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EDITORIAL

OLÁ,

TABULEIRISTA!
Chegamos à metade do ano com o coração cheio
de alegria por tantas conquistas e parcerias
firmadas, e por nossa proposta de equidade ecoar
cada vez mais longe. A jornada permanece sinuosa
e cheia de obstáculos, mas já vislumbramos atalhos
e caminhos mais pavimentados a fim de seguirmos
viagem na estrada dos jogos de mesa.
Junho foi arrebatador por mil motivos. Dentre
eles, pela realização do Diversão Offline, a maior
convenção de jogos da América Latina, e, junto
com ele, a Área de Protótipos DOFF & Mulheres
Tabuleiristas 2022.
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Reunimos num espaço plural 10 designers que estão
iniciando suas carreiras e que têm jogos — quase
finalizados — com propostas e temáticas variadas.
Esta edição da LigaNews é, basicamente, um especial
sobre nossa preparação e execução da parceria
com o Diversão Offline e com o Catarse, patrocinador
oficial da nossa iniciativa na Área de Protótipos.
Aproveitamos para trazer também, em “Liga na
Mídia”, um resumo de nossas participações em
entrevistas, matérias e eventos. Neste espaço, você
é levada diretamente ao site e/ou plataforma onde
estão alocadas as nossas participações através de
links no texto.
E, por falar em alocações, vamo simbora
acompanhar esta edição que, apesar de precisar ser
adiada por alguns dias, já está garantida e em suas
mãos? Boa leitura!
Um abraço,
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LIGA NO DOFF

LUZ,
CÂMERA,

AÇÃO
O abrir das cortinas da
Área de Protótipos DOFF
& Mulheres Tabuleiristas

por Monique Garcez
Foram meses planejando a
Área de Protótipos DOFF &
Mulheres Tabuleiristas 2022:
a curadoria dos jogos,
os insumos, a estrutura, a
preparação da equipe e como
seriam os dois dias de trabalho
mais loucos e também mais
deliciosos da história da Liga.

Mulheres Tabuleiristas

Junho 2022 | 06

LIGA NO DOFF

Equipe da Liga
Brasileira de Mulheres
Tabuleiristas que
atuou durante o DOFF

PENSAMOS EM CADA DETALHE,
nos kits de cortesia que entregamos aos designers,
na identificação do espaço, no nosso uniforme e em
tudo mais para que público e criadores de jogos se
sentissem confortáveis em compartilhar experiências
de jogo.
No final de semana dos dias 18 e 19 de junho, mais
um passo foi dado na carreira de cada designer de
jogo que apresentou protótipo no Diversão Offline.
Em uma estrutura de 90m², às 9h de cada dia já
estávamos a postos para recepcionar os profissionais
e assegurar que tudo saísse melhor ainda que o
planejado. E assim foi. Recebemos o público em peso
do DOFF: mulheres, crianças, mães, idosos e toda
variedade possível de pessoas. Editoras, criadores
de jogos com carreiras já consolidadas e produtores
de conteúdo também se fizeram presentes.
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Aos designers oferecemos, além de bolsas ecológicas
contendo bottons e bloco para avaliação de seus
protótipos — todos personalizados com a identidade
visual da Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas —,
um kit de lanches e garrafas de água mineral, por dia
de evento, a fim de dar suporte aos seus trabalhos e
aos de seus acompanhantes. Tudo cortesia de nossa
iniciativa e, é claro, viabilizado por conta do patrocínio
do Catarse.
Dez designers de jogos de estados como Bahia, Rio
Grande do Norte, Pernambuco e Rio Grande do Sul
fizeram parte dessa experiência que, sem dúvidas,
ficará marcada na memória e no coração de todos
nós. Led Ribeiro, por exemplo, apresentou seu jogo
Ronron Run’s, desenvolvido a partir do desejo de
abraçar uma nova profissão.

Momento de
entrega dos kits
para os designers
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Designers de
jogos da Área
de Protótipos
e equipe
de trabalho

“Participar da Área de Protótipos DOFF & Mulheres
Tabuleiristas foi surreal. Acredito no potencial do
meu trabalho, mas não imaginei receber tantos
feedbacks promissores, principalmente na
acessibilidade do meu jogo. Foi meu primeiro
grande evento. As meninas da Liga fizeram um
belo suporte não só no que a gente precisou, mas
principalmente no incentivo de chamar pessoas
para conhecerem todos os protótipos. Recebi um
carinho enorme das pessoas que conheci na
internet indo pessoalmente lá me dar apoio. Minha
expectativa agora é de que uma editora entre em
contato. Até porque muita gente já queria comprar
o jogo lá na hora”, compartilhou Led Ribeiro.
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Para Pablo Colares, um dos
autores do jogo Burning Road,
foi muito estimulante ter contato
com um público tão diverso.
“Nunca participamos de uma
iniciativa desse tipo. Foi muito
interessante. O evento como um
todo foi super bem organizado,
assim como a Área de Protótipos.
Gostei da demarcação e da
localização da mesa, e também
de a Liga sempre levar jogadores
novos, fornecendo água, lanche
e todo o conforto necessário”,
comentou.

