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RESUMO

A presente dissertação relata a experiência com a proposta de desenvolvimento de um jogo
RPG – Role Playing Game como ferramenta pedagógica para o ensino de História interdisciplinar sobre a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). O jogo RPG digital tem
sido objeto de estudo do grupo de pesquisa Sociedade em Rede, Pluralidade Cultural e Conteúdos Digitais Educacionais, sendo desenvolvidos inúmeros jogos que foram utilizados como
instrumentos pedagógicos para a aprendizagem em diversas áreas do conhecimento. Tais jogos foram frutos de pesquisas vinculadas aos programas de mestrado e doutorado da Universidade do Estado da Bahia/UNEB. Busca-se com este projeto a possibilidade de um ensino de
História interdisciplinar engajado na práxis e no contexto histórico de sua coletividade e de
sua pluriculturalidade, que fomente o pensamento reflexivo e envolva os sujeitos como agentes no processo de construção de conhecimento histórico e formação de uma identidade a partir da língua portuguesa. Usamos como base epistemológica Castell (1999), Matta (2008), Rodrigues (2004), Huizinga (2007), para fundamentar as questões sobre sociedade em rede, tecnologias da informação e comunicação (TIC), Jogos Digitais e RPG para o ensino. Vygotsky
(2010), Martineau (1997), para centrar na proposta pedagógica socioconstrutivista, o modo de
pensar histórico e suas características de trabalho cognitivo através dos jogos de simulação.
Como metodologia, usaremos Design-Based Research (DBR), ou metodologia por “proposta”
como melhor seria entendida em português.
Palavras-chave: Jogo RPG, Interdisciplinaridade, Lusofonia, Ensino de História.

ABSTRACT

The present dissertation is an experience with an RPG - Role Playing Game as a pedagogical
tool for the teaching of Interdisciplinary History on the Community of Portuguese Speaking
Countries (CPSP). The digital RPG game has been object of study of the research group Society in Network, Plurality and Digital Educational Content, being the numerous games that
were used as pedagogical instruments for a learning in several areas of knowledge. These
games were results of research linked to the Masters and Doctorate programs of the Universidade do Estado da Bahia / UNEB. The work seeks the possibility of an interdisciplinary history teaching engaged in the praxis and historical context of its collectivity and its multiculturalism, which fosters reflexive thinking and involvement with individuals as a process of
formation of historical knowledge and formation an identity from the Portuguese language. It
is used as an epistemological basis Castell (1999), Matta (2008), Rodrigues (2004), Huizinga
(2007), to support questions about society, Information and Communication Technologies
(ICT), Digital Games and RPG for teaching. Vygotsky (2010), Martineau (1997), to present
socioconstructivist pedagogy, the historical way of thinking and its characteristics of cognitive work through the simulation games. As a methodology, we will use Design-Based Research (DBR), as the methodology by proposal as best would be understood in portuguese.
Palavras-chave: RPG, Interdisciplinarity, Lusophony, History Teaching.
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1 INTRODUÇÃO

Considerando a importância dos jogos digitais no que se refere à apropriação
tecnológica e seu potencial para contribuir com a aprendizagem contextualizada e
interdisciplinar, a presente pesquisa foi desenvolvida a partir de experiências do grupo de
pesquisa Sociedade em Rede, Pluralidade Cultural e Conteúdos Digitais dos projetos
apresentados em nível de Mestrado e Doutorado vinculados ao Programa de Pós-Graduação
em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia. O estudo desenhouse a partir das discussões do GP, onde foi identificado que inexiste um jogo RPG Digital que
auxilie no processo de ensino-aprendizagem interdisciplinar em História sobre a Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), tendo como objetivo principal: 1) o
desenvolvimento de um modelo de jogo RPG que auxilie no processo de ensinoaprendizagem interdisciplinar em História sobre a Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP); delimitado por objetivos específicos que passam por: a) construir um
entendimento histórico sobre a construção do mundo lusófono; b) verificar a funcionalidade
dos Jogos Digitais de Representação para o ensino; c) estruturar um modelo de RPG que,
funcionando em rede digital, possibilite o ensino interdisciplinar de História sobre a
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP); d) identificar habilidades cognitivas
desenvolvidas pelos estudantes participantes do experimento.
Para desenvolver o estudo, foram estruturadas questões norteadoras ancoradas nos
objetivos geral e específicos, com o intuito de direcionar o estudo, sendo elas: 1) Como
interpretar o processo histórico da formação dos países que compõem a Comunidade de
Língua Portuguesa? 2) Como se entende o ensino-aprendizagem de História? 3) Como
adequar este ensino ao tema “ensino interdisciplinar de História sobre a Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa (CPLP)”? 4) Que modelo de jogo digital RPG poderá
corresponder às definições das questões anteriores? Para responder as questões acima
descritas, faz-se necessário a ressalva que toda pesquisa, apesar de buscar uma totalidade de
horizonte consolida-se na incompletude dos estudos e a possibilidade de refinamentos no
experimento. Para tanto, a escolha da metodologia foi fundamental para a pesquisa.
Considerando as especificidades de uma pesquisa no campo da educação, escolhemos
uma metodologia atual e inovadora que visa, na pesquisa aplicada, utilizar estratégias das pesquisas qualitativas e das quantitativas. A metodologia Design-Based Research (DBR), ou Me-
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todologia por "Proposta" como melhor seria entendida em português, vem sendo utilizada em
pesquisas aplicadas com tecnologias da informação e comunicação (HERRINGTON, et.al.
2007).
A DBR compreende cinco importantes características (BOAVENTURA; MATTA;
SILVA, 2014): a) Teoria Orientada: o aporte teórico acompanha todo o desenvolvimento da
pesquisa; b) Intervenção: o fundamento teórico em diálogo com o contexto da pesquisa propicia o desenvolvimento da pesquisa que intervirá de acordo com a práxis pedagógica, desenvolvendo soluções a partir de uma demanda apresentada pela comunidade em questão; c) colaboração: por se tratar de uma demanda apresentada por uma comunidade, a pesquisa em
DBR desenvolve-se a partir da colaboração de todos os sujeitos envolvidos, uma vez que seu
resultado será parte da comunidade pela qual o problema foi identificado; d) Fundamentalmente responsivo: a partir do grupo de pesquisa - composto por todos os indivíduos envolvidos, e seus saberes, o entendimento acerca do problema apresentado, necessita de validação,
ou seja, (re)análise por parte desses sujeitos, a fim de evidenciar o contexto; e) iteração: por se
tratar de uma metodologia de construção de solução prática, a aplicação constantemente necessita de refinamentos, assim como considera a não completude das investigações e soluções. Cada desenvolvimento seria o resultado de uma etapa, que por sua vez será o início do
momento seguinte de aperfeiçoamentos e melhorias (BOAVENTURA; MATTA; SILVA,
2014, p. 27).
A resposta à primeira questão norteadora 1, perpassa pela compreensão de buscar um
entendimento do contexto histórico da trama que envolve todos os países - e regiões - lusófonos, e também se configura como uma constante tentativa de redefinições de narrativas. Porém, considerando a dialética história, assim como a realização de pesquisa colaborativa, e a
metodologia DBR, sempre que necessário buscaremos acrescentar informações, bem como
corrigir trajetórias a partir das colaborações dos sujeitos envolvidos na pesquisa. Tomando
como ponto de partida, na primeira fase de desenvolvimento deste estudo construímos um entendimento do contexto que serviu de trama histórica na formação do império português durante a expansão ultramarina (entre os séculos XV e XVIII), e a formação de uma identidade
cultural em comum entre tais países e regiões. As relações comerciais e as imposições metropolitanas nas colônias (e seus entrepostos comerciais) possibilitaram um rico, dinâmico e independente fluxo [e refluxo] cultural tecida pela identidade linguística e pela lusofonia. Em
1

Como interpretar o processo histórico da formação dos países que compõem a Comunidade de Língua Portuguesa?
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conformidade com os princípios de aplicação da DBR dividimos a pesquisa em quatro fases.
A presente etapa configura-se enquanto Fase 1 e compreendeu a análise do problema por investigadores, usuários e/ou demais sujeitos envolvidos em colaboração. Nessa fase definimos
o problema – anteriormente citado. Em seguida, desenvolvemos uma pesquisa que buscou
resposta às questões norteadoras já enunciadas e o amadurecimento do contexto através de
pesquisas exploratórias, levantamento documental e historiográfico, além de validações de
modelo, que se refiram às temáticas de ensino de história interdisciplinar, Comunidades de
Aprendizagem Internacional em Língua Portuguesa e Jogo RPG, que compõem o estudo.
Como resultado dessa fase, podemos destacar a necessidade da interpretação do processo histórico na formação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Tais elementos foram
apresentados no capítulo 2. O resultado desta primeira fase foi um conjunto de informações e
construções capazes de contribuir na elaboração do Jogo RPG Guardiões da Palavra. Por conta das características de iteração e refinamentos da DBR, a primeira fase não deve ser considerada como finalizada, pois a partir das situações problemas e os ciclos de refinamentos, as
indicações e colaborações dos envolvidos poderão ser acrescidas. As informações e estudos
que compõem o contexto (capítulo 2) nortearam a modelagem do jogo, auxiliando na construção da Campanha e Aventuras do Jogo RPG Guardiões da Palavra.
Buscando responder as perguntas norteadoras seguintes, no capítulo 3 estabelecemos a
conceituação dos fundamentos teórico-metodológicos, sistematizados por eixos de análise2: a)
Eixo Socioconstrutivismo, fundamentados pelo conceito de Louis Not (1981) de
Interestruturação do Conhecimento, e os conceitos vygotskiano de Zona de Desenvolvimento
Imediato (ZDI), Mediação, Interação, Autenticidade e Concretude; b) Eixo Sociedade em
Rede Educativa, fundamentados no conceito de Sociedade em Rede, de Manuel Castells
(1999) e Tecnologia de Aprendizagem de Alfredo Matta (2006), estando sistematizadas no
conceito de Metacognição, Colaboração, Interatividade, Contextualidade e Inserção do
Conteúdo; c) Eixo do Jogo RPG Guardiões da Palavra, o último eixo de análise, compreende
conceitos de Interdisciplinaridade, Lusofonia, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP) e Pluriculturalidade que compõe os elementos específicos do Jogo. Os eixos, e seus
respectivos conceitos, compõem o Design Cognitivo do jogo RPG que foram construídos
considerando, também, a resposta ao entendimento sobre o processo de ensino aprendizagem
em História, buscando sempre um engajamento, partindo de um conhecimento ancorado na
práxis social do individuo, além de estimular os estágios do modo de pensar histórico
2

Tais discussões foram consolidadas em resposta à pergunta 2: como se entende o ensino-aprendizagem de História?
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proposto por Martineau (1997). A interdisciplinaridade do estudo, ou seja, a comunicação
entre saberes visa a construção de um conhecimento globalizante, rompendo ou integrando as
fronteiras das disciplinas, uma vez que conceitos geográficos, conteúdos de Língua
Portuguesa e Ciências foram abordados no decorrer da trama do jogo. O espaço escolar e os
sujeitos que a constroem precisam alçar voos que libertem através do conhecimento, sem
desenraizar os estudantes do seu contexto sociocultural. A presente etapa compõe a Fase 2
que fundamentou-se na construção do design cognitivo do jogo, a partir dos princípios
conceituados, discutidos e elencados no capítulo 3 dessa dissertação. A segunda fase se
completa na proposta de modelagem do jogo3, trazido no capítulo 4, formulado em
consonância às informações obtidas e construídas no capítulo 2 e o design cognitivo
elaborado no capítulo 3. Os elementos do jogo RPG Guardiões da Palavra foram elaborados e
validados colaborativamente pelos sujeitos participantes do experimento. Ainda nessa fase,
identificamos que o RPG Digital, possui características de ferramenta pedagógica
socioconstrutivista que possibilita um aprimoramento na relação ensino-aprendizagem. Assim
como a primeira fase, a fase 2 não deve ser considerada como findada, uma vez que pode
haver indicações de refinamento nos posteriores ciclos de refinamento.
A fase seguinte da DBR (Fase 3), configura na apresentação da proposta de
modelagem do jogo RPG que pensamos ser capaz de atender as demandas anteriores. No
capítulo 4 foram consideradas as informações construídas no contexto histórico, bem como os
conceitos do Design Cognitivo estabelecido, e o Modo de Pensar Histórico para construção
coletiva dos elementos do jogo RPG: Ambiente (Sistêmico e Cenário Ficcional), Campanha,
Aventuras, Sistema de Regras, Classes e demais elementos do jogo. Enquanto resposta a
questão 4, construímos colaborativamente o RPG Guardiões da Palavra com o objetivo de,
considerando as informações construídas nos capítulos 2 e 3, desenvolver o jogo que auxilie
no ensino-aprendizagem interdisciplinar em História sobre a Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP). Durante a validação e aplicação do jogo, foram identificadas
necessidades de modificações e adaptações no jogo, a fim de atender a demanda dos
envolvidos e buscar um melhor aproveitamento da ferramenta pedagógica. Tais modificações
devem ser consideradas, caso identificadas, em respeito ao caráter colaborativo da pesquisa
DBR e a característica da Fase 3, composta por Ciclos iterativos com refinamento em práxis
da solução.

3

Resultante da construção de resposta à pergunta 3: como adequar este ensino ao tema “ensino interdisciplinar
de História sobre a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)”.
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No capítulo 5, retomamos a discussão metodológica, aqui iniciada, a partir das
definições das Variáveis de Análise (Variáveis de Referência e Variáveis de
Acompanhamento) bem como o detalhamento dos procedimentos realizados: caracterização
do campo de pesquisa, perfil dos participantes, organização das jogadas, os instrumentos de
coleta e os critérios de análise. As discussões e parâmetros exposto nesse capítulo,
compreendem a Fase 3 da pesquisa DBR, juntamente com o capítulo 4 e o capítulo 6 a ser
apresentado a seguir.
O capítulo seguinte, capítulo 6, compreende a análise dos dados obtidos através dos
instrumentos pré-definidos com seus respectivos índices de incidência estabelecidos no item
5.4 do capítulo anterior. Elencamos as evidências encontradas nos trechos das falas, mídias e
conteúdos construídos ao longo do jogo no RPG Play, Ficha do Personagem e Chat Paralelo e
WhatsApp, além de considerar o “não dito” pelos jogadores e que configura-se parte do
processo de ensino-aprendizado. Os dados demonstraram engajamento dos jogadores no jogo
e a importância de inseri-los no processo de construção do conhecimento, além da
metodologia adotada que considera a colaboração do grupo na construção da proposta de
solução frente ao problema inicial.
Por esse motivo, a DBR e o socioconstrutivismo se aproximam, uma vez que
produzem soluções do meio para o meio. Considerando os ciclos de refinamentos, uma
pesquisa DBR voltada a educação, permite que a solução pensada para um determinado meio
possa ser (re)analisado e (re)adaptado, quantas vezes forem necessários à um novo meio.Na
finalização desse capítulo, descrevemos um proposta de (re)design baseado na reflexão das
experiências de aplicações e nos ciclos de refinamento proposta pela Fase 4, conforme figura
abaixo.
Figura 1: Ciclos Iterativos da pesquisa DBR
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Fonte: Adaptado de MAZZARDO et al, 2016.
A fim de sistematizar as fases da pesquisa DBR,construímos o quadro a seguir, pois
voltaremos a discussão de método no capítulo 5 dessa dissertação.
Quadro 1: Fases da Pesquisa DBR
FASES DA ABORDAGEM METODOLÓGICA DBR
Fases

Fase 1

Fase 2

Descrição

Aplicação na Pesquisa

Análise do problema por investi-

Definição de Problema;Contextu-

gadores, usuários e/ou demais

alização; Fundamentação teórica;

sujeitos envolvidos em colabora-

Diálogos com os sujeitos partici-

ção.

pantes da pesquisa.

Desenvolvimento da proposta de

Design Cognitivo do Jogo RPG

solução responsiva aos princí-

Guardiões da Palavra; Modela-

pios de design, às técnicas de

gem do Jogo em colaboração

inovação e à colaboração de to-

com os estudantes e professores.

dos os envolvidos.

Fase 3

Fase 4

Ciclos iterativos de aplicação e

Aplicação e refinamento do jogo

refinamento em práxis da solu-

RPG Guardiões da Palavra; Le-

ção.

vantamento e análise dos dados.

Reflexão para produzir refina-

Levantamento e análise dos da-

mento, a partir das aplicações

dos; Validação e análise do jogo

anteriores para melhorar imple-

junto com os estudantes e profes-

mentação da solução.

sores após aplicação.

22

Fonte: Adaptado pela autora de MATTA, 2014.

No capítulo 7, apresentamos as conclusões do trabalho, sinalizando os resultados
obtidos e atestando a eficácia do jogo em auxiliar do ensino-aprendizagem interdisciplinar em
História sobre a CPLP. Nesse item, apresentamos as expectativas iniciais da pesquisas e como
se configuraram na fase final da aplicação. Discorremos sobre os problemas enfrentados e os
desafios do trabalho. Enquanto pesquisa DBR, sinalizamos a necessidade de adequações e
melhorias dos próximos ciclos iterativos. Ao finalizar o capítulo, sinalizamos as produções
futuras resultantes das análises dos refinamentos desse trabalho.
A seguir, apresentaremos o levantamento do entendimento, sem pretensão de
plenitude, da construção do mundo de expressão portuguesa, que servirá de base para a
modelagem da proposta de solução.
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2 ENTENDER A HISTÓRIA DA CONSTRUÇÃO DO ENCONTRO LUSÓFONO

Para desenvolver um jogo RPG Digital sobre o encontro cultural dos países de Língua
Portuguesa, faz-se necessário compreender o processo histórico de formação das nações e
povos de expressão portuguesa, tendo em vista a construção de uma base comum de
interculturalidade histórica construída em séculos de base comum de suas construções sociais.
Vale a ressalva que, a intenção da construção de um contexto histórico capaz de possibilitar
um total entendimento a respeito da trama histórica tecida entre tais países e regiões ao longo
dos séculos XV e XVIII não se configura como tarefa possível, uma vez que a complexa
relação comercial (e de imposição metropolitana) inerente ao cenário colonial está repleta de
falas e silêncios, violências e resistências (negociações), fluxos e refluxos que tornariam tal
estudo impossível de ser realizado. Entretanto, trago a perspectiva do Contexto Histórico
ancorada da praxiologia e na dialética histórica para considerar que somos resultados de
constantes (e nem sempre aleatórios) acontecimentos históricos e de interações entre
indivíduos. Por isso, o presente estudo não tem a intenção de esgotar as inúmeras
possibilidades da formação do mundo lusófono, mas sim a construção de um entendimento
capaz de fornecer informações e narrativas que auxiliem na construção da Campanha e
Aventuras do jogo RPG em questão. Informo que considerando a característica colaborativa
da pesquisa e a incompletude como parte do processo de construção, podemos acrescentar
dados e/ou redefinir trajetórias de pesquisa, caso seja identificado novo fato ou interpretação
desse encontro lusófono durante a análise e colaboração dos sujeitos participantes do
experimento.
A comunidade lusófona no mundo são os povos que habitam os países de Cabo Verde,
Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe,
Portugal e o Brasil, que juntos somam aproximadamente 260 milhões de pessoas,
transformando o idioma português no quinto mais falado no mundo. Além destes há outros
tantos países com comunidades lusófonas importantes 4, conforme abaixo no mapa dos países
membros, observadores e interessados do órgão da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP).

4

Em outros territórios e países o português possui grande relevância: Galiza (Espanha), Goa (Índia), Damão e
Diu (Índia), Amambay (Paraguai), Rivera (Uruguai), Antígua e Barbuda, Bermudas e Guiana, e outros.
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Figura 2: Mapa da comunidade lusófona e afins.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_portuguesa#/media/File:Mapa_da_CPLP.png. Acesso em
09 de jan de 2018 às 12:06 hrs

Entre os estudiosos que se dedicam a lançar interpretações acerca dos países de língua
portuguesa, assim como suas experiências comuns e singulares, o termo lusofonia gera
algumas discordâncias, pois pela sua natureza etimológica e semântica, o prefixo lusu, com
origem no latim faz referência a Lusitânia, ou seja, lusitano ou de referência a Portugal. Tal
fato remete a uma origem portuguesa o que facilmente pode ser associada à experiência
colonial, reforçando uma dominação às antigas colônias de Portugal. Essa interpretação pode
ocasionar numa construção de supremacia portuguesa em relação aos demais países de
expressão portuguesa (BRITO; BASTOS, 2006). No presente estudo, buscaremos a utilização
do conceito de lusofonia distante da interpretação limitadora acima destacada, visando uma
utilização livre de supremacias metropolitanas que abortem uma experiência comum a partir
da língua portuguesa e das histórias entrelaçadas no mundo atlântico, mas ainda sem definir
de forma concisa esse importante e complexo conceito.
Considerando que uma das teias do entrelace cultural é a língua, e a mesma não é
elemento nem estático, nem fechado, transforma-se, sobretudo a partir daquele que fala, assim
como a circunstância que dá sentido a esta fala (BAKHTIN, 2013) 5, existe uma necessidade
de descrever o contexto que revele o entrelace histórico dessas nações, em diferentes tempos e
quais foram as heranças dessa intriga cultural que deram condição à interação linguística que
5

Variações diastrática, diatópica e diacrônica, respectivamente. Desse fato explica-se as variações existentes na
Língua Portuguesa falada e escrita nesses países.
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tanto enriquece as narrativas históricas. A necessidade da contextualização histórica desse
encontro cultural está na Filosofia da Práxis de Gramsci que compreende a história como
processos contínuos de interação de seres humanos em diferentes ambientes, estabelecendo
fluxos [e refluxos] de tensões e contradições, próprias das complexidades humanas, resultando
em continuidades na narrativa histórica (MATTA, 2006). De início, ressalvo que a narrativa
que se seguirá, não tem a pretensão de esgotar as discussões e abordagens sobre o processo de
formação, construção e interação entre as nações de expressão portuguesa, nem tão pouco
esgotar as análises dos processos de colonização destes países e sim trazer a tona uma das
perspectivas que possamos validar como próxima da interpretação que damos e assumimos,
para a História que interessa a este projeto, útil como referência de situação do pesquisador no
projeto, como condutor de diálogos com sujeitos envolvidos na construção do roteiro do jogo
RPG.
Inicialmente, descreveremos o processo de formação e consolidação da nação
portuguesa, evidenciando os principais aspectos de sua formação e seu legado sociocultural,
focando na herança que deixa aos países de expressão portuguesa. Escolhemos Portugal
primeiro, por entendermos ser deste país o início da formação da expressão portuguesa.
Vamos apresentar os países, portanto na ordem cronológica de seu ingresso na comunidade
que estudamos. Estudaremos também a expansão ultramarina e a partir dela identificaremos a
chegadas dos outros países no conjunto.

2.1 – PORTUGAL

No que se entende por território de Portugal na atualidade, é o resultado de sucessivos
embates e retomadas de espaços através dos tempos, podendo ser localizada na parte mais ao
sudoeste do continente europeu, com área de mais de 90 mil km², e população de
aproximadamente 10 milhões de habitantes em 2015, tendo como capital a cidade de Lisboa,
que se localiza estrategicamente na foz do Rio Tejo, sendo esse o principal rio do país e o
maior da península ibérica. Em relação a fronteiras, Portugal tem a oeste e sul o Oceano
Atlântico, a norte e leste a Espanha. Os arquipélagos de Madeira e Açores constituem
território lusitano e localizam-se, num raio entre 900 e 1.200 km de distância da capital do
Estado português. Além do rio Tejo, outros rios cortam o país, a exemplo temos os rios Douro
e Guadiana com nascentes na Espanha e mais sete rios que têm nascentes no território lusitano
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(Neiva, Cávado, Ave, Mondego, Vouga, Zêzere e Sado)6.

