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EDITORIAL

ALÔ,

TABULEIRISTA!
Chegamos ao mês de Abril!
Dizem que a palavra que dá nome a este mês tem
duas possíveis origens: pode ter sido uma saudação
a Afrodite, deusa do amor e da paixão no panteão
grego; ou a palavra do latim antigo que designava
“abrir”, em referência à abertura das flores
primaveris no hemisfério Norte.

AMBAS REPRESENTAM UM
TEMPO DE FERTILIDADE!
Mulheres Tabuleiristas
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EDITORIAL

Para que esse mês querido faça jus ao nome,
estamos cultivando um montão de novidades
programadas para brotar durante o ano todo! :D
Começamos trazendo um pouquinho do abraço
que foram as nossas primeiras participações como
Liga em eventos presenciais incríveis, deixando
nossos corações quentinhos de tanto carinho e
tanta alegria, e abrindo passagem para a presença
de cada vez mais mulheres tabuleiristas nos
espaços físicos do nicho.
E, já que o tema é fertilidade, você verá que levamos
conosco o protótipo avançado do maravilhoso
Agrofloresta, jogo com que a talentosa Laila Terra
foi selecionada pelo Edital Ligadas na Meeple — e
que promete ser publicado muito em breve! ;)

Mulheres Tabuleiristas

Abril 2022 | 05

EDITORIAL

Além de saber como foram esses frutíferos
momentos, nesta edição da LigaNews você
encontrará muita inspiração nos relatos do mês e
nas suas seções permanentes favoritas. Também
falaremos um pouco sobre o processo curatorial
que estamos fazendo para a Área de Protótipos
DOFF & Mulheres Tabuleiristas 2022 — que pela
primeira vez na história do evento contou com

35,3% DE INSCRIÇÕES
FEITAS POR MULHERES!
Esperamos que você aproveite muito esta leitura
e siga cada vez mais #ligada conosco. É com a
sua participação que fortalecemos mais e mais a
conexão entre mulheres tabuleiristas a cada dia.
Boa leitura!
Um abraço,

Mulheres Tabuleiristas
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AS PARCERIAS FRUTÍFERAS
ENTRE A LIGA E OS
EVENTOS PRESENCIAIS
por Monique Garcez
Os eventos presenciais estão voltando e, com isso,
a Liga consegue dar o ar da graça, estreitar relações,
criar novas conexões e conquistar cada vez mais
espaços. No mês de março estivemos no BGSP
e na Joga Playeasy e pudemos constatar o quão
importante é nossa iniciativa — sobretudo pela
representatividade despertada em mulheres, que
pouco se viam em espaços compartilhados de jogos.
Mulheres Tabuleiristas
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O BGSP aconteceu no dia 26 de março e foi onde
estreamos a versão protótipo do Agrofloresta, jogo
fruto do Edital Ligadas na Meeple. Na ocasião, a
designer Laila Terra pôde compartilhar suas ideias,
percepções e apresentar aquele que, ainda embrião,
já despertava a curiosidade de muita gente.
Mulheres Tabuleiristas
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No Joga Playeasy, que ocorreu no dia seguinte,
Agrofloresta também esteve presente. Nas duas
ocasiões, as mesas do jogo de cartas receberam
diversas pessoas, que puderam contemplar o
protótipo, dar suas opiniões e aproveitar uma
jogatina leve e cheia de gratas surpresas.