Foi maravilhoso
ver o público
testando os jogos
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ÁREA DE PROTÓTIPOS

DOFF & MULHERES
TABULEIRISTAS 2022
reúne variedade de temas,
mecânicas e designers nacionais

por Monique Garcez
Sobe parede, atravessa o grid, corre num
circuito, expande a tribo, diminui os domínios da
rainha, fotografa as espécies amazônicas, liberta
os anacrônicos, fabrica brinquedos e apresenta
domínio da técnica do taekwondo.
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Ufa! Essas parecem ações possíveis e confusas
de um jogo, mas, na verdade, são possibilidades
dos 10 jogos inscritos na Área de Protótipos DOFF &
Mulheres Tabuleiristas 2022. Com temas variados e
uma criatividade sem limites, profissionais adentram
à carreira dos jogos de tabuleiro com diversas cartas
e componentes na manga. O resultado desse
trabalho é surpreendente.

Diretamente da Bahia,
a professora de Biologia
Silvanir Souza apresenta
o jogo Aedes do Egito.
Qualquer semelhança
com o mosquito
transmissor da dengue
não é mera coincidência.
A designer elaborou um jogo de cartas em que as
jogadoras devem eliminar todos que quiserem
ampliar o reinado da rainha Aedes. Poças d’água
incrementam o jogo e são pontos de ataque das
tabuleiristas, que minimizam o domínio da monarca.
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Agora imagine um jogo bem
estratégico, estilo euro 4X (eXplorar,
eXpandir, eXtrair, eXterminar).
Este é Alafia, de Davi dos Santos.
Com temática de Orixás, as
jogadoras têm a possibilidade
de ativar habilidades a fim de
expandirem suas tribos africanas.
Nele você encontra mecânicas como
alocação de trabalhadoras, controle
de área e gestão de recursos.
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Do território africano, transportamo-nos para
um grid virtual cheio de armadilhas e obstáculos,
proposto pela artista visual Laila Terra. “BITS é um
jogo que utiliza a linguagem da programação
como mecânica principal. O tema que escolhi foi
de robôs presos em um grid virtual que devem ser
programados para colherem Bits e se libertarem
da grade”, descreve a autora.
É um jogo abstrato,
competitivo, com
rolagem de dados
e indicado para
crianças e adultos.
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A seguir, aterrissamos em um
mundo pós-apocalíptico. Em
Burning Road, elaborado por Pablo
Colares em co-autoria com seu
irmão Igor Colares, as jogadoras se
veem em um circuito de corrida de
motos onde ocorrerá uma disputa
para ver quem será a mais rápida.
Em meio a isso tudo, ocorre ainda
tiroteio e lança-justa. Um jogo de
festa em que jogam de quatro a seis
pessoas e que traz mecânicas como
as de feira, mercado e memória.