Figura 3: Mapa de Portugal

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal#/media/File:Portugal_topographic_map-pt.png. Acesso em 09 de
Jan de 2018 às 11:52 hrs.

Os rios são, sem dúvida, elementos importantes para a compreensão do português. Em
cada região, a relação com os rios foram se tornando a base das identidades e da vida
cotidiana. Pensamos que em parte, esta identidade com as águas foi passada para o Brasil. O
clima mediterrâneo de Portugal configura-se como um facilitador do processo de habitação na
região, entretanto não se observou migrações numerosas, uma vez que o solo montanhoso e
composto por muitos vales ao norte do rio Tejo e pantanosa e com relevo escasso ao sul do
6

PORTUGAL. In: Wikipédia: a enciclopédia livre. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal>
Acesso em 9 de Jan de 2018.
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Tejo são fatores dificultadores de grandes povoamentos. Não confundir com a diversidade do
povoamento. Muitas culturas e práxis diferentes instalaram-se com o tempo, de forma que, a
nosso ver, o português se forma plural desde sempre. Apesar da formação de Portugal ter
inúmeros aspectos a serem observados, segundo Ribeiro (1987), essas teorias são controversas
e pouco esclarecidas, contudo há um certo consenso entre a participação dos lígures, celtas e
iberos. Pouco lembrados na formação do povo português, os lígures, povos da península
itálica, migraram pelas áreas mediterrâneas, influenciando na ancestralidade portuguesa
através dos lusitanos (RODRIGUES, 1998). No caso dos celtas, configuravam-se como uma
população agrária, localizada no Norte de Douro e frequentemente habitavam o território de
Alentejo. Os celtas influenciaram consideravelmente na formação da cultura em Portugal,
uma vez que há registros em escritas de Heródoto de Halicarnasso (considerado por Cícero, o
pai da História), onde descreve ser os “Keltikés” a última nação a ocidente da Europa 7. Nomes
como Morgana, Aldair, Brenda, Galván (Galvão) e Ênio são reflexos da influência Céltica em
Portugal. Cidades como Évora, Budens, Síntra, Terena, rios como Ardila e Douro trazem no
nome sua ancestralidade céltica, assim como o uso do arado com rodas, manuseio de ligas
metálicas (confecção de armaduras) (HAYWOOD, 2009), artesanato e a lenda da Mula sem
Cabeça, corroboram na composição da diversidade de saberes culturais locais e trazem
consigo uma ancestralidade céltica.
Os iberos, povos que com a participação comercial e social nesse território, deram
nome à Península, também compuseram a ancestralidade portuguesa principalmente com
relação ao manuseio de vidro e das cerâmicas finas. A arte em cerâmica fina herdado dos
iberos se configurou como marca cultural dos portugueses, tanto nos famosos azulejos
portugueses quanto nos materiais de decoração e suvenir. A referência ibérica extrapolou os
limites das relações comerciais entres povos mediterrâneos, pois a utilização da cerâmica fina
pode ser facilmente evidenciada nas estruturas arquitetônicas dos países colonizados por
Portugal em diferentes continentes. A participação desses povos, com parentesco étnico dos
berberes, originários do norte da África, levantou e ainda levanta questões sobre a própria
formação do povo português não ser somente de origem europeia (MATTA, 2013). Os iberos
além de dominarem a agricultura e pastoreio, também enterravam seus mortos em espaços
definidos como sagrados, de construções megalíticas (MATTOSO, 1997). Outro povo que
teve importante contribuição na formação cultural foram os cartagineses, povos do norte da
7

Registro realizado Heródoto na obra Histórias, datada de 440 a.C pelo prosador grego (MATTOSO, 1997).
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África que nomeados como os Púnicos por Roma e Grécia, também contribuíram na
ancestralidade portuguesa pela interação comercial, desenvolvimento de portos e na
nomenclatura de regiões e cidades como a região do Alentejo, Ílhavo, Santarém e Sines –
onde o achado do Tesouro de Gaio, deixou muito evidente a relação entre os bons navegantes
e comerciantes cartagineses e Portugal. Povos originários dos Fenícios, muitas das
características do desenvolvimento náutico e do comércio marítimo de Portugal, tem relação
direta com as práticas de comércio e navegação de Cartago 8. Podemos então afirmar que a
base da ancestralidade náutica lusitana originou-se na (inter) relação social com os
cartagineses. Isso embora se reconheça de muito a tradição portuguesa de homens de pesca e
sua relação especial com o mar e os rios. Mas sem dúvida a presença de cartagineses e
fenícios acelerou a via comercial marítima que não mais deixará de ser identificada com estes
povos. Deve-se destacar que Lisboa, criada Olisipo, é uma herança cartaginesa, fundada como
urbanidade antiga quando da chegada destes povos.
Claro que estes povos migraram e foram dando a base cultural a Portugal, por sobre
populações pré-históricas ligadas ao povoamento da Europa Ocidental e do norte da África
(CARDOSO, 2007). Portugal, posicionada geograficamente numa esquina de mundo, sempre
mediou a inter-relação cultural complexa do limite entre os dois continentes. É impressionante
como pesquisas arqueológicas e antropológicas vão confirmando a dominação de cultivos e
criações de animais, desde a pré-história, e como a chegada dos imigrantes citados vai
trazendo novidades que vão aos poucos se tornando a marca da regionalidade. Vimos a
navegação e o comércio, ainda com os cartagineses chega a Oliveira, mais tarde com os
Romanos as videiras. A cultura e os hábitos podem ser também assim percebidos. Rituais,
festas, culinária, tradições, vão se moldando interculturais. Portugal é uma destas regiões onde
a mistura cultural parece ser uma regra de vida.
Entretanto o que de fato formará o que aqui chamarei de lusitanidade, enfim o aporte
cultural que faz amadurecer o português é o processo conhecido como romanização da
península Ibérica, ocorrida a partir do ano de 218 a.C 9. A romanização do território
8

Essa relação se modificou por conta do conflito entre Cartago e os Romanos pelo domínio do Mar Mediterrâ neo, denominada historicamente como Guerra Púnica (nomes que os romanos deram aos cartagineses), que se
configurou como a série de três conflitos ocorridos entre os anos de 264 a.C e 146 a.C (CARDOSO, 2007).
9

Foi a partir da segunda Guerra Púnica (218-210 a.C.) que os romanos investiram e dominaram a parte ocidental
da Península Ibérica. Evidentemente esse processo não se deu somente por conflitos contra os cartagineses, uma
vez que os autóctones da região – chamados genericamente de Lusitanos – defenderam seus territórios (episódio
conhecido com Guerra Lusitana), entretanto a belicosidade dos romanos prevaleceu, derrotando os lusitanos e
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configurou-se como transformadora das diferentes esferas sociais, definida por José Mattoso,
como uma imposição progressiva, lenta, porém segura, do modus vivendi do mediterrâneo (p.
203, 1997), essa nova ordem territorial se consolidou através de mudanças de cunho políticoadministrativo e de comunicação entre espaços dominados e os centros de domínio do
Império. As rotas de comunicação como estradas e pontes e o fortalecimento dos centros
urbanos tiveram papel fundamental na lógica da dominação e serviram como base para a
inserção desse estilo de vida mediterrânea. Se anterior à dominação romana, os povos ibéricos
estavam produzindo, vivendo, morando de forma autônoma, endógena e territorialista, após a
dominação romana, a lógica de produção, interação e vivência, se transformaram. O plantio
de trigo, a vinha de oliveira e árvores frutíferas (MATTOSO, 1987) foi introduzida na
agricultura lusitana e visava a demanda de consumos dos romanos. Pensamos ser possível
afirmar então que há uma lógica de produção para o mercado (baseada na demanda de
produtos) que foi introduzido na península ibérica pelos romanos. Essa afirmativa ganha força
quando analisamos a produção industrial introduzida por Roma às províncias dominadas. As
manufaturas como olaria, forjas, pedreiras, minas, salgas de peixe, tecelagem doméstica
modificaram-se e/ou foram estabelecidas para atender as necessidades desse novo modus
vivendi. Observaram-se migrações de pequenos grupos das regiões montanhosas para os vales
e planícies, que passaram a habitar casas de tijolos e telhadas (MATTOSO, 1997), típica
habitação romana, evidenciando que a urbanização de Portugal se desenvolveu
substancialmente após a romanização10.
Os

centros

urbanos,

anteriormente

desenvolvidos

como

centro

político,

transformaram-se em grandes polos comerciais, além que atenderem ao Império. As principais
cidades formadas com o domínio romano foram: Aeminium (Coimbra), Aquae Flaviae
(Chaves), Bracara Augusta (Braga), Conímbriga, Ebora Liberalitas Julia (Évora), Olisipo
Felicitas Julia (Lisboa), Portucale-Castrum Novum (Porto) e Tróia (Freguesia de Carvalhal) 11.
No que se refere à fé, o início da romanização na península, gerou um sincretismo
religioso12entre deuses locais e as divindades do panteão romano. Maria Gorete Monteiro
(2010), no texto Mitos e religião celta na Península Ibérica e na Grã – Bretanha: uma
instaurando o domínio na região.
10

11

As moradias anteriormente tinham formas circulares com telhado de palha.

Outras cidades importantes eram: Egitânia (Idanha-a-velha), Interamniense Viseo (Viseu), Miróbriga (Santiago
do Cacém), Myrtilis (Mértola), Ossonoba (Faro), Pax Julia (Beja), Salatia (Alcácer do Sal), Scallabis (Santarém),
Sellium (Tomar).
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origem comum?,traz aspectos sobre as religiões indo-europeias, tomando como base os
Lusitanos e suas origens celtas bem como o que é comum entre os peninsulares e as
referências da Grã-Betanha.
Com a romanização, os deuses celtas integraram posteriores deuses romanos num
aparente sincretismo religioso e com a ascensão do Cristianismo, a velha Religião
celta pagã foi sendo gradualmente abandonada, estando, no entanto, ainda hoje presente em cultos de santos e nas crenças populares assimilados no cristianismo.
(MONTEIRO, p. 9)

Evidentemente com a introdução da religião romana se deu de forma e tempos
diferenciados no território peninsular durante a dominação (centros urbanos mais propícios às
mudanças e áreas rurais mais relutantes às transformações). Aos romanos e à profunda
latinização da península ibérica, sucedeu a migração germânica. Os visigodos, mais evidente,
deram sua contribuição ao idioma e os Suevos com sua contribuição na agricultura e usos de
instrumentos agrícolas (RIBEIRO, 1987), além da influência nas tradições e cultura
portuguesas. Um centro de misturas interétnicas era então o território que futuramente será de
Portugal (FONTES, 1992).
A ocupação muçulmana13 na península ibérica requer destaque, uma vez que consiste
em notória importância na configuração atual da Europa. A ocupação iniciou-se no ano de
711, sob o comando do general Tariq pelo estreito de Gibraltar, motivada pelo Jihad 14. O
domínio de Al-Ândalus (nome dado à península ibérica durante o Califado Omíada) duraria
até o ano de 1492 e transformou o cotidiano da península ibérica desde a maneira que se
comercializava até a religiosidade, passando pelo imaginário das lendas locais e costumes
(HOURANI, 2001). Ressalva-se que tal ocupação não se deu de forma homogênea,
ocasionando dificuldade, ou até mesmo imprecisão de definir quanto ao número ou origem
desses ocupantes, entretanto estimativas levantadas no estudo de Pedro Chalmeta
(1989)estimou-se que nas primeiras décadas do século VIII chegaram cerca de 50 mil a 60 mil
12

Essa estratégia pode ser considerada uma forma de resistência em relação ao processo de dominação. Não é objetivo deste trabalho, especular ou elucidar qualquer motivação e/ou significação simbólica desse sincretismo, e
sim pontuá-lo como existente num determinado intervalo de tempos entre o processo de dominação romana na
península ibérica, sobretudo na parte oeste, hoje território português.
13

Utilizarei o termo muçulmano de forma a definir as diversas populações adeptas do islã das mais variadas ori gens, que migraram durante os quase oitocentos anos para a península ibérica.
14

Termo que significa o esforço, a luta espiritual do homem contra as paixões e as forças do mal.
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árabes e berberes. Já no final desse mesmo século, os números chegaram entre 150 mil e 200
mil homens15. Tal processo foi tão complexo que se torna insuficiente uma tentativa de
construir um perfil homogêneo para definir essa constante sobreposição cultural.
Os muçulmanos conquistaram um vasto território europeu, derrotando o último
reinado visigodo de Toledo, o Rei Rodrigo. A região estava submetida ao Califado de
Damasco, na 1ª fase da invasão (711-756). Esse domínio ocasionou uma supremacia norte africana na península ibérica. No caso português (Gharbal-Ândalus – como era chamada a
parte mais ocidental do Al-Ândalus), a ocupação teve influência mínima no norte de Douro,
assim como no interior das atuais regiões fronteiriças 16, diferentemente do ocorrido na
Estremadura e no Litoral. Nesse ponto, as referências desses povos estrangeiros foram sendo
incorporada às culturas locais, cabendo aqui destacar que o homem português, nesse aspecto,
se fez também a partir do(s) homem(ns) africano(s) e, portanto, sua futura relação com o
mundo colonial não seria de total estranheza. Bem possível (e aceitável) que, homens e
mulheres que experimentaram a vida nas colônias portuguesas no continente africano,
puderam ver similitudes que estreitaram laços culturais e permitiram aproximações
identitárias, mesmo em situação de supremacia e violência. Ouso afirmar que, a tal
lusitanidade abordada nesse trabalho, não somente é fruto da expansão marítima portuguesa
nos séculos XV e XVI, mas sim, parte do reflexo da expansão do islã no mundo ocidental.
Expressões como: “tal pai, tal filho”, “casa de ferreiro, espeto de pau” ou “antes só que mal
acompanhado”, integrou-se às falas cotidianas do lado mais ocidental da península, que por
sua vez navegaram pelo mundo atlântico, durante a expansão marítima. A inserção desse novo
homem na península resultou em mais uma nova integração cultural e religiosa, uma vez que
outros momentos históricos evidenciaram diferentes interações culturais. Sobre essas
incorporações, podemos citar a arquitetura, religiosidade, literatura, música, inserção de
cultivos na agricultura, que foram transformados após o contato com o mundo oriental.
Evidentemente, cabe considerar certamente a possibilidade desse contato cultural na península
refluir sobre o mundo islâmico em seus territórios, entretanto nesse trabalho focaremos os
aspectos de interação cultural na parte mais ocidental da península ibérica.
15

Entretanto, segundo Cláudio Sánchez Albornoz, o total dos orientais que entraram na Península Ibérica e se
disseminou entre os milhões de hispanos que nela habitavam não ultrapassou os 30 mil. In: História Religiosa de
Portugal. Direcção: Carlos A. Moreira Azevedo Edição: Círculo de Leitores Local de Edição: Lisboa Ano da
edição: 2000-2002 – (Vol. I) p.98.
16

As regiões montanhosas, também foram outras áreas não tão afetadas pela ocupação.
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Como exemplo dessas interações na arquitetura em Portugal, podemos citar as
construções com arcos em forma de ferradura, bem como colunas com capitéis com detalhes
trabalhados conforme porta da Vila de Faro, um dos acessos à medina de Elvas. Pode-se
encontrar também nas quatro portas da Mesquita de Mértola, onde as estruturas estão bem
conservadas e evidenciam essa herança islâmica que também constitui o homem português.
Entretanto até a estrutura urbanística islâmica perdurou, conforme Luísa Trindade (2013), pois
o desenvolvimento da cidade propriamente dita em encosta ou a primazia de
estruturas habitacionais organizadas em torno do pátio central – é inquestionável que
a cidade islâmica assume especificidades próprias (p.45).

É possível notar a presença islâmica em Portugal não somente nas estruturas
arquitetônicas, no âmbito da religiosidade, diversos elementos podem testemunhar a conexão
com os seguidores de Maomé. Durante o domínio islâmico, foi permitida aos peninsulares a
continuidade de seus costumes e crenças, contudo era exigido o pagamento de impostos
(mesmo que na prática tal estrutura não fosse amistosa). Os moçárabes, que significa tornado
árabe17, puderam manter suas crenças, mediante pagamento de impostos. No trecho do livro
História Religiosa de Portugal, Carlos Moreira Azevedo (dir.) relata como era o cotidiano dos
moçárabes, durante a ocupação muçulmana em território peninsular.
Os moçárabes eram vítimas de muitas outras vexações discriminatórias. Assim, por
exigência dos pactos realizados com os muçulmanos dominadores, eram obrigados a
dar hospedagem gratuita nas suas igrejas e casas, durante três dias e três noites, aos
viandantes muçulmanos. Os cristãos não podiam vestir nem calçar como os muçulmanos; tinham de rapar só a parte anterior da cabeça; era-lhes vedado andar de cavalo; podiam deslocar-se apenas de mula ou de burro, desprovidos de selins e de estribos, e viajar com os dois pés pendentes para o mesmo lado do animal; não podiam
andar munidos de espada, nem fabricar ou utilizar armas. (p. 94-95, 2000).

No exercício da fé cristã, os moçárabes conviveram com restrições que permeavam
desde a proibição do uso do crucifixo até a proibição de proclamar verdades da sua fé, como a
divindade de Cristo e a Santíssima Trindade (AZEVEDO, 2000). Entretanto, os cultos aos
santos continuaram vívidos durante a ocupação islâmica e pode ser considerado forte aspecto
da resistência da fé cristã e suas representatividades na península ibérica islamizada. Havia
17

Denominação dada aos cristãos que não se converteram ao islamismo, mas que se submeteram a dominação
através de um pacto que poderia ser individual ou coletivo, como no caso de Lisboa.
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também aqueles peninsulares que se convertiam ao islã no momento da dominação, chamados
de malades (ou muladis). Estes pagavam menos impostos e tinham uma situação social (status) de melhor colocação, porém muitas vezes eram considerados muçulmanos de segunda categoria. Por questão de definição de espaços de poder e demonstrações de supremacia, tais diferenciações eram práticas comuns, entretanto os tornados árabes pouco podiam fazer diante
da soberania muçulmana. Trago nesse ponto a preocupação de não construir uma narrativa baseada em vitimização dos sujeitos históricos, mas sim evidenciar contatos e práticas interculturais formadoras de identidades. Pois bem, no caso da supremacia muçulmana na península
ibérica, sobretudo na região da atual Portugal, podemos constatar que tal dominação possibilitou uma interação cultural (através também da violência), que mesmo após tentativas de silenciamentos e distanciamentos temporais, ainda emergem características culturais proveniente
dessa ocupação na identidade do povo português e como consequência experimentado na futura comunidade de língua portuguesa.
Na segunda fase da ocupação (756 – 1031), o emirado islâmico tornou-se independente do Califado de Damasco, constituindo um governo islâmico com sede em Córdova. Esse
período, comparado a 1ª fase, foi caracterizado por menor expansão territorial e alguns conflitos com os resistentes, sobretudo das regiões não ocupadas. E a 3ª fase (1031 – 1492) que se
concretizou como a fase da perda de território e posterior expulsão dos muçulmanos da península ibérica.
Segundo Mattoso (1997, p. 451), o processo de repovoamento das regiões de fronteira
entre os territórios cristãos e muçulmanos, configura-se ponto não homogêneo nas leituras
historiográficas que tratam sobre a formação da nacionalidade portuguesa, entretanto, nega-se
o esvaziamento total dessas regiões que foram ocupadas por moçárabes e também concomitantemente por cristãos. No caso de Portugal, esse vanguardismo lusitano na expulsão dos
muçulmanos em seu território, possibilitou também o início da formação do Estado Nacional
português em 1093, com um acordo matrimonial, que estabeleceu o casamento entre Henrique
de Borgonha com D. Teresa, filha ilegítima do rei de Leão e Castela, D. Afonso VI, tendo
como dote uma generosa doação de terra, essa porção de terra era o Condado Portucalense.
Posteriormente,em 1139, o herdeiro das terras, D. Afonso Henrique, rompeu com o reino de
Leão e Castela, estabelecendo a independência do Condado, passando a se chamar, Reino de
Portugal. Para além das questões políticas, forjou-se uma identidade portuguesa, durante o
processo de reconquista do território ibérico, imbricada na busca de fortalecer as raízes em
prol da defesa do território e fortalecer o discurso identitário lusitano.
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A Reconquista, no cenário sócio-histórico português configurou-se como consagrador
da identidade nacional, moldada frente à opressão e invasão do estrangeiro, mesmo
reconhecendo que tal estrangeiro já não se configurava enquanto estranho no contexto ibérico.
Buscou-se então uma unidade entre os portugueses com o objetivo de retomar o território
identitário, utilizando-se muitas vezes do discurso religioso (os Soldados de Cristo). Os reinos
do Norte (região que sofreu menor influência da ocupação islâmica) se organizaram a fim de
reocupar as regiões ao centro e a Sul do território português, buscando uma liberdade que
possibilitasse uma maior autonomia nas atividades econômicas.
Considerando a participação da burguesia mercantil na defesa do reino de Portugal
contra a investida do rei de Castela na batalha de Aviz (1383-1385), esse poderoso e
enriquecido grupo social, buscou então construir rotas marítimas alternativas que visavam
estabelecer relações comerciais com o restante da Europa (pelo mar Mediterrâneo), África
(pelo Oceano Atlântico) e Ásia (pelo Oceano Índico), dando início a expansão ultramarina
portuguesa. Sabe-se que alguns fatores geográficos, políticos e econômicos, propiciaram essa
experiência além-mar, porém neste trabalho destacarei a influência do desenvolvimento naval
que possibilitou o aprimoramento da expansão ultramarina de Portugal, alçando-a ao posto de
desbravadora pioneira europeia no limiar da modernidade.
Para compor a campanha do jogo RPG Guardiões da Palavra, destacamos as principais
inovações tecnológicas que possibilitaram uma melhor navegação nos mares e oceanos, bem
como desmistificações no imaginário coletivo dos europeus acerca do Atlântico. A Tercena
Naval, comumente chamada de Escola de Sagres, configurou-se como espaço de
desenvolvimento técnico de navegação e formação de navegadores, sendo criada,
possivelmente, no ano de 1417 em Algarves por D. Henrique 18. Para a campanha do jogo
RPG, destacaremos no quadro a seguir, as principais inovações tecnológicas desenvolvidas
pela Tercena Naval em Algarves. A escola naval portuguesa desenvolveu uma série de
instrumentos que potencializou o seu caráter náutico, que historicamente utilizava a
navegação marítima no seu cotidiano. Esses instrumentos fazem parte da campanha RPG e
foram modelados na perspectiva de auxiliar os jogadores e seus personagens do desenvolver
das aventuras.

18

A Escola de Sagres não era uma instituição de ensino e sim um local de reunião onde mareantes, cientistas e in telectuais, financiados pela burguesia mercantil, desenvolveram instrumentos e melhorias de técnicas de navegação a frente dos desafios que Portugal enfrentava no decorrer da expansão.