Mulheres Tabuleiristas
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Laila ouviu atentamente tudo o que tinham
a dizer e contou que se sentiu muito acolhida.
“A gentileza, em geral, percorreu as minhas
participações. Todo mundo se disponibilizou
muito e liberou seu tempo para jogar”, destacou
a designer, que agradeceu à Liga e às
organizações dos eventos e elogiou o espaço
disponibilizado para a testagem de protótipos.
Para a criadora de conteúdo Isabela Ramos,
do canal ‘Turno BGames’, conhecer Agrofloresta
foi uma honra. “É um jogo incrível, sensacional,
muito fácil de aprender, super divertido e bem
estratégico. Com relação à Liga, fico muito
contente de estarmos atraindo cada vez
mais mulheres para o hobby.”
Já Dayane Nagasse, do canal ‘Qual é o Jogo?’,
achou Agrofloresta maravilhoso. “Estava super
empolgada e interessada em conhecê-lo. Gostei
bastante. Aproveito para parabenizar de novo
a Liga pelo projeto super bacana que fizeram
junto com a Meeple BR. Espero que seja um
sucesso gigantesco e que isso possibilite
trazer muito mais mulheres designers para
o mundo dos jogos de tabuleiro”, afirmou.
Mulheres Tabuleiristas
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Confira mais registros da participação
da Liga nos eventos:

Mulheres Tabuleiristas
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Confira mais registros da participação
da Liga nos eventos:

Mulheres Tabuleiristas

Abril 2022 | 12

LIGA NO DOFF

DETALHES
SOBRE A PARCERIA
DA LIGA COM O
DOFF E O PROCESSO
DE CURADORIA
por Bacolou & Nanda Sales
Muito provavelmente você já sabe que
nossa equipe teve a alegria de realizar
a curadoria de protótipos para
apresentação na maior convenção de
jogos de mesa da América Latina!
A Área de Protótipos DOFF & Mulheres
Tabuleiristas é uma parceria inédita
entre a Liga Brasileira de Mulheres
Tabuleiristas e o Diversão Offline.

Mulheres Tabuleiristas
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A parceria estabelece um marco histórico no
mercado de jogos nacionais, sendo a primeira vez
que a Área de Protótipos do evento é estruturada
a partir de uma iniciativa cujo foco é o impacto
social, incluindo uma curadoria especializada.
Isso significa que levamos à organização dessa
área dois dos nossos principais propósitos:
1. Fomentar a diversidade na participação
das pessoas inscritas, e
2. Desenvolver ações de fomento ao
protagonismo de mulheres (desde o
suporte às participantes selecionadas
até a orientação para aprimoramento
dos protótipos para apresentação nos
dias do evento).

Não à toa, neste ano tivemos um número superior
de inscrições de mulheres comparado com outras
edições. E esta será, inclusive, a edição que mais terá
mulheres apresentando seus jogos.

CELEBREMOS ESTA VITÓRIA!
Mulheres Tabuleiristas
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Só que, antes de chegarmos à definição dos jogos
selecionados, passamos por um processo curatorial
que envolveu muito trabalho e dedicação da nossa
equipe. Algo imprescindível para nós era que
conseguíssemos criar um processo que fosse o
menos subjetivo possível. Então, dividimos os
critérios a serem avaliados e demos notas para
compor cada um deles. Com isso, desenvolvemos
uma estrutura que nos trouxe muita segurança
durante a curadoria.

Procuramos identificar protótipos funcionais,
originais e apresentados de forma clara e precisa,
com responsabilidade sobre suas referências
e representações. O processo foi dividido em
3 etapas:
1. Avaliação unitária de todos os protótipos
inscritos – etapa eliminatória;
2. Segunda avaliação dos protótipos
(os 20 mais bem avaliados na etapa 1);
3. Certificação e fechamento da seleção,
com base na somatória de resultados das
etapas 1 e 2.

Mulheres Tabuleiristas
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Para ter mais detalhes sobre os
critérios de avaliação, clique aqui.
Por fim, gostaríamos de agradecer
ao DOFF (especialmente à Fernanda
Sereno) pela confiança no nosso
trabalho e, principalmente, às
mulheres que se inscreveram.
Definitivamente, vocês seguem nos
dando energia para continuar investindo
nosso tempo em uma causa que nos é
tão importante — e a continuar confiando
que a mudança pode ser, enfim, real!

