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EDITORIAL

ALÔ,

TABULEIRISTA!
Chegou sua LigaNews para você curtir a gosto ;)
Estamos felizes em compartilhar mais uma edição pra
lá de inspiradora, com relatos de mulheres que fazem
História no universo dos jogos. Mês a mês, passo a
passo, temos a emoção de conhecer e prestigiar cada
vez mais feitos fantásticos de tabuleiristas que levam
suas jogadas aos mais diversos campos e formas de
expressão. São artistas, educadoras, produtoras,
designers de jogos, conteudistas, jogadoras, militantes,
profissionais e hobbistas, que estão construindo tudo
o que nos traz até aqui, neste momento em que
nos encontramos e temos a incrível oportunidade
de partilhar experiências e sonhos.
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Ao longo dessa jornada, aprendemos na prática a
construir, juntas, o futuro que queremos. Para isso,
uma de nossas missões é encontrar maneiras de
impulsionar cada vez mais e melhor os desejos, as
ações e a visibilidade de cada uma. Assim, decidimos
concentrar os próximos meses na tarefa de cultivar,
com consistência, um passo importante na difusão
e valorização de iniciativas protagonizadas por
mulheres tabuleiristas. Esse cultivo pede um tempo
de maturação e, por isso, a próxima edição da
LigaNews será no mês de dezembro.
Até lá, não se preocupe! Estaremos aqui sempre
à disposição para conversar e oferecer tudo o que
você, mulher tabuleirista, acreditar que pode te
inspirar e ajudar a exercer seu protagonismo no
mundo dos jogos! ;) Nas próximas páginas, você
se liga com a trajetória de tabuleiristas fantásticas!
Aprecie a leitura! Nos vemos em breve e cada vez
mais #ligadas com você!
Um abraço,
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DESIGNER DE JOGOS
ESPANHOLA CONCEDE
ENTREVISTA EXCLUSIVA À LIGA
Shei Santos é autora de jogos
como o “The Red Cathedral”
por Júlia Varella e Monique Garcez
“Muito obrigada por darem
visibilidade a nós mulheres como
designers de jogos. Obrigada
também por jogarem e por
estarem presentes. Desejo que
ninguém as faça pequenas, que
sigam crescendo e desfrutando
dos jogos de mesa, fazendo com
que muitas outras mulheres
queiram jogar e que isso não
pareça estranho.”
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Começamos esta matéria pelo fim. O final de uma
entrevista exclusiva concedida pela autora espanhola
de jogos Shei Santos a uma das que vos escreve: Júlia
Varella, voluntária da Liga e criadora de conteúdo no
Village Meeple. Nela, a designer envia uma
mensagem especial a nós, conta sobre sua trajetória
profissional e, sobretudo, sobre como é ser mulher no
mundo dos jogos.

A autora de jogos como “The Red Cathedral” faz parte
da editora Llama Dice. Há oito anos ela desenvolve,
junto a Israel Cendredo, um vasto trabalho. Para este
ano, ela conta que virá o jogo “Flatiron”, que sai até
outubro e trata do edifício homônimo situado em
Nova York. Além dele, será publicado o euro “Flowar”
e a expansão “Contractors” do “The Red Cathedral”.
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DESAFIOS
A Llama Dice surgiu, dentre alguns outros motivos,
para que o trabalho de Shei fosse visto de forma
equitativa ao que é realizado por Israel. A designer
conta que, antes de assinar os jogos com a marca,
consciente ou inconscientemente as pessoas
costumavam esquecer que ela era uma das
designers dos protótipos. “Fui deixando muito claro
qual é meu trabalho, como eu trabalho e qual é o
nível de seriedade e profissionalidade que ponho”,
explicou sobre sua trajetória enquanto autora de
jogos na Europa.

