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PARA UM NOVO
COMEÇO, UM FIMUM FIM
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“Você não sabe o quanto eu caminhei pra
chegar até aqui.” Aliás, você sabe. E não só sabe,
como também contribuiu para que as ações da
Liga ganhassem forma durante esses pouco mais
de dois anos de atuação. 

Esta edição da LigaNews marca um novo ponto
em nossa história. Um fechamento, na verdade.
Estamos encerrando um ciclo de muitas
conquistas, abraços, suporte nacional e
internacional e, sobretudo, muita sororidade.

EDITORIAL



NÃO ENTENDEU NADA?NÃO ENTENDEU NADA?
CALMA!CALMA!  
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Vamos direto ao ponto e arrancar o band-aid de
uma só vez: a Liga deixará de atuar. Nós sabemos,
é triste, mas é um passo necessário em respeito a
nós mesmas e ao nosso propósito principal, que é
apoiar iniciativas de mulheres no mundo de jogos
de tabuleiro.

Durante todo o tempo de existência da Liga,
objetivamos crescer de modo que pudéssemos
levar junto diversas iniciativas de mulheres
espalhadas pelo mundo. E crescemos tanto 
que decidimos nós mesmas termos asas para
continuar alçando voos cada vez mais altos 
e longos. Com isso queremos dizer que nós do
Conselho estamos encerrando o ciclo da Liga 
para que possamos seguir fazendo o que tanto
apoiamos, mas de maneira mais individual. Não
vamos deixar de nos apoiar e nem de fazer parte
da vida umas das outras, mas vamos dar forma a 
projetos, desejos e embriões que estavam alocados 
em nós e sem muito espaço para germinar.

EDITORIAL



NÃO DESANIME!NÃO DESANIME!
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A Liga sempre estará no coração e na
lembrança de cada uma de nós. Estaremos
sempre a um clique, ligação ou abraço de
distância. 

Para que você possa entender um pouco mais
sobre o que vai acontecer conosco e relembrar
momentos únicos que passamos juntas,
preparamos esta edição especial da LigaNews,
feita com muito carinho e afeto e com os
melhores desejos de que possamos continuar
trilhando os melhores caminhos.

EDITORIAL

Um abraço mega apertado,



Sabe quando você tem a sensação de viver mil
experiências em pouquíssimo tempo? Pois é, com
a Liga nos sentimos assim. Lançamos o coletivo em
julho de 2020 e, de lá para cá, estreamos um edital
de seleção de um jogo feito por mulher(es),
inauguramos uma oficina de testagem de jogos 
só para as tabuleiristas, fizemos entrevistas 
internacionais, participamos de uma infinidade de 
lives, entrevistas e eventos, gerenciamos a Área 
de Protótipos DOFF & Mulheres Tabuleiristas 2022,
produzimos e gravamos uma websérie sobre jogos
como linguagem cultural...

ISSO NÃO É
UM ADEUS

JOGANDO JUNTAS

por Monique Garcez
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CITEI ESSAS REALIZAÇÕES, MASCITEI ESSAS REALIZAÇÕES, MAS
OCORRERAM MUITAS OUTRAS!OCORRERAM MUITAS OUTRAS!  



O fato é que a Liga Brasileira de Mulheres
Tabuleiristas, enquanto ser vivo e plural, sempre foi
inquieta. Atingimos patamares inimagináveis para
uma sociedade permeada por uma cultura
machista e formada por bolhas que só valorizavam
desenvolvedores, criadores de conteúdo e lojistas
homens. Não estou aqui dizendo que não havia
mulheres jogando, produzindo jogos ou
trabalhando na área, mas sim destacando que não
havia tanta visibilidade quanto elas merecem. 

