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as regras do jogo
otrório é um jogo de contar histórias de forma coletiva e de imaginar 
lugares. Inicia-se a partida sorteando uma carta que contém um tema, 
cinco peças iniciais, um objetivo da rodada e uma consequência. As 
peças iniciais devem ser então distribuídas aleatoriamente pelo tabuleiro, 
normalmente lançadas sobre ele, como se faz com dados comuns de 
seis lados. A partir do tema, cada jogador faz uma pergunta ao próximo 
participante sobre o território a ser inventado. A única regra aqui, que 
se mantém ao longo de todo o jogo, é que as afi rmações não podem 
confl itar com o que já foi estabelecido pelos outros participantes. 
Dependendo da resposta, o jogador ganha um dos quatro tipos de 
peça preta: sujeito, recurso, barreira ou conexão. Essa dinâmica se 
mantém até que todos os jogadores tenham estabelecido algo sobre 
a história e recebido a sua peça. Em seguida, cada participanterecebe 
um par de peças brancas, denominada acontecimento.

O primeiro jogador posiciona então uma peça, seguindo regras 
específi cas determinadas pelo conjunto de participantes na rodada 
anterior, e conta uma pequena história sobre sua peçae a relação dela 
com as outras peças vizinhas. Os outros jogadores podem intervir, 
adicionando suas próprias peças pretas ou as de acontecimento 
e iniciando suas falas com as conjunções e (adicionando fatos) ou 
mas (opondo outras informações). Nenhum jogador pode negar 
o que foi dito. A esse conjunto de ações damos o nome de turno. 
Terminado o turno do primeiro jogador, passe-se ao do próximo, que 
posiciona sua peça, elabora sua história e permite aos outros jogadores 
acrescentarem ou contemporizá-la com suas próprias peças. Ao fi m 
do conjunto de turnos, os jogadores checam se o objetivo defi nido na 
carta foi alcançado. Caso contrário, aplicam a consequência estipulada. 
Resolvem então todas as peças de acontecimento, defi nindo em 
consenso os seus resultados no tabuleiro, removendo, deslocando 
ou adicionando peças pretas. Ao fi m dessa fase, todas as peças 
acontecimento voltam às mãos dos jogadores, uma nova carta de 
objetivo e consequência é sorteada e começa uma nova rodada.

Ao fi m de quatro rodadas, os jogadores conversam sobre a história 
daquele território elaborada até aquele momento, relembram os fatos 
que ocorreram e, novamente em conjunto, selecionam cinco peças 
pretas que estiverem em jogo,bem como suas histórias, como síntese 
da partida. As narrativas das peças não selecionadas devem ser retiradas 
uma a uma e o seu desfecho narrado pelos jogadores. As peças sínteses, 
com histórias em aberto, podem ser utilizadas para iniciar um novo jogo, 
como um gancho, substituindo as peças iniciais prevista nas cartas.

uma paisagem de signos 
Cada peça de Otrório foi defi nida como um elemento do território, 
que ao ser posicionada no tabuleiro estabelece relações com as outras 
peças. Limitadas a um vocabulário abstrato, as peças se comportam 
como signos, com seus signifi cados internos estabelecidos pelas regras 
criadas para cada jogada, mediando, portanto, as ações dos jogadores. 
Seu desenho geométrico foi pensado de maneira que fossem facilmente 
distinguidas. Ao colocá-las em jogo, os participantes devem contar 
uma história sobre o que é aquela peça e como ela se relaciona com 
as outras, estabelecendo um signifi cado particular a cada uma. Sempre 
que alguém faz uma jogada, precisa ler o estado atual do território 
e projetar um desdobramento possível. Cada jogada, porém, não é 
autônoma: cada peça-narrada colocada no tabuleiro-território por um 
jogador permite que todos os outros possam se manifestar, adicionando 
outra peça, acrescentando informações àquela narrativa em curso. 

Não se pode suprimir peças;logo, nenhum jogador pode negar a 
história contada. As intervenções dos outros jogadores são feitas 
adicionando detalhes à peça colocada ou opondo algum detalhe 
não enunciado por sua narrativa original. As histórias adicionais 
devem começar com “e” (adição) ou “mas” (oposição),  nunca 
negando a narrativa anterior. Esta regra estrutural impõe um conceito 
fundamental associado ao conceito de dialogismo em Bakhtin (brait, 
2014). O jogo permite a práxis dos embates inerentes à construção 
do território, que podem ser aqui sintetizados pela participação 
dos envolvidos em um processo de transformação do espaço. Esta 
participação é consciente e depende de relações entre as partes, na 
medida em que cada jogador é livre e responsável por sua narrativa.

