pandemia e
uma longa pausa dos encontros presenciais, Stella viu
nos jogos um meio de materializar a dificuldade dos
pais em tratar sobre alguns temas e de fazer isso de
forma lúdica e leve.
Mulheres Tabuleiristas
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Além do jogo de tabuleiro, a educadora criou o da
memória, de cartas, que conta com quatro versões
sobre sentimentos e uma para crianças ainda mais
novas, que contêm apenas emojis com os nomes
das emoções. “Para minha alegria, esse jogo foi
traduzido para o inglês, para uma escolinha de
Ubatuba”, contou.
Outras instituições de ensino também estão
adotando os jogos de Stella, assim como profissionais
de Psicologia, Psicopedagogia e Fonoaudiologia.
“A criança aprende muito quando está brincando”,
disse. E tem até jogos em Portugal e na Alemanha.
“É um baita orgulho conseguir levar para fora do
país”, complementou.

Mulheres Tabuleiristas
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CONEXÃO DE MULHERES
Stella conta que sua conexão com jogos vem de
dentro de casa, já que costuma se divertir com sua
filha de 16 anos. A educadora não conhecia a Liga
Brasileira de Mulheres Tabuleiristas e revelou que
ficou fascinada em saber que há outras tabuleiristas
por todo o país produzindo e consumindo jogos.
“Fiquei maravilhada, porque já gosto muito de jogos
de tabuleiro e minha família se conecta muito
através disso. E, hoje, saber que existe uma Liga
e mulheres que criam jogos de verdade, é incrível
e inspirador”, finalizou Stella.

Mulheres Tabuleiristas
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POLÍTICA

EM JOGO

Conhecer a História das conquistas do
passado favorece as do futuro
por Bacolou
Mulheres Tabuleiristas
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Desde o início dos anos de 1900, organizações
de mulheres sufragistas e socialistas na Europa
propunham o estabelecimento de uma mobilização
anual pela emancipação do sexo feminino.
Aos poucos, o Dia Internacional da Luta da Mulher
foi se instituindo como Memória em diferentes
pontos do mundo, após o reconhecimento público
do protagonismo das mulheres em uma série de
acontecimentos históricos. Dentre eles, destacam-se
as mobilizações de operárias russas reivindicando
“Pão e Paz”, isto é, dignidade de condições de vida
e de trabalho, e exigindo o fim do conflito que
marcava a 1ª Guerra Mundial. A manifestação foi
tão intensa, que marcou o início da Revolução
Russa, em 1917. Uma greve de operárias têxteis
norte-americanas também foi um marco histórico
alguns anos antes, quando essas mulheres - cerca
de 150 - foram trancadas na fábrica que ocupavam,
e assassinadas por um incêndio que rapidamente
tomou o local.
Ambos os exemplos foram situações de luta
disparadas pelo questionamento do trabalho,
e de como sua organização social afetava
particularmente as mulheres.

Mulheres Tabuleiristas
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Nesse século, os movimentos feministas
vivenciavam a percepção das mulheres como
protagonistas de toda a produção na sociedade,
e entendiam que seus corpos eram duplamente
explorados. Os patrões exploravam sua força
de trabalho nas fábricas ou no campo. Ao
mesmo tempo, os maridos as submetiam às
atividades domésticas e controlavam suas
características sexuais e reprodutivas por
meio da violência direta e da cultura.

Esses movimentos lutavam contra essas formas
de exploração e sempre foram mal falados e
rechaçados pela maior parte da sociedade. Mas
seu impacto foi se tornando inegável em algumas
frentes. Foi o caso das sufragistas, que viam no
poder do voto um espaço de disputa fundamental
para transformações nas decisões políticas e, assim,
nas vidas de todas e todos. Elas conquistaram esse
poder, que até hoje é uma ferramenta central para
que você e eu, entre tantas outras mulheres,
possamos hoje ocupar espaços como um meio de
comunicação em massa, uma via pública, um bar
ou uma luderia, por exemplo.

Mulheres Tabuleiristas
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Ao fim do século XX houve o reconhecimento de
uma data de memória à luta das mulheres pela
ONU, em 1975.