A Liga não iniciou sua luta sozinha. Antes de nós já
havia Lucy Raposo criando e gerenciando a Ludus
Luderia; Aline Costa produzindo conteúdo sobre
jogos para blog e seu canal Turno Extra no
YouTube; Bianca Melyna, Samanta Geraldini e
Sabrina do Valle desenvolvendo jogos; e tantas
outras que estavam no hobby e, às vezes, eram só
chamadas para eventos e ações voltados para o Dia
da Mulher. 

JOGANDO JUNTAS
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SOMOS MUITASSOMOS MUITAS
E ESTAMOS PORE ESTAMOS POR
TODA PARTE.TODA PARTE.

https://www.instagram.com/lucyraposo/
https://www.instagram.com/ludusluderia
https://www.instagram.com/mohanah/
https://www.youtube.com/channel/UCes6PKMHch9pHVh3yNt_QLQ
https://www.instagram.com/biancamel_etc/
http://instagram.com/samgeraldini/
https://www.instagram.com/sabrinadovalles/


A Liga, com seu desejo de explanar sua voz,
conseguiu atingir mulheres de todo o Brasil e
também as moradoras de outros países. Nosso
centro de referência nacional estimulou mais e mais
mulheres a produzirem seus próprios jogos e a
demonstrarem seus protótipos na maior convenção
de jogos da América Latina: o Diversão Offline.

Começamos a instigar as desenvolvedoras através
de oficinas de testagens de jogos unicamente
femininas, com o intuito de serem um espaço
seguro e confortável para todas as mulheres. 
A Oficina das Ligadas já cresceu gigante e assim
permanecerá.

JOGANDO JUNTAS
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O Edital Ligadas na Meeple foi um marco no
país. Até hoje nenhuma outra iniciativa lançou
um edital para selecionar e lançar um jogo
exclusivamente feito por mulher(es). Em breve,
o jogo com autoria de Laila Terra estará
disponível para comercialização e você vai
conhecer mais um título desenvolvido por uma
tabuleirista. 

https://www.instagram.com/terra.laila/


E o que foram nossas entrevistas internacionais com
Elizabeth Hargrave, Starla Fitch e Shei Santos?
Mulheres que, hoje, conseguem ser reconhecidas
profissionalmente falando, mas que já enfrentaram
os mesmos desafios que nós.

Inauguramos o Dia da Mulher Tabuleirista, o qual
suplicamos para que não seja esquecido. Que todos
os dias 31 de julho sejam celebrados por nós e por
diversas iniciativas como uma data de
reconhecimento pelo que já conquistamos e para
discutir o que ainda está por vir. 

Lançamos o Mural das Tabuleiristas na luderia
Bodogami, em São Paulo, que contém lambe-lambes
representativos e que também trazem, literalmente,
nossas carinhas estampadas. 

Nossa, aconteceram tantas outras coisas e nos
sentimos orgulhosas por todos os feitos — inclusive
pela manutenção desta revista, que durante 24
edições trouxe informações, entrevistas,
entretenimento e muito conteúdo produzido por
mulheres. Tudo para que você tivesse acesso a uma
leitura de qualidade sobre o que todas nós amamos:
o mundo de jogos de tabuleiro.

JOGANDO JUNTAS
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https://www.youtube.com/watch?v=1nd48PyxMlc
https://www.youtube.com/watch?v=_PcljVsEAUg
https://www.youtube.com/watch?v=_PcljVsEAUg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdT2tNvMf9vgT7qz-c4rst1XxsKGG4m9A


Você nos deu apoio incondicional para que a Liga
chegasse tão longe e, certamente, ela continuará
chegando, mas a partir das iniciativas de cada
uma de nós. 

Não deixe nossa chama morrer! Permaneça parte
da luta por um mundo mais igualitário e seguro
para todas nós! Que deixemos de sobreviver para
viver e expressar livremente tudo o que nos
inquietou ao longo de tantos anos.

Voe alto!