Otrório, o jogo, é formado por cinco tipos de peças, que se dividem 
em um conjunto de cor preta (Sujeitos, Recursos, Barreiras e Conexões 
– os “o que”) e outro de cor branca, denominado” Acontecimentos” 
– o “como”. Dentro do jogo as peças possuem funções ambivalentes, 
ora mediando a composição da paisagem de signos, ora servindo 
como interface narrativa. Estas defi nições foram pensadasa partir das 
colocações de Milton Santos sobre os sistemas de objetos e de ações: 

O espaço seria o conjunto dessas duas coisas. Isso 
daria uma visão de território, de paisagem, de lugar, e 
acrescentaria à visão dos outros cientistas sociais uma visão 
de materialidade que não constitui apenas um teatro da 
ação, mas é condição para a ação. (santos, 2013, p.89)

Analisados como um sistema de objetos, as peças “Sujeitos” ocupam 
espaços do tabuleiro desconectados de outras peças, fundando 
diferentes núcleos; as peças “Recursos” permitem que um núcleo 
continue existindo; as “Barreiras” interrompem relações entre as outras 
peças; as “Conexões” permitem trocas entre núcleos distantes; e as 
peças brancas, “Acontecimentos”,permitem a obtenção de novas peças 
de qualquer tipo. Dessa perspectiva, as peças organizam o espaço 
e permitem, ou não, determinadas confi gurações do tabuleiro. 

De outra perspectiva, as peças são também sistemas de ações, 
já que é por meio delas que a história se desenvolve. Assim, 
“Sujeitos” são os pontos de vista que subjetivam o território; 
“Recursos” são histórias armazenadas em determinados pontos 
do tabuleiro; “Barreiras” são bifurcações no fl uxo narrativo; 
“Conexões” são as convergências entre histórias apartadas; e os 
“Acontecimentos” são confl itos escalonados durante a rodada.

Sistemas de objetos e sistemas de ações interagem. De um lado, os 
sistemas de objetos condicionam a forma como se dão as ações e, 
de outro lado, o sistema de ações leva à criação de objetos novos 
ou se realiza sobre objetos preexistentes. É assim que o espaço 
encontra a sua dinâmica e se transforma. (santos, 2017, p.39)

As partidas de Otrório começam com o sorteio de uma carta, 
que apresenta aos participantes as variáveis para aquela partida: 
um tema, um conjunto de cinco peças iniciais e uma condição a 
ser alcançada ao fi m da rodada. O tema da partida é um conceito 
aberto a ser preenchido pelos jogadores. A construção do território 
começa durante a preparação do jogo, fazendo com que os 
jogadores se apropriem do espaço imaginado de forma coletiva.
Com algumas palavras em mente, cada um dos participantes deve 
fazer uma pergunta sobre o território imaginário ao próximo jogador. 
Tendo sua pergunta respondida, o jogador presenteia o autor da 
resposta com uma das peças pretas, que agora deve recomeçar este 
ciclo, fazendo outra pergunta ao próximo jogador, até que todos 
tenham passado pelos dois processos: pergunta e resposta. 

As peças iniciais apresentadas pela carta formam uma primeira geografi a  
do território imaginário. Cada carta possui também uma condição, 
um objetivo, que deve ser atingido pelos jogadores em conjunto. Caso 
este não seja cumprido até o fi nal da rodada, a carta inicial também 
apresenta uma consequência para o jogo dali em diante, transformando 
o território de jogo e implicando diretamente na história coletiva. 
Não alcançar um objetivo, porém, não impede o andamento da 
partida e, em alguns casos, pode levar a narrativa para caminhos mais 
interessantes e inesperados. Assim este mecanismo desvincula a noção 
de sucesso e fracasso presente na maioria dos jogos de tabuleiro.