Mulheres Tabuleiristas
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Entre a abertura e o fechamento do obturador
(dispositivo presente em câmeras fotográficas),
chegamos a Click! Amazônia, do autor Daniel Cazan.
Neste jogo as tabuleiristas assumem o papel de
fotógrafas que querem registrar a fauna amazônica.
“A adrenalina do momento da foto tenta ser
simulada pela mecânica de ação simultânea entre
as jogadoras envolvendo um leilão de cartas de
Click que representam a iniciativa da fotógrafa”,
explica Daniel.
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A temática steampunk também está presente na
lista de protótipos selecionados através de Exodus
Machina, de Aron Palo.
“Em meados do século XIX, surge um grupo de
resistência em prol da libertação dos anacrônicos,
trabalhadores em regime compulsório na Jornada
WC64, uma cidade com tecnologia de ponta”,
conta o autor.
Neste jogo, você é convidada a liderar uma
revolução e buscar a liberdade do povo local.
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Imagine agora que você é um elétron que circula
por um circuito fechado formado por condutores
e componentes eletrônicos. Seu objetivo é
acender o maior número possível de lâmpadas.
Essa é a premissa de Lumics, de Rodrigo Chaves.
“Você acenderá lâmpadas e, com fusíveis,
protege-se contra as ameaças dos adversários
em desafios eletrizantes para somar o maior
número de pontos”, disse o designer.
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Ative agora o modo fofura e faça parte de uma
intensa disputa, na qual tutores e seus gatos
tentam chegar ao ponto mais alto da parede.
Em Ronron Run’s, de Led Lima, as jogadoras têm
acesso a um baralho de mecânica “force sua sorte”
e devem guiar seus felinos, gerenciando suas
necessidades e tentando não ser ignoradas por eles.
Até chegar ao topo, é necessário se desvencilhar de
módulos (móveis específicos para gatos) e subidas
em árvores.
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A corrida, desta vez contra o tempo, faz parte do
jogo Santa Kaos, do autor André Domicciano. Nele,
cada tabuleirista assume o papel de ajudante de
Papai Noel. O intuito é fabricar brinquedos antes
que o bom velhinho retorne de suas férias. Dados
são utilizados em alocações, determinação de ações
e de recursos.
“Dessa forma, as jogadoras conseguem melhorias
para sua oficina e recursos para fabricar
brinquedos. Ao final da última rodada, somam-se
os pontos. Quem conquistar mais será a sucessora
do Papai Noel”, conta André.
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Pronta para fazer uma imersão na arte
marcial coreana do Tae Kwon Do? Essa é
a premissa de Tae Kwon Domino, de Érica
Calil. “Sua dinâmica se inspira nos poomses,
sequências ritmadas de movimentos de
ataque e defesa realizados com precisão.
Para vencer, você deve demonstrar domínio
sobre as técnicas e apresentá-las com
elegância e cadência”, apresenta a autora.
Os tabuleiros em forma de tatame
são um charme à parte deste jogo,
que comporta duas jogadoras por vez.
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CATARSE E LIGA
BRASILEIRA DE MULHERES
TABULEIRISTAS ESTREITAM
LAÇOS EM PARCERIA
A
T
I
D
É
N
I
por Monique Garcez
A Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas, desde
sua criação, estabelece parcerias que dialogam
com suas diretrizes e ideais. É assim com cada
organização, evento e iniciativa que apoia este
centro de referência nacional. Com o Catarse não
seria diferente. A empresa abraçou a proposta de
pluralidade e maior equidade dentro da Área de
Protótipos DOFF & Mulheres Tabuleiristas 2022.
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ESPECIAL
Os primeiros contatos com o Catarse foram fluidos
e frutíferos. Através disso, foi possível estabelecer
uma série de ações que pudessem ser colocadas
em prática durante o Diversão Offline. Juntos com
um só propósito, Liga e Catarse

UNIRAM FORÇAS.
As Mulheres Tabuleiristas
entraram com seu conhecimento,
expertise, curadoria dos jogos
e gerenciamento da Área de
Protótipos, e o Catarse entrou
como patrocinador. Daí, como
já era possível prever, surgiu
uma parceria imbatível.

O mediador de todos
os contatos com o
Catarse é Leandro
Saioneti, analista
de projetos nas áreas
de jogos e HQs.
Foto: Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas
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Desde o primeiro trimestre de 2022, ele não mediu
esforços para que tudo saísse ainda melhor do que
o planejado. “Quando o pessoal do Doff falou
que a Área de Protótipos estava justamente tendo
curadoria da Liga, eu, que estava à frente dessa
operação, particularmente fiquei muito feliz”, relatou.
Saioneti conta que passou a conhecer a Liga
Brasileira de Mulheres Tabuleiristas a partir das
conversas pré-Diversão Offline deste ano. Para
ele, fez sentido não só existir uma iniciativa assim
no país, como também o Catarse mergulhar na
parceria, fortalecendo o objetivo de erradicar todo
o preconceito, machismo, misoginia e todas as
limitações impostas ao público feminino — cada
vez mais crescente no país.

“Ver essa parceria sendo formada entre
Catarse e Liga é incrível, pois é algo
completamente alinhado com os nossos
ideais, objetivos e com o que a gente acredita
ser o melhor para comunidade: um espaço
democrático, amplo, de fala para todos, e de
valorização dos trabalhos."

Mulheres Tabuleiristas
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"Só tenho, primeiro, a agradecer a
oportunidade de estarmos fazendo isso juntos
e parabenizar, porque é realmente algo
significativo e que tenho certeza absoluta de
que não termina aqui. Vai ter consequências
extremamente positivas no curto, no médio
e no longo prazo”, destacou Leandro.

