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EDITORIAL

OLÁ,

TABULEIRISTA!
Começamos este Editorial agradecendo por estarmos
mais um ano juntas. A Liga Brasileira de Mulheres
Tabuleiristas celebra neste mês dois anos de
existência e resistência. Até aqui enfrentamos muitos
desafios, mas também colhemos inestimáveis frutos.

PRODUZIR ESTA EDIÇÃO FOI
UM MERGULHO NO PASSADO.
Mulheres Tabuleiristas
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EDITORIAL

Revisitamos memórias, relembramos quem esteve
conosco e ajudou a tornar a Liga esta potência,
destacamos quem fez e faz parte da nossa jornada,
e declaramos todo o nosso carinho por todos que
nos estenderam a mão.
É muito bom olhar para trás e perceber que demos
passos firmes e sem recorrer a atalhos duvidosos.
Seguimos nossa intuição, conhecimento e
experiência para fazer as melhores entregas possíveis.
Esta edição é mais uma prova do nosso compromisso
para com as mulheres que nos apoiam e que veem
na Liga, além de um espaço de projeção, um
trampolim para viabilizar saltos cada vez mais altos.
Mais uma vez, agradecemos por tanto.
Esperamos que você permaneça conosco a cada
nova conquista, anúncio, sorriso ou abraço sincero.
Desfrute bastante da edição.
Com carinho,

Mulheres Tabuleiristas
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ESPECIAL

VIEMOS, VIMOS E
SEGUIMOS VENCENDO
O nascimento da Liga Brasileira
de Mulheres Tabuleiristas
por Monique Garcez
Um incômodo e a vontade de fomentar o
protagonismo feminino. Essas foram as fagulhas
que estimularam a criação da Liga Brasileira de
Mulheres Tabuleiristas. Nascida em julho de 2020,
ela foi lançada no dia 31 durante a GenCon, no painel
“Empoderamento feminino nos boardgames”.

ESPECIAL

Na ocasião, pessoas de todo o Brasil acompanharam
a transmissão ao vivo e muitas de nós estávamos
lá para celebrar a origem do primeiro centro de
referência para mulheres tabuleiristas.

A IDEIA
Tudo começou com a inquietação de Bárbara
Côrtes, nossa Líder da Frente de Projetos, que
queria expandir a atuação de tabuleiristas em todo
o país. Participante da JogaMana (evento de jogos
de tabuleiro exclusivo para mulheres) junto com
Paula Bassi, Amanda Alexandrini, Fernanda Sales
e Adriana Ottaiano, ela apresentou sua ideia e
recebeu um feedback mais do que esperado.

Formação inicial da Liga.
À esquerda (de cima para
baixo) temos Amanda e Paula.
Ao centro: Adriana. E à direita
(de cima para baixo) temos
Fernanda e Bárbara

Mulheres Tabuleiristas
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ESPECIAL
“Nunca vou me esquecer da abertura e confiança
com que Nanda, Dri, Paula e Amanda receberam
aquela ideia maluca de conectar tabuleiristas de
todo o Brasil e inaugurar um centro de referência.
Na época, foi até difícil de explicar o conceito,
já que não é algo comum no nicho. Mas todas
compartilhávamos de um mesmo propósito:
fomentar o protagonismo de mulheres no mundo
dos jogos — algo que, aliás, sempre esteve muito
presente na JogaMana. E foi o bastante para o
abraço. O mesmo desejo estava em tantas mais, que
reverberou rapidamente país afora”, conta Bárbara.
Fernanda Sales, nossa Líder da Frente de Conexão,
também se lembra com muito carinho desse
momento em que a Liga nasceu. “Parece até que
foi ontem quando a Bacolou (Bárbara) nos mandou
um áudio com uma ideia mirabolante. A gente tinha
poucos instantes para decidir o que fazer com a ideia
porque, dias depois, haveria um painel na GenCon,
o qual seria o cenário perfeito para a divulgação e
estreia da Liga. Desde então, foi uma aventura atrás
da outra, com muitos desafios, dúvidas, medos
e apostas. Mas talvez, para além de tudo isso,
um caminho de muita esperança de que tempos
melhores viriam e de que eu poderia contribuir
de alguma forma para isso”, compartilha.