Como mencionado anteriormente, o deslocamento da interação 
estritamente fi nanceiro-econômica no território para uma narrativa 
compartilhada mediada por regras trouxe mudanças signifi cativas para 
a experiência do jogo. Enquanto as peças sujeito, recurso, barreira e 
conexão permitem aos jogadores adicionarem histórias diretamente 
ao tabuleiro-território– ainda que moderadas pela adição ou correção 
dos outros participantes pela mecânica de e ou mas –, as peças 
acontecimento operam como uma economia narrativa, permitindo 
aos jogadores adquirir novas peças e, principalmente, criando confl itos 
na história compartilhada. Ao posicionar uma peça acontecimento o 
jogador apresenta uma nova situação, permitindo que outros jogadores 
empilhem nesta uma outra peça, escalando a urgência do evento, e 
mais outra, levandoaquele arco dramáticoa um clímax. Essas pilhas de 
acontecimentos vão se somando no território e, ao fi m da rodada, após 
todos os jogadores terem feito sua adição à história, esses confl itos 
devem ser resolvidos. A resolução permite aos jogadores adicionar 
ou remover peças e reposicionar elementos do território, desde que 
os resultados destas ações sejam aceitas pelo restante do grupo.

O último turno do jogo é o momento de avaliar o tabuleiro-território.
Os jogadores sintetizam juntos a partida, selecionando cinco 
peças que consideram fundamentais para a história. Essas peças, 
mantendo seus signifi cantes, são ao mesmo tempo o resumo daquela 
experiência do jogo e a possibilidade de iniciar uma nova partida 
e de trilhar novos caminhos a partir das experiências da história 
passada. Retomando o conceito de jogo de Salen e Zimmerman, 
nota-se que, segundo os autores, o confl ito artifi cial deve implicar:

[...] um objetivo ou resultado quantifi cável. Ao fi nal de um jogo, um 
jogador venceu, perdeu, ou recebeu algum tipo de pontuação. Um 
resultado quantifi cável é o que normalmente distingue um jogo das 
atividades lúdicas menos formais. (salen; zimmerman, 2012, p.96)

Otrório possui objetivos quantifi cáveis na lógica binária das condições 
das cartas, cujo cumprimento ou não produz alterações no território 
do jogo. Ao mesmo tempo, o resultado fi nal é subjetivo, com a 
defi nição do sucesso ou fracasso da história medida pela satisfação 
compartilhada pelos jogadores. Assim como o desenho do território 
real, o jogo termina sintetizando eventos, características do lugar e 
dos agentes, demandas e suas disputas acordadas, permitindo a ponte 
entre o estado suspenso da imaginação e a vivência do mundo real.

otrório: um jogo de 
contar histórias e 
imaginar lugares

antes do fi m 
Otrório não foi pensado como um jogo educativo. Durante a sua elaboração, o princípio norteador 
do projeto foi uma frase atribuída a Walt Disney: “Prefi ro entreter e esperar que as pessoas aprendam 
algo, que educar as pessoas e esperar que elas se divirtam”. Ainda que não seja oobjetivo do jogo, assim 
como Disney, entende-se que todo entretenimento é fruto de uma ideologia, um posicionamento 
político. As histórias narradas coletivamente em Otrório não tem uma moral defi nida pelas regras, mas 
são refl exo das sobreposições das narrativas e acordos fi rmados entre seus participantes. Assim, o “o 
que” é aberto, sendo possível contar histórias sobre guerras, especulações imobiliárias e colonizações, 
citando os temas abordados pelos outros jogos de tabuleiro descritos no início do texto, mantendo a 
agência dos jogadores. O deslocamento feito em Otrório está implicito em suas regras, está no “como”. 
O território é resultado do acúmulo de camadas de peças (objetos) e histórias (ações), onde cada jogada 
necessita de uma leitura de sua condição naquele determinado momento e de uma projeção futura. 
Dessa maneira o jogo projetado é o próprio resultado e descrição do processo que o constituiu.

mockup fi nal do tabuleiro, peças, cartas e manual de jogo

primeira avaliação do jogo, ainda com o 
tabuleiro e peças compradas na 25 de março

diagrama do sistema de jogo

desenho fi nal das peças
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vitor pergunta para lívia Como que a nação do rio de baixo e a 

nação do rio de cima se relacionam?

lívia Elas têm uma relação de mutualidade interna, pois estas são 

as únicas nações que possuem uma relação direta com o rio. Des-

se jeito, elas acabam trocando informações e fazem parte de uma 

nação só, que têm essa relação de proximidade com a água. <Vitor 

entrega uma peça de conexão para Lívia>

lívia pergunta para laura Por que estas nações escolheram vi-

ver e ter essa relação de proximidade com o rio?