CONVENIENTEMENTE,
A PALAVRA “LUTA”
DESAPARECEU
DA REFERÊNCIA,
sendo a data conhecida hoje como Dia Internacional
“da Mulher”, e muitas vezes usada para celebrar
estereótipos que sabotam a libertação do sexo
feminino - como a ideia de que somos definidas
por características ligadas à servidão, como uma
disposição infinita para servir e agradar (“somos
super-heroínas”, “guerreiras” etc.).
E é nesse ponto da História que nos encontramos,
quando enxergamos alguns dos caminhos que nos
trouxeram até o momento atual. Podemos refletir
sobre suas conquistas, suas motivações e seus desafios,
e usar esse conhecimento para traçar as estratégias
e táticas rumo ao que ainda falta conquistar.

Mulheres Tabuleiristas
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No mundo dos jogos de mesa, vemos uma fonte
inesgotável de interações humanas e fantásticas,
desafios e possibilidades de crescimento que,
muitas vezes, já encontramos sobre nossas mesas
e não acessamos como os homens - ocupando o
lugar de quem cria, decide, faz-se modelo do nicho
-, porque aprendemos que não deveríamos
sequer tentar.

Mas vemos também o jogo virar e a
transformação acontecer em cada carta
que lançamos. Esse poder vem da conexão
com cada vez mais mulheres, com as quais
nos fortalecemos a cada dia.

QUE JOGADAS
ESTARÃO POR VIR?
Mulheres Tabuleiristas
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Game Jam Delas
Vem aí o Game Jam Delas, nos dias 08, 09
e 10 de abril. Seu objetivo é potencializar e
fortalecer a comunidade de mulheres desenvolvedoras de jogos.
A iniciativa é voltada para mulheres afrolatinas e suas(seus)
agregadas(os) com idade entre 18 e 29 anos. Serão aceitos os mais
diversos perfis de participantes, contanto que a líder do grupo seja
mulher negra ou indígena.
Antes do evento, acontece uma minimaratona de capacitação nos
dias 1º e 2 de abril. O intuito é encorajar o público que ainda não faz
parte da indústria de jogos e que está procurando iniciar suas
atividades. Durante este período, as integrantes serão apresentadas
a estudos de Design de Jogos, Design de Som, Programação
e Artes. O Game Jam Delas é totalmente online, via Discord.

Confira as informações sobre o evento:
Inscrições: até 22 de março | Capacitação: 1º e 2 de abril
Game Jam Delas: 8, 9 e 10 de abril
É necessário preencher o formulário de inscrição e aguardar a
divulgação das selecionadas no dia 25 de março.

JogaMana
Todo primeiro sábado do mês tem JogaMana,
evento presencial só para mulheres e crianças.
Horário: a partir das 14h
Local: Omniverse, São Paulo
Entrada gratuita. Mais informações aqui.

COLUNA DA TABULEIRISTA

O TARDES LÚDICAS CONVIDA:
“VENHA JOGAR COM A GENTE!”
por Hélia Vannucchi
O Tardes Lúdicas é um projeto de extensão da
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) que
convida as pessoas a jogarem em um espaço lúdico
e descontraído, que também estimula a integração,
a socialização e a criatividade de seus participantes.
Entre 2001 e 2006, quando meu marido e eu ainda
morávamos em Campinas, trabalhei para uma
empresa criadora de jogos, e foi quando começamos
nosso acervo.

Mulheres Tabuleiristas
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Não sei precisar quantos jogos tínhamos quando
chegamos a Cuiabá, mas sentíamos a necessidade
de compartilhar nosso acervo. Os jogos não podiam
ficar parados em casa!
Assim, em 2013, criamos o Tardes Lúdicas, inspirados
no Tabuleiros da Bahia, com a diferença de que
levaríamos para os encontros os jogos do nosso
acervo pessoal — e as pessoas também poderiam
levar os seus! O nosso acervo hoje conta com cerca
de 180 títulos diferentes e entre eles estão os nove
de cuja criação participei.
Mulheres Tabuleiristas
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Em geral, levamos cerca de 40 jogos por sessão,
buscando proporcionar para nosso público, que é
predominantemente de jovens de 18 a 25 anos, uma
gama de experiências com jogos dos mais diversos
tipos. Nestes anos, já tivemos sessão só com jogos
antigos e já premiamos o jogador que mais perdeu
(o importante é participar!).
As sessões acontecem uma vez por mês, aos sábados,
em uma área de convivência externa, abrigada da
chuva. Por estarmos em Cuiabá, isto pode ser
considerado uma desvantagem, uma vez que a
cidade é quente o ano todo, mas é um espaço que
proporciona visibilidade ao projeto. Pessoas que
ainda não conhecem o Tardes Lúdicas se aproximam
para perguntar do que se trata, como fazem para
se inscrever e são rapidamente informadas que
basta escolher um jogo e jogar.
Em 2020, por conta da pandemia, as
sessões presenciais não aconteceram
e apenas divulgamos, nas nossas redes
sociais, jogos print and play e endereços
para as pessoas jogarem jogos
de tabuleiro online.

