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O jogo Lutas e Conquistas aparece dentro do contexto cada vez mais em voga atualmente: o discurso feminista, 
igualdade de gênero e representatividade nas várias áreas do conhecimento e cultura. Com uma proposta de 
interatividade e acessibilidade, a desenvolvedora do material apresenta figuras femininas importantes para a 
história da conquista de direitos das mulheres. 

Introdução por Débora Araújo 



A obra 

O jogo consiste em um tabuleiro digital simples em que o 
jogador joga os dados e avança o número de casas 
determinado. Cada casa é um hiperlink e ao clicá-lo, o jogador 
tem acesso a uma pequena biografia de uma mulher que de 
alguma forma contribuiu para as conquistas femininas ao 
longo dos séculos. Algumas das casas também fazem alusão à 
direitos conquistados (como o voto, a Lei Maria da Penha) e o 
tabuleiro é dividido por épocas, que marcam a evolução dos 
direitos da mulher. Se o participante não cair em casas que 
representam um retrocesso para as lutas femininas e avançar 
ao longo das décadas até as conquistas mais recentes, vence o 
jogo. 



 

 

  



A autora 

Sônia Cabral é filósofa, pesquisadora e autora. Os focos de sua obra são a literatura infanto-juvenil e temas 
relacionados à interpretação das personagens femininas na literatura. Além do jogo educativo ela é autora dos e-
books Bate-papo com Elizabeth Bishop, Papel e tinta: instrumentos de emancipação feminina, O Blog da Bel e Muitas histórias 
pra contar. Todos os livros são baseados em pesquisas sobre gênero. 

 

 

 

 

 

  



Sobre o jogo 

Em 2000, quando começamos a produzir jogos educacionais, utilizávamos os CD-ROM como dispositivos de 
armazenamento. A mudança para o suporte digital, trouxe consigo as necessidades de se adaptar à nova linguagem e às 
exigências do mercado. Nesse período, passei a frequentar um grupo de estudo e pesquisa sobre gênero e tecnologia e 
acabei realizando uma pesquisa sobre a história das mulheres no Brasil, ficando fascinada pelo tema. Percebi que era 
necessário ampliarmos a circulação desses conhecimentos e possibilitar que os estudos sobre as mulheres ultrapassem o 
mundo acadêmico e fossem disponibilizados para um público mais jovem. 

Incorporar pressupostos de gênero ao processo de construção de um jogo exige um compromisso com a pluralidade, com 
a linguagem inclusiva, e com utilização de imagens não sexistas e estereotipadas. Nesse sentido, produzimos o jogo de 
tabuleiro lúdico-pedagógico Lutas e conquistas: 

Texto de Sonia Beatriz Leite Ferreira Cabral para as Blogueiras Feministas. 

Lutas e conquistas foi lançado em 2015 e está disponível no Google Play e na Apple Store pelo preço de R$5,00. 

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MagicTimeStudio.LutasEConquistas&hl=pt_BR 

Apple Store: https://itunes.apple.com/pt/app/lutas-conquistas/id1054665907?mt=8 
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