laura Então, apesar de ambas terem esta relação com o rio, não 

é o mesmo rio. Elas compartilham informações porque elas sabem 

da existência uma da outra, mas estabelecem relações um pouco 

diferentes com rio. A nação do rio de cima antes fazia parte de ou-

tro agrupamento mais à oeste, longe de qualquer rio, mas ocorre-

ram guerras internas, dividindo o agrupamento. Uma das partes se 

afastou, encontrou um rio que eles nem conheciam e criou esta 

nova nação na sua margem. A nação do rio de baixo sempre viveu 

próxima do rio, mas cada vez mais ela é dependente dele e do uso 

da água para sobreviver. <Lívia entrega uma peça de barreira para 

Laura>

laura pergunta para ana Quem foi responsável pela conexão 

entre as nações? Quem descobriu ou criou este contato?

ana A nação de cima sempre soube que ali do lado havia uma ante-

na, e sempre quiseram reativá-la, mas não sabiam como. Então um 

dia ela começou a funcionar do nada, e foi a nação do rio de bai-

xo que a ativou, tentando se conectar. Eles não sabem exatamente 

onde o outro esta, pois eles só se comunicam pelo rádio. <Laura 

entrega uma peça de recurso para Ana>

ana pergunta para ligia As pessoas do rio de baixo estão muito 

preocupadas com o que esta acontecendo com o rio, o que é que 

as preocupa?

ligia Pelo que uma lenda antiga do rio de baixo conta, em alguns 

períodos determinados de tempo, uma quantidade muito grande 

de água desce pelo rio e ninguém sabe muito bem porque, mas 

isso inunda o vilarejo do rio de baixo, e todos têm que se refugiar 

em algum lugar alto. E eles não sabem quando isto pode acontecer 

novamente. <Ana entrega uma peça de recurso para Ligia>

ligia pergunta para vitor Como as enchentes do rio de baixo 

afetam o rio de cima?

vitor Na verdade é o próprio povo do rio de cima que causa as en-

chentes. Eles usam energia elétrica criada por turbinas, então quan-

do eles abrem as comportas eles prejudicam o rio de baixo com os 

alagamentos. Mas isto é algo que eles mesmos não sabem, não é 

proposital. <Ligia entrega uma peça de recurso para Vitor>

rodada de
perguntas

peças
iniciais

laura tira uma carta de objetivo: “todos os sujeitos devem ser des-

conectados se não todos os recursos serão removidos”.

1. jogada da lívia Esse sujeito é a nação do rio de baixo e essa 

conexão é a antena que conecta as duas nações. Nesse momento, 

depois de dez anos, houve outro alagamento inesperado. Sem rea-

ção, eles tiveram que se locomover para outro lugar que não fosse 

a margem do rio, perdendo essa relação direta com a água que eles 

possuíam.

2. vitor Mas uma semana antes, uma parte da nação do 

rio de baixo foi avisada por um povo antigo que morava 

na fl oresta que haveria uma enchente. 

2. laura  E quando a nação foi avisada eles não deram 

ouvidos, mas depois do acontecido, decidiram procurar 

esse povo na fl oresta atrás de abrigo e de novos conhe-

cimentos em relação a caça e a sobrevivência. Eles pre-

cisavam conhecer outras formas que não tivessem uma 

relação somente com o rio.

2. ana E esse povo antigo vivia em cidades nas árvores. 

Construíam casas nos topos das árvores porque sabiam 

das enchentes e com isso se preparavam.

3. jogada da laura Esse sujeito é a nação do rio de cima, que 

nesse momento estão tentando consertar e retomar a comunica-

ção entre os povos antigos pela antena que parou de funcionar há 

alguns meses.

3. vitor E quando eles começaram a consertar a an-

tena, acabaram descobrindo outra conexão com outro 

povo. Os cientistas acreditavam vir de fora do planeta.

3. ligia mas parece que alguém dentro da nação de 

cima não quer fazer essa conexão com os povos vindos 

de fora do planeta.

[1]
[2]

[3]

[4]

[7]

[5]

[6]

[8]

primeira
rodada

[a] [c]

[d]

[e]

[b]

resolução da primeira rodada 

a. jogada lívia descobrimento do povo das arvores e seus ensinamentos = recurso

b. jogada laura retomada na comunicação com esses povos de outro planeta = recurso

c. jogada ana conhecimento compartilhado pelos povos das árvores = recurso

d. jogada ligia divisão da nação do rio de baixo em dois por causa da enchente. 