Mulheres Tabuleiristas
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ESPECIAL

Participantes da live
da GenCon na qual foi
feito o anúncio de
lançamento da Liga

O ANÚNCIO
A porta-voz do anúncio foi Fernanda. Em meio ao
bate-papo super bacana que estava rolando no painel,
ela abriu o microfone e contou a novidade. Resultado:
todo o público boquiaberto e, ao mesmo tempo, em
êxtase. Confira um trecho da fala de Nanda:
“A gente resolveu fazer um convite ao vivo para
vocês em primeira mão: a JogaMana criou a Liga
Brasileira de Mulheres Tabuleiristas e a nossa ideia
é centralizar toda essa mulherada maravilhosa do
Brasil que curte jogos de mesa, que não sabe por
onde começar, que não sabe o que fazer, que quer
colocar o seu protótipo e não sabe como fazer, que
quer entrar em contato com editora e não sabe
como. Porque, gente, é isso, sabe? Esse painel aqui
é um exemplo de como a gente precisa se unir."

E NOS UNIMOS.
Mulheres Tabuleiristas
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ESPECIAL
O INÍCIO
Liga lançada, era hora de criar
conexões. O primeiro passo foi
solicitar o cadastro das tabuleiristas
em nosso banco de dados. Também
nos ligamos a iniciativas parceiras
de mulheres que estão espalhadas
por todo o país. O nosso perfil no
Instagram foi tomado por logos
de grupos ávidos por mudanças
no mundo dos jogos de mesa.
“Elas mesmas se conectavam a nós, fazendo
o cadastro no nosso formulário ou participando
do desafio #TabuleiristasLigadas, que consistia
em montar nosso logo* com componentes reais
de jogos, mostrando a conexão com a Liga,
e apresentar brevemente a própria iniciativa.
Daí para frente, fomos dando corpo a realizações
estruturadas, como o Edital Ligadas na Meeple, as
Ligatinas e a LigaNews, que cresceram ao ponto de
dar origem às três frentes atuais”, explica Bárbara.
*O logo da Liga tem como conceito a junção de três tiles (peças achatadas)
formando um coração com nuances em cor e forma. Com isso, buscamos
representar a união das mulheres de todo o país no coração do nicho dos
jogos, contemplando sua pluralidade e, ao mesmo tempo, um sentimento
comum de identificação.

Mulheres Tabuleiristas
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ESPECIAL

Poucos meses após o nascimento da Liga, eu, que
estava na live de lançamento e atualmente sou
Líder da Frente de Conteúdo, fui chamada para
participar da organização. Recebi o convite com
muita intensidade e a alegria de quem gostaria de
fazer parte de um coletivo que estava começando
a mudar o cenário de jogos de mesa no país. Entrei
de cabeça, corpo e alma e coloco à disposição
meus conhecimentos enquanto comunicóloga e
tabuleirista a fim de ver a Liga crescer cada vez
mais e impactar a vida de inúmeras mulheres.
Reunião de
convite à
Monique para
integrar equipe
da Liga

Amanda, Paula e Adriana infelizmente
deixaram de integrar a organização da Liga
pouco tempo após sua fundação, mas seus
esforços e dedicação jamais serão
esquecidos.
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ESPECIAL

“Tenho muito orgulho de ter feito parte do início da
Liga, esta iniciativa tão bonita que tem trazido tantos
frutos, unindo mulheres tabuleiristas de todo o país”,
afirmou Paula. “É lindo ver como a Liga se tornou
grandiosa nas mãos das mulheres incríveis que
tocam com tanto amor esse projeto. Jogando juntas,
elevamos o nível da partida”, declarou Amanda.

A LIGA
Com dois anos quase completos e a serem
celebrados no próximo dia 31 de julho, a Liga é
referência de norte a sul do Brasil. Seu propósito
segue vivo em cada ação, evento ou ideia. “A Liga
continua crescendo graças ao engajamento não
apenas da equipe, mas de todas as mulheres que
compõem a comunidade tabuleirista”,
complementa Bárbara.
Para Fernanda, a Liga surgiu com a energia de
mudança, revolução, união e confiança. “É com
muita felicidade que paro e vejo o quanto isso
tudo se espalhou também pelas tantas e tantas
mulheres que chegam até nós e passam a fazer
parte dessa rede de apoio, afeto e crescimento.
Somos definitivamente mais fortes juntas. Vida
longa à Liga!”.

Mulheres Tabuleiristas
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JOGANDO JUNTAS

VOLUNTARIADO QUE

TRANSFORMA
Conheça a equipe que faz a Liga crescer
por Monique Garcez
A Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas é
um coletivo pensante e atuante, que não mede
esforços para tornar o mundo dos jogos um espaço
acolhedor, de visibilidade e de protagonismo
feminino. Parte de nossas conquistas e visibilidade
é fruto da atuação de voluntárias, que, assim como
nós do Conselho Administrativo, abraçaram
a causa e dedicam parte do seu tempo para
promover ações pelo nosso centro de
referência nacional para tabuleiristas.