QUE VENHAM NOVAS
PARCERIAS ASSIM!
Coordenação curatorial: Nanda Sales
Curadoria: Bárbara Côrtes, Cynthia Dias,
Nanda Sales, Tânia Zaverucha
Mulheres Tabuleiristas
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JOGOS DAQUI
Acervo da Sociedade do Cangaço, Aracaju - SE

UMA OUTRA PERCEPÇÃO

SOBRE O CANGAÇO
por Monique Garcez
Há um tempo um jogo de cartas chamou muito
minha atenção: Cangaço. E tamanha foi minha
alegria ao vê-lo à disposição em dois eventos
presenciais de jogos que aconteceram no final de
semana dos dias 26 e 27 de março em São Paulo.
Na ocasião, tive a oportunidade de jogá-lo e pude
conhecer seu autor.
Mulheres Tabuleiristas
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A representatividade com relação
à xilogravura, impressa nas cartas, logo me encheu os
olhos. Também fiquei contente por ver o movimento
do cangaço, tão falado no Nordeste, ali estampado.
Para quem não me conhece, sou de Aracaju, Sergipe,
estado onde Lampião e seu bando foram mortos
(mais exatamente na Grota do Angico, no município
de Poço Redondo).
O jogo, além de trazer figuras ícones do cangaço e de
sua história, como o chefe do bando e o padim¹, traz
a representação da igreja, da tocaia, dos coiteiros²
etc. Porém, após jogá-lo e ouvir uma observação da
querida Bacolou, um questionamento ficou ecoando
em minha cabeça. À ocasião, ela comentou sobre
a baixa representatividade feminina no jogo.
De pronto, respondi que havia poucas mulheres
nos bandos. Mas fiquei inquieta.
¹ Padrinho. Ex: Padim Ciço (Padre Cícero). ² Indivíduos que dão asilo, favorecem ou protegem malfeitores.

Mulheres Tabuleiristas
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Antes de continuar sua leitura, quero deixar
aqui uma explicação. Quando a palavra cangaço
estiver escrita com inicial minúscula, refiro-me
ao movimento. Em maiúscula, ao jogo.

REPRESENTATIVIDADE FEMININA
NO CANGAÇO
Estudos apontam que cerca de 30 mulheres
fizeram parte do movimento cangaceiro, dentre
elas Maria Bonita, que só recebeu este nome
depois de seu falecimento. Maria de Déa ou
Maria Gomes de Oliveira foi a primeira a entrar
no bando e por livre e espontânea vontade.
Infelizmente, não houve a mesma opção para
outras figuras femininas, que eram forçadas a
trabalhar para o bando e serviam como corpos
a saciar a vontade de sexo por parte dos homens.
A figura feminina do cangaço chega a ser
romantizada em algumas obras, ou até mesmo
colocada como de valentia. Mas pesquisas
indicam que essa imagem era assim colocada
por policiais, por exemplo.
Mulheres Tabuleiristas

Abril 2022 | 19

JOGOS DAQUI

As cangaceiras não atiravam e faziam muitas tarefas
domésticas. Porém, ao longo da história eram vistas
como “cabras da peste” (leia-se com muitas aspas).
O autor do jogo, Sanderson Virgolino (homônimo ao
chefe do cangaço), conversou comigo sobre o tema.
Ele explicou que, ao pesquisar sobre o movimento,
descobriu o quanto as mulheres sofriam.

“Poucos eram os relatos das que
realmente queriam estar lá. [...] E
eu não sabia o quão interessante
ia ser retratar as mulheres [no
jogo], justamente por causa do
tipo de gatilho [que podia causar].
A mulher entrava no cangaço
porque era roubada ou estuprada
e acabava ficando. Não sei o quão
interessante seria para uma
mulher ver outra ali e lembrar
daquela situação. Não sei se isso ia
trazer uma força ou uma tristeza”,
destacou Sanderson.

