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EDITORIAL

ALÔ,

TABULEIRISTA!
Maio chegou com tudo na Liga, trazendo com
ele uma campanha de financiamento coletivo a
fim de apoiar designers selecionados para a Área
de Protótipos DOFF & Mulheres Tabuleiristas
2022. Além disso, estamos às vésperas da maior
convenção de jogos da América Latina. É muito
emocionante saber que nossa iniciativa estará lá
sendo parte de mais um capítulo da história
nacional (e internacional) tabuleirista.
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EDITORIAL

Em junho, estaremos ainda mais ligadas com
jogadoras e profissionais de todo o país. Será uma
oportunidade incrível de conhecer novas histórias,
trabalhos e de experienciar estar numa multidão de
tabuleiristas após 2 anos sem Diversão Offline. Este
vai ser nosso primeiro ano, enquanto Liga, sendo
parte do evento.

QUE EMOÇÃO!
Para além deste acontecimento e de seus
respectivos desdobramentos, trazemos nesta edição
da revista relatos da relação entre mães, filhos e
jogos. Foi gratificante ouvi-los e compartilhá-los.
Para a Liga, quanto mais mães atuantes - como
hobbistas e/ou trabalhadoras - no mundo dos jogos,
melhor. Afinal, chega daquela história de ficarmos
em casa trancadas enquanto os demais se divertem.
Enfim, esperamos que aproveitem demais esta
edição.
Um abraço,

Mulheres Tabuleiristas

Maio 2022 | 04

JOGOS DAQUI

FINANCIAMENTO
COLETIVO VALORIZA
DESIGNERS NACIONAIS
por Monique Garcez
A Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas
conseguiu mais um feito inédito no cenário nacional
de jogos de mesa: uma parceria com o Catarse a fim
de apoiar os 10 designers selecionados para a Área
de Protótipos DOFF & Mulheres Tabuleiristas. Com
isso, iniciou-se no dia 15 de maio um financiamento
coletivo com o objetivo de arrecadar dinheiro para
que os criadores de jogos possam dar seus primeiros
passos na carreira.
Este é um grande investimento coletivo no design
nacional de jogos e o incentivo de todos é
fundamental para que os novos talentos possam

TER PROTAGONISMO.
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JOGOS DAQUI

FINANCIAMENTO COLETIVO
O financiamento coletivo tem como meta inicial
R$ 25.000 e tem até 30 dias para arrecadar todo o
valor possível. É uma campanha tudo-ou-nada, ou
seja, se o objetivo não for atingido, ninguém ganha.
Por isso, toda a divulgação e apoio são fundamentais.
Vale compartilhar a novidade com pessoas do hobby,
empresas e até com amigos e familiares que não são
do nicho, afinal, é o futuro do design nacional que
está em jogo. A campanha representa a união de
toda a comunidade tabuleirista e é, desde já, uma
grande conquista para reconhecer o surgimento de
novos talentos. Se bem-sucedida, será uma vitória
nunca antes vista no nosso nicho.

RECOMPENSAS
Além de recompensas para pessoas físicas, a exemplo
da participação em sorteio(s) de jogos de editoras
e autores nacionais, há algumas recompensas para
as pessoas jurídicas, que poderão exibir em seus
estabelecimentos comerciais um selo oficial da
Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas, atestando
o apoio à produção nacional de jogos.
Para acessar a página do financiamento coletivo
e apoiar esta grande corrente do bem, clique aqui.
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ESPECIAL

MATERNIDADE E A
PERPETUAÇÃO DO

AMOR PELOS JOGOS
por Monique Garcez
É fato que a pandemia levou muita gente a começar
a jogar, mas a relação das mulheres, sobretudo das
mães, com o mundo tabuleirista não é de hoje.
Levantamentos indicam que somos maioria quando
se trata de jogos. O mais recente, da Pesquisa Game
Brasil¹, aponta que representamos 51% do público
desse nicho.
¹ Desenvolvida pelo Sioux Group e Go Gamers em parceria com Blend New Research e ESPM.
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ESPECIAL

Duas das representantes
da classe tabuleirista são Lari
Dallabrida e sua mãe Andréia.
A conexão delas com o mundo
dos jogos surgiu há muitos
anos e a história conta com
clássicos como Ludo e Dominó.
O amor pela jogatina passou
de geração para geração e Lari,
que influencia os demais com
conteúdos sobre jogos e livros,
um dia já foi influenciada.
“Posso dizer com toda a certeza que a minha mãe
me influenciou em diversas coisas, e uma delas foi
os boardgames. Por coincidência, ainda hoje —
mesmo dia em que escrevo esse texto — passei na
casa dela para procurar umas coisas minhas, e, no
meio de caixas e gavetas, encontrei alguns jogos
antigos, muito antigos, e pensei novamente o
quanto a minha mãe me influenciou em amar jogos
de tabuleiro. A mãe me ensinou a saber perder e a
saber ganhar também. Tudo com aquela paciência
e aquele amor que só mãe tem. Obrigada
por tudo ”, disse Lari.