35
QUADRO 2: INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NÁUTICAS DA TERCENA NAVAL
Instrumento

Origem

Função

Imagem

Bússola

Originalmente uma
invenção chinesa
que
fora
aperfeiçoada pelos
portugueses para o
uso na navegação

É um instrumento
que
define
a
direção
dos
pontos cardeais, a
sua agulha aponta
sempre para o
polo magnético Fonte: www.portugalidade.pt Acesso em 17/07/2016 às
do
Hemisfério 19:59.
Norte.

Astrolábio

O
astrolábio
configura-se como
resultado prático de
teorias
matemáticas.
De
origem
grega
(Hiparco 180-120
a.C), difundido por
Ptolomeu (85- 165)
e
amplamente
usado
pelos
Islâmicos (século
IX)
até
ser
adaptado
pelos
portugueses
no
século XIV.

O astrolábio é um
antigo
instrumento
astronômico
utilizado
para
localizar o Sol e
as Estrelas do céu.
Ao colocarem os
componentes
móveis
em Fonte: www.isthmus.com.brAcesso em 17/07/2016 às
determinada data, 19:52.
a posição dos
astros
estará
representada.

Caravelas

Desenvolvida pelosFoi o tipo de
portugueses, pesavaembarcação
que
entre 50 a 100permitiu as grandes
toneladas e tinhaviagens oceânicas
cerca de 30 metrosda época moderna.
de
comprimento.
Possuía entre dois a
quatro mastros que
Fonte: caraveladealemmar.comAcesso: em 17/07/2016 às
possibilitou seguir
20:12.
viagens por todo o
mundo e cruzar
águas profundas.

Portulano

As primeiras cartas
datam do século
XII na Itália, tendo
sido aperfeiçoado e
utilizado
pelos
portugueses desde
o século XIII.

É
um
antigo
sistema
de
localização
de
portos feito em
representação
gráfica
ou
figurada. Anterior
às medições de Fonte: Domínio público, https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=670189 Acesso em 17/07/2016 às 20:05
longitudes
e
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latitudes,
esse
sistema permitia a
navegação apenas
com o uso de
bússola e foi
importante para as
viagens costeiras.
Quadrante

Vela Latina

Balestilha

Apesar de não
haver referências,
acredita-se que o
quadrante,
pela
simplicidade
do
uso
e
a
funcionalidade,
teria sido usado
desde a antiguidade
pelos
gregos
(Ptolomeu), sendo
os
portugueses
largos utilizadores
até a criação do
astrolábio.

Usado
para
calcular a altura
dos
astros,
determinando
assim a latitude
do
ponto
de
partida e o lugar
onde estava o
barco.

A origem remete a
uso
no
mediterrâneo pelos
Islâmicos,
entretanto
há
relatos de uso na
Índia nos séculos
VIII e XIX.

A vela latina é
uma
vela
de
formato
triangular,
desenhada
para
permitir
a
navegação
de
contra-vento. A
grande revolução
deste tipo de velas
vem do fato de Fonte:
historiaestvitae.wordpress.com
possibilitar
a 18/07/2016 às 13:17.
navegação
próxima da linha
do vento

O
instrumento
surge inicialmente
na
literatura
portuguesa
de
navegação
em
1514.

Fonte: Elaborado pela autora.

Fonte: Fonte: museutec.org.br Acesso em 17/07/2016 às
20:27

Acesso

em

Foi
um
instrumento
fundamental para
a
Expansão
Marítima
moderna,
utilizado
para
medir em graus a Fonte: www.hirondino.com Acesso em 18/07/2016 às 13:04.
altura que o une o
horizonte ao astro,
e desta forma,
determinar
os
pontos cardeais.
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Apesar de a península ibérica ter sido ocupada por diferentes povos oriundos de
diversas partes, desde a África (norte) aos asiáticos, não houve uma ocupação contínua e
duradoura, evidenciando a descontinuidade e a efemeridade que caracterizaram essas
ocupações desde a pré-história até o século XII.
O território português pôde, portanto, comparar-se a um puzzle constituído por um
número considerável de peças que se foram associando entre si de várias maneiras,
sem que os poderes superiores que aí exerciam a autoridade tivessem sobre elas
grandes influências. A sua principal estratégia consistia em manter a dominação,
pactuando de formas variáveis com os poderes regionais e locais, explorando as suas
divisões, ou quando era possível, exterminando revoltas demasiado ostensivas. A
esta estratégia opõe-se, evidentemente, a dos poderes inferiores que ora exploram a
via das revoltas abertas, ora a do pacto condicionado com os poderes régios; ora se
aliam com os parceiros do mesmo nível, ora os combatem, recorrendo a isso, se
necessário, ao apoio dos delegados régios, num jogo instável, ditado por
circunstâncias ocasionais. (MATTOSO, 2000, p. 8).

De todas as transformações ocorridas, aqui destacaremos a transformação linguística.
A língua portuguesa surgiu como resultado direto da interação do latim “vulgar”, falado por
pequenos comerciantes, soldados do exército de Roma, e as línguas já faladas na península
ibérica pré-romana, a exemplo do galego dos povos galaicos (norte do atual Portugal) e o
idioma falado entre os povos lusitanos (sul do atual Portugal) 19. Os germanos, após a
expansão Huna em território europeu, migraram para oeste com a intenção de invadir e
povoar o território da península ibérica, disputando com o exército romano, estabelecendo-se
nesse território até 711 d.C, quando a invasão muçulmana se consolidou na região 20
(MATTOSO, 2000). Esse contato gerou diversos impactos na formação cultural, política e
econômica dos povos ibéricos, especificamente no caso Português, a interação cultural com os
germânicos, principalmente os Alanos e os Vândalos, ocasionou uma adaptação do latim,
trazendo variações consideráveis no idioma local. Apesar do campo da linguística defender
que, no processo de latinização, houve a assimilação total do latim vulgar em detrimento das
línguas autóctones, aceito aqui a teoria variacionista da sociolinguistica de William Labov
19

Território posteriormente denominado Condado de Portucalense no processo de reconquista a península ibérica
pelos cristãos no século IX.
20

Os germânicos que ocuparam o ocidente da península não tiveram a intenção – ou não tiveram êxito – de unifi car a região dominada. Somente alteraram as estruturas burocráticas implantadas pelos romanos, a exemplo disso
citam-se as taxas e impostos, assim como as imposições militares.
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(1974)21e Fernando Tarallo (1986)22, entendendo assim que não há assimilação total de uma
língua, mesmo num processo de dominação política, religiosa e/ou territorial. Nem ao menos
o desaparecimento total de línguas autóctones em processo de dominação e/ou colonização,
havendo de fato, a interação cultural que nortearam e moldou uma nova forma de experiência
do mundo e como consequência os seus códigos linguísticos próprios, que outrora não é
somente o idioma autóctone (Lusitana e Galega no nosso caso), nem tão pouco a estrangeira
(Latim vulgar). Ressalvo que esse processo de transformação linguística não ocorreu de forma
homogênea e rápida, porém foi fundamental na construção de uma lusitanidade, buscada
nesse trabalho.
Nesse sentido, podemos afirmar que a formação da Língua Portuguesa equivale a
pluriculturalidade do local originária de sua formação, devendo ser considerada como o
reflexo da diversidade linguística retratada na Península Ibérica. Toda essa múltipla
diversidade, na qual a formação do povo português está imersa, configura-se com uma das
explicações para a relação de Portugal com os povos que seriam colonizados por eles a partir
do final do século XIV e XV no continente africano e final do século XV e XVI no continente
asiático e americano.Somente por conta da funcionalidade do jogo, identifico no quadro
abaixo os principais norteadores de uma lusitanidade, a fim de construir um arquétipo para os
personagens oriundos de Portugal.
QUADRO 3: ARQUÉTIPOS DO PORTUGUÊS23
Povos

Características

Íberos

Manuseio da cerâmica fina (azulejos portugueses e louça
portuguesa).

Cartagineses/Fenícios

Produção de embarcações e técnicas de navegação e
habilidade de comercializar.

Lusitanos

Fenótipo (estrutura física), aspecto de nacionalidade,
aspectos do idioma.

Romanos

Organização social, interação com o outro, estratégia
bélica, aspectos do idioma e religiosidade.

21

Na década de 60, William Labov trouxe a defesa e reflexões sobre as variações linguísticas serem baseadasnas
transformações sociais sofridas pelos grupos históricos em diferentes tempos históricos.
22

O autor é defensor da teoria laboviana que defende que a sociolinguística e a gramática variam de acordo com
variáveis culturais.
23

Não é objetivo desse trabalho buscar o esgotamento das possibilidades dessa lusitanidade e sim rastrear aspec tos que mais interessam para a funcionalidade do jogo RPG. Tal postura deve ser considerada nos demais traça dos de arquétipos a seguir.
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Islâmicos

Comércio e aspectos do idioma.

Fonte: Elaborada pela autora.

2.2 – PAÍSES AFRICANOS DE LÍNGUA OFICIAL PORTUGUESA (PALOP)

O continente africano, com sua pluralidade e riquezas expressas em seus costumes,
religiosidade, musicalidade e história, muitas vezes foi secundarizado, quando não limitado e
omitido pela historiografia tradicional. Tratada como consequência da História Européia por
muito tempo, a(s) história(s) africana(s) era(m) coadjuvante(s) de uma trama “universal” onde
o mundo resumia-se a consolidação, expansão e dominação dos povos europeus a outros, sem
considerar processos históricos, territoriais, políticos e econômicos complexos desses outros.
Entretanto, no final do século XX e início do século XXI, intelectuais como Paul Lovejoy
(2002), Joseph Ki-Zerbo (1990), Amadou Hampâté Bâ (2003), Chinua Achebe (2008), Selma
Pantoja (2000), Alberto da Costa e Silva (1992 e 2002), dentro inúmeros outros autores
demonstram que a África tem uma História24. Uma história belíssima, complexa e plena de
influências deixadas pelos africanos, migrados forçosamente ou não, primeiro para a Ásia,
depois para a Europa, e recentemente para América. A história humana e das culturas
humanas são sempre tão rica e importante, para qualquer coletivo humano. Esse trabalho não
pretende esmiuçar essa grandiosa e complexa História, nem tem o objetivo de esgotar as
possibilidades de investigação sobre povos que habitavam esse continente e sim trazer
aspectos dessa história que auxiliem na execução e entendimento do contexto, na dimensão da
experiência dos autores da pesquisa, na medida da necessidade da autoria da campanha do
jogo RPG Guardiões da Palavra. Os perigos que envolvem esse recorte de interpretações vão
desde o mau entendimento (ou entendimento parcial) de uma história maior, até o
reducionismo histórico que tanto deturpa(m) a(s) realidade(s) e narrativa(s) que diz(em)
respeito(s) a essa(s) história(s). Tais perigos estão claros em nossa consciência, mas a
necessidade de construir uma proposta na direção da pesquisa aplicada em questão nos obriga
a construir um compromisso de entendimento da história da África, e de outras histórias
envolvidas neste estudo, com o cuidado de guardar espaço para a correção de possíveis erros e
a necessidade de aperfeiçoamento futuro continuado. Busco apenas descrever aspectos
peculiares e pontuais na formação, consolidação e colonização dos países de língua
24

Referência à frase usada por Ki-Zerbo na coletânea da UNESCO sobre História Geral da África – Volume 1.
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portuguesa na África e as intersecções culturais existentes, sem a pretensão de esgotar
nenhuma discussão sobre a rica história, e sobre os processos históricos da África, ou
qualquer outra presente neste estudo.
Dos oito países no mundo que possuem a língua portuguesa como idioma oficial,
cinco encontram-se no continente africano, o que reitera a aproximação de Portugal com o
continente, iniciada, sobretudo entre os séculos XIV e XVI25. Por possuir o maior número de
países lusófonos, o continente africano também é palco de associações, projeto de apoio
político, cultural e econômico entre os países de expressão portuguesa. As articulações
internacionais começaram ainda sob o domínio português no continente africano, em 1961.
Os movimentos nacionalistas dos países lusófonos visavam a independência dos seus
respectivos países e organizaram uma Conferência das Organizações Nacionalistas das
Colônias Portuguesas em Casablanca (Marrocos), formando assim a primeira organização
multinacional de Língua Portuguesa: a CONCP. Treze anos após a Conferência, todos os
países já tinham conseguiram a independência, sobretudo após a Revolução Portuguesa em
1974. Os países africanos lusófonos, recém independentes identificaram a importância de
articulações

intergovernamentais

e

em

1979

formaram

a

primeira

organização

intergovernamental de Língua Portuguesa, o PALOP. O bloco da PALOP (Países Africanos de
Língua Oficial Portuguesa) visa apoiar de diversas formas os países-membros, sobretudo a
preservação da Língua Portuguesa e diplomacia entre as nações. A exemplo dessa articulação
intergovernamental podemos citar o projeto “Escudo PFL”26, que defende o uso do Escudo
como moeda única entre países-membros e o Timor-Leste (único país de Língua Portuguesa
oficial no continente asiático)27. Em 1996, foi criada a Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP), uma organização de âmbito multicontinental que visa:

A concertação político-diplomática entre seus estados membros, nomeadamente para
o reforço da sua presença no cenário internacional; A cooperação em todos os
domínios, inclusive os da educação, saúde, ciência e tecnologia, defesa, agricultura,
25

Se considerarmos os países em que a língua portuguesa está presente, mas não é a oficial, esse número passa de
oito para quatorze países.
26

O Escudo era a moeda adotada por Portugal entre os anos de 1911 e 2002 e a sigla PFL, significa “Pacto Financeiro Lusófono”.
27

O FORPALOP é o engajamento dos cinco países lusófonos africanos (“Grupo dos Cinco”) que visam um grupamento de auxílio e intervenção política e diplomática comum. Foi criado no Cimeira Constitutiva do Fórum
dos Cinco Países Africanos de Língua Portuguesa ocorrido na cidade de Luanda (Angola) em 2014.
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administração pública, comunicações, justiça, segurança pública, cultura, desportos
e comunicação social; A materialização de projectos de promoção e difusão da
língua portuguesa. (CPLP, 2016).

A CPLP configura-se como princípio norteador dessa pesquisa, e por isso será
evidenciado no próximo capítulo. Para abordagem nesse capítulo, cabe pontuar a importância
de uma comunidade internacional unida a partir da Língua Portuguesa que agrega quatro
continentes entre os membros, com um lema de propagar a Língua Portuguesa e estabelecer
laços interculturais entre os países pertencentes ao grupo.

2.2.1 – Guiné – Bissau
A República da Guiné-Bissau, localizada na Costa Ocidental da África, é um país que
faz fronteira ao norte com o Senegal, com a República Guiné Conakry ao sul e o Oceano
Atlântico a oeste, tendo seu território compreendido por uma área de 36.126 km² (LEISTER,
2012)28. Com complexas redes hidrográficas, a Guiné-Bissau possui sistemas de rias e rios
que formam duas distintas zonas hidrográficas: a zona interior e a zona litoral 29 e população
estimada em 1,6 milhão de pessoas. Os principais rios do país são o Cacheu, o Geba e o
Corubal. Com clima tropical, a Guiné-Bissau registra em média temperatura de 27ºC. As
principais atividades do país estão relacionadas com os recursos naturais disponibilizados pela
região: são a agricultura (destaca-se o cultivo do arroz), extrativismo (da grande floresta
guineense) e a atividade pesqueira (INE, 2009).

Figura 4: Mapa de Guiné Bissau

28

Esse valor é estabelecido na maré baixa, pois o território guineense tem parte das suas terras inundadas pela
maré, recuando para 28.000 km².
29

A zona litoral é sujeita a interferência das marés (águas salgadas), composta pelas rias: Sucujaque, Mansoa,
Bissau, Calequisse, Cacheu, Grande de Buba, Tombali, Ganjola, Cumbijã e Cacine. A zona interior é formada
por cursos de rios de água doce e de regime irregular, composta pelas bacias: Farim, Geba e Corubal.
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Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Guinea-Bissau_-_Location_Map_%282013%29__GNB_-_UNOCHA.svg. Acesso em 09 Jan 2018 às 14:32hrs.

A história do seu povoamento assemelha-se com a de Portugal no que se refere a
formação do povo Guineense. Assim como os portugueses, a formação do que hoje define-se
por Guiné-Bissau é fruto de (co)existências e resistências do território por diversos povos ao
longo do tempo. Formado por um mosaico de etnias, resultante de constantes migrações
internas e externas, assim como invasões, a população guineense está dividida principalmente
por Balantas (27%), Fulas (22%), Mandinga (12%), Manjaco (11%), Papel ou Pepel (10%)
(AUGEL, 2007). Utilizando dados do INE – Instituto Nacional de Estatística, no país há 08
divisões administrativas e 01 setor autônomo: Bafatá, Biombo, Bissau (SAB – Setor
Autônomo de Bissau), Bolama, Cacheu, Gabu, Oio, Quinara e Tombali. O idioma oficial é o
Português, entretanto muitos outros idiomas são falados no país. Ainda com base nos dados
do INE do país, referindo-se a religião, os dados do Relatório sociocultural da Guiné-Bissau
realizada pela INE, 45,1% dos guineenses são muçulmanos, 22,1% cristão, 14,9% animistas,
os demais declararam outras religiões ou não tinham religião (INE, 2009, p.27).
Esse território denominou-se historicamente como Senegâmbia, antes da Partilha da
África. A Senegâmbia englobava além da Guiné, o atual Senegal e a Gâmbia. A multiplicidade
de costumes e crenças era própria de um espaço geográfico ocupado por diferentes etnias,
entretanto, a importância da música na vida cotidiana e a cosmogonia singular configuravamse aspectos comuns a esses povos, segundo a pesquisadora Fátima Cristina Leister (2012).
Para essa pesquisa e funcionalidade do jogo, destacarei algumas das características dos povos
originários, como por exemplo, o manejo da terra e seus principais instrumentos, a pesca e o
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comércio, sobretudo antes do domínio Mandinga, ocorrido no século XII. Os Mandingas
ocuparam parte do território do interior, hoje compreendido como Guiné-Bissau, fundando o
Reino Gabú (Império de Kansalá). Essa ocupação gerou a expulsão dos povos autóctones para
o litoral. Entretanto podemos afirmar que uma das maiores contribuições dos povos
mandingas para a formação dos povos guineenses, é a religiosidade islâmica. Vassalos do
Império Mali, os Mandingas tiveram seu império expandido pela liderança do seu mais
famoso líder, Sundiata Keita. Entretanto, foi sob a liderança do Mansa Kanku Mussa que a
religião islâmica tornou-se foco e destaque entre os Mandingas. O mansa Kanku Mussa
liderou uma peregrinação às cidades sagradas do islã, tendo destaque nos anos de 1324-1325 à
peregrinação à Meca contando com 60 mil pessoas e 500 escravos (NIANE, 2010, p.148) 30.
Se tentarmos estabelecer um panorama social da região guineense do início do século XV
podemos descrevê-los como um espaço culturalmente diverso, com idiomas próprios,
religiosidades múltiplas coexistindo e interagindo entre si. Portanto, um ambiente
heterogêneo, plural, recheado de uma diversidade étnica, por sua vez, também, um ambiente
sob constantes conflitos por territórios.
Até as primeiras décadas do século XV, o Atlântico para as diversas etnias que
habitavam a região da Guiné-Bissau, configurava-se como “os fundos do beco sem saída,
utilizado para a pesca costeira e comércio local” (NIAME, 2010. p. 337). Após o início do
contato entre portugueses e guineenses, o Atlântico passa a ser o palco de resistência, defesa
de território e comercialização de produtos e pessoas. A inserção desse novo homem, que a
princípio
não diferiam muito dos árabes e dos berberes azenegues do Saara: o mesmo cabelo
liso e longo, o mesmo nariz comprido, os mesmos lábios estreitos e uma pele ainda
mais desbotada. Quase tão desbotada quanto a dos albinos. A sua cor mais se
assemelhavam à dos espíritos, que são brancos, do que a gente viva (SILVA, 2002,
p.149)

modificou por completo as estruturas antes vivenciadas pelos povos autóctones. Como o
30

Entre os séculos XIII e XV, identificou-se a prática de um islamismo, chamado por Aziz Batran (2010) como
não rígido, praticado pelas elites e comerciantes urbanos, cujo sincretismo com as religiões locais era característica marcante. Configurando assim a religião islâmica (nesse contexto histórico e espaço histórico definido)
como aspecto político de expansão e dominação do império do que de fato, evangelizador. Como a pesquisa não
tem como objetivo aprofundar aspectos da religião islâmica na África antes da colonização.
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território estava em constante disputa, é provável mensurar que, apesar de fisicamente
semelhante aos árabes e berberes azenegues do Saara, o homem português tenha sido visto
com cautela pelos povos da região. As crônicas de Zurara relatam os primeiros contatos
ocorridos (e seus embates) entre portugueses e guineenses (inicialmente com os Bijagós,
moradores do litoral) por volta de 1440, onde os primeiros negros foram capturados e levados
à Portugal31. Relatos dessa crônica indicaram o uso de arco e flecha com veneno na lâmina
usado pelos Bijagós, Mandingas e Beafadas. O exemplo desse ataque/defesa de território
registrou-se na morte do conquistador Nuno Tristão, que buscando regiões povoadas para a
captura de escravos, acabou sendo morto, no ano provável de 1446 (SILVA, 2002) pelas
flechas ervadas dos Mandingas. Inicialmente com o objetivo de estabelecer pontos que se
assegura o monopólio das longas rotas marítimas e estabelecer entrepostos comerciais,
Portugal fundou em Cacheu, às margens do Rio de mesmo nome, em 1588, a primeira feitoria
a Guiné-Bissau. Posteriormente, após investidas de outras nações, construiu o Forte de
Cacheu ou Fortim de Cacheu, com o intuito de defender a primeira feitoria da região e
estabelecer o poder militar na região.
Nesse ponto destaco que apesar da utilização de negros intérpretes das línguas locais,
os colonizadores não tinham por objetivo inicial povoar a região da Guiné-Bissau e sim
estabelecer rotas para escoamento da mão de obra escravizada, além de produtos como sal,
arroz, gado, nóz de cola e metais preciosos (ouro). A implantação do idioma do colonizador,
ainda é ponto sensível da Guiné-Bissau. Utilizado por apenas 27,1% (INE, 2009) da
população, a Língua Portuguesa, ainda associada ao processo de colonização, tem mais efeito
político-administrativo (como por exemplo, a inserção em blocos como a PALOP e/ou a
CPLP), do que de fato uma identidade nacional. No período da colonização, houve uma
interação do idioma português com as línguas faladas, gerando o crioulo. Em um dado
momento histórico, Portugal reconhece o avanço do crioulo em território guineense (e
caboverdiano) proibindo-o, a fim de manter uma unidade colonial. Considerado pelos
colonizadores como o português mal falado, o crioulo manteve-se como uma importante
interlocução de resistência ao processo de colonização (LOPES, 1988). Os autores e
pesquisadores guineense, debruçam-se sobre a questão da(s) identidade(s) nacional(ais) e o
que fica evidente é que o crioulo reflete melhor essa possível identidade, do que de fato o
31

Gomes Eanes de Azurara era comendador da Ordem de Cristo, guarda Mor da Torre do Tombo e cronistas dos
reis de Portugal. Recebeu como missão escrever crônicas sobre o processo de investida portuguesa na costa ocidental africana.
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idioma português (EMBALÓ, 2008). No caso da pesquisa desenvolvida o fato do crioulo já
derivar do contato dos portugueses com as línguas faladas em território guineense, configurase como fluxo e refluxo dessa interação cultural, traduzindo-se assim em lusofonia. Assim
como em outros países, Guiné-Bissau, após sua recente independência, datada de 1973 e
ainda incipiente autonomia, busca forjar nas entranhas dos seus conflitos internos, essa
estranha identidade nacional. Com o objetivo de escolher instrumentos e objetos pertencentes
à história dos povos que habitavam a região da Guiné-Bissau, o quadro a seguir destaca
alguns artefatos a serem utilizados na campanha do Jogo Digital RPG Guardiões da Palavra
aos personagens de nacionalidade guineense.