JOGANDO JUNTAS
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SAIBA QUE TODO ESAIBA QUE TODO E
CADA FEITO DESSESCADA FEITO DESSES
FOI POSSÍVEL GRAÇASFOI POSSÍVEL GRAÇAS
À NOSSA UNIÃO.À NOSSA UNIÃO.  
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O primeiro projeto da Liga em uma parceria
institucional é também aquele cujos
processos pedem um tempo mais extenso
até que seu ciclo se complete. E, ainda assim,
culminando na publicação de um jogo, esses
processos não têm exatamente um fim:
seguem alimentando as fantasias e
referências de quem joga, reconfigurando 
os espaços sociais e redefinindo suas formas
de ocupação. 

o Edital Ligadas na Meeple segue
consistentemente se mostrando um solo
fértil para os mais nutritivos frutos.

CULTIVO E COLHEITA

O LEGADO DO EDITAL
LIGADAS NA MEEPLE
por Bárbara Côrtes

AO LONGO DE TODAAO LONGO DE TODA
ESSA JORNADA,ESSA JORNADA,
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Primeiro edital de publicação de jogos
analógicos exclusivo para mulheres, o projeto
foi muito além da seleção competitiva:
começou com um ciclo de eventos gratuitos
de preparação e orientação, aberto a todas as
interessadas. Seguiu para uma construção de
relacionamento autora-editora em que cada
protótipo inscrito recebeu atenção total, com
relatórios de avaliação repletos de indicações
sobre como aprimorar o trabalho apresentado.
Teve ainda uma terceira etapa, em que todas
as inscritas tiveram um período para aplicar
melhorias a partir dos pontos colocados pelos
relatórios, e então a oportunidade de
apresentar o próprio pitch de negócios a uma
banca composta por integrantes da Liga e da
Meeple BR. Na ocasião, cada participante teve
a chance de responder perguntas da banca 
e receber um retorno direto a respeito de seu
protótipo. Só então houve uma eliminatória,
definindo três finalistas, que receberam
mentoria e testes assistidos em colaboração
mútua entre elas, até chegar o momento 
de anunciarmos o jogo selecionado para 
publicação: Agrofloresta, inscrito por Laila Terra.

CULTIVO E COLHEITA



certamente já chegou a ver alguma matéria
sobre Laila, Agrofloresta e o Edital. A obra se
desdobrou em processos intensos e está
agora em fase de finalização para o esperado
lançamento. Nesse percurso, passou a ter
um nome-verbo: Cultive. 

Confesso que não gostei da notícia de pronto: 
“Agrofloresta” era tão forte, tão significativo!
Hoje, passo a (a)colhê-lo: “Cultive” pode ser
um poético convite. 
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CULTIVO E COLHEITA

SE VOCÊ JÁ ESTÁSE VOCÊ JÁ ESTÁ
LIGADA COM A GENTELIGADA COM A GENTE
HÁ ALGUM TEMPO,HÁ ALGUM TEMPO,

Como sugere o nome, é o que
desejamos que se torne o jogo-fruto do 
Edital Ligadas na Meeple. Um cultivar
perene de tudo o que simboliza.



Desde o lançamento do Edital, os frutos são
muitos. E, para você saborear essa conquista
— que é de todas as mulheres tabuleiristas do
mundo —, trazemos alguns doces exemplos:

Além de Laila, outras mulheres foram 
contratadas pela editora para compor a equipe 
de desenvolvimento e produção do jogo
Cultive, aumentando a proporção feminina
do quadro de contratações da editora. 

Julia Varella, finalista do Edital com o protótipo
“Ourives”, seguiu desenvolvendo-o e ficou cada
vez mais proeminente no mundo dos jogos:
entrou para a nossa equipe, mudou-se para a
Europa e lá fez entrevistas fantásticas, como 
a que saiu aqui na edição de Agosto, com Shei
Santos, coautora do The Red Cathedral.
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CULTIVO E COLHEITA

FRUTOS PARA ALÉM
DE UM JARDIM



Karen Sevla fez um vídeo contando seu
processo de aproximação com a Liga e criação
de seu protótipo “Tem Kafé?”, experiência que
descreve como inédita e reveladora.