Fuga de uma parte dos povos para as árvores e isolamento da outra = sujeito 

e. jogada vitor conexão com o povo da outra dimensão e alguém 

insatisfeito com essa comunicação = conexão

vitor Vamos tirar uma carta: “transforme dois recursos agrupados 

em conexões, ou três recursos serão removidos”

1. jogada da laura Este povo que vive em cima das árvores ago-

ra, eles uniram este conhecimento que eles conseguiram com o 

povo da fl oresta com o conhecimento que eles tinham sobre as 

águas e acabaram chegando em um conhecimento muito amplo 

de muitas coisas. Então, eles conseguiram desenvolver um jeito de 

voltar no tempo e se conectar com eles mesmos no passado. Então 

eles começaram a passar conhecimentos para esta outra dimensão 

no passado.

(laura O rio de baixo e rio de cima na realidade são o mesmo 

povo.) 

2. ana E, quando estas informações começaram a che-

gar no passado, que é esse povo do rio de cima, eles 

descobriram que eles tinham ferrado eles mesmos no 

futuro quando abriram a comporta. 

(laura Isso faz sentido, porque o que você faz no presente tem 

consequências no seu futuro, e cada projeto no fi m talvez seja uma 

catástrofe.)

2. vitor E, isso colocou uma consequência para eles, pois 

agora eles sabem o que o futuro os reserva. Se eles não 

forem para o rio de baixo, eles não poderão passar este 

conhecimento para eles próprios. Então agora eles cria-

ram para si próprios um destino, um dilema.

2. ligia E, eles querem tentar usar este conhecimento, 

usando a enchente para que ninguém se de mal no fi nal, 

e ninguém fi que ilhado.

3. jogada da ana A partir desse dilema, eles começaram a fazer uns 

testes para saber suas infl uencias no futuro, e descobrir se poderiam 

fugir do destino cruel que os aguardava com a enchente.

3. vitor Mas, fazendo isso, a conexão que eles tinham 

com o povo do futuro começa a se perder.

3. lívia E eles começaram a perceber que a única forma 

de não perder essa conexão com o futuro era mantendo 

uma proximidade com o rio.

4. jogada da ligia Então, eles começam a desenvolver as casas 

mais tecnológicas e melhor adaptadas ao uso da água, relacionadas 

às casas do futuro que fl utuavam no rio de cima.

[2]

[1]

[3]
[4]

[5]

[7]

[6]

[8]
[9]

segunda
rodada

[a]

[b]

[d]
[e]

[c]

[1]

[2]

[3] [7]

[8]

[4] [5]

[6]

terceira
rodada
vitor Vamos ler a carta: “empilhe acontecimentos em todos os nú-

cleos, ou será adicionado uma barreira para cada núcleo”. A gente 

tem três núcleos.

1. jogada da ana Franco está nessa bolha temporal que, na ver-

dade, é um futuro alternativo onde o destino deles é diferente do 

visto antes.

1. vitor E, nesse futuro, não existe rio de baixo e rio de cima. 

Eles sempre foram um único rio porque a comporta nunca 

foi construída. 

(laura É uma realidade paralela!)

2. jogada da ligia Os nossos amigos ilhados, nesta realidade que 

tem a comporta. Antes de chegar no ponto das gerações, voltando 

no tempo um pouco, uma parte das pessoas começaram a tentar 

escalar a comporta para chegar na parte mais elevada do rio, onde 

eles habitavam no passado. 

3. laura E eles chegaram nessa ruína e encontraram 

várias estruturas que resistiram ao tempo. Por isso eles 

começaram a fazer o caminho inverso, sair um pouco de 

perto da água, apesar de ainda estar na margem do rio. 

2. ana E eles começaram a perceber que a construção 

da comporta foi um erro, apesar de não saberem quem 

a construiu. E decidem destruí-la. 

2. lívia Começa então, a alagar tudo.

4. jogada do vitor Como os tempos vão se aproximando a co-

nexão de rádio do povo de baixo e de cima, que são o mesmo povo 

separado pelo tempo, vai falhando e com isso eles começam a ver 

que no fundo eles não conseguiram alterar nada e mesmo que eles 

tenham alterado, o destino deles é o que cabe a eles. 