QUADRO 4: INSTRUMENTOS E OBJETOS GUINEENSES
Instrumento/
Objeto
Bolsa
Mandingas

Korá

Origem
de Objeto de origem
Mali, difundida
na Guiné-Bissau
pelo
Império
Gabú
(os
Mandingas).

Instrumento
musical
de
origem
Gabú,
formada por uma
caixa
de
ressonância e 21
cordas.

Função

Imagem

Bolsa feita de couro,
confeccionada com
o objetivo de trazer
fragmentos
do
Alcorão
(livro
sagrado entre os
Islâmicos). Acreditase que pode conter
místicas
que
protegem o portador. Fonte:https://docs.ufpr.br/~lgeraldo/upoimagens1.html
(Acesso em 05/12/2016) às 12:47.
Utilizados
pelos
djidius, o korá tinha
a
função
de
transpassar, através
das músicas, as
histórias
míticas,
Fonte:
além de entreter os
http://eportuguese.blogspot.com.br/2014/03/instrumentosmomentos de lazer
musicais-guine-bissau.html> Acesso em 05/12/2016 às
como
também
14:28.
embalar as colheitas.
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Balafon

Xilofone
Utilizado em rituais
festivos e religiosos.
artesanal
(constituído por
placas
de
madeira
Fonte:
http://streamafrica.com/culture/the-balafon/>
ordenadas,
de
Acesso em 05/12/2016 às 14:22.
diversos
tamanhos) e com
cabaças
de
ressonância por
baixo.
Sua
origem
é
provável
dos
povos
tradicionais
africanos abaixo
do Saara.

Foice Tanda

A utilização da
foice data de 3
mil anos entre os
Sumérios.
Sua
principal função é
na colheita de
cereais.

Usada na agricultura
para o corte do
arroz.
Cabo
de
madeira e parte
funcional em metal.

Embarcação
talhada em tronco
de madeira, a
piroga pode ser
identificadas
entre diferentes
povos na África,
Oceania
e
América
indígena.

Embarcação
a
remoutilizada
majoritariamente
para a pesca e
navegação costeira e
Fonte:http://calcadadamiquinhas.blogspot.com/2012/06/ode rios em toda a rio-do-esquecimento.html> Acesso em 05/12/2016 às
região
da 15:38.
Senegâmbia.
A
madeira geralmente
utilizada é da árvore
fromager.

Piroga

Fonte: http://senegambia.blogspot.com.br/2005/08/museunacional-da-guin-bissau-1988.html. Acesso em 10/12/2016
às 22:30.
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Máscara Bijagó

O uso de máscara
é identificado em
diferentes povos
por
toda
a
história.
No
continente
africano,
essas
máscaras
têm
função mágica,
bélica, religiosa
entre outros.

Entre os Bijagós, as
virtudes
marciais
são
cultivadas
durante um longo
processo
de
aprendizagem
organizado
por
classes de idade, que
convoca
o
conhecimento acerca Fonte:
http://www.ciajg.pt/_mascaras_2&ctd=14&ct=0&mop=8>
dos
Acesso em 11/12/2016 às 12:37.
comportamentos,
capacidades
e
virtudes dos mais
poderosos animais
da terra e do mar.
Enquanto os rapazes
mais novos usam
máscaras
de
bezerros e peixes, os
mais velhos, mas
ainda não iniciados,
usam as de touro,
tubarão
ou
espadarte.

Fonte: Elaborada pela autora.
Evidentemente que para se conhecer todos esses processos históricos e seus entrelace,
faz-se necessário um estudo minucioso por todos esses povos, impérios e as interações entre
si, com a certeza que apesar do esforço, não seria possível mensurar tamanha complexidade
cultural, histórica, social e religiosa. Porém, ressalvo que o objetivo desse trabalho está
ancorado na construção de um panorama desses complexos grupos sociais e suas interações, a
fim de evidenciar (sem a pretensão de esgotar) uma lusitanidade presente nesse contato.

QUADRO 5: ARQUÉTIPOS DO GUINEENSE
Povos
Povos Originários

32

Características
Pesca, agricultura (arroz, mandioca e batata doce, cajú, nóz
da cola), comércio, pecuária (gado e porcos), mineração
(sal e ouro); aspectos bélicos (defesa do território);
aspectos das religiões animistas.

Mandingas

Religiosidade Islâmica; aspectos bélicos (defesa do
território);

Bijagós

Pesca; aspectos da religiosidade; aspectos bélicos (defesa
do território).

32

Destacaremos os Diolas, Manjacos, Mancanhas, Balantas, Papeis e Nalu.
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Português

Idioma (língua portuguesa/crioulo); arquitetura colonial
(fortificações militares, igrejas e sobrados coloniais);
aspectos da religiosidade Cristã; comércio ultramarino.

Fonte: Elaborada pela autora.

2.2.2 – Cabo Verde
Se no caso guineense, a língua portuguesa fez parte de um panorama cultural
complexo, sendo considerada uma parte do processo de interação cultural com o colonizador
português e os povos autóctones, o caso cabo-verdiano configurou-se como única forma
permitida e aceita de interlocução de diferentes povos estrangeiros trazidos como cativos de
diversas regiões da costa africana e o estrangeiro colonizador, detentor das terras.

Figura 5: Mapa de Cabo Verde

Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_de_Cabo_Verde#/media/File:Cape_Verde_Map.jpg. Acesso
em 09 Jan 2018 às 14:47 hrs.

O arquipélago localizado na costa ocidental do continente africano, formado por 10
ilhas, sendo nove (09) habitadas, a atual República de Cabo Verde estabeleceu-se no século
XV como um importante entreposto comercial, sobretudo de escravos para Portugal nas
primeiras décadas da colonização. Localizado no Oceano Atlântico, há 455 km de distância da
costa, o país insular possui área de 4.033 km² e aproximadamente 500 mil habitantes (2008).
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Dentre esses, deve-se destacar que apesar de a Língua Portuguesa ser o idioma oficial, o
idioma Crioulo é preponderante no cotidiano do arquipélago. No processo de povoamento das
ilhas (séc. XV), o idioma do colonizador era obrigatório na interlocução com os portugueses,
porém, como eram diversas as origens dos negros escravizados (principalmente da costa
ocidental africana), a comunicação no dia-a-dia foi sendo moldada a partir da relação com o
português ouvido e o português falado, surgindo assim, segundo Caniato (2002), o “protocrioulo”. Está dividida entre as ilhas do Barlavento (Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia,
São Nicolau, Sal e Boa Vista) e ilhas do Sotavento (Maio, Santiago, Fogo e Brava), tendo a
cidade de Praia como sua capital, na ilha de Santiago. Atualmente o crioulo sofre pequenas
alterações entre as ilhas do Barlavento e as do Sotavento, mostrando a dinâmica do idioma.
Na sociedade cabo-verdiana, 95% da população afirma seguir o cristianismo, uma minoria
afirma ser muçulmana. A economia do arquipélago está baseada na agricultura e na riqueza
marinha, os principais cultivos são do café, banana, cana-de-açúcar, frutas tropicais, milho,
feijão, batata-doce e mandioca (CABO VERDE, 2007).
Historicamente, havia uma hipótese defendida e difundida até a metade do século
XVIII, que anterior a chegada dos Portugueses no arquipélago, o local não era habitado.
Entretanto, textos de um autor desconhecido datado de 1784, relataram a provável habitação
de um Rei jalofo e seus acompanhantes. Ideia que foi reforçada nos estudos do brasileiro João
da Silva Feijó, enviado pelo ministro Martinho de Melo e Castro, sendo publicada em 1813
(SILVA, 2002). Especificamente nesse trabalho, não considerarei as possíveis migrações
anteriores, visto que, tais migrações caso tivessem ocorrido seriam pouco representativa, haja
vista o seu desaparecimento ou ausência de vestígios. Estabelecido como entreposto
comercial e de utilização em larga escala de mão-de-obra negra escravizada oriunda da costa
africana, a dinâmica de interação estabeleceu-se em Cabo Verde, dando pressuposto
necessário para compor a possível lusofonia buscada nesse país para a construção do jogo.
De início, considerando os registros do viajante Diogo Gomes não havia habitantes
autóctones na Ilha de Santiago, a não ser pelo povoamento excessivo de pombos (SILVA,
2002, p.230), tendo o território cabo-verdiano, somente o atrativo de estar próximo a costa da
Guiné. Por essa proximidade o arquipélago passou a ser utilizado como feitoria (base agrícola
e de pecuária) para fins comerciais.
Não se tardou muito e começou-se a explorar a urzela, abundante no arquipélago, e
o sangue-de-dragão, e a experimentar os solos, nos quais se cultivavam arroz, figos,

50
uvas e melões. E também o algodão. Na ilha de Santiago. E depois, na do Fogo.
Soltaram-se cabras, vacas e cavalos – os cavalos que, mais tarde, seriam trocados, na
terra firme, por escravos. Excetuado o sangue-de-dragão e a urzela, que seguiam
para a Europa, as demais atividades estavam a serviço do comércio com a Guiné. O
arquipélago tornar-se-ia, primeiro, uma grande feitoria, mais segura do que as de
Argüim e São Jorge da Mina, e, com a chegada dos europeus à América, numa
importante escala transatlântica. Ali, os espanhóis iriam buscar escravos para seus
estabelecimentos nas Antilhas e no continente americano. E ali passariam a parar
navios que ligavam Portugal a Brasil. (SILVA, 2002, p.232).

O documento da Carta Régia datada de 12 de junho de 1466 concedeu autorização
para comercializar na Costa de Guiné, com exceção do comércio de armas, navios e seus
aparelhos (ALBUQUERQUE; SANTOS, 1991). Fora dessas concessões, estavam as regiões
de Serra Leoa e Argüim, territórios de ouro muito lucrativos para a Coroa, por isso a
manutenção do monopólio português. A concessão da autorização dessa exploração e
comercialização com a Guiné gerou um aumento populacional em Santiago. A ilha passou a
ser o destino de homens aventureiros (em busca de uma vida melhor), cristãos-novos
(incomodados pelas humilhações e perseguições da Igreja Católica em Portugal) ou homens e
mulheres (essas raramente), cumprindo pena por degredo. Essa movimentação populacional,
majoritariamente masculina, ocasionou a mestiçagem. Os portugueses acabaram se
amasiavam com as negras cativas trazidas da África, gerando “a raça de mulatos” do qual a
própria Coroa duvidava da fidelidade. Destaco aqui uma dessas estratégias, levantada
também, por Silva (2002), que consistia na transferência do local de execução da pena por
degredo para mulheres: do Brasil para Cabo Verde. Nessa perspectiva de mestiçagem e
tentativa de controle mestiçagem que localizo a minha pesquisa em relação ao traçado de um
perfil lusófono em Cabo Verde.
A culinária cabo-verdiana pode ser entendida a partir dessa formação histórica
estrangeira. Ao depararmos com pratos típicos do país, podemos evidenciar tal afirmação. O
cuscuz cabo-verdiano, se aproxima da costa africana (destaque para o milho guineense), que
nos remete aos sabores brasileiros e nos (re)conecta com uma ancestralidade portuguesa. A
introdução de ingredientes como o mel, leite, ovo ou carne seca no cuscuz testemunha a
relação desse universo lusitano transcontinental que se formou a partir da colonização. Essa
ligação e as implicações geradas pela formação desse país a partir do que é distante, do que
está além daqui, do estrangeirismo, podem ser identificadas nas poesias e letras musicais
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cabo-verdiana da primeira metade do século XX, relatando uma “sodade”33 de algo deixado,
ou distante. Abaixo a letra de uma morna (gênero musical e de dança do país), composta por
Eugênio Tavares, poeta e escritor cabo-verdiano de grande expressão, que reformulou a morna
crioula, introduzindo o romantismo e a dramaticidade nas letras desse estilo musical:
Partindo
Triste, por te deixar, de manhãzinha
Desci ao porto. E logo, asas ao vento,
Fomos singrando, sob um céu cinzento,
Como, num ar de chuva, uma andorinha
Olhos na Ilha eu vi, amiga minha,
A pouco e pouco, num decrescimento,
Fugir o Lar, perder-se num momento
A montanha em que o nosso amor se aninha.
Nada pergunto; nem quero saber
Aonde vou: se voltarei sequer;
Quanto, em ventura ou lágrimas, me espera
Apenas sei, ó minha Primavera,
Que tu me ficas lagrimosa e triste.
E que sem ti a Luz já não existe.
(FUNDAÇÃO EUGÊNIO TAVARES, 2013)

Outro aspecto que corrobora com essa expressão lusófona está relacionado com os
festejos religiosos cabo-verdianos. Atualmente, a maioria da população afirma ser católica e
festeja os santos católicos em festas muito semelhantes às ocorridas no Brasil, Angola,
Moçambique e São Tomé e Príncipe34. Como exemplo, destaco o Carnaval, que acontece nas
ruas com cortejos de mascarados e bailes, assim como festejos de São João. No quadro
abaixo, destaco instrumentos e objetos cabo-verdianos que refletem as características histórica
desse povo, forjada no processo de dominação e construiu sua autonomia identitária a partir
da interação com o estrangeiro, tornando-se assim, como na sua história, um entreposto
cultural.

33

Termo crioulo, derivado da palavra portuguesa “saudade”.

34

Como exemplo, temos os festejos juninos (Festa de Santo Antônio, São João e São Pedro).
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QUADRO 6: INSTRUMENTOS E OBJETOS CABO-VERDIANO
Instrumento/
Objeto

Origem

Função

Traje
rudimentar
que aparece na
história
da
humanidade
quando as tribos
nômades
começaram
a
tornar-se
sedentárias e a
cultivar a terra, isto
é, cerca de 3.000
anos antes da nossa
era.

Peça
em
algodão
formada por bandas
com cerca de 15
centímetros, chamadas
teadas,
com
padronagem formando
motivos geométricos
geralmente de duas
cores, branco e azul
anil
(coloração
alcançada
pela
utilização da urzela
cabo-verdiana)

Cestaria

A arte do trançado
é milenar, porém
não
existe
comprovação
histórica
que
estabeleça
com
segurança local e
tempo
dos
primeiros usos.

Sua confecção baseiase
unicamente
na
técnica do jogo das
mãos e muitas vezes
são utilizadas fibras de
coqueiro, tiras de
carrapate, folhas de
coqueiro e outros
materiais para dar mais Fonte:
consistência
e http://9.fotos.web.sapo.io/i/P5d083c7
resistência ao produto. 1/10641640_vznNv.jpeg Acesso
14/11/2016 as 23:55.

Trapiche

As moendas eram
utilizadas
por
diferentes povos no
decorrer
dos
tempos. Entretanto
no contexto caboverdiano,
a
utilização
dos
Trapiches se deu
após a inserção do
cultivo da cana-deaçúcar na região.

Máquina destinada a
moer a cana-de-açúcar,
formada por dois (ou
três) cilindros, um
recipiente e um braço
(com o objetivo de
rodar os cilindros). A
máquina é movida com
tração
animal,
entretanto no período
da escravidão era
comum
utilizar
escravos.

A arte do trançado
é milenar, porém
não
existe
comprovação
histórica
que
estabeleça
com
segurança local e
tempo
dos
primeiros usos.

Sua confecção baseiase
unicamente
na
técnica do jogo das
mãos e muitas vezes
são utilizadas fibras de
coqueiro, tiras de
carrapate, folhas de
coqueiro e outros
materiais para dar mais Fonte:

Pano d’Obra

Esteira

Imagem

Fonte:
http://www.boavistaofficial.com/PO/a
rte-arquitetura-pintura-artesanatoboavista-cabo-verde.php. Acesso em
14/11/2016 às 23:42

Fonte:
arrozcatum.blogspot.com.br/2015_01
_09_archive.html. Acesso em
15/11/²016 às 00:34.
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consistência
e http://www.opalhao.com.br/product_i
resistência ao produto. mages/j/281/SAM_0839__52403_zoo
m.JPG Acesso: 15/11/2016 as 13:50

Fonte: Elaborada pela autora.
Nessa complexa intriga histórica responsável pela formação do povo caboverdiano,
reflexo do mundo transatlântico, que busco estabelecer como panorama base para construção
da campanha do Jogo RPG Guardiões da Palavra. O quadro 6, define uma possibilidade de
interpretação do arquétipo caboverdiano para compor os personagens desse país.

QUADRO 7: ARQUÉTIPOS DO CABO-VERDIANO
Povos

Características

Português

Cristianismo; Agricultura (arroz, algodão, canade-açúcar, milho, uva, figo, melões); Pecuária
(vacas, cavalos, cabras); Idioma (Língua
Portuguesa); Festejos dos Santos Católicos e
Carnaval; Olaria.

Estrangeiros da costa ocidental da África

Aspectos da religiosidade muçulmana; aspecto do
idioma (crioulo); Conhecimento de cura com
doenças tropicais; Landum (cânticos no cultivo
de algodão); Batuque (dança feminina)

Crioulo(a)

Diversidade fenótipa; interação entre as culturas
portuguesas e africanas; Interlocução entre o
mundo do colonizador e o mundo do colonizado
(outras perspectivas de análise).

Fonte: Elaborado pela autora.
2.2.3 – São Tomé e Príncipe

Figura 6: Mapa de São Tomé e Príncipe

Fonte:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Sao_Tome_and_Principe_in_its_region.svg.
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Acesso em 09 de jan de 2018 às 14:52.

A República Democrática de São Tomé e Príncipe localiza-se no Golfo da Guiné.
Formado por duas principais ilhas, o arquipélago tem área total aproximada de 1001 km² (ilha
de São Tomé 859km² e a ilha de Príncipe 142km²) 35, distanciada a 380km da costa ocidental
do continente africano, no Gabão. Com população estimada em 190.428 habitantes (2014), a
base da atividade econômica é a agricultura (cultivo do cacau, óleo de palma, café e coco),
além da atividade pesqueira. Segundo informações do site oficial da CPLP, São Tomé e
Príncipe (STP), membro da confederação, tem o Português como idioma oficial, entretanto,
outras línguas são faladas entre a população como, por exemplo, o forro, o angolar e o
lunguye. Em 1470, os viajantes exploradores portugueses João de Santarém e Pedro Escobar
(ou Pêro Escobar), desembarcaram no arquipélago na costa da Guiné. Segundo relatos dos
viajantes, as ilhas não estavam habitadas, nem havia rastros de homem algum 36. Com
formação similar da ilha de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, estabeleceu-se como um
entreposto comercial no Golfo da Guiné durante o período da colonização. E essa não é a
única similaridade entre os arquipélagos, a formação do povo são-tomense (ou santomense)
foi construída a partir do estrangeiro, daqueles que estavam de passagem, aqueles que
buscavam uma melhor condição de vida (os aventureiros), mas também daqueles que viviam
os horrores do cativeiro.

O resultado deste encontro da cultura portuguesa e das várias heranças culturais
africanas foi a criação de uma cultura crioula com os seus próprios costumes e
línguas. São Tomé é uma sociedade plural onde o processo de crioulização,
continua. Pode-se distinguir os Forros, a maioria dos crioulos de origem lusoafricana em São Tomé, os antigos contratados de Angola, Cabo Verde e
Moçambique e os seus descendentes chamados Tongas, assim como a pequena
comunidade dos Angolares. Os Angolares são descendentes de antigos escravos
fugidos das plantações de cana-de-açúcar no século XVI. (SEIBERT, p. 240, 1995)
35

O território de São Tomé e Príncipe ainda são compostas por pequenas ilhas: Ilhéu do Coco, Ilhéus de São Mi guel, Ilhéu Gabado, Ilhéu de Cocos, Ilhéu de Jalé, Ilhéu das Rolas, Ilhéu Quixabá, Ilhéu Sete Pedra, Ilhéu Catari no, Ilhéu Santana, Ilhéu Portinho, Ilhéus Boné de Joquei, Ilhéu Santana (Ilha de Príncipe), Ilhéu dos Mosteiros,
Ilhéu das Cabras, Ilhéu Bombom, Ilhéu Caroço, Ilhéu Tinhosa Pequena, Ilhéu Tinhosa Grande, Ilhéu Còracòra.
36

Diferentemente de Cabo Verde, nas ilhas de São Tomé e Príncipe não foram encontradas nenhum vestígio de
habitação remota. Evidente que novas pesquisas podem futuramente apontar outras hipóteses, mas defino aqui a
posição de que no momento da chegada dos colonizadores portugueses, o arquipélago encontrava-se desabitada.
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Essa conjuntura gerou, assim como em Cabo Verde, uniões entre portugueses brancos
com negras africanas escravizadas. Entretanto, em decreto de 1515, após solicitação dos
moradores das ilhas, a Coroa Portuguesa concedeu a alforria das esposas dos portugueses e
filhos nascidos a partir dessa união. E em 1517, ampliou a alforria aos africanos que
desembarcaram com os primeiros colonos, culminando no decreto de 1528, que permitiu a
eleição de negros livres para as câmaras municipais. Essas informações, contidas no artigo de
Seibert (1995), nos mostra a complexidade das (inter)relações no mundo transatlântico, mas
evidencia que a História é construída a partir dessa interação. Para compor o jogo RPG,
destacaremos como formadores do fenótipo são-tomense, os sujeitos construtores da nação,
ou seja, aqueles indivíduos que ali habitavam. Faço essa escolha, não para omitir o alicerce da
cultura continental africana, mas pelo fato da singularidade existente em STP nos primeiros
70 anos de habitação, entendendo que a referência cultural dos povos escravizados trazidos
para a ilha refletiu-se em toda ação e nos silêncios evidenciados.
As fugas de escravos para as regiões menos acessíveis das densas florestas sãotomenses, seja individual ou em grupo, era muito comum. Seibert (2011) aponta a formação
de quilombos a partir dessas fugas. Milícias especializadas na captura e prisão desses negros
auto-alforriados, foram criadas, com o objetivo de tentar conter as invasões, assaltos e
degradações das fazendas de cana-de-açúcar de São Tomé. Considerarei para o Jogo RPG, os
angolares como remanescentes quilombolas37. Na ilha de STP, no ano de 1595, ocorreu um
levante escravos liderado pelo negro de nome Amador. Não se sabe ao certo o motivo oficial
que culminou no primeiro ataque aos brancos, na Igreja da Trindade. Segundo o relato de
Rosário Pinto (1669-1738?), cujo documento original encontra-se na biblioteca de Ajuda em
Lisboa, os quase 5 mil escravos que aderiram ao movimento proferiam palavras contra os
brancos e seus mestiços38(SEIBERT, 2011).
Evidenciando essas relações, podemos dizer que as tensões e conflitos existentes
foram inerentes ao processo de colonização. Entretanto, o contato entre culturas diversificadas
necessariamente geram associações e influências que enriquecem a construção de uma
37

Não há confirmações sobre o fato, mas supõe-se que os primeiros negros angolares originaram-se a partir do
naufrágio de um navio negreiro recém-chegado de Angola. Houve uma fuga em massa dos cativos que se refugiaram nas florestas densas da Ilha de São Tomé (SEIBERT, 2011).
38

Existe na historiografia de STP um dilema sobre o maior levante de escravos da ilha. Alguns autores pormeno rizam a ação de Amador, outros definem-o como Rei de São Tomé (Mito do Rei Amador).
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identidade nacional. No caso da pesquisa em questão, a lusofonia evidenciada em São Tomé e
Príncipe estão presentes no idioma, nas estruturas arquitetônicas coloniais, nos nomes das
ruas e avenidas, na culinária e, sobretudo nas manifestações artísticas do país. Considerando o
fluxo e o refluxo dessas interações, destaco duas dessas manifestações: a Ússua e o Tchiloli.
Tais manifestações são claramente uma referência ao mundo lusitano. A ússua é uma dança
tradicional são-tomense patrimônio artístico do país, que muito se associa aos bailes
tradicionais portugueses. As músicas são ritmadas a partir de instrumentos como a flauta,
tambores e cânticos. O ritmo que embala os são-tomenses têm fortes raízes africanizadas,
mostrando a dinâmica das interações culturais. O Tchiloli é um teatro dançado que se
assemelha com a Ópera europeia, inclusive na utilização das máscaras pelos personagens da
trama. Segue no quadro 8, objetos e instrumentos ligados à história e ao cotidiano sãotomense.