Led Lima foi mais uma engajada participante
do Edital que seguiu cada vez mais presente
nos espaços da comunidade tabuleirista. Com
seu protótipo “Ronron Run’s”, ela foi uma das
selecionadas para apresentar seu jogo na Área
de Protótipos DOFF & Mulheres Tabuleiristas
2022. Envolveu-se cada vez mais com a
organização da Oficina das Ligadas e também
compôs a nossa equipe.

Mulheres Tabuleiristas Dezembro 2022 | 16

CULTIVO E COLHEITA

A publicação de Cultive está prevista
para março de 2023 e promete ocupar
as mesas de todo o Brasil, inspirando a
população e provando que a colheita
faz valer todo o exercício do plantio.

https://www.youtube.com/watch?v=3FUdsL_27OA


por Monique Garcez e Nanda Sales
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OFICINA DAS LIGADAS

A Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas
encerra seu ciclo. A Oficina das Ligadas (OL) não.
É com muita alegria que damos esta notícia, pois
a Oficina é um dos nossos legados e representa
uns dos maiores propósitos da Liga: o apoio e o
impulsionamento de mulheres. 

ligadasligadasOFICINA DAS

Calma, nem tudo está “perdido”
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OFICINA DAS LIGADAS

O grupo de voluntárias que nos ajudava com a
iniciativa, vulgo Cynthia Dias e Tânia Zaverucha 😃,
aceitou o desafio de gerenciar, de forma
independente, o espaço de testagem de jogos de
mulheres. Além dessas duas maravilhosas
tabuleiristas, Led Lima se une ao time. Juntas, as
três não só manterão a OL viva e ativa, como vão
movimentar as redes sociais da Liga, que, a partir 
do próximo ano, passam a ser administradas pela
Oficina e a levarem seu nome.

Sabemos que a novidade é grande e que é, ao
mesmo tempo, um acalento para todas nós da 
Liga, que veremos um de nossos projetos ganhando
independência e seguindo seu rumo, a fim de
estimular cada vez mais mulheres a desenvolverem
e a testarem jogos de tabuleiro modernos.

Queremos aproveitar este espaço para agradecer
a estas três mulheres incríveis que abraçaram a
nossa proposta e que vão continuar perpetuando
a palavra do desenvolvimento de jogos. Sabemos
que ter um espaço exclusivo para as tabuleiristas
testarem jogos é de fundamental importância
para que tenham segurança, conforto e liberdade
de fazer o que desejam.
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OFICINA DAS LIGADAS

Contamos com você para continuar apoiando a
iniciativa, seja participando, acompanhando os
trabalhos pelas redes sociais e/ou a divulgando. 

Ajude a fortalecer a Oficina das Ligadas para que
continue crescendo e rendendo ótimos frutos, como 
o jogo Ron Ron Run’s, por exemplo, de autoria de Led,
que foi testado na Área de Protótipos DOFF &
Mulheres Tabuleiristas 2022, e o Semeando o Cuidado,
jogo desenvolvido por mulheres como Cynthia a fim
de levar educação sobre plantas medicinais. 

A Oficina das Ligadas acontece todas às segundas,
às 20h. A testagem de jogos é online, feita pelo
Tabletopia, de modo que mulheres de todo o Brasil
e, quiçá, do mundo, possam participar. O bate-papo,
em tempo real, ocorre pelo Discord da iniciativa. 
E também existe um grupo de WhatsApp onde é
possível conversar com todas as participantes 
e entusiastas do projeto.

É emocionante ver que seguiremos ligadas de 
um jeito ou de outro, através de um movimento tão
importante no universo de jogos de tabuleiro. É um
bastão sendo passado com muito orgulho e amor.
Vida longa à Oficina!