♥️
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ESPECIAL

Outra grande paixão por jogos, alimentada pela
maternidade, surgiu na família de Patricia Nate,
produtora do evento Lady Lúdica, e seu filho Mathias.
Desde pequeno ele foi estimulado a interagir com
o tabuleiro e hoje carrega no sangue o carinho pelo
hobby que o torna parte de um todo.
“Quando entrei no hobby, em 2014, Mathias ainda
não tinha 4 anos. Inicialmente, para conseguir
jogar, marcava com meus amigos para depois do
horário que ele ia dormir (20h30). Com o tempo fui
me aprofundando e entendi os jogos como uma
ferramenta para brincar com ele de igual pra igual,
pois era algo que eu e ele gostávamos igualmente."
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ESPECIAL

"Aos 4 anos dei o primeiro jogo dele, um Dobble.
E assim ele foi formando a própria coleção, jogo a
jogo. Comecei a levá-lo em alguns eventos e vê-lo
jogando com adultos e se divertindo tanto não tem
preço. Os jogos nos aproximam! Houve uma época
em que ele considerava o SeJoga (evento no Rio de
Janeiro) o passeio mais divertido do mês dele. Temos
até um quadro do evento no meio da nossa sala, de
tanto que ele ama. Os jogos o colocam de igual pra
igual em interação com pessoas de qualquer idade.
Hoje ele tem 10 anos e em torno de 30 jogos. Todos
dele. Ficam separados em uma estante no quarto
dele, adequados para sua faixa etária e divertidos
para crianças e adultos. Todos se prendem no papel
cognitivo dos jogos para crianças, mas no nosso
caso o social foi a parte mais incrível e fundamental
na nossa relação de mãe e filho”, relatou Patricia.
Nós, da Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas,
desejamos que mais mulheres e seus filhos possam
se sentir à vontade no mundo dos jogos e criem
cada vez mais laços. Desejamos que os ambientes de
jogatina sejam cada vez mais plurais e acolhedores.
E, sobretudo, que nenhuma tabuleirista escute mais
a célebre frase: “fique com os filhos, pois vou
sair para jogar”.
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LIGA NO DOFF

QUANDO A

MESA CRESCE
O impacto de parcerias da Liga
sobre a cena brasileira de jogos

por Bárbara Côrtes
Desde que surgiu, em julho
de 2020, a Liga Brasileira de
Mulheres Tabuleiristas vem se
construindo pela combinação
entre ações autônomas,
voltadas a mobilizar a
comunidade tabuleirista, e
parcerias para potencializar
o alcance e o impacto de
seus projetos.
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LIGA NO DOFF

É UMA COMBINAÇÃO
PODEROSA:
por uma ponta, mulheres de todo o Brasil
encontram na Liga o seu centro de referência para
a conexão com a linguagem dos jogos de mesa,
no qual podem encontrar conteúdo de qualidade,
conectar-se a outras tabuleiristas e compartilhar
experiências, aprendizados e processos de
desenvolvimento de sua atuação e relação com
jogos; pela outra, passam a acessar instituições
do nicho e além-nicho, e dar consistência às suas
realizações nesse universo, encontrando suporte
material e oportunidades concretas de projeção.
A primeira parceria institucional da Liga culminou
no lançamento do primeiro edital brasileiro de
publicação de jogos exclusivo para mulheres,
chamando a atenção do mercado para a
proeminência de criadoras e desenvolvedoras de
diferentes partes do país, o que impactou o centro
da cultura do nicho, desencadeando uma série
de manifestações de interesse, por parte de
organizações do setor, pela atuação feminina
no design de jogos.
Mulheres Tabuleiristas
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LIGA NO DOFF