JOGANDO JUNTAS

As voluntárias atuam em nossas frentes de
Conexões, Conteúdo e Projetos. Elas dão todo o
suporte necessário para que você, por exemplo,
tenha acesso à LigaNews todos os meses,
participe da Oficina das Ligadas às segundas, veja
conteúdos atualizados em nossas redes sociais,
e tenha suporte em eventos nos quais atuamos.
Cynthia Dias, Led Lima, Tânia Zaverucha, Paula
Valente, Natasha Higa, Aline de Castro, Jéssica
Gubert, Julyana Barradas, Julia Varella, Ludmila
Alves e Letícia Carvalho. Essas são as tabuleiristas
maravilhosas que, atualmente, integram a equipe.
E muitas outras estão por vir, pois, felizmente,
a Liga está crescendo.

É LINDO VER O QUANTO
UM PROJETO VOLUNTÁRIO
consegue engajar as mulheres a não só
realizarem trabalhos em suas áreas de atuação,
como fazerem isso por amor ao hobby e para
que mais tabuleiristas possam se reconhecer
em espaços de jogos.

Mulheres Tabuleiristas
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JOGANDO JUNTAS

Para Aline, por exemplo, a Liga é essencial
por proporcionar mais oportunidades para
a produção feminina de jogos. “Quando eu
me vi dentro do mundo de tabuleiros,
percebi que via mulheres sorrindo jogando,
mas eu não as via sorrindo e fazendo jogos.
Então, para mim, essa é a importância da
Liga: ver mulheres sorrirem”, compartilha.
Já Paula acredita que ser voluntária na
Liga é uma experiência transformadora.
“A partir da minha paixão pelo hobby,
tive a oportunidade de aprimorar a minha
carreira profissional, assim como me
posicionar política e coletivamente. Hoje
carrego essa vontade de que cada vez
mais voluntárias, ligadas e o público em
geral possam vivenciar essa experiência.”
Lara Bessa, que foi voluntária no ano
passado, é responsável por dar vida ao perfil
do Instagram Jogatina da Mina, no qual fala
sobre jogos e afins. Ela conta que conheceu
a Liga pela rede social, e a partir daí
começou a acompanhar o trabalho
e a admirar a iniciativa.

Mulheres Tabuleiristas
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JOGANDO JUNTAS

“Em 2021 tive o prazer de ser convidada a
participar da Liga e posso dizer que foram os
meses mais legais e que mais aprendi dentro do
hobby. Foi incrível poder conhecer de perto cada
uma das meninas e seus papéis, dividir histórias
e projetos e contribuir com a Liga de forma
geral. Desejo que o coletivo cresça cada vez mais
e que possa ajudar ainda mais designers e
jogadoras nesse nosso mundo. Foi um prazer
dividir histórias com vocês”, disse Lara.
Aproveito para dizer a Lara, a todas as nossas
voluntárias e às que estão por vir que o prazer é
todo nosso em compartilhar essa trajetória linda
que a Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas
vem construindo ao longo desses dois anos.
Juntas formamos uma unicidade e, ao mesmo
tempo, uma pluralidade de opiniões, culturas,
experiências e, mais do que tudo, de intenções.
Queremos um mundo de possibilidades e
também de experiências. Queremos mais
visibilidade e que todas as tabuleiristas
consigam se enxergar em todos os espaços
possíveis e impossíveis.

Mulheres Tabuleiristas
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MAIS UM ANO

DE REALIZAÇÕES,
CONQUISTAS E PARCERIAS
por Monique Garcez
Piscamos os olhos e num instante chegamos
à metade de 2022. Parece que foi ontem que
anunciamos novas parcerias, projetos, entrevistas
internacionais, participações em eventos… Ufa!

Mulheres Tabuleiristas
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ESPECIAL

Da comemoração do primeiro aniversário da Liga
para cá, muita coisa aconteceu, a começar pelo
lançamento do Dia da Mulher Tabuleirista, em 31 de
julho. À ocasião, fizemos uma série de transmissões
ao vivo, via YouTube, bem especiais e com a
participação de tabuleiristas de peso.

No mês seguinte, lançamos o Classificados da Liga
em nosso site. Nesse espaço, mulheres cadastradas
em nossa iniciativa divulgam seus trabalhos
relacionados a jogos, seja como tradutoras, criadoras
de conteúdo, lojistas, ou tantas outras possibilidades.