QUADRO 8: INSTRUMENTOS E OBJETOS SÃO-TOMENSE
Instrumento/
Objeto

Origem

Função

Forte de São O Forte de São
Sebastião
Sebastião
foi
construído
no
contexto de uma
economia
de
plantação de canade-açúcar,
entre
1566 e 1575, tendo
sido
consideravelmente
reformulado
em
1579.

Os fortes têm a função
de estabelecer defesas do
território
colonial,
entretanto o Forte de São
Sebastião
nunca
constituiu uma defesa
eficaz para a cidade e
durante largos períodos
da sua existência militar
ou soldados treinados
foram
em
número
insuficiente para existir
um poder marítimo
adequado.

Escultura de Em todo o mundo
Madeiras
existem
vestígios
antigos de esculturas
em
diferentes
materiais. Na África,
o
registro
mais
antigo dessa arte foi
da cultura Nok (500
a.C), atual Nigéria.

Considerada a terceira
das artes clássicas, a
escultura é a técnica de
representar
em
relevototal ou parcial,
objetos e seres através
da reprodução de formas
Em STP, as esculturas de
madeira refletem as
práticas e o cotidiano do
povo, assim como para
representar
rituais
religiosos.

Imagem

Fonte:
http://viagemlusofona.weebly.com/blog_st
ome/forte-de-so-sebastio. Acesso em
13/12/2016 às 23:55.

Fonte:
http://viagemastomeprincipe.blogspot.com.
br/2007_05_01_archive.html. Acesso em
14/12/2016 às 01:35.
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Ússua

É uma dança de
salão tradicional sãotomense, que teve a
sua
origem
na
Europa.

A dança provavelmente
foi criada a partir das
observações aos bailes
tradicionais portugueses
nas
fazendas.
Tem
referências fortes aos
bailes europeus (como
trajes e normas de Fonte:
etiquetas).
http://www.patrimonio.portalstp.com/repor
ts/view/21. Acesso em 14/12/2016 às
10:20.

Tchiloli

O tchiloli baseia-se
num texto escrito por
volta de 1540 por
Baltazar Dias, um
dramaturgo
cego,
madeirense da escola
de
Gil
Vicente
(1465-1536). O seu
drama inspira-se em
seis
romances
castelhanos que, por
sua vez, derivam do
ciclo carolíngio do
século XI.

Peça teatral, realizada
em espaços abertos,
onde os personagens da
história são encenados
por
homens
com
máscaras (inclusive os
personagens femininos).
Os
roteiros
são
adaptados a cada ano
pelos
grupos
que
encenam, mas o enredo
permanece o mesmo.
Em São Tomé e Príncipe
a Tchiloli é uma das
mais
importantes
manifestações culturais
luso-africana.

Fonte:
http://olusofonoencantador.blogspot.com.b
r/2012/06/normal-0-21-false-false-false-ptbr-x.html Acesso em 14/12/2016 às 10:30

Fonte: Elaborado pela autora.

Para funcionalidade do jogo, no quadro 9 defino um perfil do povo são-tomense.
Reforço que o objetivo é construir uma interpretação lusófona do são-tomense, sem pretensão
de esgotá-la ou cristalizá-la como verdade. A partir dessas características abaixo, serão
construídos os personagens originários desse país.

QUADRO 9: ARQUÉTIPOS DO SÃO-TOMENSE
Povos

Características

Português

Cristianismo; Agricultura (cacau, café, coco);
Pecuária (animais de pequeno porte); Idioma
(Língua Portuguesa); Festejos dos Santos
Católicos; Literatura e Teatro.

Forros

Técnicas de cultivo, administração pública
municipal, aspecto do idioma
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Angolares

Aspectos do idioma, aspectos culturais,
artesanato.

Crioulo (a)

Diversidade fenótipa; interação entre as
culturas portuguesas e africanas; Interlocução
entre o mundo do colonizador e o mundo do
colonizado (outras perspectivas de análise).

Fonte: Elaborada pela autora.

2.2.4 – Angola
Dentre países lusófonos africanos, a Angola destaca-se por ser o centro político das
associações e discussões de blocos como a PALOP e a CPLP. Geograficamente, a Angola
localiza-se na parte ocidental da África, sendo fronteirado pelo Oceano Atlântico a oeste,
norte e nordeste pela República Democrática do Congo, a leste pela Zâmbia e a sul pela
Namíbia. Tendo como capital Luanda, com uma população estimada em 25.789.024
habitantes em um território de 1.246.700 km², a Angola possui 18 subdivisões 39. A Angola é
país-membro da CPLP, portanto, o idioma oficial é o português, entretanto entre a população,
outros idiomas são falados, a exemplo: o Kikongo, Kimbundo, Tchokwe, Umbundo, Mbunda,
Kwanyama, Nhaneca, Fiote, Nganguela, etc. Com uma flora e uma fauna diversificada, o país
ainda conta com uma hidrografia densa, tendo como principal rio o Kwanza, com 1.000km de
extensão, o rio Kubango (975km), Rio Cunene (800km) e o Rio Zaire (150km). Atualmente,
as principais atividades econômicas do país veem se recuperando após o final da Guerra Civil
(1975-2002). A agricultura consolidava-se como forte no cultivo de café, além da cana-deaçúcar, sisal, milho, óleo de coco, amendoim, algodão e fumo, na pecuária a criação de
bovinos, caprinos e suínos, têm destaque. O solo angolano é rico em petróleo além de existir
minas de diamantes em Dundo, província de Luanda Norte (ANGOLA, 2015).

Figura 7: Mapa de Angola

39

Bengo, Benguela, Bié, Cabinda, Kuando-Kubango, Kwanza-Norte, Kwanza-Sul, Cunene, Huambo, Huíla, Luanda, Lunda-Norte, Lunda-Sul, Malanje, Moxico, Namibe, Uíge e Zaine.
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Fonte: https://mnetnologia.files.wordpress.com/2013/02/angola_copy.jpg. Acesso em 09 de Jan de 2018 às
15:18.

Historicamente o território, atualmente compreendido como território angolano, foi
povoado a partir de migrações diversas, entre essas, a expansão do povo Bantu 40. Os diversos
povos, conhecidos como bantos são historicamente conhecidos pela agricultura e pela
metalurgia entre o segundo e o primeiro milênio a.C. Habitavam os territórios médios
ocidentais do continente e estavam em constantes migrações para o interior da região. A
movimentação desses povos pode ser considerada como colonizadora, no sentindo literal do
termo, apesar de não haver consenso entre os historiadores. Defino aqui a minha posição de
que os diversos povos bantus migraram com o objetivo de colonizar, ou seja, explorar
territórios não ocupados, conforme trecho da notável coleção da UNESCO sobre a História
Geral da África, volume II:
A expansão principal dos Bantu foi ampla e rápida, não tendo ocorrido através de
fases progressivas, como afirmaram alguns autores. Mas também não se tratou de
uma perambulação de nômades errantes nem de uma conquista militar organizada.
Foi um processo notável de colonização – no verdadeiro sentido da palavra – a
exploração de terras totalmente desocupadas. (UNESCO, 2010 p. 640).

Considerando a diversidade do povo Bantu, qualquer análise feita nesse
40

Grupo etnolinguístico que engloba 400 subgrupos étnicos distintos e por isso necessita-se de cautela no uso generalizante do termo.
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trabalho, tende construir apenas uma interpretação dos povos que habitavam a região da atual
Angola antes da chegada dos colonizadores portugueses. Destacarei as formações étnicas
bantus entre o povo Ambundos (reino Ndongo) e seu estilo de vida. Cultivadores de cereais e
com forte utilização da metalurgia em seu cotidiano, o povo originário da atual Luanda
beneficiava-se do comércio ao longo das margens dos rios Kwanza e Kunbango. A pesca e a
confecção de cerâmica configuraram-se importantes atividades na região. O comércio tornouse a base da economia dessa sociedade e isso pôde ser observado até o século XV e XVI, com
o uso de moeda, o zimbo que são conchas de moluscos, além da prática da escravidão.
Organizados em estados hierarquizados, os Ndongo tinham uma estrutura sociopolítica bem
definida, com o poder centralizado na figura de um rei (Ngola). Destaco ainda os povos
habitantes da atual Ilha de Luanda41: os Axiluanda. Habilidosos canoeiros, pescadores de
lagosta, dominavam a arte de secar peixe além da caça a baleias. Na ilha de Luanda, os
zimbos eram bastante comuns e configurou-se como a principal riqueza da ilha.
Na primeira metade do século XV, com o início da ocupação portuguesa em terras
africanas, o temor do cativeiro era constante. Entretanto a escravidão configurou-se como
uma lucrativa atividade econômica. Nesse contexto, os povos da região da atual Angola,
utilizam-se dessa atividade comercial de lucros exorbitantes, obtidos a partir da venda de
pessoas, que modificaram (ou transformaram) o cotidiano local. Em 1560, o explorador
português Paulo Dias de Novais, desembarcou na costa de Angola com o objetivo de
estabelecer relações comercias e religiosos. O grupo foi capturado e libertado em 1565 com o
objetivo de que fossem buscar apoio militar para os Ngola Kiluanji, contra as investidas de
Kiloanga-Kiacongo.
Passados dez anos. Seria a um novo angola a quiluanje que se anunciaria o regresso
do antigo prisioneiro. Chegara a Luanda, em fevereiro de 1575, acompanhado de
muita gente: 700 soldados, marinheiros e artífices, além de uns poucos jesuítas, em
sete, ou nove navios. Na ilha, encontrara sete barcos são-tomenses, que faziam
negócios com os nativos, e uns 40 moradores portugueses. Muitos outros
espalhavam-se pelo continente defronte, a fazer o seu comércio e a se africanizarem.
(SILVA, 2002, p. 407).

Paulo Dias Novais chegou em 1575 à Angola, com autorização da Coroa Portuguesa
que estabeleceu as terras angolanas como Capitanias, tornando-o donatário dessas terras. A
41

Também chamada de Ilha do Dinheiro ou Ilha das Cabras.
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estratégia consistiria, segundo Silva (2002), em ocupar o reino de Angola, para depois de uma
posição de força, convertê-los. Os Ndongo, que estabeleceram relações comerciais como os
portugueses através da venda de negros escravizados, perderam a autonomia do comércio
local, dando início a conflitos e disputas 42. Outros povos que também ocupavam a região, os
Bacongo (ou Bakongo), que antes da chegada dos colonizadores constituíam um povo forte e
unificado. A ocupação portuguesa ocasionou migrações dos bacongo para outras regiões,
gerando uma diminuição dessa etnia na região. Segundo Silva (2002), o processo de ocupação
do território angolano foi marcado por décadas de resistência africana. Nesse estudo
buscaremos estabelecer a lusitanidade resultante desse processo.
Atualmente é muito comum identificar a lusitanidade presente em Angola,
principalmente em Luanda. A presença colonial se reflete no nome das ruas e avenidas 43,
assim como na arquitetura dos prédios e estruturas coloniais 44. Nas danças, culinárias e,
sobretudo na religiosidade, Angola, reflete a todo o momento, sua ligação com o mundo lusoafricana. Festejos com o desfile de carnaval, que acontece nas ruas marginais de Luanda,
revisita um passado, a partir da (inter)relação com o mundo lusófono. Abaixo, o quadro que
elenca os instrumentos e objetos angolanos presentes na história da colonização.
QUADRO 10: INSTRUMENTOS E OBJETOS ANGOLANOS
Instrumento/
Objeto
Zimbos

Origem

Função

Concha
de
molúsculo
presente na costa
ocidental
da
África,
principalmente na
costa da atual
Angola.

Utilizada
como
moeda
para
comercialização de
produtos entres os
povos bantus até o
século XVI.

Imagem

Fonte: http://www.forum-numismatica.com/
viewtopic.php?f=59&t=86288 Acesso em
08/10/2016 às 10:15.

42

Povo com bastante destaque na região, oferecendo resistência armada. Sobre esse povo, ver história da Rainha
N’Zinga (PANTOJA, 2000).
43

Avenida de Portugal, Rua Fernão de Souza, Calçada de São Miguel e etc.

44

Como exemplo, cito a fortaleza de São Miguel.
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Guerreiros
Ndongo

Agogô

Formados a partir
da migração do
povo banto, os
guerreiros
ndongo tiveram
papel
fundamental na
defesa
do
território
e
resistência
da
ocupação
portuguesa
em
Angola.

Proteger e servir ao
líder Ndongo. Com
grande força física e
armas eficazes, os
guerreiros ndongo

De
origem
yorubá, o agogô
(ou gã) é um
instrumento
musical composto
de um único ou
múltiplos sinos
(campânulas).

Utilizado em rituais
religiosos, bem como
em
cerimônias
tradicionais, o agogô
(ou gã) tem um som
agudo e harmônico.

Fonte:
http://www.badassoftheweek.com/index.cgi?
id=491565226842 Acesso em 08/10/2016 às
10:23

Fonte: https://es.wikipedia.org/wiki/Agog
%C3%B4#/media/File:Africanagogo.jpg
Acesso em 10/10/2016 às 15:53.
Casa
Tradicional

Kariari

Habitação
do Estrutura
povo
Ndongo. voltada
Estrutura circular habitação.
com
terra
comprimida
como
revestimento
e
telhado de palha
seca.

básica,
para

Fonte:
https://ojogodalusofonia.files.wordpress.co
m/2009/04/angola15_14.jpg Acesso em
11/11/2016 às 08:32.

É uma vara de Instrumento utilizado
madeira
em festejos e rituais.
encurvada com
uma corda. Com
uma vareta são
tocadas
as
ranhuras do arco
fazendo vibrar a
corda. A caixa de
Fonte:
ressonância é a
https://ojogodalusofonia.wordpress.com/pais
boca do tocador.
es/angola/musica/. Acesso em 11/11/2016
Às 10:50.

Fonte: Elaborada pela autora.
Considerando todas as características acima descritas, segue construído o quadro do
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arquétipo do angolano, como tentativa de delinear um conceito na formação dos personagens
dessa etnia.

QUADRO 11: ARQUÉTIPOS DO ANGOLANO
Povos

Características

Português

Cristianismo; Agricultura (cacau, café,
coco); Pecuária (animais de pequeno porte);
Idioma (Língua Portuguesa); Festejos dos
Santos Católicos; Literatura e Teatro.

Ndongo

Comércio, aspectos da religiosidade,
conhecimento do território, agricultura,
cerâmica, metalurgia.

Axiluanda

Canoeiros, pescadores de lagosta, baleia.
Defumação de peixe, abundância de zimbos
(concha usada como moeda).

Fonte: Elaborada pela autora.

2.2.5 – Moçambique

Figura 8 – Mapa de Moçambique

Fonte:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Mozambique_map_cities.png/512px-

Mozambique_map_cities.png . Acesso em 09 de Jan de 2018 às 15:39 hrs.
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A República de Moçambique, localizada na costa oriental do continente africano,
banhado pelo Oceano Índico. Tem como região de fronteira a leste com a Tanzânia, ao norte
com Malawi e Zâmbia, a noroeste com Zimbabwe e a oeste com Suazilândia e África do Sul a
sudoeste. O país, com capital em Maputo, tem área total de 801.590 km² e quase 26 milhões
de habitantes (2013). Tendo como língua oficial o Português (40% da população), o país
possui outras línguas faladas entre a população45. Dividido entre 11 províncias e 33
municipalidades, a sociedade moçambicana está dividida entre seguidores de crenças
tradicionais (49,9%), cristãos (38,9%), islâmicos (10,4%).

As etnias presentes no país são

principalmente os Tsongas, Malavis e Chonas (53%) e os Macuas (46,1%). A hidrografia
moçambicana é extremamente rica e densa, levando o país a utilização de hidroelétricas, o rio
Zambeze é o principal rio do país que também é composto por diversos lagos. A economia da
nação baseia-se na exportação agrícola (camarão, caju, algodão, açúcar e chá). O solo é rico
em ouro e outros recursos minerais, ainda não explorados adequadamente, na atualidade.
O território compreendido enquanto Moçambique foi habitado por povos Bantus em
uma das expedições migratórias, durante o século XI. Assim como em Angola, ressalvo a
diversidade que o termo agrega, uma vez que dessa etnia derivam-se diversos outros povos,
em questão os Monomotapas, que desenvolveram forte atividade comercial na costa oriental
do continente. A pecuária, agricultura e a mineração eram a base dessa sociedade e alimentava
o intenso fluxo comercial com os árabes. Na costa moçambicana, foram instaurados
entrepostos comerciais baseadas na troca de mercadorias (ouro, cobre, marfim, pele de
animais, comutado por tecidos, miçangas coloridas, objetos de vidro e porcelana), em
decorrência desse comércio, foi fundada a primeira feitoria árabe em Moçambique, Sofala
Nesse aspecto, faz-se necessário destacar a participação dos indonésios, persas, indianos e
indiretamente os chineses (SILVA, 2002) na relação comercial, identificando os árabes como
dominadores (mas não os únicos) dessa lucrativa atividade. A interação comercial entre esses
povos possibilitou a inserção de cereais, produtos agrícolas e frutas estrangeiras em território
moçambicano, a exemplo: bananeira, inhames, coqueiro, mangueira, cafezeiro, citrinos, canade-açúcar e diversas variedades de arroz (FERREIRA, 2007). Em 1498, o navegador Vasco da
Gama estabeleceu-se na ilha de Moçambique, iniciando o processo de ocupação do território.
A colonização portuguesa em Moçambique teve um início singular, pois nas demais colônias
45

Segundo o site oficial do governo de Moçambique, estão entre as línguas faladas o cicopi, cinyanja,
cinyungwe, cisenga, cishona, ciyao, echuwabo, ekoti, elomwe, gitonga, maconde (ou shimakonde), kimwani,
macua (ou emakhuwa), memane, suaíli (ou kiswahili), suazi (ou swazi), xichanga, xironga, xitswa e zulu.
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luso-africanas, o processo de domínio se deu através da resistência das populações locais mas
não haviam estrangeiros na região. Segundo Ferreira (2007) e Silva (2002) os tratados
comerciais entre atuais moçambicanos e o continente asiático são bem anteriores às
navegações e expansionismo ultramarino lusitano. As estratégias de controle precisaram de
adequações, pois a figura do navegador português foi recepcionada com violência por
representar uma ameaça imediata às relações comerciais extremamente lucrativas para ambos
os lados. Somente em 1505, o objetivo então passou a ser substituir o monopólio asiático
(sobretudo árabe) para as mãos dos portugueses através de alianças com povos rivais. As
batalhas, guerras e conflitos desse processo marcaram a história de Moçambique.
Na pesquisa em questão, estabeleci uma rápida interpretação das interações culturais
em Moçambique entre os séculos XII e XV, entendendo que na busca pela lusitanidade
existente na região, evidenciaremos integrada a ela, outras importantes referências históricas.
Quando olhamos as edificações no centro de Maputo em comparação às edificações em outras
cidades luso-africana, percebemos algo diferente, algo que dissona da lusitanidade já
observada. Outros componentes, sabores e saberes tornam a sociedade moçambicana singular
e enriquece a construção do jogo pretendido. Além da presença árabe evidenciada na história
de Moçambique, o fato da alta comercialização no Oceano Índico e o acesso a produtos de
outros continentes contribuíram para tecer a complexa rede identitária do país.
QUADRO 12: INSTRUMENTOS E OBJETOS MOÇAMBICANOS
Instrumento/
Objeto

Origem

Função

Imagem

Mapa da ilha Mapa em forma
de
de gravura
Moçambique datada de 1598
pelos belgas.

Os mapas foram
utilizados
pelos
exploradores
europeus a fim de
localizar
e
conhecer
o
território a ser
dominado. No jogo
RPG Guardiões da Fonte: http://fortalezas.org/?
Palavra, o mapa ct=fortaleza&id_fortaleza=574&muda_idioma=PT
será utilizado para Acesso em 12/12/2016 às 16:00.
auxiliar
na
localização
dos
jogadores.

Junco
Indonésio

Utilizado
para
transportar
produtos
comercializados da
costa
oriental

Juncos é um tipo
de navio à vela,
que é abundante
nas águas do
sudeste da Ásia

66
para a costa leste africana (sobretudo
da África.
Monomotapa) para
a Ásia.
Fonte: <artikelkumpulan98.blogspot.com> Acesso
em 12/12/2016 às 16:33.
Rinoceronte
de ouro

Animal símbolo
da
região,
reverenciado
pela força e
resistência.

Conhecido como o
Reino do Ouro,
Monomotapa
consagrou-se como
principal
exportadora
de
ouro
da
costa
oriental da África.
A riqueza aurífera
era notável ao
ponto de ser alvo
de
disputa
no
domínio comercial
entre árabes e
portugueses.

Fonte:
https://moyawatenga.wordpress.com/2010/02/25/obje
ction-to-coal-mine-near-mapungubwe-worldheritage-site-a-media-release-from-the-ewt/ Acesso
em 14/12/2016 às 06:32

Fonte: Elaborada pela autora.

No próximo quadro, defino as principais características dos povos originários e os
estrangeiros que influenciaram na formação do povo moçambicano a fim de construir um
conceito do personagem dessa etnia no jogo RPG Guardiões da Palavra.
QUADRO 13: ARQUÉTIPOS DO MOÇAMBICANO
Povos

Características

Português

Cristianismo; Agricultura; Pecuária (animais
de pequeno porte); Idioma (Língua
Portuguesa); Festejos dos Santos Católicos;
Literatura e Teatro.

Monomotapa

Comércio,
aspectos
da
religiosidade,
conhecimento do território, agricultura,
cerâmica, metalurgia (principalmente ouro).

Asiáticos (árabes/indonésios/chineses/indianos).

Aspectos da
religiosidade
(islâmica);
Agricultura (arroz, mangueira, bananeira,
coqueiro, inhame, cafezeiro e citrinos).

Fonte: Elaborada pela autora.