5. laura E, como essa conexão se perdeu, depois de 

muito tempo eles conseguiram parar de olhar para o 

passado e voltar a pensar no presente.

5. lívia Eles viram que a tentativa deles de mudar passa-

do não funcionou, então começaram a desenvolver uma 

religião para contemplar a natureza.

(vitor queria deixar registrado que a natureza não existe) 

5. ana E, nesta religião existiam umas profecias. Saben-

do o que ia acontecer, eles criaram um calendário enor-

me com os eventos e catástrofes. 

[a]

[b]

[d]

[e]
[c]

resolução da terceira rodada

a. jogada ana realidade paralela, comporta nunca foi construída = tiramos a barreira

b. jogada ligia povo escala a comporta e resolve destruí-la = barreira

c. jogada vitor conexão de rádio se perde e criam uma religião = recurso

d. jogada lívia Franco rei dos rios, constrói a comporta e um 

monumento em sua homenagem = recurso.

e. jogada laura máquinas feitas pelo FBI da fl oresta numa tentativa 

de reconstruir a sociedade do passado = recurso

6. jogada da lívia Franco era uma pessoa complicada, só ele 

acreditava em outro destino e por isso estava fi cando louco. Mas, 

na verdade, Franco era o deus daquela religião e ele sabe que está 

certo, pois os rios contaram pra ele. Este acontecimento são os rios 

contando pra ele que ele tinha que acreditar em si mesmo, pois ele 

estava certo. 

6. vitor E por isso, ele construiu uma comporta na re-

alidade que estava em que não tinha a comporta e ele 

re-sincronizou o tempo.

(laura A comporta que ele quis destruir, ele mesmo construiu).

vitor Por isso ele conseguiu salvar o povo dele, mas só o 

povo do passado e não o do futuro, pois fi caram em outra 

realidade paralela. Ele trouxe este povo do passado para a 

realidade paralela dele. 

6. ligia Mas Franco é muito humilde, ele não quer que 

se crie um império aos seus pés, então Franco, deus dos 

rios, manda construírem um monumento em sua home-

nagem. Foi assim que a religião de Franco foi criada, logo 

após acharem seu monumento quando as comportas 

foram abertas.

(vitor o monumento é a ultima coisa que separa uma realidade 

da outra).

7. jogada da laura Antes, o povo do rio de baixo via as criaturas 

entrando e saindo do rio e fi cavam com medo. Quando começou a 

alagar tudo, metade do povo foi levado pela correnteza para o meio 

dessas maquinas. Eles que falaram que são maquinas, não sabemos 

dizer ao fato. Eles identifi caram nessas maquinas, semelhanças com 

o que eles faziam com as casas fl utuantes, como se a tecnologia 

viesse deles. 

8. ana E, essas maquinas foram construídas por um gru-

po secreto daquele povo. Quando eles estavam construin-

do as casas fl utuantes, um grupo começou a fazer um pro-

jeto paralelo as casas. Sabendo que tinha algo diferente 

no solo, esse grupo (FBI da fl oresta) criou essas maquinas 

para recolher amostras de solo, água, plantas etc para le-

var para um laboratório para análise e experimento. 

8. vitor E essas maquinas feitas pelo FBI da fl oresta, fo-

ram feitas para garimpar as coisas presas no fundo do rio 

que vieram junto com a represa, para tentar reconstruir 

a forma de conhecimento que eles tinham no passado, 

numa tentativa de reconstruir essa antiga sociedade de-

les. Isso separou o povo do rio de baixo e o rio de cima, 

já que eles voltaram a olhar o passado enquanto o povo 

do rio de baixo continuava a viver a vida como queriam. 

resolução da segunda rodada

<os jogadores não cumpriram o objetivo da carta e três recursos foram removidos>

a. jogada lívia Franco e a comporta que não abriu = barreira entre Franco e o resto 

do povo, isolando-o em uma barreira temporal, pois ele tentou impedir o destino

b. jogada ana os testes de conexão e a proximidade com os rios = recurso

c. jogada ligia Construção das casas, barcos e descida do rio = recurso 

d. jogada laura Descoberta da relação passado – futuro e dilema do povo do passado = recurso

e. jogada vitor Pessoas ilhadas e livres que se desenvolveram  em gerações e descem o rio = recurso

5. lívia E, além de casas, eles começaram a desenvolver 

barcos. Pois eles começam a pensar que talvez a saída 

não seja morar na água e fi car ilhado, mas usar a casa 

como meio de transporte.