Mulheres Tabuleiristas
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ESPECIAL

Ainda em agosto, fomos
anfitriãs do palco principal
do evento Diversão Offline,
que aconteceu de forma
virtual devido às restrições
da pandemia. Também
lançamos a entrevista
exclusiva e internacional
com Elizabeth Hargrave,
que assina jogos como
Wingspan e Mariposas.
Quem se lembra do Edital Ligadas na Meeple?
O primeiro projeto da Liga foi desenvolvido ao longo
de 2021, quando abrimos inscrições e realizamos
eventos preparatórios com convidadas especiais.
Em setembro, anunciamos as três mulheres
selecionadas para a etapa seguinte: Talita Rhein,
Julia Varella e Laila Terra. Nesse mesmo mês,
retornamos à GenCon (de forma online) e
participamos de alguns painéis.

Mulheres Tabuleiristas
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ESPECIAL

Em outubro foi o momento de anunciar o
resultado final da seleção do Edital Ligadas na
Meeple, que contemplou a autora Laila Terra e
seu jogo Agrofloresta. Fizemos uma festa virtual
em formato de live, na qual, junto com a editora
parceira, tivemos convidados super especiais.

Outra coisa boa do mês 10 foi o lançamento do
nosso logo renovado e totalmente repensado
pela nossa voluntária e Coordenadora de Criação,
Paula Valente.
No penúltimo mês do ano, tivemos a alegria de
inaugurar o Mural das Tabuleiristas, localizado na
luderia Bodogami, em São Paulo. A parede repleta
de lambe-lambes tem artes representativas da
Liga, que fazem alusão ao mundo dos jogos,
e ainda uma versão mega especial composta pelos
rostinhos de diversas mulheres cadastradas na Liga.

Mulheres Tabuleiristas
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ESPECIAL

Ainda em novembro, iniciamos as gravações da
nossa websérie Cultura em Jogo, fruto do Edital
Projetos Fantásticos, da Galápagos, e filmado e
editado pela FAAP, nossa parceira. O objetivo dessa
iniciativa, composta de vários episódios, é mostrar
que os jogos também são uma linguagem cultural,
assim como o teatro, o cinema etc.
Não podemos esquecer da edição nº 15 da
LigaNews, que foi totalmente escrita por mulheres
pretas e traz a ilustração de capa feita por Natália
Mota. Essa foi uma demonstração da potência das
Ligadas pretas e do quanto elas têm para contar
sobre suas vivências, aprendizados e o impacto da
negritude em suas vidas enquanto jogadoras,
profissionais e, claro, mulheres.

Mulheres Tabuleiristas
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ESPECIAL

Para fechar o ano com
chave de ouro, lançamos
em dezembro a
entrevista internacional
com Starla Fitch, do
canal Our Family Plays
Games. Foi emocionante
conversar com essa
referência do mundo dos
jogos, que, junto de sua
família, é símbolo de
representatividade negra.
2021 acabou assim, mas o ano seguinte começou
com tudo. Realizamos mais edições da Oficina das
Ligadas, participamos de eventos presenciais em
São Paulo, como a Joga PlayEasy e o BoardGames
São Paulo, além de, é claro, termos gerenciado
a Área de Protótipos DOFF & Mulheres
Tabuleiristas 2022. Mas isso você pôde
conferir na edição de junho.

Mulheres Tabuleiristas
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ESPECIAL

Uma de nossas participações no BoardGames São Paulo. Nesta ocasião,
realizamos uma Oficina de Prototipagem em parceria com a Ludens.

Estamos certas de que você permanecerá
conosco nessa jornada do mundo de jogos
de mesa, acompanhando cada passo novo
da Liga.
Pode ter certeza de que muita coisa boa
ainda está por vir, e de que não faltarão
motivos e ocasiões para relembrarmos
em edições futuras desta revista.

Mulheres Tabuleiristas
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LIGA NA MÍDIA

O Liga na Mídia desta edição
traz um bate-papo super
bacana que rolou no canal
Bar Princesa sobre a Liga
Brasileira de Mulheres
Tabuleiristas e jogos de mesa.
Na ocasião, nossa Líder de Conteúdo, Monique Garcez,
conversou com a jornalista Luciana d’Anunciação.
O Canal Dinastia Geek gravou uma
entrevista, também com Monique,
durante o Diversão Offline 2022.
Durante o papo, comandado
por Raphael Lima, explicamos
sobre a Área de Protótipos DOFF
& Mulheres Tabuleiristas, assim
como sobre a trajetória da Liga. O
vídeo completo você confere aqui.

Mulheres Tabuleiristas
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Para você

com amor,
Liga Brasileira de
Mulheres Tabuleiristas

Edições anteriores

junho 2022

maio 2022

abril 2022

março 2022

fevereiro 2022

dezembro 2021

Confira aqui todas as edições publicadas.

Monique Garcez

Jéssica Gubert

Natasha Higa

Paula Valente

Edição, texto e revisão

Ilustração de capa

Revisão

Diagramação

Créditos
Ilustrações e imagens: Canva

Se liga com a gente :)