SHEI ACREDITA QUE
MUITA COISA MUDOU
no mundo dos jogos desde que iniciou, e que o
trabalho realizado por outras designers contribuiu
com este cenário. “Creio que agora tudo está mais
aberto. Não está mais fácil, porém [o trabalho de
mulheres] é mais reconhecido. Quero pensar
também que o que faço também ajuda as futuras
designers de jogos de mesa e as tabuleiristas”, disse.
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Foto BGG

Um conselho que ela
daria às mulheres que
querem desenvolver
jogos seria o de não
desanimar e esforçar-se
um pouco mais.

Outra dica é solicitar que seus nomes sejam
sempre publicados nas caixas dos jogos, a fim de
terem mais evidência. “Se seu trabalho é bom e
você confia nele, siga. Perseverar é o caminho.”
O conteúdo restante desta entrevista estará
disponível em nosso canal do YouTube. Fique
atenta às nossas redes sociais e ao seu e-mail
para não perder nada!

Mulheres Tabuleiristas

Agosto 2022 | 08

COLUNA DA TABULEIRISTA

SER MULHER

NAS MESAS

por Juliane Pimentel

Desde cedo eu entendi que ser mulher me privaria
de ocupar alguns espaços. Nasci no interior e, por
anos, fui a única menina na família e na rua onde
morava. Então sempre brinquei e estive com
meninos. Demorou um pouco para eu entender
que, fora de casa, meus gostos seriam questionados.
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Meu sonho era ser jogadora de futebol profissional.
Se eu jogava bem? Provavelmente não (risos). Mas,
sem um time feminino, eu não poderia ir muito
longe para descobrir.
Isso foi na década de 1990. Porém, por volta de
2012, o cenário não era muito diferente. Eu era juíza
de Pokémon TCG e de Battle Scenes (que descanse
em paz), organizava eventos e campeonatos.
Jogava Magic, jogos de tabuleiro e estava lá para
consumir tudo o que tinha para ser consumido.
Mas ao meu redor, novamente, sempre estiveram
homens. Poucas mulheres estavam nesses
cenários. Essa época foi quando mais fui
questionada: sobre o porquê dos meus gostos,
sobre minha capacidade de entendimento de um
jogo, sobre minha presença em alguns lugares.
Ser mulher nesses ambientes me fez não querer
mais estar e nem pertencer. Me distanciei e parei
de jogar muita coisa.

MAS SENTI MUITA FALTA, E ISSO ME
DEU UM PROPÓSITO: RESSIGNIFICAR
A PROPRIEDADE DOS JOGOS.
Mulheres Tabuleiristas
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Não eram apenas “nerds” que podiam jogar, não
precisava saber todas as falas de Star Wars para se
divertir ao redor de uma mesa e, principalmente,
não precisava ser homem. Comecei a “catequizar”
e apresentar os jogos para todos os meus amigos
por um motivo extremamente egoísta, que era ter
um lugar seguro para jogar. Para a surpresa de 0
pessoas, eles começaram a amar esse novo hobby.
Amigos, conhecidos e familiares, incluindo muitas
mulheres e pessoas LGBTQIA+.
Assim surgiu a ideia de um espaço que não fosse
geek, onde apresentássemos os jogos como
ferramenta de diversão (e também de estímulo
cognitivo, mas essa é outra história) acessível para
todos. Por incrível que pareça, encerrar meu ciclo
com os jogos anos atrás foi o que me fez entrar, de
fato, no mundo dos jogos. Hoje, anos depois, temos
muitas mudanças tangíveis: a própria Liga;
mulheres ocupando mesas; projetos; produtos;
designers de jogos produzindo, criando. Enfim,
estamos em todos os lugares.
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Atuando com jogos quando ainda tinha esse
espaço, comecei a ter algumas exigências sobre
quem representaria a minha marca, visando o
pluralismo e o protagonismo feminino. E agora,
trabalhando no desenvolvimento de produto de
uma grande editora, posso olhar para quem pode
consumir e produzir esses jogos.
Encontrar tantas mulheres e projetos incríveis não
é apenas felicidade, é também um alívio. Agradeço
a todas que vieram antes de mim e às que estão
lado a lado.