CULTURA EM JOGO

Mulheres Tabuleiristas Dezembro 2022 | 20

Floresceu! O Cultura em Jogo foi lançado no dia 07
de dezembro, em uma celebração linda que ocorreu
no Instituto Goethe, em São Paulo.

Reunimos pessoas queridas para contemplar os 
10 episódios que relacionam os jogos de tabuleiro
modernos como uma linguagem cultural, assim
como o cinema, o teatro e a literatura.

Os episódios foram exibidos em sequência e,
enquanto isso, os jogos utilizados nas gravações
estavam à disposição para jogatinas na parte externa
do instituto. A monitoria ficou por conta dos nossos
parceiros JogaMana e BGZO.

por Monique Garcez

A websérie já está no ar!



CULTURA EM JOGO

Toda a websérie está
disponível em sua
totalidade através do
canal Cultura em Jogo,
no YouTube. Se você
ainda não assistiu aos
episódios, aproveite a
oportunidade.

O Cultura em Jogo é
uma realização da Liga
Brasileira de Mulheres
Tabuleiristas, com
apoio de diversas
pessoas e iniciativas. 
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Concepção: Bárbara Côrtes
Apresentação: Bárbara Côrtes, Fernanda
Sales e Monique Garcez
Pesquisa e roteiro: Bárbara Côrtes, 
Julia Varella e Lara Bessa
Identidade visual: Paula Valente
Gravação e edição: FAAP
Direção geral, edição e finalização:
Rodrigo Palma
Coordenação técnica: Renato Maia

Conheça quem está por trás desse projeto:

https://youtube.com/playlist?list=PL4-FNZmFE2MBgSUxEZavKhwNJnbUdUwPE


Você viu, tabuleirista, e fez parte disso: crescemos.
A Liga já não cabe mais em uma mesa só.
Transborda o espaço de um jardim e se confunde
com o mundo - um mundo que, também por seu
efeito, conta agora com seus frutos na composição
da realidade, uma realidade mais saborosa para
todas as mulheres. 

Na floresta que resulta de nosso cultivo, o solo faz
brotar toda semente, com vigor. E então o futuro
segue pelo que fizerem dele as novas gerações
desse legado. 

por Bárbara Côrtes 

PARA ONDE VAMOS

AGORA COM A LIGA
E SUAS INTEGRANTES

O QUE ACONTECE
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Se a Liga então já não existirá sob a demarcação de
um mesmo nome, símbolo e estrutura, há de dentro
dela uma outra realização que está justamente nesse
momento: a Oficina das Ligadas, que um dia brotou
no interior da Liga, cresceu e virou uma árvore
estrondosa. Com seus próprios ramos e rumos, ela
está na fase de pôr sua copa no sol, acolher e nutrir
todas aquelas que com ela vêm crescendo.

Foi dessa constatação que entendemos que 
alguns terrenos preparados por todas nós 
têm agora a importante missão de alimentar 
essa iniciativa. 

Assim, é para a Oficina das Ligadas que 
passamos o bastão para seguir com nossas 
redes, cuidando da nossa Memória e de todo 
o Arquivo de acesso público da Liga: entrevistas 
já publicadas no YouTube; posts; e, é claro, a missão
de construir um espaço acolhedor de mulheres 
para mulheres, cultivando o protagonismo no 
mundo dos jogos.

PARA ONDE VAMOS
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Quanto a nós, integrantes, todas e cada uma,
pode estar certa: seguiremos ligadas. E você? Será
a mais bem-vinda presença nos novos capítulos
dessa jornada! 

Nas próximas páginas, você verá como pode
acompanhar pessoalmente, mas também
profissionalmente todas nós. Algumas traremos
pra cá nossos “embriões”: ações que realizamos
junto à linguagem do jogo e que estão prontas 
a construir ainda mais espaços de protagonismo
por aí, pelas mãos de cada mulher que as realiza.

pois vivem em todas que conhecem sua História,
bem como naquelas que, sem conhecê-la,
também se beneficiam de seu legado.