Mulheres Tabuleiristas
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Em 2021, sentimos a necessidade
de resgatar a convivência e
interação entre as pessoas,
que é tão cara ao projeto, então
fizemos uma versão virtual do
Tardes Lúdicas, jogando online
no Board Game Arena e fazendo
a integração dos participantes
pelo Discord.
Para este ano, pretendemos retomar o formato
original e voltar aos encontros presenciais. Nosso
intuito para os próximos anos é fortalecer o vínculo
com os participantes e aumentar ainda mais o acervo
de jogos, para oferecer mais opções para todos que
se dispuserem a participar do ambiente descontraído
e socializante do Tardes Lúdicas.

Hélia Vannucchi é professora de Publicidade.
Já trabalhou com criação de jogos e, como não
conseguiu ficar longe da atividade, coordena um
projeto de pesquisa que tem como principal objetivo
a criação de jogos de tabuleiro. Também coordena o
Tardes Lúdicas, o projeto de extensão apresentado aqui.

Mulheres Tabuleiristas
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O Liga na Mídia desta edição traz
conteúdo sobre nossa participação no
podcast Games em Ação. Participamos
de dois episódios da série Mulheres
na Indústria dos Games, que foram
conduzidos pela Ligada Alessandra
Daldin, idealizadora do Mais que Jogos
Desenvolvimento Humano.
No primeiro episódio, nossas líderes de Projetos, Bacolou,
e de Conteúdo, Monique Garcez, falaram sobre como
surgiu a Liga, sua importância, projetos já desenvolvidos
e o que ainda está por vir. Também comentaram sobre
os jogos que mais curtem.
No segundo episódio (com data de lançamento prevista
para 24/03) nossa líder de Eventos, Nanda Sales, aborda a
Oficina das Ligadas e a JogaMana (blog e evento de jogos
de tabuleiro exclusivo para mulheres). Para acessar os dois,
é só clicar neste link.

Mulheres Tabuleiristas
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OFICINA DAS

ligadas
por Érica Calil

Eu não sei bem quando virei
criadora de jogos. Existe em algum
lugar remoto da minha memória uma menina
que amava jogos de cartas e de tabuleiro e
inventava novas regras para “War” e “Banco
Imobiliário” para deixar os jogos “mais legais”.
Essa mesma menina também manteve, junto
a um baralho de cartas padrão, um papel que
indicava ações especiais de certas cartas para
transformar aquele baralho comum em um
tipo de “Uno”.
A menina cresceu e, durante a faculdade
de História, criou um jogo de tabuleiro gigante
para uma proposta de atividade nas aulas
de didática.

Mulheres Tabuleiristas
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O TEMPO PASSOU E O TRABALHO
COM JOGOS SÓ SE INTENSIFICOU,
E HOJE ELE FAZ PARTE DE VÁRIAS
FACETAS DA MULHER QUE ME TORNEI.
Em algum lugar num passado recente eu
participei de um evento com protótipos,
e lá fui convidada a fazer parte da Oficina
do Playtest, à época presencial no RJ. Com
a pandemia e minha mudança para outro
estado, o presencial foi para o virtual e, pouco
tempo depois, caí de paraquedas na Oficina
das Ligadas. Muito me estimulou que
houvesse um lugar para nos encontrarmos
e desenvolvermos nossos protótipos.
Mas, com as mudanças que estavam
acontecendo na minha vida, pouco pude
participar no começo. Foi quando recebi um
convite para orientar uma equipe. Era o projeto
“Empoderamento e cinema: jovens negras do
audiovisual” do Cinema Nosso me chamando
para guiar a turma de jogo analógico.