Mulheres Tabuleiristas
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DUALIDADE
A dualidade do cangaço também foi um ponto
de reflexão do designer de jogos. “Não é um tema
simples. Não é algo em que poderia simplesmente
colocar ali um herói ou um vilão que achasse mais
interessante e que ia ficar legal. Então comecei
a pensar como transpor aquele tema de forma
mecânica e que fosse palatável para todo mundo.
Acredito que o grande mérito do jogo é trazer
a memória afetiva que temos do cordel”.
E sim, minha memória afetiva foi ativada,
estimulada pela representação do cordel, da
xilogravura e do cangaço, que, até então, era
visto por mim com ressalvas. Agora, porém,
vejo com muito mais ponderação.
REFERÊNCIAS
Cangaceiras em um Click: Imagens e Representações do Feminino no
Cangaço - Caroline de Araújo Lima
Cangaceiros e Fanáticos: gênese e lutas - Rui Facó
A presença Feminina no Cangaço: Práticas e Representações - Ana
Paula Saraiva de Freitas
Maria Bonita: sexo, violência e mulheres no cangaço - Adriana Negreiros
Lampião: as mulheres e o cangaço - Antônio d Amaury Corrêa de Araújo

Mulheres Tabuleiristas
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TEDx
A líder da nossa Frente de
Projetos, Bárbara Côrtes (Bacolou) irá palestrar na
TEDx da FAAP-SP. Na ocasião, ela contará sobre sua
trajetória como pesquisadora e realizadora de projetos
de impacto social, e falará sobre como a Liga pode ser
um excelente exemplo de atuação sustentável
e transformadora.
Data: 10/05 | Horário: das 14h às 17h
Local: sede da FAAP-SP
Inscrições e mais informações: https://linktr.ee/nafaap
Período para inscrições: enquanto houver vagas

JogaMana
Exclusivamente em maio, a
JogaMana acontece no 2° sábado
do mês, no dia 14/05.
Horário: a partir das 14h | Local: Omniverse, São Paulo
Entrada gratuita | Mais informações aqui.

COLUNA DA TABULEIRISTA

MATERNIDADE,
DIVERSIDADE E
JOGOS. W T F ?
por Marina Takejame e Thays Leonel
Levanta a mão quem cresceu jogando War,
Banco Imobiliário e Jogo da Vida!! Mas o que
isso tem a ver com a maternidade? E com
diversidade? Socorro!! rs Peraí, que a gente
explica tudinho.
Amigas de longa data,
coincidentemente eu e a Marina
tivemos filhos no mesmo ano, o
que nos fez compartilhar as dores
e as delícias da maternidade.

Mulheres Tabuleiristas
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Desde que os meninos eram pequenos, notávamos
o quanto os brinquedos eram carregados de
estereótipos. Um dia chegou de presente um baralho
de Mico, com pares de animais. Foi um festival de
coelhinha de rosa com lacinho no cabelo e coelho
de azul com pinta de machinho.
A partir daí a coisa só piorou. Quando tinha figuras
humanas, eram de pele branca, corpos magros,
jovens e padronizados. Se tinha famílias, a
composição era tradicional com mãe, pai e filhos.
Cabelos longos para meninas e curto para meninos,
e por aí vai.

ISSO NOS TROUXE
UM MEGAINCÔMODO.
Sabíamos o quanto essas referências influenciariam
quem os pequenos seriam no futuro. Afinal, é assim
que se educa, né, minha gente? As narrativas que nos
apresentam quando crianças constroem os adultos
que nos tornaremos.