Sabemos que o futuro será reflexo 
disso, e mal podemos esperar para 
partilhá-lo com você.

PARA ONDE VAMOS
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OS FEITOS DA LIGAOS FEITOS DA LIGA
SÃO INAPAGÁVEIS,SÃO INAPAGÁVEIS,  



JOGADAS

EMBRIÕES

A Liga cresceu até não caber mais em uma
mesa só.

De 2020 para cá, vimos muitas transformações
positivas no mundo dos jogos modernos,
especialmente no Brasil. Sabemos o quanto isso
é fruto do trabalho de mulheres que vieram
antes de nós e seguirá com aquelas que ainda
virão. Sabemos também o quanto a Liga é parte
dessa História e fez a diferença nesse tempo,
graças as muitas tabuleiristas que compuseram
o coletivo e suas parcerias.

QUE INSPIRAM
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EMBRIÕES

Todas e cada uma dessas mulheres tem a sua própria
trajetória, seus talentos e, muitas vezes, também suas
próprias ações e iniciativas no universo dos jogos.
Acreditamos que é hora de você conhecê-las ou
relembrá-las para poder seguir, se assim desejar,
acompanhando as propostas e realizações 
ligadas a nós - no plural e no singular. 
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Bárbara Côrtes (@seumovimento)
Alô, Tabuleirista! Talvez você tenha me conhecido 
por aqui como “Bacolou”, mas pode me chamar como
preferir. Em outras ocasiões, pude compartilhar um
pouco de minha história com a Liga, que passa também
pela co-organização da JogaMana, coletivos que integrei
com muito orgulho. Hoje, vim te contar o que mais ando
aprontando. Minha área de formação é a Antropologia
Urbana, campo no qual sou pesquisadora. Minha prática
profissional tem sido inventar modos de realizar aquilo
de que sinto falta no mundo para promover autonomia
e pensamento crítico. Falo um pouco sobre isso nesse
vídeo aqui. São projetos para que a população possa se
apropriar de linguagens como os jogos modernos, a
movimentação corporal e os estudos teóricos. Para isso,
estou começando uma produtora cultural, que você
poderá acompanhar em breve. Até lá, me encontre no
Instagram @seumovimento para seguirmos ligadas! ;) 

https://www.instagram.com/seumovimento/
https://www.youtube.com/watch?v=1yiqBOE6Sv0&t=311s
https://www.instagram.com/seumovimento/


EMBRIÕES

Júlia Malta (@julia_malta / @villagemeeplebg)
Sou a Julia, @julia_malta no Instagram e co-fundadora
da @villagemeeplebg. Meu primeiro contato com a Liga
Brasileira de Mulheres Tabuleiristas veio por meio da
Oficina das Ligadas e do Edital Ligadas na Meeple.
Sempre tive ideias para fazer jogos, mas o primeiro só
saiu do papel graças ao empurrãozinho de todo esse
pessoal, em especial a @led.lima_bgdesign. Logo depois
eu me tornei voluntária. Entrevistei autoras 
de jogos como a Sheila Santos e fiz parte da 
roteirização, pesquisa e divulgação do 
projeto Cultura em Jogo. 

                  Monique Garcez (@monique.garcez)
                   Sou comunicóloga por formação e amante de     
                   jogos de tabuleiro. Uno essas duas paixões em     
              trabalhos voltados para a produção de conteúdo,
revisão e elaboração de manuais, além de coordenação
de áreas/atividades correlatas. Integrei a organização 
do @bgdasminas, grupo de mulheres de Sergipe 
que produz eventos e conteúdos sobre boardgames
voltados para o público feminino, e, por boa parte da
existência da Liga, atuei como Líder de Conteúdo. 
Agora estou planejando meus próximos movimentos 
no mundo dos jogos. As novidades vocês podem
conferir em meu perfil no Instagram.
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https://www.instagram.com/julia_malta/
https://www.instagram.com/villagemeeplebg/
https://www.instagram.com/monique.garcez/?hl=en
https://www.instagram.com/monique.garcez/?hl=en