Apaixonada por jogos e pós-graduada em
Neuroaprendizagem, Psicomotricidade e
Cognição, encontrou-se no universo da educação
através dos jogos. Atua no desenvolvimento
de produtos e na capacitação e formação de
profissionais da educação e da saúde na editora
Ludens Spirit. Ministra cursos e oficinas usando
os jogos como ferramenta educacional, de
socialização e estímulo cognitivo e emocional. Fala
de jogos no perfil Universo Lúdico BoardGame.
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A ARTE EM SUAS
DIVERSAS FORMAS:
DA MANUTENÇÃO DA VIDA

À CRIAÇÃO DE JOGOS
Conheça a história da artista e designer
Laila Terra
por Monique Garcez

Mulheres Tabuleiristas

Agosto 2022 | 13

JOGANDO JUNTAS

Os jogos fazem parte de nossa trajetória e muitas
vezes nem percebemos. No caso de Laila Terra, eles
sempre se fizeram presentes. Quando criança, já
produzia jogos, pintava e desenhava. Ações que
permanecem presentes em sua história. Hoje, ela se
divide entre as Artes Visuais e o Design de Jogos.
Um caminha lado a lado do outro, de modo a se
complementarem e a estimularem novas atuações
profissionais.
A Liga conheceu Laila
em meio ao Edital
Ligadas na Meeple, em
2021, no qual a designer
se inscreveu com o jogo
Agrofloresta — que,
inclusive, foi o
selecionado para ser
publicado pela editora.
De lá para cá, a autora
vem se destacando no
mundo dos jogos e
também da docência.
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CRIAÇÃO DE JOGOS
Após a infância, Laila só voltou a criar jogos na fase
adulta, mais especificamente quando se tornou mãe,
o que lhe despertou muitas sensações. “Quando meu
filho nasceu, eu realmente fiquei numa situação que
chamo de ostracismo, porque é um isolamento
político. Eu acho que é o que acontece com as mães
no mundo das Artes Visuais. É algo terrível. E aí eu
fiquei sem produzir. Fui totalmente excluída do
mundo das artes”, revelou. Para exemplificar melhor
sua situação, Laila recorreu à referência da artista
Mierle Ukeles, da década de 1960, que criou o
conceito de “arte de manutenção”. Assim como Laila,
Mierle, ao se tornar mãe, deparou-se com uma
situação inquietante e escreveu:
“Eu sou uma artista. Eu sou uma mulher. Eu sou uma
esposa. Eu sou uma mãe. (Ordem aleatória). Eu faço um
monte de lavagem, limpeza, cozinho, renovo, preservo,
etc. Também, até agora, separadamente, eu “faço” arte.
Agora, eu vou simplesmente fazer essas tarefas de
manutenção diárias e trazê-las à consciência, exibindo-as
como arte […] MEU TRABALHO SERÁ O TRABALHO. ”
(Mierle UKELES, 1969)*
*No original: “I am an artist. I am a woman. I am a wife. I am a mother. (Random order). I do a hell of a lot of
washing, cleaning, cooking, renewing, supporting, preserving, etc. Also, up to now separately I “do” Art. Now, I
will simply do these maintenance everyday things, and flush them up to consciousness, exhibit them, as Art. . .
. MY WORKING WILL BE THE WORK”. (tradução da autora, In: GARCIA, 2018, p. 98).
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Segundo Laila, ao proclamar a arte de manutenção,
Mierle relaciona o trabalho doméstico e das mulheres
com as expectativas da sociedade. “Todo esse
trabalho de manutenção da vida ela vai proclamar
que é arte. Ela mostra essa segregação que existe
no plano doméstico, que é o pior trabalho que existe
do feminino na área da casa, e indo para o plano da
cidade, do social. Mierle faz essa relação, dessa
manutenção da cidade. E aí esse trabalho feminino
se torna o trabalho dos mais excluídos e dos mais
pobres”, explicou Terra.