2.3 – BRASIL
O maior dos países lusófono, a República Federativa do Brasil possui
aproximadamente 8 milhões km², divididos em 5 regiões, 26 estados e 01 distrito federal.
Tendo como capital política a cidade de Brasília, o Brasil possui mais de 200 milhões de
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habitantes. Com rica flora e fauna, diversas bacias hidrográficas, sendo a Bacia Hidrográfica
Amazônica como a mais importante e a maior do mundo (área superior a 3 milhões km²), o
país tem como língua oficial o português em todo o território nacional. Tendo como região
fronteiriça os países da Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai,
Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela e banhado em toda costa oriental pelo Oceano
Atlântico. A biodiversidade no Brasil é uma das mais ricas do planeta e a Floresta Amazônica
é conhecida mundialmente pela riqueza na fauna e na flora. Com mais de 9 mil km² de litoral,
o maior país da América do Sul possui uma economia bem diversificada baseada na agro
exportação assim como no turismo, extração de minerais, serviços, indústria e pecuária
(IBGE, 2016) (CPLP, 2015).

Figura 9: Mapa do Brasil

Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Brazil_-_Location_Map_%282013%29_-_BRA__UNOCHA.svg. Acesso em 09 de Jan de 2018 às 16:11hrs.

Com grande representatividade nos blocos econômicos do qual participa, o Brasil
configura-se como um gigante entre os países em desenvolvimento, além de membro da
CPLP, que tem por objetivo a defesa e difusão da Língua Portuguesa. Nesse aspecto a Língua
Portuguesa, que nos demais países lusófonos atuavam como aspecto da lusitanidade, no Brasil
é o agente direto da construção de uma identidade nacional. A cultura brasileira não pode ser
definida a partir de uma ótica homogeneizada, pois cada região e estado têm características
culturais próprias, delegando à Língua Portuguesa a função da unidade nacional.
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A teoria de ocupação do continente americano sustenta-se a partir de migrações pelo
Estreito de Bering em tempos memoriais, ocasionando migrações ao longo de milhares de
séculos, até que provavelmente há 15mil anos estabelecerem na porção sul do continente. No
Brasil46, assim como em toda América, diversas populações americanas originais – nomeados
de Índios, habitavam o novo continente. São diversas etnias, com organizações sociais e
políticas singulares.
Os índios do Brasil são, no século XVI, os do espaço atribuído a Portugal pelo Papa
no Tratado de Tordesilhas, ele próprio incerto em seus limites, algo entre a boca do
Tocantins a boca do Parnaíba ao norte até São Vicente ao sul, talvez um pouco além
se incluirmos a zona contestada dos Carijós. Os índios do rio Amazonas, na época
sobretudo um rio "espanhol", não contribuem propriamente para a formação da
imagem dos índios do Brasil. Essa imagem é, fundamentalmente, a dos grupos de
língua Tupi e, ancilarmente, Guarani. Como em contraponto, há a figura do Aimoré,
Ouetaca, Tapuia, ou seja, aqueles a quem os Tupi acusam de barbárie. (CUNHA, p.
91, 1990).

Por conta das dimensões continentais, defino aqui a escolha de recortar para análise da
pesquisa, apenas o Estado da Bahia. São dois os motivos norteadores dessa escolha – além do
motivo das dimensões: a) historicamente a Bahia, nos séculos iniciais da colonização,
configurou-se como o local da ação direta do mundo transatlântico, além de ter sido palco do
maior intercâmbio lusófono dos séculos XVI e XVII, seja pela chegada dos negros africanos
escravizados, como pela comunicação dos demais países com o qual Portugal estabeleceu
feitorias; b) locus de desenvolvimento da pesquisa. Ao desenvolver o trabalho no Estado da
Bahia, necessita-se recortar as abordagens de análise histórica e aplicação do Jogo RPG
Guardiões da Palavra pra o contexto dos estudantes que participaram do processo. Após as
referidas considerações, podemos traçar uma interpretação do encontro lusófono ocorrido na
Bahia do século XVI. Bahia essa, cuja capital é a cidade de Salvador, tem área aproximada de
567.300km², um total de 15,2 milhões de habitantes (2015). Compreende o maior litoral em
extensão do país, cerca de 930 km e possui rica malha hidroviária (destaque para o Rio São
Francisco e o Rio Paraguaçu). Com uma biodiversidade própria de uma região com biomas
tão diversificados, a geografia do estado baiano compreende uma complexidade digna de um
país (IBGE, 2016), (BAHIA, 2016).
46

A partir do Tratado de Tordesilhas (1494), as terras brasileiras tinham dimensões inferiores do que a atual. Inicialmente, consideraremos o território vigente.
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Os grupos étnicos alocados no território baiano antes da chegada dos portugueses eram
os do tronco linguístico Tupi e Jê. Entre os Tupis, tínhamos os Tupinambás (ao norte) e
Tupiniquins (ao sul do Rio de Contas) e no tronco Jê, tinha os Tapuias, especificamente os
Aimorés, na Bahia. Apesar da padronização dos povos autóctones, estabelecida pelos
exploradores e viajantes, cada clã agia como mini-sociedades independentes, ou seja, não
havia paz entre os clãs dos Tupinambás ou Tupiniquins (BUENO, 1998). Sobre a noção de
sociedade entre os povos originários brasileiros:
Os índios não tinham nenhuma ideia sobre nação ou governo geral, nenhuma prática
social que se assemelhasse ao que chamamos de “estado”. Sendo assim, quando da
chegada dos europeus, não perceberam de imediato e nem concebiam a colonização
como uma invasão. Nem mesmo se preocupavam com as disputas entre os europeus,
ou como as entre franceses e portugueses. (MATTA, 2013, p. 19)

Os Tapuias, por serem nômades não utilizavam a agricultura e viviam da caça e da
coleta. Sempre em pequenos grupos, ofereciam constante resistência nos conflitos tanto aos
inimigos locais (Tupis) quando ao explorador estrangeiro. As habitações eram rudimentares e
constantemente eram expulsos das regiões que ocupavam, estando sempre ameaçados pela
expansão territorial dos Tupis. Os Tupis (Tupiniquins e Tupinambás), povos sedentários,
dominantes da agricultura e pecuária, pesca, caça, coleta de marisco, configuravam-se como
uma sociedade mais elaborada, com aspectos culturais, artísticos e religiosos bem delineados.
O artesanato se utilizava de materiais como couros, palha e cerâmica (sobretudo barro).
Entretanto, guerreavam constantemente com os Tapuias e entre si.
A prática da antropofagia era utilizada tanto entre povos Tupis como entre os Tapuias.
Sobre antropofagia em terras brasileiras, os viajantes portugueses muito escreveram.
Construindo um olhar a partir do Outro, os cronistas comumente associavam a barbárie o ato
de alimentar-se de carne humana. Entretanto para os povos originários do Brasil, o ato de
comer a carne dos seus oponentes significaria absorver a coragem e sua força. Fausto (2000)
escreveu sobre o procedimento da antropofagia entre os índios brasileiros:
A execução ritual podia tardar vários meses. Nesse intervalo, o cativo vivia na casa
de seu captor, que lhe sedia irmã ou filha como esposa; sua condição só se alterava
às vésperas da execução reinimizado e submetido a um rito de captura. Por fim era
morto e devorado. (FAUSTO, 200, p.79)
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Os navegadores portugueses da esquadra de Pedro Álvares Cabral, que tinham como
destino às Índias, desviou-se da sua rota chegando em 21 de abril de 1500 às terras atualmente
nomeadas de Brasil, na Terra de Vera Cruz. O registro feito por Pero Vaz de Caminha, no
primeiro documento escrito pelos portugueses em terras brasileiras – A Carta, escrita no mês
seguinte a chegada, revela o contato entre os povos indígenas locais e os exploradores recémaportados:
Não estamos perante um simples relato de viagem, semelhante àqueles que tinham
resultado da navegação dos portugueses para a África e para a Índia, e que geralmente eram redigidos pelos pilotos ou pelo capitão da armada. A especificidade do
texto de Caminha reside no tipo de observações feitas e nos comentários pouco habituais nos escrivães das naus quatrocentistas. Seus dotes literários eram superiores
aos de seus congêneres e ele despreza em seu texto epistolar os aspectos mais técnicos da viagem até a Terra de Vera Cruz, que todos supunham então ser apenas uma
ilha como tantas outras já descobertas no Atlântico. (SILVA, 2010, p.26)

Ao chegarem a novas terras, os navegadores portugueses estabeleceram relações com
os Tupiniquins da costa sul da Bahia. E se utilizaram de estratégias outrora realizadas no
continente africano, para conhecer e estabelecer-se no território: alianças com grupos
indígenas contra seus inimigos. Nesse momento, iniciou-se o processo de (inter)relação
cultural com os portugueses. Pode-se dizer que as décadas que se seguiram foram marcadas
pela apresentação dos costumes entre os povos locais e os estrangeiros. As práticas cotidianas,
os costumes, as vestimentas (e o não uso delas), as orações, os comportamentos, família,
uniões, guerras, hábitos de caça, divisão dos trabalhos, todas essas representações sociais
foram confrontadas. A lusofonia, então, teve início, no Brasil. Entretanto, os primeiros trinta
anos de colonização (historicamente compreendida como 1ª fase da colonização),
caracterizou-se pela prática do extrativismo (do Pau-Brasil) efetuada a partirdo trabalho
indígena, paga através de trocas de mercadorias. Somente a partir da consolidação de Feitorias
(com estruturas construídas a partir de técnicas Tupiniquins) que foi inserido outro
personagem formador da identidade brasileira: o negro africano.
A utilização dos negros se deu após o estabelecimento das feitorias e a escolha da
Coroa em explorar as terras férteis da colônia para agricultura de exportação. Destino forçado
de aproximadamente 3 milhões de africanos escravizados entre os séculos XVI e XIX, o
Brasil fez uso do trabalho negro forçado nas lavouras de cana-de-açúcar a partir de 1530. A
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presença portuguesa era forte na costa ocidental africana bem como nas ilhas de Cabo Verde e
São Tomé e Príncipe. Foram diversas as etnias que participaram dessa migração forçada,
desde os povos Islâmicos do norte da África, passando pelos Yorubás, povos do Golfo da
Guiné, Nigéria, Bantos, Moçambicanos e etc. Muitas eram as formas de resistências frente a
essa situação que iam desde o suicídio à fuga para os quilombos. Essas populações, ao
aportarem no Brasil, traziam enraizadas suas referências sociais, religiosas, físicas, sociais e
também as experiências luso-africanas. Nesse trabalho, discutimos os principais aspectos
formadores de uma identidade para compor os personagens do Jogo RPG em questão. Para
tanto, destaco que acrescentado a essas conhecidas referências culturais, deve-se considerar a
(inter)relação com o mundo luso-africano. Apesar de importante e necessário, não é objetivo
dessa pesquisa mostrar as violências inerentes ao processo de colonização portuguesa na
África e no Brasil. Partimos da condição de investigar as (inter)relações culturais ocasionadas
por esse encontro. Abaixo, quadro composto por instrumentos e objetos que auxiliam na
construção de uma interpretação da brasilidade.

QUADRO 14: INSTRUMENTOS E OBJETOS BRASILEIROS

Instrumento/
Objeto

Origem

Função

Ivirapema

Porrete de madeira
utilizado
pelos
povos autóctones
do litoral do Brasil
no século XVI.

Redes de
dormir

Utensílio
Utilizado
com
doméstico
de cama pelos índios
origem ameríndia. de tronco tupi e
tapuias.

Imagem

Arma com função
de
matar
os
prisioneiros
de
guerra. Poderia ser
pintados
e Fonte: http://dicionarioportugues.org/pt/tupinamba-1
ornamentados com Acesso em 11/12/2016 às 21:22.
penas.

Fonte: https://martaiansen.blogspot.com.br/2011/08/
dormir-em-redes-parte-1.html Acesso em 11/12/2016
às 21:22.
Ubá

Embarcação
talhada em tronco
de madeira, a
piroga pode ser
identificadas entre
diferentes povos
na África, Oceania

Embarcação
a
remo
utilizada
majoritariamente
para a pesca e
navegação costeira
e de rios em toda a
Fonte: http://ameobrasil.blogspot.com.br/2012/10/aSul Americana.
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e
América
indígena.

lenda-da-gruta-da-sununga-em-ubatuba.html Acesso
em 11/12/2016 às 23:22.

Navio
Negreiro

Ou
navio
tumbeiro, fruto do
desenvolvimento
náutico lusitano, o
navio negreiro tem
origem no século
XV.

Nome dado para
embarcações de
carga
que
transportavam
escravos
(principalmente
africanos) até o Fonte: http://paradise.docastaway.com/es/barconaufrago/Acesso em 12/12/2016 às 08:13.
século XIX.

Violão

O violão é um
instrumento
derivado do alaúde
árabe,
levado
pelos muçulmanos
para a península
Ibérica.

Instrumento
musical que tem
como
principal
função, entreter as Fonte:
atividades
da http://www.juniordaviolla.com.br/historiadaviolacaip
colônia.
ira2.htm Acesso em 13:12 às 13:02.

Quilombo

Aldeias criadas a
partir da fuga dos
escravizados. Em
todos os espaços
coloniais, foram
evidenciadas
a
existências
de
quilombos.

Estabelecido como
espaço
de
resistência
ao
processo
de
escravidão
colonial,
o
quilombo
configurou-se
como alternativa
de liberdade frente
a
opressão
e
violência
do
mundo colonial.
Com
características
rurais,
os
quilombos foram
comunidades
colaborativas e de
aproximação
culturais entre os
escravizados no
período colonial.

Fonte: Elaborado pela autora.

Fonte:
http://cultura.culturamix.com/historia/quilombo-dospalmares-caracteristicas-gerais Acesso 15/12/2016 às
09:34
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QUADRO 15: ARQUÉTIPOS DOS BRASILEIROS
Povos

Características

Português

Cristianismo; Agricultura (café, cacau, cana-deaçúcar); Pecuária (animais de pequeno porte);
Idioma (Língua Portuguesa); Festejos dos Santos
Católicos; Literatura e Teatro; Carnaval,
Culinária; Arquitetura colonial.

Povos Autóctones (Tupiniquim, Tupinambás e Aimorés)

Defesa do território,
aspectos do idioma.

Africanos (Yorubás, Golfo da Guiné, Monomotapa,
Bantos).

Aspectos da religiosidade; culinária; aspectos do
idioma,

agricultura,

culinária,

Fonte: Elaborada pela autora.

2.4 – TIMOR-LESTE
República Democrática de Timor-Leste, situada no sudeste do continente asiático, no
arquipélago Malaio, compreende uma área de aproximadamente 15.000km² e população total
de 1.066.582 (2010). O país está dividido administrativamente entre 13 distritos e 67
subdistritos, sua capital é Dili e os idiomas oficiais são o Português e o Tétum 47. A sociedade
leste-timorense está etnicamente dividida entre majoritariamente malaio-polinésios e papuas e
na sua minoria chinesa, árabes e europeus. Nesse contexto, 90% da população afirmam ser
católica, e as demais parcelas da população divide-se entre protestantes e muçulmanos. A
economia do país baseia-se na exportação de produtos agrícolas como o cacau, café, cravo e
coco (TIMOR LESTE, 2015) e (CPLP, 2016).
Figura 10: Mapa de Timor Leste

47

No território leste-timorense, outras 15 línguas nativas são faladas entre a população.
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Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/East_Timor_relief_location_map.jpg Acesso em
09 de Jan de 2018 às 16:15hrs.

Sobre a origem da ocupação da ilha, estudos apontam possível migração das
populações aborígenes da Austrália, por similaridades fenotípicas e aproximação geográfica
(CUNHA, 2012). Em relação a atividades comerciais, registros escritos de viajantes e
aventureiro chineses, venezianos e magrebinos apontam o comércio de sândalo timorense
com os povos de outros continentes entre os séculos XIII e XIV. Organizadas em sistemas de
vassalagem (relação baseada em arrecadação de impostos e lealdade), as populações
originárias do arquipélago Malaio desenvolviam, de acordo com Cunha (2012) uma
agricultura voltada às demandas internas.
No século XVI, ano de 1512, os portugueses se estabeleceram na parte leste da ilha da
Indonésia (atual parte leste-timorense). Iniciando o comércio de Sândalo em troca de armas
portuguesas, tecido e instrumentos de ferro os povos originários receberam apoio dos recémaportados para combater os antigos inimigos da parte ocidental da ilha (os Atoni). Sem inicial
interesse colonial para a Coroa portuguesa, Timor- Leste passa a ser entreposto comercial (e
base de apoio náutico) para os navios que tinham a Índia e outras partes da Ásia como
destino. A presença dos marinheiros e navegadores somente era sentida no litoral, uma vez
que seu objetivo raramente era a ilha leste-timorense. Essa relação de esporadicidade, porém
com enraizamentos profundos através das uniões (com descendentes) com mulheres
timorenses, fez surgir, assim como os crioullos de Cabo Verde, os Topasses leste-timorenses.
No século XIX, após conflito com os holandeses pelo comércio de especiarias, Portugal
assinou o Tratado de Lisboa - datado de 20 de abril de 1859, estabelecendo a demarcação de
possessão portuguesa e holandesa em Timor e nas ilhas circunvizinhas. A parte ocidental da
ilha foi concedida para os Holandeses que, no conflito pelo território, se aliaram aos Atoni –
históricos inimigos dos Mauberes (SILVA, 2002).
O diferencial da colonização portuguesa em Timor-Leste foi evidenciado nos 300 anos
de colonização sem consideráveis investimentos coloniais, pois todas as atenções
exploratórias estavam direcionadas aos portos africanos (rendimento do tráfico de
escravizados) e a colônia portuguesa americana (Brasil). Apesar de não haver uma ocupação
maciça, a lusofonia leste-timorense pode ser evidenciada nas práticas culturais, nas formas de
comunicação (através da Língua Portuguesa) e na inserção de produtos agrícolas como o
cacau, café e coco. Para compor o jogo, considerarei as informações de (inter)relações de
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Timor-Leste e Portugal, Índia e China.

QUADRO 16: INSTRUMENTOS E OBJETOS LESTE-TIMORENSE
Instrumento/
Objeto
Sândalo

Origem

Função

Árvore originária Os óleos obtidos
da Índia e outras da destilação da
partes da Ásia
casca da madeira,
do seu miolo e das
raízes
são
utilizadas
em
perfumaria.

Imagem

Fonte:

É usado em rituais
como aromatizante
(incenso)
para
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2ndalo
alcançar
a
Acesso 17/12/2016 às 03:02.
harmonia
espiritual.
Fonte: Wikipedia
Casas Tradicionais Moradias
Habitação
(Lospalos)
tradicionais lestetimorense.

Fonte:

http://substitutolegal.blogspot.com.br/2011/10/ti
mor-leste-casas-tradicionais-de.html Acesso
17/12/2016 às 03:07.
Mapa de Timor
Leste

Criado em 1731, o
mapa em questão
auxiliará
na
localização
dos
jogadores.

Auxiliar os
jogadores em
relação a
localização em
Timor Leste em
1731.

Guerreiros
Grupo
de Proteger o povo
tradicionais Leste- guerreiros que, na Maubere (Reino de
timorense
aplicação do jogo Servião e Belo).
aparecem
enquanto
formadores
identitários
dos
personagens
de

Fonte:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist
%C3%B3ria_de_Timor-Leste#/media/
File:Mapa_de_Timor_(1731).jpg Acesso em
17/12/2016 às 04:10.
Fonte:

76
origem timorense.

http://world4.eu/warrior-costumes-timorislands-indonesia/ Acesso 17/12/2016 às 03:10.

Fonte: Elaborada pela autora.

QUADRO 17: ARQUÉTIPOS DO LESTE-TIMORENSE
Povos

Características

Português

Cristianismo; Agricultura (café, cacau, cana-deaçúcar); Pecuária (animais de pequeno porte);
Idioma (Língua Portuguesa); Festejos dos Santos
Católicos; Literatura e Teatro; Carnaval,
Culinária; Arquitetura colonial.

Maubere (Serviões e Belos)

Aspectos das religiões animistas, aspectos do
idioma; comercialização com indianos, chineses
e árabes (influência na arquitetura do país).

Topasses (ou Portugueses negros)

Diversidade fenótipa; interação entre as culturas
portuguesas e leste-timorense; Interlocução entre
o mundo do colonizador e o mundo do
colonizado (outras perspectivas de análise).

Fonte: Elaborado pela autora.

2.5 – REGIÕES LUSÓFONAS
Para além dos países que têm a Língua Portuguesa como idioma oficial existem
diversas outras regiões (estados, províncias e distritos) onde o idioma é falado. Na pesquisa
em questão, destacaremos três regiões do continente asiático: Goa (na Índia), Macau (na
China) e Málaca (na Malásia). Essas regiões constituíram um importante polo comercial
colonial de Portugal e por essa razão interagiram culturalmente com os demais polos do
Império Português.
Essas regiões constituíram espaços de dominação diferenciados das demais colônias
portuguesas. Por existir um histórico de ocupação e interação comercial, religiosa e
geográfica com os demais impérios europeus e asiáticos, porém tal experiência não significou
vantagem no processo de resistência frente à dominação do mundo colonial. Construiremos, a
seguir, uma possibilidade de entendimento dessas regiões para compor o jogo RPG Guardiões
da Palavra, sem ter a pretensão de esgotar a importante e complexa história de Goa, Macau e
Málaca. Diferentemente dos outros itens, onde apresentamos uma história dos povos
autóctones e seu contato com os colonizadores, para essas regiões, traremos as interações
culturais que acreditamos serem as mais significativas para o melhor entendimento do jogo.
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2.5.1 – Goa
Situada no sul da costa ocidental da Índia, Goa foi a principal colônia portuguesa na
União Indiana. Atualmente com mais de 3 mil km 2 de extensão, mais de 100 km de litoral e
aproximadamente 1 milhão e meio de habitantes, Goa possui quarenta ilhas estuarinas, oito
ilhas marinhas e dezenove ilhas de rio. Localizada numa zona tropical, a região do estado de
Goa tem temperaturas entre 25 a 27ºC. Dividida entre os distritos de Goa do Norte e Goa do
Sul48, o estado baseia-se economicamente na agricultura (plantio de arroz, coco, manga, caju
entre outros) e do turismo, banhado pelos Rios Mandovi e Zuari, Goa tem uma população
majoritariamente de hindus.
Figura 11: Mapa de Goa

Fonte:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Goa_in_India_%28disputed_hatched%29.svg.
Acesso em 09 de Jan de 2018 às 16:20hrs.