ÁREA DE PROTÓTIPOS
A variedade de jogos e a pluralidade de designers
foram alguns dos destaques da Área de Protótipos
Doff e Mulheres Tabuleiristas 2022, segundo
pontuou o representante do Catarse. “Na nossa
época, quando a gente fez a curadoria, havia
diversidade, mas hoje, nesta edição especialmente,

A LIGA CONSEGUIU
ENCONTRAR DENTRO
DE UM GRUPO, E COM
MUITA QUALIDADE, UMA
DIVERSIDADE INCRÍVEL”.
Mulheres Tabuleiristas
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Bárbara Côrtes,
Leandro Saioneti
e Monique Garcez
(da esquerda para
a direita)

Assim como os projetos lançados em
financiamentos coletivos no Catarse, a parceria
entre a empresa e a Liga Brasileira de Mulheres
Tabuleiristas, de acordo com Leandro, é algo a
ser cada vez mais desenvolvido. “É um trabalho
contínuo quando a gente consegue fazer isso
com grupos como a Liga, cujos ideais são os
mesmos do Catarse: valorização da Cultura, das
comunidades, das pessoas menos visadas e que
têm menos destaque. A Liga está conseguindo
dar oportunidade para que isso seja feito. Isso é
único. Fico muito feliz de estar junto com vocês
nessa e só posso parabenizar”, finalizou.
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A JOGADA QUE NOS LEVOU
AO FINANCIAMENTO COLETIVO

EM VALORIZAÇÃO DO DESIGN
NACIONAL DE JOGOS
por Monique Garcez
Foi uma jogada que tinha tudo para dar certo.
Todas as estratégias foram boladas previamente
e ensaiadas meticulosamente. Outras
tabuleiristas em ocasiões diferentes já haviam
sido declaradas vencedoras. Porém, para que esta
nova partida desse certo, seria necessário muito
mais que planejamento: o apoio da comunidade
nacional de jogos de tabuleiro.
E, sim, tudo isso foi para dizer que a campanha
“Nossa mesa é para todo mundo!” infelizmente
não bateu a meta de arrecadação de R$ 25.000.
Porém ficou para nós, da Liga, o sentimento de
dever cumprido e de que o turno pode ter até
acabado, mas não a partida.
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DO SONHO ATÉ À CAMPANHA
Tudo começou quando a Liga Brasileira de Mulheres
Tabuleiristas assumiu não só o compromisso de
gerenciar a Área de Protótipos do Diversão Offline,
como o de ser curadora dos jogos presentes à ocasião.
Estabeleceu-se, depois disso, a parceria com o Catarse
a fim de que a empresa fosse a patrocinadora oficial.
Porém, queríamos mais. E, inquietas com a escassez
de apoio que os jogos nacionais de mesa têm,
chegamos a uma proposta inédita no nicho: realizar
uma campanha de financiamento coletivo a fim
de apoiar os designers de jogos selecionados para
apresentar seus protótipos no DOFF.
Em total sintonia com o Catarse, estabelecemos uma
meta e recompensas que, por melhores que fossem,
não eram o objetivo-fim da campanha. Nosso intuito
era única e exclusivamente proporcionar que os
criadores de jogos que estão iniciando suas carreiras
tivessem um incentivo financeiro da comunidade
tabuleirista. Foi um mês de financiamento
coletivo e R$ 9.196 arrecadados.

NÃO DEU. ENGOLIMOS A
SECO, MAS SEGUIMOS.
Mulheres Tabuleiristas
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MARCA ESTABELECIDA
Para o analista de projetos nas áreas de jogos e
HQs do Catarse, Leandro Saioneti, apesar de tudo,
a campanha ajudou as pessoas a entenderem
melhor os protótipos e seus desenvolvedores.
“Não conseguirmos bater a meta é uma pena
com certeza, mas acho que a gente conseguiu
construir uma narrativa muito forte. Acredito
que essa parceria Liga-Catarse é uma marca
que ficou”, disse.
Meta batida ou não, novas iniciativas serão
desenvolvidas daqui para frente. Afinal, já pensou
se todas nós desistíssemos a cada “não” ouvido?
Aqui, fazemos do “não” uma vírgula ou uma
pausa, por assim dizer. É apenas um respiro para
as novas estratégias que estão por vir.

E, NO QUE DEPENDER DE NÓS,
A COMUNIDADE NACIONAL
DE JOGOS NÃO ESMORECE
POR AQUI. SIGAMOS JUNTAS!
Mulheres Tabuleiristas

Junho 2022 | 29

LIGA NA MÍDIA

O Liga na Mídia desta edição está recheado de boas
matérias, entrevistas e, inclusive, do vídeo completo do
TEDx de Bárbara Côrtes, nossa Líder de Projetos, que
foi convidada pela FAAP. Clique aqui para assistir à
apresentação de tema “Por que jogar te move da ideia
para a realização”.
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O canal Rainbow Meeple
fez uma entrevista bacana
com nossa Líder de
Conteúdo, Monique
Garcez, e com a designer
de jogos Silvanir Souza
durante o Diversão Offline.