EMBRIÕES

Nanda Sales (@florsolta)
Oiê! Sou a Nanda, líder da Frente de Eventos 
da Liga e co-organizadora da JogaMana - um 
grupo lindíssimo de mulheres que se encontram 
em Sampa, todo primeiro sábado do mês, para jogar. 
Se você chegou aqui recentemente, talvez ainda não
tenhamos nos conhecido porque desde setembro de
2021 eu abri uma empresa no segmento de moda e
minha vida ficou uma absoluta emoção. A Flor Solta
(nome da minha marca) chegou como um grande
florescimento para mim e tem se proposto a ser
também para quem a veste. Apesar de ser algo fora do
mundo dos jogos, tenho um segredinho para contar: 
eu sonho em fazer uma coleção inspirada no mundo
dos jogos de tabuleiro. Se quiser me acompanhar, será
um prazer te ter nessa jornada emocionante de
empreender, florescer e simplesmente ser.
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SOMOS O QUE FAZEMOS

por Bárbara Côrtes

A SEGUIRMOS
EM MOVIMENTO

UM CONVITE
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Vi pixada essa provocação na ocupação Ouvidor 63,
no centro de São Paulo, uns quase cinco anos atrás:
“Somos o que fazemos para mudar o que fomos”.
Marcas da cidade que peguei para mim. Clichê?

Olha, é verdade, todo mundo já ouviu falar que a vida
é um processo contínuo, que “é para frente que se
anda” e coisa e tal. 

Junto com isso, todo mundo também passa maus
bocados, tem medo da perda, sofre apegos, comete
atropelos e certamente cultiva uma imensa vontade
de uma vida fértil, frutífera. O que alfineta é a ponta: 
o que fazemos com isso? 



SOMOS O QUE FAZEMOS

Mulheres Tabuleiristas Dezembro 2022 | 30

O mais comum, penso eu, é o bom e velho “segue-o-
fluxo”. Não aquele da paz de confiar no destino, mas
aquele do medo ou da preguiça de perguntar “hoje,
de novo, vou por aí?”. Parece-nos óbvio manter as
coisas como as conhecemos, porque assim elas
parecem mais seguras. Mas quão revolucionário
pode ser notar que o movimento não é só uma
condição de inércia, através da qual a vida calha 
de “acontecer”? E se entendermos, ao contrário, o
movimento como a definição própria da agência:
construir, reformar, transmutar e, afinal, movimentar,
são verbos de ação - para sujeitos ativos. 

Isso tudo é só para dizer: é nossa responsabilidade
revisar e repensar recorrentemente o estado das
coisas e o que fazemos com isso - mesmo quando 
a escolha for não fazer nada. Que seja uma escolha,
pois! Eu só sei que vejo um ato de amor e coragem
no tratar de escolhas com liberdade, crítica e desejo,
acolhendo a pluralidade característica de qualquer
conjunto de indivíduos pensantes.

Nesses últimos meses, vivenciei bem tudo isso aí. Não
sei se preciso me explicar tão longamente sobre o que
esse devaneio tem a ver com a Liga e nossos futuros.



SOMOS O QUE FAZEMOS
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Por estarmos sempre em movimento, pudemos
sentir o desafio que é crescer. Somos conjunto, mas
percebemos uma fértil variedade de possibilidades
para nós, cada qual muito engajada em trabalhos
que são todos da maior importância. Integrantes 
da Liga, em todas as frentes, vêm promovendo
realizações fantásticas - as quais chegamos a notar
que conhecíamos menos do que gostaríamos,
tamanha a expansão de todas para tantos lados. 
É emocionante. É difícil. É o que queremos que seja! 
E faremos, disso, o melhor.