Mulheres Tabuleiristas

Abril 2022 | 24

COLUNA DA TABULEIRISTA

Agora, voltando para War, Banco Imobiliário e
Jogo da Vida. Esses são os jogos que por décadas
lideraram o mercado de jogos de tabuleiro no
ocidente. E eles são baseados em quê? Guerra,
capitalismo, exploração e manutenção do status
quo. Eles ajudaram a naturalizar o pensamento
colonial, violento, machista e excludente em
nossa sociedade.
E lá estávamos nós duas: crianças crescendo e nós
sambando para tentarmos educá-los com empatia,
respeito ao próximo, consciência de classe e da
nossa pluralidade social. Percebemos como os
momentos lúdicos em família eram, além de
prazerosos, uma excelente oportunidade de trazer
temas que queríamos abordar sem soar como
sermão — de forma descontraída, sabe? Pensamos
então: por que não através dos jogos?
Unimos essas inquietações e fundamos a \uia/,
acreditando no poder dos jogos como ferramenta
de transformação cultural. Queremos fomentar uma
sociedade com mais equidade, representatividade,
inclusão e respeito à diversidade, com novas
narrativas para jogos educativos.
Mulheres Tabuleiristas
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DUELO E 7FAMÍLIAS
Em nosso primeiro jogo, o Duelo, a ideia foi mostrar
que, para ter uma habilidade ou fazer algo bem
feito, muitas vezes o gênero, a sexualidade, a raça
e o físico são pouco relevantes. Já no 7famílias, o
intuito foi representar nas cartas outras composições
familiares, além de negros, indígenas, pessoas
com deficiência, LGBQIA+ etc. As cartas foram
desenhadas por 7 ilustradores diversos,
cada um de um canto do Brasil.

PARCERIAS
Garimpamos e encontramos outras preciosidades
com o mesmo propósito para nossa loja. Percebemos
que não estamos sozinhas construindo essas novas
narrativas feministas, antirracistas e diversas.
Que todos se enxerguem nos jogos, se sintam
adequados e se orgulhem de serem quem
são, com todas as suas singularidades!
Thays Leonel é uma das idealizadoras da \uia/,
mãe do Moreno e da Amora, designer gráfica
e artista plástica. Adora arte, investigar materiais e explorar as
sensações. Marina Takejame é uma das idealizadoras da \uia/,
mãe do Davi e relações públicas. Gosta de atender, planejar e
analisar números.

Mulheres Tabuleiristas
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OFICINA DAS

ligadas
por Tânia Zaverucha

Jogos sempre fizeram parte da
minha vida. Lembro-me de passar
horas assistindo minha vó jogar “pontinho”
com suas amigas quando eu era pequena.
Ao longo da minha infância, tive diversos jogos
de tabuleiro: Banco Imobiliário, Jogo da Vida,
Rodada final, Combate, Senha, Enigma… Eu
era aquela criança que corria atrás dos pais
pedindo para jogarem comigo. Quando não
jogavam, distribuía cartas para quatro pessoas
imaginárias e ficava mudando de lugar no
tapete para poder jogar pelos quatro.

JÁ ADULTA, A DESCOBERTA DOS
JOGOS MODERNOS ME ABRIU UM
NOVO MUNDO.

Mulheres Tabuleiristas
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Conseguimos importar alguns títulos e
jogávamos com amigos todo fim de semana.
Durante minha gravidez gemelar, fiquei
três meses em repouso em casa… jogando.
Quando as meninas nasceram, o cenário
mudou, pois não sobrava tempo nem
disposição para jogar. Porém, conforme
foram crescendo, as coisas foram se ajeitando.
Tivemos que adaptar a coleção para jogos
mais rápidos, e, mesmo assim, às vezes
éramos interrompidos por uma criança
que acordava chorando.

À MEDIDA QUE AS MENINAS
CRESCIAM, CRESCIA TAMBÉM A
VONTADE DE COMPARTILHAR COM
ELAS ESTA PAIXÃO PELOS JOGOS.
Já era possível comprar jogos modernos no
Brasil, mas, quando procurávamos títulos
infantis, tínhamos pouquíssimas opções. Uma
frustração. Voltamos, então, a importar alguns
títulos e iniciamos as meninas na arte de jogar.