Da capital federal para o DOFF: o site “Alô, Brasília” foi ao
evento e, dentre as entrevistas, conversou com Monique
sobre a convenção de jogos e a Área de Protótipos.
O Casal dos Jogos também garantiu um bate-papo com
a Liga e conversou com Bárbara sobre nossa iniciativa
e o gerenciamento e curadoria dos jogos presentes na
Área de Protótipos DOFF & Mulheres Tabuleiristas.
No site Garotas Geeks foi publicado um relato de Thais
Rocha sobre a participação feminina no DOFF, com
citação à Liga.
E, no final de semana seguinte ao da convenção, Carol
e Lívia do canal Rainbow Meeple fizeram uma live com
participação de Monique e a organizadora do Diversão
Offline, Fernanda Sereno.
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QUE TIPO DE
INFLUENCIADORA

QUERO SER?
por Dayane Nagasse
Os jogos de tabuleiro
entraram na minha vida para
ficar há alguns anos. Logo no
início do hobby entrei para o
“Qual é o Jogo?”, ajudando
na produção e depois
participando como
apresentadora. A primeira vez
que uma pessoa comentou
que comprou um jogo depois
que viu um vídeo do canal,
me deparei com a palavra
“influencer” de outra forma.

Mulheres Tabuleiristas
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O fato de saber que pessoas que nunca
vi/conheci acompanhavam nossas jogatinas toda
semana me causava um misto de empolgação e
estranhamento. Eu mal indicava esses jogos para
meus amigos, entende? Eu fazia parte de um
canal que falava de jogos de mesa, jogava
quando podia, e era isso. Eu não sou famosa,
então como poderia influenciar alguém? Sim,
na minha cabeça a lógica era assim (risos).
Esse pensamento começou a mudar um pouco
quando conheci a Nanda, que me convidou para
ir num evento da JogaMana. Fui sozinha mesmo.

NUNCA ME SENTI
TÃO ACOLHIDA!
Eu passei algumas horas do meu dia
jogando e dando gargalhadas com
mulheres que eu tinha acabado de
conhecer! Aquilo tudo foi fantástico!

Mulheres Tabuleiristas
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E A PARTIR DAQUELE DIA
EU PRECISAVA LEVAR MAIS
MULHERES PARA JOGAR
e queria que elas sentissem esse acolhimento
também, ou seja, eu queria influenciar mais
mulheres a saírem de suas casas, terem um tempo
para se divertirem. E depois vocês podem imaginar
né? Nossas vidas viraram essa extensa e exaustiva
partida de Pandemic.
Durante o isolamento, coloquei algumas vezes na
balança minhas participações no canal e a vontade
de influenciar adormeceu. Direcionei minha energia
para aprender e entender outras coisas. Eu queria
fazer mais, influenciar de uma forma diferente, mas
não sabia como.
Com a volta à vida “normal” este ano, na primeira
oportunidade que consegui, usei o famoso “boca a
boca” e fui com minhas amigas, cunhada e sobrinha
no evento da JogaMana. E eu queria ressaltar aqui
a minha imensa satisfação e felicidade em vê-las
se divertindo!
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Quantas de nós, me incluo aqui, levam a vida
muito a sério, se dedicam em tempo integral em
serem mães ou donas de casa, que se esquecem
de tirar um tempo para si? Elas tiveram um tempo
para serem elas mesmas, puderam brincar! Ainda
que eu influenciasse apenas uma mulher, eu já
estaria feliz.
Se Marcelo D2 está incansavelmente à procura da
batida perfeita, eu estou procurando que tipo de
influenciadora quero ser, seja de jogos de tabuleiro
ou não. Sei que aquela vontade acordou
diferente e estou curiosa para saber qual
caminho ela quer seguir. Eu continuo não
sendo famosa e tá tudo bem.

Dayane Nagasse é fotógrafa, produtora e
apresentadora no Canal “Qual é o Jogo?”. Adora
bancar a Enola Holmes em jogos de dedução, mas
seu jogo favorito é o Wingspan. É mãe de duas
patôncias felinas, Mya e Blue. Gosta de comida boa,
assistir filmes/séries num amontoado de cobertores
e gatas, viajar, farra com os amigos, fazer artesanato
e falar sobre sustentabilidade.
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Se liga com a gente :)