5. laura E, eles começaram, com essas casas e barcos, 

a descer o rio. 

6. jogada do vitor O que a principio se vê como problema, que 

são as pessoas ilhadas e isoladas do resto do povo e dos aconteci-

mentos do mundo, pode ser percebido de outra maneira. Mas não 

pelo próprio povo ilhado, por eles não possuírem consciência disso, 

mas na realidade ele esta livre dessa roda do destino, eles eram os 

únicos sujeitos que podiam projetar o próprio futuro. Porque jus-

tamente eles não estavam preocupados em se prender ao passado 

ou ao futuro. 

7. lívia E, por estarem desprendidos da preocupação 

do futuro e passado, foi o povo ilhado que começou a 

desenvolver uma relação verdadeira com o rio, e um 

modo de morar nele.

7. laura E, depois de vários anos e gerações, uma nação 

nascida dos ilhados começou a se estruturar e se expan-

dir no rio. 

7. ana E, com essa expansão, eles começaram a explo-

rar mais o rio. Então eles foram descendo o rio cada vez 

mais, até chegar em um lugar onde criaturas estranhas 

fi cavam entrando e saindo, e eles tinham medo de che-

gar perto.

8. jogada da lívia Este sujeito é o traidor. Mas ele não é traidor, 

ele chama Franco. Na realidade ele não é nem traidor nem menti-

roso, ele estava tentando avisar que ele sabe que a relação entre 

tempos passados e futuros pode dar errado. Ele é o único que diz 

que isso pode dar errado e atrapalhar o espaço tempo.

9. laura E, como ninguém esta ouvindo ele, ele esta sen-

do ignorado (e esta acontecendo um bulling) ele começa 

a levar a sua vontade de acabar com a conexão a ações 

extremas. Então ele abre as comportas para tentar matar 

o povo de cima e acabar com esta conexão, criando um 

alagamento e matando o povo de cima.

9. vitor Mas, na hora que ele vai abrir a comporta ela 

falha.

4. jogada da ana O povo que mora em cima das árvores come-

çou a ajudar a nação do rio de baixo a sobreviver na fl oresta, pois 

haviam perdido sua conexão com o rio. 

5. jogada da ligia Dessa vez a enchente foi muito maior do que 

o normal e parece que toda a civilização do rio de baixo foi tomada 

pela água, não se vê mais nada e tudo virou um grande rio maior do 

que ele era antes. 

6. laura O alagamento ocorreu no meio da noite. Al-

gumas pessoas continham um sistema fl utuante em 

suas casas, e quando houve a enchente, as pessoas que 

possuíam esse sistema passaram despercebidas e quem 

não possuía fugiu no meio da noite. Os povos nas casas 

fl utuantes fi caram ilhados. Acabaram encontrando uma 

grande comporta.

Essa barreira representa a ilha que surgiu e essa outra 

barreira representa a divisão da conexão entre essa na-

ção. 

7. jogada do vitor O povo de cima começou a receber informa-

ções daqueles povos de outra dimensão. Começaram a repassar um 

entendimento maior sobre a realidade, mostrando formas de rede-

senhar os terrenos ao seu redor porque foram eles que projetaram 

o seu planeta do zero.  

8. laura E então eles começaram a treinar esse novo 

conhecimento adquirido por esses seres e a tentar de-

senvolver novas tecnologias relacionadas ao rio.

8. lívia Mas para eles era muito difícil entender esses 

seres, pois se relacionavam com sua natureza de uma 

forma mais aberta, diferente da relação de bloqueio e 

de canalização dos rios no planeta terra. Começaram a 

estudar essas outras formas de relação.
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exemplo de jogo A partida a seguir transcrita foi jogada pelos integrantes do grupo com o tema “conexões hidroviárias”. 
Como estabelecido pelas regras, iniciamos o jogo com uma série de perguntas, feitas de um jogador para 
outro em sentido horário, a fi m de estabelecer um imaginário inicial e defi nir as peças com que cada um 
começa. Somam-se a ela outras três peças de acontecimentos. Essas peças transparentes criam fatos 
passageiros na rodada, mas que devem ser resolvidos em conjunto pelos participantes ao fi nal dela.