Colônia de 1510 a 1961, Goa constituiu uma importante rota comercial para a
metrópole, entretanto diferentemente das demais colônias no continente africano, Goa
configurou-se majoritariamente como mercado de especiarias com pimenta, cravo, canela, noz
moscada. O caminho marítimo para as Índias Orientais, definida por Vasco da Gama em 1498,
ocasionou na diminuição do monopólio árabe na comercialização das especiarias, gerando um
impulso considerável na economia portuguesa no final do século XV e início do século XVI.
48

Entre os distritos de Goa do Norte estão Bardez, Bicholim, Perném, Pondá, Satari, Tiswadi e entre os distritos
de Goa do Sul estão Canácona, Mormugão, Quepém, Salcete e Sanguém.
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A concorrência lusitana no comércio das especiarias gerou um descontentamento entre os
traficantes muçulmanos no Mar Vermelho e alguns comerciantes da cidade de Veneza (que
anteriormente detinha o direito do comércio de tais produtos na Europa, após pagamento de
impostos e altas taxas aos árabes). O comércio das especiarias propiciou um desenvolvimento
econômico, arquitetônico e cultural de Goa, ao ponto de ser chamada de “Roma do Oriente” e
a sede do Império Português no Oriente.
Não somente as estruturas arquitetônicas, (Basílica de Bom Jesus e a Sé da Catedral de
Santa Catarina) e econômicas de Goa (Carreira das Índias) modificaram-se durante a presença
portuguesa, o cotidiano, as crenças locais também sofreram notórias transformações após a
concretização do domínio português. Por se localizar em uma região comercial estratégica no
século XV, Goa foi palco de disputas pela exploração e comercialização de temperos como
pimenta do reino, cravo-da-índia, noz moscada, canela, entre outros. Portugal inseriu-se nessa
disputa no final do século XIV, início do século XV e expulsou os árabes da região, sob o
comando de Afonso Albuquerque, em um violento combate que deixou um saldo de 40
mortos e 150 feridos no lado ibérico e mais de 6 mil pessoas mortas do lado árabe (AVELAR,
2012). O território goense se difere com relação às demais colônias de Portugal pelo motivo
de não estranhamento com os povos autóctones, uma vez que consistiam por uma população
civilizada, bem organizada e espantosamente rica aos olhos ocidentais (AVELAR, 2012, p. 7).
Com uma população majoritariamente hindu e muçulmana, os portugueses
necessitavam de estratégia que incluíssem os não-cristãos, a fim de promover uma imagem
que se baseava na tolerância e flexibilidade. A co-existência entre gentis (intermediários
locais) e portugueses era fundamental para o progresso do investimento português bem como
possibilitava a permanência dos colonizadores em Goa, portanto a (inter)relação cultural era
constante e necessária para a sobrevivência do poder metropolitano.
Em relação às estratégias de associação com os povos locais, os portugueses
utilizaram o matrimônio como importante ferramenta de assimilação e de evangelização,
assim como na formação do Estado português. Tal fator pode ser considerado o principal
motivo do número maior de cristãos entre as famílias mais ricas de Goa e provavelmente o
principal motivo da propagação da Língua Portuguesa e como conseqüência, a construção de
uma expressão portuguesa na região.
A formação da lusitanidade em Goa é singular pelo fato de que não houve colonização
portuguesa nos moldes dos países africanos e no Brasil. Portanto, podemos afirmar que, a
expressão portuguesa em Goa forjou-se a partir a efetiva interação, sem superioridade
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metropolitana, permitindo uma maior intersecção cultural na região. Além das ressalvas já
feitas sobre os perigos da simplificação interpretativa, pontuo que a lusitanidade em Goa
entendida aqui presente trabalho, passará pela inserção de elementos tradicionais indianos
(sistemas de castas e elementos religiosos hindus e islâmicos). Tais aspectos irão compor os
personagens de origem goense, estando presentes também signos e elementos identitário
portugueses, na aplicação do jogo RPG Guardiões da Palavra. Para tanto sistematizo, nos
quadros a seguir, alguns instrumentos e objetos goenses e um perfil de arquétipos com o
objetivo de compor os personagens e classes ligados à região.

QUADRO 18: INSTRUMENTOS E OBJETOS GOENSES

Instrumento/ Objeto
Vedas

BhagavadGita

Origem

Função

Segunda a crença
hindu, os Vedas são
livros
sagrados
escritos pelo próprio
Brahma (Deus da
criação). Estudiosos
datam dos 1500 a
2000 a.C a escrita dos
Vedas,
entretanto
sabe-se que há uma
longa tradição oral
anterior a essa data.

O conteúdo dos Vedas
referem-se à mantas e
orações que auxiliam na
busca por equilíbrio e
harmonia.

Os
escritos
em
sânscrito relatam o
diálogo de Krishna e
seu
discípulo
guerreiro, Arjuna em
campo de batalha.

Os diálogos travados
por Krishna e Arjuna
abordam
o
esclarecimento frente a
angustia da alma e a
orientação
à
autorealização.

Imagem

Fonte:
http://www.ancientorigins.net/artifacts-ancient-writings/
vedas-ancient-mystical-texts-offercharms-incantations-mythological021161 11/10/2017 às 12:19.

Fonte:

http://indiatoday.intoday.in/education/story/bhagavad-

gita-haryana/1/703438.html 11/10/2017 as 14:06.

Símbolo do Hinduísmo Om ou Aum, significa
“aquilo que protege”.
Principal
mantra
utilizando
pelos
seguidores
do
hinduísmo.

Representa o trimuri,
isto é, o conjunto
formado pelas três
principais divindades
hindus: Brahma, o
criador do universo;
Vishnu, o reformador; e
Shiva, o destruidor (ou
transformador).

Fonte: http://www.simbolos.net.br/simbolos-religiosos/ Acesso
em: 11/10/2017 as 14:13.
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Sândalo

Árvore originária da Os óleos obtidos da
Índia e outras partes destilação da casca da
da Ásia
madeira, do seu miolo e
das raízes são utilizadas
em perfumaria.
É usado em rituais
como
aromatizante
(incenso) para alcançar
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/
a harmonia espiritual.
S%C3%A2ndalo Acesso 17/12/2016
Fonte: Wikipedia
às 03:02.

Fonte: Elaborada pela autora.

QUADRO 19: ARQUÉTIPOS DO GOENSE
Povos

Características

Português

Cristianismo; Agricultura (café, cacau, cana-deaçúcar); Pecuária (animais de pequeno porte);
Idioma (Língua Portuguesa); Festejos dos Santos
Católicos; Literatura e Teatro; Carnaval, Culinária;
Arquitetura colonial.

Islâmicos

Religiosidade Islâmica; aspectos bélicos (defesa do
território);

Hindus

Religiosidade, aspectos culturais (fé, pacifismo,
organização social de castas), mitologia.

Fonte: Elaborada pela autora.

2.5.2 – Macau
Oficialmente nomeada como Região Administrativa Especial de Macau da República
Popular da China (RAEM), Macau é uma região especial localizada no continente asiático,
cravada no litoral do país. Formada pelas ilhas de Taipa, Coloane e o istmo de Cotai, na costa
meridional da República Popular da China e a 60 km de Hong Kong, Macau possui
aproximadamente 640 mil habitantes, de maioria chinesa. Banhada pelo Mar Sul da China
(região do Oceano Pacífico), RAEM possui clima subtropical húmido, com temperaturas que
podem variar dos 10ºC (no inverno, nos meses de janeiro e fevereiro) aos 30ºC (no verão)
possuindo, segundo a Direcção dos Serviços de Turismo da RAEM, uma temperatura média
de 22ºC.
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Figura 12: Mapa de Macau

Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Macau_locator_map.svg. Acesso em 09 de Jan de
2018 às 16:29hrs.

A população é formada majoritariamente (93,9%) por chineses e os demais (6,1%) por
portugueses e filipinos, principalmente. Macau tem como língua oficial o Português e o
Chinês (especificamente o Chinês Tradicional e o Cantonês). Marcada por uma diversidade
religiosa resultante de uma história repleta de interações étnicas e culturais distintas entre
oriente e ocidente, Macau possui o Budismo como religião majoritária, entretanto elementos
de outras religiões (como o Confucionismo e o Taoísmo) estão presentes nas práticas do
Budismo na RAEM. Outras religiões também são representativas em Macau, como o
Catolicismo, o Protestantismo, o Islamismo e a Fé Bahá’i.
A chegada do primeiro navegador português em território chinês no ano de 1513
possibilitou uma importante e inédita conexão entre Portugal e o Oriente. Jorge Álvares,
navegador português incumbido por Jorge Albuquerque de chegar à China, iniciou a relação
comercial e consequentemente cultural, entre o Oriente e Portugal. Apesar de não ter habitado
(ou dominado) o território macaense, Cheng (1999) afirma que as relações travadas por Jorge
Álvares com os chineses foram fundamentais para o acordo de ocupação de Macau pelos
portugueses, bem como a inserção de influentes jesuítas em território chinês, possibilitando a
implantação do cristianismo na China no início do século XVI. A comercialização com a
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China inseriu adicionou artigos e produtos à rota comercial portuguesa que muito aumentou a
lucratividade das viagens como, por exemplo, o comércio de sedas, porcelana, pérolas,
enxofre e salitre.
Cronologicamente localizada na dinastia Ming (1368-1644), a ocupação portuguesa
em Macau possibilitou interação comercial que trouxe lucratividade e crescimento comercial
a Portugal. Um aspecto a ser considerado para compor o roteiro e as aventuras do jogo RPG
Guardiões da Palavra são as relações matrimoniais, de escravatura e de concubinagem
existente em Macau. Cabe a ressalva que as práticas de compra, rapto, roubo e
comercialização de mulheres foi muito comum no império ultramarino português, apesar das
sanções e proibições da Coroa durante os séculos XVII e XVIII (SEABRA; MANSO, 2014).
Consideraremos para a pesquisa as estratégias do comércio de mulheres, bem como as
estratégias lançadas pelas mesmas para sobrevivência, muitas vezes com o auxílio da Casa da
Misericórdia, frente à subalternidade social e o constante trânsito feminino entre os territórios
de domínio português na Ásia.
Assim como em Goa, buscar uma lusitanidade (ou expressão portuguesa) em Macau,
não se resume apenas na identificação e uso da Língua Portuguesa, mas sim nas permanências
existentes no cotidiano e nas práticas sociais dessas regiões. No caso macaense, para compor
o quadro de instrumentos e objetos a serem utilizados na modelagem das aventuras do Jogo
RPG, consideraremos os signos e símbolos dos povos chineses que habitavam a região, bem
como aspectos de Goa (devido à interação cultural dos importantes portos asiáticos) e do
mundo europeu, aqui representados pelos Portugueses.

QUADRO 20: INSTRUMENTOS E OBJETOS MACAENSE

Instrumento/
Objeto
Porcelana

Origem
A utilização da
porcelana é datada
dos séculos VI e
VII na China. O
material
(argila
branca) aquecido
resultou em um
material duro e que
possibilita
um
acabamento
de
pintura.

Função

Imagem

A porcelana tem
várias funções, pode
ser utilizadas como
jarros, xícaras, pires,
pratos, entre outros.
No
período
de
intercambio
comercial,
a
Fonte:
porcelana
http://portuguese.cri.cn/152/2007/05/09/1@66948.h
configurou-se
tm Acesso em 17/10/17 às 14:25.
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importante produto
comercial da China
para o mundo.
Seda

Fibra de proteína
originada
dos
casulos do bichoda-seda.

Cultivado na China
desde o século IX
a.C,
a
seda
configurou-se
importante produto
comercial,
originando a Rota da
Seda.

Fonte: http://www.wikiwand.com/pt/Pintura_da_China. Acesso em 17/10/17 às 14:23.

Casa da
A Santa Casa da
Misericórdia Misericórdia
de
Macau
é
um
edifício histórico
estabelecido como
um ramo da Santa
Casa
da
Misericórdia. Foi
construído
em
1569 por ordem do
Bispo de Macau,
Belchior Carneiro
Leitão.

Serviu como um
orfanato e refúgio
para as viúvas de
marinheiros perdidos
no mar, sobretudo
nas
primeiras
décadas da ocupação
Portuguesa
em
Macau.
Fonte:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Casa_da_Miseri
c%C3%B3rdia_(Macau). Acesso em 17/10/17 às
12:30.

Qinna (Ou
Qin Na)

Dominar o atacante
sem a necessidade de
ferí-lo
demasiadamente

Os
historiadores
acreditam que o
general Yueh Fei
(1103-1114
d.C)
aprendeu com o
monge Shaolin Jao
Tung
as
108
técnicas originais
de apresamento e
torção que ficariam
conhecidas
por
Qinna (Qhin Na).

Fonte:
https://zenkungfu.wordpress.com/2016/09/20/chinna-a-arte-da-neutralizacao/ Acesso em 17/10/17 às
12:10.

Fonte: Elaborada pela autora.

QUADRO 21: ARQUÉTIPOS DO MACAENSE
Povos
Português

Características
Cristianismo; Agricultura (café, cacau, cana-deaçúcar); Pecuária (animais de pequeno porte);
Idioma (Língua Portuguesa); Festejos dos Santos
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Católicos; Literatura e Teatro; Carnaval, Culinária;
Arquitetura colonial.
Goense

Islâmicos: Religiosidade Islâmica; aspectos bélicos
(defesa do território);
Hindus: Religiosidade, aspectos culturais (fé,
pacifismo, organização social de castas), mitologia.

Chinês

Religiosidade (Budismo, Confucionismo e o
Taoísmo); Artes Marciais; Literatura; Comércio;
Aspectos Bélicos.

Fonte: Elaborada pela autora.
2.5.3 Málaca
Apesar de Málaca não compor a CPLP nem enquanto região observadora,
historicamente evidenciou-se a presença de exploradores portugueses no século XVI
ocasionando um importante contato entre o governo local e o Estado Português da Índia. Tal
contato, cronologicamente curto, propiciou relações matrimoniais entre portugueses e a
população nativa que, de certa forma se faz presente até a atualidade, uma vez que existe um
bairro português na cidade (onde cerca de 1.300 pessoas residem falando um idioma crioulo
português), assim como o grupo chamado de cristang (cristãos descendentes dos portugueses
e/ou que fala português). Esses fatos nos evidenciam uma lusofonia presente em Málaca e por
isso decidimos pela inclusão nesse trabalho.

Figura 13: Mapa de Málaca

Fonte: https://www.google.com.br/maps/place/Malaca,+Malásia
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O estado de Málaca, situado no sudoeste da península Malaia, tem como principais
cidades Malaca, Alor Gajah, Masjid Tanah, Jasin, Merlimau, Pulau Sebang, e Ayer Keroh.
Segundo dado de 2015, possui aproximadamente 872 mil habitantes, distribuídos em uma
região de 1.664 km². Sua estratégica localização geográfica, no Estreito de Málaca despertou
o interesse do aventureiro e vice-Rei da Índia Portuguesa, D. Afonso de Albuquerque, que
após informar ao então Rei de Portugal, D. Manuel I, zarpou de Goa com aproximadamente
1.100 homens e 17 navios em direção a Málac, no ano de 1511. Apesar de curta (cerca de 130
anos), a estadia portuguesa configurou-se enquanto significativa no que tange a religiosidade
cristã, frente a uma população muçulmana, mas também hindu e budista.
De acordo com Pinto (1994) poucos especialistas se dedicam ao tempo de
permanência dos portugueses em Málaca até a tomada da região pelos holandeses em 1641.
Contudo, o bairro de moradores que têm enquanto ofício, a pescaria, resistiu ao tempo,
através da Língua Portuguesa (transmitida através da oralidade de pais para filhos) e para
nossa pesquisa iremos considerá-los para compor os elementos dos jogos RPG Guardiões da
Palavra. Para compor a modelagem do jogo, utilizaremos enquanto possibilidade as
informações do bairro de Málaca e a “Famosa”. A fortificação no alto de um morro começou a
ser construída no ano de 151149 para servir de porto comercial português entre os oceanos
Índico e Pacífico. Pouco da estrutura do Forte ainda resiste, sendo possível ver apenas uma
das portas de entrada da edificação, a Porta de Santiago.
Figura 14: Porta de Santiago (A Famosa) em Málaca

49

Os muros da edificação torneava a região recém ocupada, protegendo de possíveis ataques, uma vez que a tomada da região ocorreu após batalha bem sucedida contra o sultão Mahmud Shah.
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Fonte: Imagem de Victor Couto [Domínio Público]50

Para Málaca, não iremos construir quadros de instrumentos e objetos, e de arquétipos,
pois o objetivo da inclusão do bairro da cidade de Málaca na trama do jogo consiste em
apresentar a resistência (através da oralidade) e utilizar a Porta de Santiago enquanto um dos
lugares sagrados para os Preservadores, aliados da Deusa Adrias.
2.6 ANÁLISE DA LUSOFONIA NO CONTEXTO HISTÓRICO
Toda essa colcha de retalhos apresentada nos tópicos acima revela uma possibilidade
de interpretação de uma nação que não foi forjada a partir de definições de barreiras físicas,
mas sim a partir da expansão de uma Língua. Expansão esta composta por processos
violentos, de resistência, de dominação, mas envolto também em uma constante redefinição
do “eu” e dos “nós” (fluxos e refluxos). A nação de expressão portuguesa evidencia que
podemos pertencer a um local (ou a vários) considerando somente a expressão básica da
50

Disponível em:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Image717_CP_Malacca,_a_Famosa,_fortaleza_portuguesa.jpg. Acesso
em 08 jan.2018.

87

comunicação – a fala.
As leituras realizadas para tentar compor uma interpretação da lusofonia, me
apresentou uma conjuntura – que ao mesmo tempo outrora desconhecida, me parecia familiar
a todo o momento, revelando as complexas relações sociais estabelecidas pela História e as
suas possíveis interpretações. A campanha do jogo RPG Guardiões da Palavra será construída
no Capítulo 4, numa perspectiva crítica do conceito de lusofonia, essa análise compreende a
não centralidade de Portugal diante do processo e sim de um espaço culturalmente e
politicamente negociados entre os membros luso-falantes (VANSPAUWEN, 2011).
Todas as informações construídas no decorrer do capítulo 2, conforme mencionado,
não tem a pretensão de construir uma totalidade sobre os países lusófonos nem ao menos
compor a única interpretação possível desse entrelace histórico. O levantamento das
informações acima estabelecidas perpassa pela compreensão de que buscar um entendimento
do contexto histórico da trama que envolve todos os países (e regiões) lusófonos configura-se
uma constante tentativa de redefinições de narrativas. Porém, considerando a dialética
história, assim como a realização de pesquisa colaborativa, sempre que necessário buscaremos
acrescentar informações, bem como corrigir trajetórias a partir das colaborações dos sujeitos
envolvidos na pesquisa. Tomando como ponto de partida, construímos um entendimento do
contexto que serviu de trama histórica na formação do império português durante a expansão
ultramarina (entre os séculos XV e XVIII), e a formação de uma identidade cultural em
comum entre tais países e regiões. As relações comerciais e as imposições metropolitanas nas
colônias (e seus entrepostos comerciais) possibilitaram um rico, dinâmico e independente
fluxo [e refluxo] cultural tecida por uma identidade linguística e pela lusofonia. As
informações e estudos que compõem o Capítulo 2 nortearam a modelagem do jogo,
auxiliando na construção da Campanha e Aventuras do Jogo RPG Guardiões da Palavra.
De acordo com a metodologia DBR, a construção do encontro cultural entre os países
(e regiões) de língua portuguesa oficial, explicitada no capítulo de contexto histórico
(Capítulo 2) compreende o primeiro ciclo de aplicação da pesquisa.
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3 O USO DO JOGO RPG - ROLE PLAYING GAME DIGITAL NO ENSINO
INTERDISCIPLINAR EM HISTÓRIA.

Este capítulo destina-se à consolidação epistemológica que modelará o design
cognitivo do jogo RPG Guardiões da Palavra. Sustentada pela praxiologia gramsciana, bem
como no socioconstrutivismo defendido por Lev S. Vygotsky, o modelo de jogo considerará a
abordagem de ensino de história baseada no modo de pensar histórico, imbricada em
conceitos próprios da tecnologia educacional dos jogos RPG. Entretanto, alguns conceitos
secundários51 permearão o design cognitivo do jogo, a fim de atender as especificidades do
tema em questão, como por exemplo, o conceito de dialogismo, interculturalidade,
territorialidade/desterritorialidade, TIC´s e Game.

Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam
entre si, mediatizados pelo mundo. Em verdade, não seria possível à educação problematizadora, que rompe com os esquemas verticais característicos
da educação bancária, realizar-se como prática da liberdade, sem superar a
contradição entre o educador e os educandos. Como também não lhe seria
possível fazê-lo fora do diálogo. É através deste que se opera a superação de
que resulta um termo novo: não mais educador do educando, não mais educando do educador, mas educador-educando com educando-educador.
(FREIRE, 2011, p. 95)

3.1 COMPREENDENDO O MODO DE PENSAR HISTÓRICO NAS PRÁTICAS DE
ENSINO DE HISTÓRIA
Muitos professores de História na sua trajetória docente ouviram dos seus alunos
questionamentos como por que precisamos estudar História?O que tenho haver com o que
passou? Ou ainda, nos primeiros dias letivos, ouvir que estudar História é muito chato. Essas
concepções estão enraizadas entre a maioria dos discentes e sinto-me engajada e desafiada a
estremecer essas certezas. Não me comprometo a quebrá-la, mas sim entendê-la, para assim
questioná-la.
51

O termo secundário não foi utilizado para define grau de relevância no design cognitivo em questão, e sim para
evidenciar a existência de conceitos norteadores em outras produções de RPG voltados para o ensino de História
e desses conceitos específicos para o RPG Guardiões da Palavra, que embora também sejam fundamentais, fo ram usados para atender às especificidades do tema tratado nessa pesquisa.
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Sabemos que no ensino fundamental e médio nos é apresentado à narrativa histórica
de forma harmônica e coesa, sem maiores problemas, exceto pelas tramas que gerariam
transformações estruturais, os chamados fatos históricos. Os conteúdos estão organizados
cronologicamente e a lógica dos processos se apresenta nas mais variadas tramas, desde
conspirações egípcias até suicídios de presidentes. Há romantismo nas narrativas, entretanto
sente-se falta de algo que na graduação em História pode-se evidenciar: as contradições e os
silêncios dos processos históricos. Diante desses novos “complicadores históricos”, podemos
então revisitar interpretativamente tais conteúdos e narrativas, o que faz surgir a seguinte
inquietação: quantos alunos não têm a oportunidade de terem reveladas tais narrativas e
concepções

historiográficas?

O

compromisso

docente

deve

ser

encarado

com

responsabilidade social e humanista. Sendo, compromisso também do professor de História a
apresentação do passado e sua relação na construção identitária e formativa do presente, logo
ciente da responsabilidade que o papel do professor de História tem, algumas escolhas fazemse necessárias. Qual História devemos apresentar? Qual abordagem metodológica é mais
adequada para a aprendizagem sócio-histórica?
Inicialmente implantada no Brasil como disciplina no século XIX, o ensino de História
sofreu diversas modificações52, fruto das transformações sociais e políticas do país. Nesse
trabalho, pontuarei rapidamente apenas as modificações resultantes das transformações das
últimas décadas e as permanências de métodos no cotidiano da sala de aula.
No Brasil, em meados da década de 80, no período de redemocratização do país,
legislações e currículos escolares sofreram reestruturações que visavam atender aos anseios
dessa nova sociedade brasileira.
As mudanças curriculares devem atender a uma articulação entre os fundamentos
conceituais e históricos, proveniente da ciência de referência, e as transformações
pelas quais a sociedade tem passado, em especial as que se referem às novas
gerações [...]. Diversidade cultural, problemas de identidade social e questões sobre
as formas de apreensão e domínio das informações impostas pelos jovens formados
pela mídia, com novas perspectivas e formas de comunicação, têm provocado
mudanças no ato de conhecer e aprender o social. (BITTENCOURT, 1992, p. 134)

Evidentemente permanências foram identificadas nas práticas docentes em diversas
escolas brasileiras. Essas resistências têm variados motivos, que passam desde a formação
52

Implantada no Rio de Janeiro em 1837 no Colégio D. Pedro II, mesmo ano de criação do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro (IHGB).
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docente até desestímulo dos profissionais pelas condições de trabalho e salários. Não é
objetivo dessa pesquisa, esmiuçar esses motivos e sim identificá-los como prática ainda
vigente em algumas salas de aulas de História. Em contraponto, houveram mudanças de
concepções acerca do que significava ser professor. Na área de História, ser professor
significava, sobretudo até meados dos anos 80, deter um conhecimento totalizante da
trajetória humana no tempo (“professor-enciclopedista”) que exigia, através de ferramentas
avaliativas tradicionais, uma aprendizagem baseada na repetição e memorização de
personalidades históricas e seus feitos. Após as mudanças ocorridas nas últimas décadas do
século XX, o professor passa a ser mediador da aprendizagem (“professor-consultor”), onde o
aluno compartilha conteúdos e deve ser constantemente estimulado na produção do saber.
Comparando as posturas docentes e sua relação com o ensino-aprendizagem, o quadro a
seguir evidencia os principais paradigmas educacionais, que podem ser facilmente associados
à prática docente em História:
QUADRO 22: PARADIGMAS EDUCACIONAIS
Aprendizagem do Século XX (centrada no docente)
Aprendizagem do Século XXI (centrada no discente)
Aula expositiva
Processo de facilitação
Aprendizagem individual
Aprendizagem coletiva
Estudante espectador
Estudante colaborador
Professor é fonte
Professor é guia
Conteúdo estável
Conteúdo dinâmico
Homogeneidade
Diversidade
Avaliação e testes
Performance

Fonte: CHUTE, Alan, THOPSON, Melody e HANCOCK, Burton; The McGrawHillhandbook of Distance Learning. New York, McGraw-Hill, 1998. In: MATTA, Alfredo,
E.R. Tecnologias de aprendizagem em rede e ensino de história: utilizando comunidades de
aprendizagem e hiper composição. Brasília: Líber Livro Editora, 2006.