Seguiram-se, então,
mais e mais parcerias voltadas
a reconhecer o protagonismo
de mulheres e a produção local,
a valorização de novos talentos e a
abertura de espaços de pluralidade
em um nicho que até então
costumava se apresentar sob
uma máscara de homogeneidade.
Atualmente, estamos vivendo a alegria
de realizar nossa mais incisiva ação, que
combina uma grandiosa parceria à cultura
de mobilização autônoma da Liga: unidas ao
Diversão Offline, maior convenção de jogos
de mesa da América Latina, e ao Catarse,
plataforma pioneira de financiamento
coletivo no Brasil, temos a oportunidade
de impactar o coração do mercado
nacional em relação à sua cultura e ao seu
espaço para designers de jogos no país.
Mulheres Tabuleiristas
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LIGA NO DOFF

Gerindo a Área de Protótipos DOFF & Mulheres
Tabuleiristas 2022, conseguimos um recorde de
35,3% de inscrições femininas para apresentação
de novos trabalhos. Dentre os que serão exibidos
na área, 40% são de autoria de mulheres,
pluralizando o espaço e evidenciando a presença
feminina nos papéis protagonistas da produção
local. Com o patrocínio do Catarse, a Área contará
com melhor estrutura e potencial de projeção,
ampliando o alcance desse impacto e favorecendo
nossas ações de integração aos demais
acontecimentos do grande evento.
Sabemos que com isso promovemos visibilidade
à necessidade e ao valor de investir na pluralidade,
no protagonismo de mulheres e na produção local,
despertando o cerne da comunidade tabuleirista
para sua própria potência

TRANSFORMADORA.
Nas nossas redes, você já pode conhecer um
pouco mais sobre o trabalho das participantes!
Que tal aproveitar para compartilhar e divulgá-las
também? ;)
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COLUNA DA TABULEIRISTA

SÓ FALTAVA

SER MÃE
por Fernanda Sereno
Desejamos nosso Antônio por
5 anos e eu, constantemente,
pensava: “só me falta ser mãe
para estar completa!”. Vida super
ok, morando num lugar legal, casada
com meu amor de quase escola (rs),
empreendendo… Era o momento!
Enquanto o tempo passava, eu criava meu outro
filho (Diversão Offline) e planejava como eles iam
“se dar bem” e viver em harmonia, como eu ia
super dar conta de tudo, afinal, organizada eu sou!
Só não sabia que perderia a harmonia comigo
mesma. Nem nas questões mais desafiadoras
de qualquer tabuleiro vivi o CAOS da disputa
você x você mesma que a maternidade nos traz.
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COLUNA DA TABULEIRISTA

APÓS O FILHO, VOCÊ SE
CONFRONTA CONSIGO
DE UM JEITO…
Na real, não existe mais aquela você. É passada
uma borracha, limpa-se a folha em branco e aí
você começa uma nova história, que atravessa
todos os espectros do seu eu. E dói! Nossa, como
dói… Porque, na maioria dos casos, a gente gosta
daquela pessoa. Ela foi construída ao longo de
tantos anos, às vezes à custa de tanta terapia (rsrs).
Dói, mas sabe que também é bonito ao mesmo
tempo? Aquela pessoa não cabe mais em você,
porque você agora é mais, é Mãe!
E hoje, cá estou eu, adaptada (apesar de cansada
- novo sobrenome de toda Mãe kkkry) à rotina
do “mais novo”, de 1 ano e meio, e prestes a
comemorar o 7º aniversário do mais velho, que
cresceu e extrapolou todos os meus planos
(tornou-se a maior feira do segmento),
prevendo um lindo futuro para nós.
Mulheres Tabuleiristas
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COLUNA DA TABULEIRISTA

E eu comigo mesma? Se é que esse processo um
dia terá fim, está muito longe ainda. Acho que isso
é bom, né? Do meu coração de mulher/esposa/
empreendedora/mãe pro seu: feliz dia
das que são muitas coisas, além de Mães.

E TÁ TUDO BEM! :)
Jornalista por formação,
entrou de cabeça no mundo
dos jogos há 7 anos, quando
descobriu que havia muito mais
que Banco Imobiliário e Jogo da
Vida! Hoje é responsável pela
produtora FS Produção e
Marketing, que comanda a maior
feira de jogos analógicos da
América Latina - Diversão Offline,
além de gerir o maior evento de
todos - ser mãe há 1 ano e meio.
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Para você

com amor,
Liga Brasileira de
Mulheres Tabuleiristas
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