Compor uma coletividade feita por mulheres é saber
que os desafios não se resolvem com negligência,
mas com maturação. A coragem para assumir a
escolha pelo processo, o movimento, a construção
de um consenso feito na pluralidade não foi
milagrosa, fácil nem veloz. Gestamos por meses 
um processo sensível. E eu não poderia estar mais
orgulhosa do que disso tudo nasceu. Por isso, este
relato é antes um convite à mesma bravura: que
siga. Com todas e cada uma de nós, o que é dizer:
com você, leitora. Superados os limites da Liga, que
cumpriu brilhantemente seu papel, ligadas
seguiremos. Será desse futuro não menos
do que dele fizermos.



MONIQUE
A Liga sempre foi uma parte importante de minha
vida. Desde que comecei a atuar na iniciativa,
vivenciei muitas experiências inesquecíveis e
conheci mulheres absurdamente incríveis que
impactaram e seguem impactando minha
trajetória. Sou extremamente grata por todo o
acolhimento, ao ser convidada a participar da Liga
enquanto membra do Conselho, e por cada
aprendizado. Sentirei falta de todos os projetos,
atuações e eventos, mas fiquem certas de que não
pararei por aqui. Continuarei à disposição de todas,
acompanhando as iniciativas e vendo de camarote
cada vitória conquistada. Obrigada por esses lindos
anos compartilhados juntas!

DO CONSELHO 
Não poderíamos finalizar esta edição sem antes
deixarmos uma mensagem especial de cada uma.
Siga o fio e emocione-se junto com a gente. 

MENSAGEM ESPECIAL

ESPECIAL
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ESPECIAL
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BACOLOU
Se o tema da Liga é o protagonismo de mulheres,
seus mecanismos centrais são o apoio mútuo, a
autonomia crítica e a escuta. Nesse design, não
faltaram testes e muito desenvolvimento a muitas
mãos. E que resultado! Tenho orgulho de ter sido
uma faísca em cada etapa dessa construção e ainda
mais por ver como ela transformou tanta coisa nos
dois anos e meio em que esteve à mesa. Sou grata a
cada mulher que compôs esse processo, grata por
tudo o que compartilhamos e por tudo o que sei
que hoje é possível a mim e a cada uma de nós,
graças ao trabalho coletivo que fizemos. Sigo
afirmando incondicional apoio ao protagonismo das
mulheres na História da linguagem Jogo - e além.
Contem comigo no que eu puder colaborar. 
E muito, muito obrigada por tudo!



ESPECIAL
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NANDA
"Descubra quem se é e seja de propósito".Por
alguma razão, essa frase da Dolly Pardon me veio à
mente quando parei aqui para me despedir. Fiquei
um pouco surpresa. O que ser pode ter a ver com ir?
Talvez tudo. Para ir acredito que é preciso saber para
onde. Não necessariamente um onde definido e
específico, mas um onde intencional. O meu onde
sempre foi viver com propósito e, para isso, escolhas
difíceis aparecem a cada curva. A Liga foi desde o
dia zero um campo, ou melhor, um tabuleiro amplo
e cheio de infinitas possibilidades. Fui descobrindo-
me mais e mais e permitindo-me realizar coisas que
muito me inspiram e orgulham-me até hoje, como a
Oficina das Ligadas (que criei junto com a Cynthia).
A Liga foi um impulsionador de mulheres. E faz todo
o sentido que ela tenha, de sua maneira, me
impulsionado a seguir também meu próprio
caminho, com ainda mais propósito, ainda mais
presença e ainda mais eu. E isso não tem preço.
Serei eternamente grata por tudo o que vivi aqui!
Cada risada, cada choro, cada dúvida e celebração. 
E por, principalmente, ter vivido com vocês! 
Foi uma bela partida. 



com amor,
Liga Brasileira de

Mulheres Tabuleiristas

Para você
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Se liga com a gente :)
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