Mulheres Tabuleiristas

Março 2022 | 28

OFICINA DAS LIGADAS

Já tinha experiência como professora de jogos
digitais por muitos anos, mas seria a primeira
vez com uma turma analógica. Juntei o útil
ao agradável: convidei as Ligadas para fazerem
um playtest com o jogo das minhas alunas.
Canindé – o poder do papel é um jogo de
cartas cooperativo, no qual você usa o poder
da mulher negra para combater o racismo do
dia a dia. As cartas foram elaboradas para
trazer para o nosso cotidiano potências negras
brasileiras muitas vezes desconhecidas
pelo público geral, assim como evidenciar
o racismo estrutural que pode passar
despercebido pela jogadora diariamente. Com
uma proposta potente e representatividade no
topo, o jogo se tornou querido por todas que
acompanharam sua criação.
A conexão com as Ligadas se intensificou
e a importância de um espaço seguro e
acolhedor foi essencial para a dinâmica com
as estudantes.

Mulheres Tabuleiristas
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Toda testagem de jogos é feita com muita
responsabilidade, porém senti que guiar esse
momento entre as Ligadas e o projeto
transformou todas nós. A testagem foi o auge
das experiências de sala de aula. Meses depois,
o jogo estava pronto com cada detalhe
revisado graças ao feedback gentil e sincero
das Ligadas.

HOJE ESTOU RECOMEÇANDO MINHA
VIDA NO MUNDO DOS PROTÓTIPOS
E DEVO MUITO ÀS LIGADAS POR
FAZEREM PARTE DA MINHA VIDA.
Érica é historiadora, desenvolvedora de jogos,
taekwondista, artesã e mestra em Informática.
Atua nas áreas de Segurança da Informação e na
relação humano-máquina para a inclusão digital.
Desenvolvedora de jogos há 10 anos, participa
do cenário nacional indie, voltando esforços para
a inclusão de minorias no mercado de jogos.

Mulheres Tabuleiristas
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por Laíse Lima
Durante minhas reflexões, vi-me em um
certo dilema e dentro de um paradoxo. Estou em
dois cenários opostos com relação à participação
feminina no mundo dos jogos.
Mulheres Tabuleiristas
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Analisando, junto com produtores de conteúdo da
área de jogos, as estatísticas do Instagram, notamos
que o perfil Oficinas Lúdicas tem um dado diferente
da grande maioria: o gênero do público-alvo.
A maioria dos perfis destinados a conteúdos de
jogos nas redes têm um público majoritariamente
masculino. Ainda existe um tabu quando o assunto
é representatividade feminina no universo dos jogos
— isso acontece não só nos de tabuleiro, como
também no meio digital e do RPG. Esse tabu e falta
de representatividade se refletem diretamente nas
estatísticas dos seguidores.

Mulheres Tabuleiristas
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O público da Oficinas Lúdicas é de maioria feminina
e aí vêm os desafios: como produzir um conteúdo
sobre jogos que atinja com eficiência as tabuleiristas,
e mais especificamente as

MULHERES, PROFESSORAS
E JOGADORAS.
Desafio gigante. Notei o motivo depois de analisar
algo que estava debaixo do meu nariz: o público
educacional, principalmente nas faixas do
Fundamental I e II, é de professoras que cresceram
com conceitos predeterminados, como “jogo é coisa
de menino”, “jogar é apenas entretenimento” e
“podemos jogar em sala de aula, com atividades de
trilha e perguntas e respostas”.
Elas não conhecem jogos de tabuleiro e não sabem
o potencial pedagógico escondido neles por conta
do primeiro conceito: “não me interesso por isso,
pois é um conteúdo produzido por homens
e para homens.”
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Então, entendi quão
importantes são
trabalhos como os da
Liga e de outras
produtoras, que chamam
esse público para perto e
mostram que mulheres
jogam sim! E não só
fazem isso, como podem
ensinar através dos jogos.

POR MUITO TEMPO
FUI A ÚNICA MULHER
NO GRUPO.
Nunca me importei com isso, até constatar que
o público feminino precisava conhecer os jogos.
Cheguei a essa conclusão quando me deparei com
muitas professoras querendo inovar, mas sem saber
como. Falar com homens sobre o uso dos jogos
em sala de aula era mais fácil, mas não precisava
ser assim.
Mulheres Tabuleiristas
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Senti-me responsável por essa abertura de horizontes
e disse: “conheço algo que pode transformar
essa realidade. Esse paradoxo não precisa existir,
esse público não precisa ser tão diferente.”
A coluna deste mês foi mais uma reflexão interna. Ia
escrever outra coisa, mas precisava compartilhar essa
reflexão com vocês, jogadoras, que querem ver mais
mulheres no hobby e entendendo o jogo para além
do entretenimento.

MULHERES PROFESSORAS
JOGAM SIM!
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Para você

com amor,
Liga Brasileira de
Mulheres Tabuleiristas
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