Mulheres Tabuleiristas
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Jogar com crianças pequenas é uma
atividade muito recompensadora. Aconselho
a pais e mães. Ensinar como jogar um dado
sem escolher a face em que ele vai cair, a
segurar as cartas, a esperar a sua vez de jogar,
a obedecer as regras e a lidar com o resultado.
É lindo vivenciar o momento em que a criança
entende como funciona o jogo e começa a
torcer por um determinado resultado no dado;
quando ela começa a perceber o que precisa
fazer para o jogo avançar. Essa experiência me
fez querer desenvolver jogos para crianças. É
tão legal poder contribuir com esta descoberta
e imagine como seria com um jogo que eu
ajudei a desenvolver! O Quero-Quero me dá
exatamente essa sensação. Ele foi pensado
para crianças bem pequenas. Costumam
ser crianças que nunca tiveram a experiência
de jogar.

OBSERVÁ-LAS NA DESCOBERTA
DO FUNCIONAMENTO DO JOGO
É FASCINANTE.

Mulheres Tabuleiristas
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Hoje as minhas meninas estão com 9 anos, já
jogam uma variedade enorme de títulos, mas
ainda me surpreendem quando fazem uma
jogada incrível ou uma associação em que eu
nem tinha pensado. Hoje sei que formei duas
jogadoras que muito me orgulham e com
quem adoro jogar.
Só desejo também que meus jogos
contribuam para a formação de muitas outras
jogadoras e jogadores, que juntos povoarão as
mesas Brasil afora.

Tânia é bióloga com doutorado em biologia
parasitária e atua como pesquisadora na
Fiocruz, onde desenvolve linha de pesquisa
ligada ao desenvolvimento de jogos na área
de saúde. Ela é ainda colaboradora da Curió
Jogos, tendo recebido o prêmio Ludopedia
de melhor jogo infantil designer nacional em
2019, e voluntária da Liga, na qual atua como
facilitadora de eventos.

Mulheres Tabuleiristas
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Jogos Coringa

A Arte da Adaptação

por Laíse Lima
Uma das perguntas que mais recebo
das pessoas que querem aplicar jogos
em aula, treinamentos ou capacitação
de professores é: Como escolher os jogos
certos? Notei que os jogos indicados tinham algo
em comum. Criei uma expressão para nomeá-los.
Eles são os JOGOS CORINGA.
Comecei a usar esse termo para designar jogos
que podem ser facilmente adaptados para
qualquer temática, reaproveitando suas mecânicas,
dinâmicas e/ou componentes. Quer saber como é
isso na prática?
Mulheres Tabuleiristas
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CÓDIGO SECRETO
No jogo ilustrado por Stéphane
Gantiez, duas equipes tentam
desvendar, em uma grade de 25
palavras, quais são as palavras
da sua cor, a partir das dicas das
suas líderes. É o jogo coringa que
mais indico, pois nele pode ser abordado qualquer
tema. Imagine um Código Secreto com palavras
relacionadas à Biologia, equações matemáticas,
ou termos psicológicos, como fizemos em uma
oficina de tema “Prevenção ao Suicídio”.

ABSTRATUS
Jogo desenvolvido por Thelma
Löbel, faz parte dos Jogos de
Conceito. Deixe a criatividade
fervilhar, sem precisar ter o
jogo. Use apenas a dinâmica
dele, e objetos que tem na sua
casa, formando verdadeiras
esculturas e tentando mostrar
às outras jogadoras o que
você quer dizer com elas.
Mulheres Tabuleiristas
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DIXIT
São as ilustrações de Marie
Cardouat que brilham.
Deixe o tabuleiro de lado e
use a sua imaginação para
trabalhar qualquer coisa,
apenas com as cartas. São
desenhos dos mais diversos temas que
estimulam a criatividade e a percepção da vida.
Use como recurso para narração de histórias,
interpretação teatral e até redação.

DUELO
Neste jogo nacional de Thays
Leonel, você representa uma
personagem e usa sua
argumentação para
convencer a plateia de que
consegue fazer algo melhor
que as outras personagens.
Que tal usar essa dinâmica
para falar de mulheres
icônicas da nossa história?

Mulheres Tabuleiristas
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Para você

com amor,
Liga Brasileira de
Mulheres Tabuleiristas
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Se liga com a gente :)
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