Na tentativa de entreter-se enquanto passava por
esse processo, Laila voltou a criar jogos, desta vez
para o filho. “Foi o retorno ao mundo dos jogos que
eu gostava quando era criança e adolescente.”,
contou. O primeiro jogo criado neste período foi um
de corrida, no qual havia pistas feitas com imãs.
“Depois disso, meu filho começou a se interessar por
robôs. E aí veio o BITS, um jogo sobre programação
que fiz quando ele tinha uns três anos. Foi legal
porque ele entendeu e jogou”, relembrou.
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BITS, inclusive, foi o jogo apresentado por Laila na
Área de Protótipos DOFF e Mulheres Tabuleiristas
2022. “O BITS é um tabuleiro como se fosse um grid
de computador. Você é um robô e seu objetivo é
programá-lo para coletar bits, para coletar energia.
É basicamente um jogo de resolução de problemas
por rodadas, de quebra-cabeça. Há os dados de
programação, que têm movimentos como os de
andar para frente, girar para direita e para a
esquerda. Tem o looping, em que você consegue
fazer programações bem complexas”, contou Terra.
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A ARTE DOS JOGOS
“Eu incluo a criação de jogo dentro do plano do
conhecimento artístico, dentro da estética.”
Foi assim que Laila começou a descrever a relação
que estabelece entre jogos e Artes Visuais. “A minha
formação acadêmica faz com que eu tenha um
pensamento de metodologia, de processo, do que
é conceito e do que é forma estética de um modo
mais específico. Então, quando eu penso no jogo,
eu acho que a ideia é criar um conceito, que não
quer dizer temática. Conceito é alguma coisa que
vai ser a regência daquele jogo, que pode ser
a forma, a estética, a temática. É essa regência
que vai construir a mecânica”, esclareceu.
Laila contou que as artes visuais têm historicamente
uma relação muito grande com os jogos e citou o
exemplo do modernista Marcel Duchamp, que abriu
mão de ser um artista para se tornar jogador de
xadrez. “O princípio de pensamento do Duchamp
é não só da ideia de lúdico, mas efetivamente de
criar regras, de brincar com algumas coisas.”
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DE SEU REPERTÓRIO
teórico e de sua curiosidade em estudar história e
mecânicas de jogos veio a vontade de Laila de se
aprofundar mais ainda nesta área. E, a partir disso
e do seu destaque ao participar do Edital Ligadas
na Meeple, surgiram convites para que a autora de
jogos atuasse em escolas estrangeiras instaladas no
Brasil. “Ano passado eu ministrei curso dentro da
graduação de jogos da Escola Britânica de Artes
Criativas (Ebac), e aí, por conta disso, fui chamada
para a escola francesa École Intuit Lab Brazil.”
A autora de jogos ainda não imagina o que o futuro
lhe reserva, tampouco tem noção se vai se dedicar
mais às Artes Visuais ou aos jogos em si. Mas de
uma coisa ela tem certeza: de que curte muito as
duas áreas. À princípio, ela segue com os ajustes
no jogo Agrofloresta e com seu mestrado, e segue
colhendo os frutos semeados em toda a sua
extensa trajetória profissional.
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Para você

com amor,
Liga Brasileira de
Mulheres Tabuleiristas

Edições anteriores

julho 2022

junho 2022

maio 2022

abril 2022

março 2022

fevereiro 2022

Confira aqui todas as edições publicadas.

Monique Garcez

Edição, texto e revisão

Jéssica Gubert
Revisão

Bacolou
Texto

Paula Valente
Diagramação

Júlia Varella
Texto

Natasha Higa

Ilustração de capa

Créditos
Ilustrações e imagens: Canva

Se liga com a gente :)