Diante do exposto, fica evidente que o ensino de história ainda resiste às
transformações de concepções educacionais do século XX, caracterizando-se como ensino
baseado em tendências tradicionais, factuais e de meras reproduções do que foi exposto em
aula. Ou seja, o aprendizado da disciplina resume-se ao que pôde ser decorado pelo discente e
confirmado por instrumentos de avaliações tradicionais, traduzindo-se em notas que
culminam em aprovações ou reprovações. Segundo Paulo Freire (2011), nesse modelo
avaliativo o professor é, então aquele que sabe e o aluno o que não sabe. Esse tradicionalismo
em nada valoriza os estudantes, nem desperta o interesse em aprender História,
desestimulando-os a refletir e questionar sobre os conteúdos que lhes são apresentados. Essa
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inércia, muitas vezes, reflete-se em posturas atônitas e passivas em outros âmbitos sociais
desses discentes, resultando em enormes prejuízos para a sociedade.
Em contraponto, quando se considera o aluno protagonista da aprendizagem, ele passa
a ser o centro da construção do conhecimento, tendo a mediação realizada pelo professorconsultor e o aprendizado avaliado a partir da performance. Por isso, o professor de História
deve ofertar os meios com que os alunos possam refletir de forma a conceber o raciocínio
histórico, a análise dos vestígios do passado, identificando e valorizando as diversidades
geracionais que possibilitariam a melhor compreensão da narrativa histórica. Segundo
Schmidt (2009, p.34), “ensinar História passa a ser, então, dar condições ao aluno para poder
participar do processo de fazer o conhecimento histórico, de construí-lo”, buscando integrá-lo
à reflexão historiográfica.
Esse raciocínio histórico, segundo Martineau (1997) deve ser estimulado,
relacionando conteúdos problematizados de História às experiências vivenciadas pelos
estudantes, pois, ainda segundo o autor, a própria História é resultante de produção intelectual
do historiador. A História está pautada na problematização do passado, desenvolvida a partir
de uma ação investigativa no presente (vestígios e evidências), sendo assim o método resulta
do pensamento (raciocínio histórico) desenvolvido pelo historiador. O raciocínio histórico, ou
modo de pensar histórico opera-se a partir de quatro estágios do processo histórico, conforme
quadro abaixo:

Estágio 1
Estágio 2
Estágio 3
Estágio 4

Quadro 23: Compreensões no modo de pensar histórico
Formular hipóteses a partir das questões-problemas apresentadas;
Procurar e criticar fontes de informação;
Interpretar as informações;
Tirar conclusões ou chegar a uma síntese interpretativa à problematização inicial. 53

Fonte: Adaptado de MATTA, 2006.
O Estágio 1 compreende a fase inicial do modo de pensar histórico. Ao se deparar
com uma questão problema, apresentada pelo professor/mediador, o estudante busca construir
hipóteses acerca do contexto inerente ao conteúdo. Buscando respostas que, por ventura
possam vir a atender suas hipóteses levantadas, os estudantes iniciam o estágio 2 desse
raciocínio, pois procuram informações e documentos (fontes primárias ou secundárias) que
propicie uma significativa investigação sobre o tema. Nesse estágio, a crítica às informações é
53

As quatro operações do raciocínio histórico, na qual nesse trabalho nomeio de estágios, foram retirados de
MARTINEAU (1997) apud MATTA (2006).
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importante, pois constituirá a base dos estágios seguintes. O estágio 3, resulta da crítica das
informações efetuada no estágio seguinte. Na interpretação das informações levantadas
(objetivo do estágio 3), os estudantes não devem considerar a busca da verdade absoluta, e
sim em uma possibilidade interpretativa de um dado momento histórico, ou seja, o seu
entendimento sobre o tema em questão. No estágio 4, o estudante formulará suas conclusões,
sistematizando-as em uma síntese que é resultado de um processo investigativo no qual o
estudante elaborou e desenvolveu o modo de pensar histórico sobre o tema. Logo, Matta
afirma que:
Nessa perspectiva, ensinar História será iniciar os jovens na leitura do presente, a
partir do questionamento sobre o passado, desenvolvendo neles o raciocínio
histórico e os procedimentos de interpretação e autoria de conceitos, sempre
baseados em registros documentais de eventos passados. Para tanto, os alunos
deverão desenvolver, pelo menos, três das características do historiador: atitude,
metodologia e linguagem. (2006, p.51)

Lembrando que, o método desenvolvido no modo de pensar histórico na sala de aula,
presumivelmente será aplicado, por esses estudantes, em seus contextos socioculturais.
Desembocando numa lucidez reflexiva sobre o seu papel de cidadão ativo e decisivo no
processo de transformação social. Diante do exposto, baseio a construção do jogo RPG
Guardiões da Palavra no de modo de pensar histórico, reconhecendo a importância e a
necessidade dessa lucidez reflexiva na construção da autonomia do sujeito histórico. Sendo
assim, consideraremos para analise do jogo em questão, enquanto ferramenta pedagógica para
o aprendizado de História:
a) Atitude: Em análise às ações no jogo, serão consideradas as atitudes diante dos
problemas lançados no decorrer das aventuras. Exemplo: Disparidade socioeconômica dos países que compõem a CPLP, ou ainda, na resolução de desafio proposto
pelo Mestre. Exemplo: Se movimentar geograficamente entre países de expressão
portuguesa, sem auxílio de instrumentos mágicos.
b) Metodologia: Durante as jogadas do RPG, onde é necessária a elaboração minuciosa de ações, pautadas em certas características temporais, sociais e culturais, será
identificado o desenvolvimento das quatro compreensões do modo de pensar his-

93

tórico(formular hipóteses, criticar fontes, interpretar informações e construir sínteses interpretativas, decorrentes das conclusões elaboradas).
c) Linguagem: Descrição de resolução dos problemas, construídas a partir das ações
dos jogadores na Campanha.
Portanto, na tentativa de construir uma resposta às duas questões levantadas no início
desse item (Qual História devemos apresentar? Qual abordagem metodológica é mais
adequada para a aprendizagem sócio-histórica?), tatearemos um caminho que considere a
História como fenômeno inerente a todo e qualquer sujeito social, bem como a História sendo
um processo pertencente à práxis social. Esse ensino deve ser norteado por uma metodologia
que engaje os estudantes e considere as suas experiências como pilares construtores do saber.
Entretanto, o perigo que devemos evitar está em considerar a História como disciplina isolada
e não (co)relacionada, pois as experiências coletivas e individuais vivenciadas pelos sujeitos
aprendizes não ocorrem de maneira compartimentadas, essas experiências são a todo
momento (re)construídas, a partir de outras referências e saberes, assim como a própria
História. Essa dinâmica docente pode auxiliar na identificação dos estudantes com a disciplina
e tornar o processo de aprendizado de História mais agradável. Os elementos do jogo RPG
Guardiões da Palavra (Campanha e Aventuras) foram construídos levando em consideração
tais características.

3.2 O SOCIOCONSTRUTIVISMO NAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS
A autonomia do discente no processo de construção do conhecimento perpassa pela
consideração dele, o sujeito, como indivíduo social. O bielo-russo Lev S. Vygotsky
considerou em suas pesquisas que o aprendizado se constrói a partir de diversas interações,
como uma rede de conexões interligadas (ou mediadas) por instrumentos e outros sujeitos. No
caso da sala de aula, o aprendizado decorre da interação entre discentes e professores, além de
estabelecer relações que fazem sentido ao seu contexto histórico. Ou seja, o
socioconstrutivismo proposto por Vygotsky, concebe a educação e os fenômenos
educacionais como um constante devir, um constante movimento, mediado pelos professores
e outros alunos, imbricado num contexto sócio-histórico e cultural desses sujeitos. Vygotsky
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considera todos os sujeitos enquanto sujeitos sociais e afirma que não há sentido num fato
desconectado do seu referencial sócio-histórico.
Ao falar em relações sociais historicamente produzidas, Vygotsky toma por
referência as práticas sociais presentes em determinada época ou cultura, as quais
revelam a maneira como os indivíduos se situam uns em relação aos outros: o que
pensam e falam; como agem e as implicações da utilização de um sistema simbólico
(linguagem) que lhes permite atribuir significados aos objetos, às ações, ao mundo;
como utilizam instrumentos através dos quais transformam a natureza conforme o
que desejam ou necessitam para sua sobrevivência; e como sofrem a ação recíproca
da transformação da natureza por eles modificada. (BOIKO e ZAMBERLAN, 2001,
p. 51).

Nesse ponto, destaco o socioconstrutivismo como alternativa pedagógica que melhor
se enquadra no perfil de ensino-aprendizagem escolhido para a pesquisa em questão.
Entendendo que o contexto sociocultural do indivíduo é parte importante do processo de
construção do conhecimento, reitero o posicionamento enquanto pesquisadora/professora da
escolha por esse método pedagógico como base epistemológica norteadora na construção e
aplicação do jogo RPG Guardiões da Palavra. Diante do exposto, os princípios cognitivos do
socioconstrutivismo que consideramos para a pesquisa em questão são: I) Interestruturação do
conhecimento; II) Zona de Desenvolvimento Imediato III) Mediação; IV) Interação; V)
Autenticidade; VI) Concretude.
A partir do livro do pesquisador francês Luois Not, As pedagogias do conhecimento
(1981), o saber está dividido em três métodos: heteroestruturação, autoestruturação e
interestruturação do conhecimento. Porém nesse trabalho iremos considerar como método, a
interestruturação do conhecimento, que compreende a aprendizagem, segundo Not (1981), a
partir do aluno com a mediação do professor 54. No que tange a Zona de Desenvolvimento
Imediato, define-se para esse trabalho o conceito vygotskiano sistematizado na obra
Formação social da mente (1998) que compreende a área cognitiva estabelecida pela
distancia entre o que já foi aprendido, ou seja, problemas que já podem ser solucionados
independentemente de auxílio; e o conhecimento a ser construído, ou seja, problemas que
podem ser solucionados com a mediação e/ou auxílio de colaboradores mais capazes. A ZDI
54

Ainda segundo Not (1981), na heteroestruturação o conhecimento é estruturado pelo professor; e no método de
autoestruturação, a estruturação do saber é realizada prioritariamente pelo aluno.
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constitui todo saber que pode ser construído a partir da resolução de problemas, mediados por
pessoas e/ou instrumentos pedagógicos diversos.
Para tanto, o conceito de mediação precisa ser definido para melhor compreender a
ZDI e o conceito de Interestruturação do conhecimento, uma vez que tais conceitos baseiamse em mediação. Como Mediação entende-se, segundo a concepção socioconstrutivista, a
construção de conhecimento executada através do intermédio/ interação de instrumentos e
signos representados a partir do ambiente (VYGOTSKY, 1998). Na pesquisa em questão, por
se tratar dos países de expressão portuguesa, considera-se como foco principal a relação da
Língua Portuguesa (signo) na influência cultural de diferentes países do globo. Logo podemos
afirmar que no jogo digital RPG Guardiões da Palavra, a Língua Portuguesa pode configurarse como um importante instrumento de mediação na construção de conhecimentos
desenvolvidos nos oito países da CPLP. Considerando que mediação remete a interação entre
instrumentos/signos, humano e o ambiente do qual o sujeito faz parte. Outro conceito a ser
definido para o melhor entendimento do design cognitivo que norteará o jogo RPG é o
conceito de Interação. Considerando a ideia defendida por Vygotsky (1998) onde a
aprendizagem não se constitui isoladamente, o processo de interação entre sujeitos deve ser
considerado inerente ao processo de conhecimento e aprendizagem. Pois, o individuo efetua
troca de informação e experiência com outros indivíduos em todo momento, mesmo antes da
fala. Conforme a figura abaixo, a interação configura-se na intersecção entre a relação dos
estudantes, ao tempo que, interage com o professor e outros sujeitos, mediados entre si,
zoneados pela área de Desenvolvimento Imediato (ZDI).

Figura 15: Design Cognitivo (ZDI, Mediação e Interação)
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Fonte: Elaborada pela autora.
Entretanto, o próximo conceito leva a considerar os procedimentos realizados para que
se tenha a aquisição do conhecimento. O conceito de Carl Rogers (1991) de autenticidade da
aprendizagem, no qual abordarei nesse trabalho como princípio pedagógico do jogo a ser
construído, considera que o estudante inicia a construção de sua aprendizagem a partir de um
sentido pessoal, ou seja, um saber que esteja conectado a um interesse próprio, há um
engajamento preeminente e consequentemente, maior motivação nas resoluções de problemas.
Em razão disso, é fundamental que a aprendizagem seja autêntica. No jogo RPG Guardiões da
Palavra, o princípio da autenticidade se baseia na empatia direta sobre a língua portuguesa nos
estudantes participantes e na utilização do socioconstrutivismo como fundamento norteador
do jogo. O princípio construtivista de Concretude, estabelece que a aprendizagem se constrói
a partir da relação (experiência e reflexão) do sujeito com o objeto delimitado e perceptível.
Entretanto, conforme Matta (2006), novas interpretações desse princípio, evidencia que essa
característica não é inerente ao objeto, “mas sim um tipo de relação do sujeito com
determinados elementos do objeto” (p.73). Localizo aqui, o conceito de Concretude que
utilizarei como parte do design cognitivo do jogo RPG Guardiões da Palavra. Abaixo,
sistematizo os princípios norteadores na construção e validação do jogo.
Quadro 24: Princípios Socioconstrutivista do Jogo RPG Guardiões da Palavra
Princípio
Conceito
Aplicação no Jogo
Interestruturação
do Compreende a aprendizagem No jogo RPG digital, o estudante é o
conhecimento

a partir do aluno com a

protagonista da história, sendo ele o

mediação do professor.

norteador
personagem,

Zona

de

Imediato

Mediação

Desenvolvimento

das

ações

sendo

do

orientado

seu
e

Compreende toda área do

direcionado pelo Mestre.
O jogo RPG acontece a partir de

saber

ser

apresentações de situação problema.

da

As

que

pode

construído

a

resolução

de

partir

problemas,

aventuras

são

elaboradas

considerando objetivos pedagógicos

mediados por pessoas e/ou

específicos

instrumentos

pedagógicos

alcançados a partir da maturação de

diversos.
Construção de conhecimento

um raciocínio histórico mediado.
As aventuras organizadas pelo Mestre,

executada

no RPG Digital, partem do princípio

através

do

que

deverão

ser
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intermédio/

interação

instrumentos

Interação

e

de

da interação entre sujeitos, mediados

signos

por instrumentos pedagógicos, em um

representados a partir do

ambiente virtual de aprendizagem.

ambiente
Relações entre os sujeitos da

O RPG digital é um jogo colaborativo,

aprendizagem

seus

logo as ações coletivas são a base

contextos, mediados entre si.

desse modelo de jogo. Pois somente a

e

partir

de

ações

em

conjunto,

analisando o contexto simulado, será
possível a resolução do problema
Autenticidade

Considera que o estudante

inicialmente proposto.
A aprendizagem mediada

inicia a construção de sua

computadores, desperta um interesse

aprendizagem a partir de um

inato no estudante, pois o uso de

sentido pessoal, ou seja, um

dispositivos tecnológicos para ensinar,

saber que esteja conectado a

considera o contexto desses estudantes

um interesse próprio

devido o fácil acesso a celulares,

por

tablets e notebook na última década
Concretude

a

entre as crianças e adolescentes.
No jogo RPG Guardiões da Palavra, a

aprendizagem se constrói a

relação entre as informações do jogo,

partir da relação (experiência

conteúdos e a mediação realizada pelo

e reflexão) do sujeito com os

Mestre e pelo ambiente configura-se

elementos

como parte inerente à construção da

Estabelece

que

do

objeto

delimitado e perceptível.

aprendizagem.

Fonte: Elaborada pela autora.
Deve-se considerar que tais princípios Socioconstrutivista (Interestruturação do
conhecimento, Zona de Desenvolvimento Imediato, Mediação, Interação, Autenticidade e
Concretude) são caracterizadores do jogo RPG Guardiões da Palavra.
3.3 SOCIEDADE EM REDE EDUCATIVA
Existem

alguns

elementos

que

favorecem

esse

modelo

pedagógico

na

contemporaneidade, considerando que a sociedade informatizada da qual vivemos, configurase como interligada e constantemente em transformação. Manuel Castell (1999) define a
sociedade atual como fruto de uma cibercultura. Entendendo essa característica como
resultado de uma “prática cultural contextualizada pela emergência dos ambientes
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informatizados” (MATTA, 2006, p. 25), a sociedade informatizada redefiniu (ou foi moldada
pelas) as demandas mercadológicas, no que se refere ao perfil de trabalhadores, bem como
estabeleceu novas habilidades e competências para o desenvolvimento de técnicas e
estratégias profissionais que passaram a fundamentar a nossa sociedade. A experiência
cotidiana leva-nos a utilização constante dessa tecnologia da informação que estão, desde a
década de 90, interligadas através da Internet. Nesse sentido, a Sociedade em Rede 55, aqui
evidenciada, estabelece a interação e a intercomunicação contínua entre os membros (todos
nós inseridos nela), por meio de uma notável e ampla rede colaborativa,que gera uma “gama
enorme de comunidades virtuais” (CASTELL, 1999).
Matta (2006) afirma, entretanto, que essas informações e registros estão
compartimentados e armazenados em meios físicos, podendo ser acessado quando houver
interesse ou necessidade. Consideraremos então, que tal formato favorece o acúmulo de
conhecimento em detrimento da interpretação/análise das informações, causando um
desinteresse pelo raciocínio crítico. No processo educacional, esse formato pode ser
evidenciado em modelos educacionais tradicionais, ainda vigentes, que valorizam o acúmulo
de conhecimento testados em exames de qualificação e quantificados em notas, que aprovam
ou reprovam a aptidão do estudante ao ciclo pretendido ou ao nível superior. Contudo, ainda
segundo Matta:
A interpretação é indispensável para fazer saberes gerais estocados serem aplicáveis
a situações específicas, protagonizadas individualmente. Há uma inibição das
particularidades em função da verdade genérica e interpretável que deve ser capaz
de satisfazer a todas as necessidades sociais, a partir do ponto de vista dos que
registram (p. 34).

Conforme já discutido anteriormente, a docência, apesar de algumas mudanças
consideráveis dos últimos anos, ainda mantém práticas que caracterizam um ensino
tradicional, focado no professor e que não considera o contexto sociocultural do estudante,
causando uma desconexão entre as experiências cotidianas e o espaço escolar do qual esse
estudante faz parte. Esse espaço desconexo, a partir dos princípios Socioconstrutivista acima
discutidos, pode ser exemplificado pela ausência do uso das tecnologias em sala. A proposta
55

Alguns autores utilizam outras nomenclaturas como: Sociedade de Informação, Sociedade do Conhecimento,
Sociedade da Aprendizagem ou Sociedade da Inteligência.
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desse trabalho é considerar a experiência tecnológica das crianças e adolescentes para ensinar
História, utilizando o jogo RPG como instrumento pedagógico de ensino.
As tecnologias de aprendizagem concebem conceitos norteadores da construção do
saber mediados por computadores. Para a pesquisa, consideramos os seguintes princípios: I)
Metacognição; II) Colaboração; III) Interatividade; IV) Contextualidade; V) Inserção do
Conteúdo. Onde, entende-se por:
I)

Metacognição - Processo de organização mental, composta pela verificação, indagação, dificuldades e acertos evidenciados no processo de aprendizagem. Para
Matta (2006), o ato de refletir sobre o pensamento, consolidado numa autogestão
mental, configura-se como sendo mais importante para o aprendizado, pois aprender a aprender passa a ser o objetivo principal do processo educativo.

II)

Colaboração - A rede de princípios, acima definidas, pode ser tecida pelo conceito
de Colaboração, uma vez que é fruto da ação de interação social entre os sujeitos
na construção do conhecimento. Ou seja, a consequência do imbricamento entre
tais princípios resulta em uma consequente colaboração por parte dos envolvidos,
ocasionando o enriquecimento das experiências diversas no processo de construção da aprendizagem.

III)

Interatividade – Compreende as relações entre os indivíduos envolvidos no processo de aprendizagem, zoneados pela ZDI. As ações desses sujeitos integram-se para
compor a cognição aumentada, que resulta em aprendizagem e construção do conhecimento. (MATTA, 2006).

IV)

Contextualidade - É o plano de fundo do design. Nele, considera-se a construção
sócio-histórica e práticas sociais dos sujeitos participantes do processo pedagógico, tendo em vista, que os processos mentais humanos se desenvolvem a partir de
uma construção histórica. Baseado nos estudos de Duchastel e Molz, Matta (2011)
divide o contexto em quatro dimensões: 1) Contexto interno e individual (contexto
experiencial), onde considera o conjunto histórico cognitivo do sujeito, as experiências individuais e singulares do estudante, ou seja, seus sentimentos, posturas,
concepções variadas e diversas do mundo e de si mesmo, a partir da própria subjetividade.2) Contexto interno e coletivo (contexto comunitário): a coletividade interage imersa aos interesses e práticas comuns, compartilhando valores, sentimentos,
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objetivos e afetividade, tornando o sujeito parte inerente do coletivo. 3) Contexto
interno e individual (contexto informacional): As informações necessitam de contextualização aceita e validade pelo social, ou seja, o ambiente na qual o sujeito
está inserido, de maneira a configurar como matéria prima na construção de cognição do sujeito-aprendiz. 4) Contexto externo e coletivo (contexto institucional): o
contexto institucional compreende as relações historicamente construídas que revelam hegemonias, poderes e dominações existentes na sociedade, onde tais sujeitos e suas comunidades estão inseridos.
V)

Inserção do Conteúdo – Compreende a apresentação dos temas a serem aprendidos, que deve ser considerado a partir do interesse do sujeito-aprendiz e as necessidades metacognitivas determinadas socialmente pelo contexto. Nesse ponto, vale
ressaltar que, considerando o socioconstrutivismo norteador desse trabalho, a inserção dos conteúdos será feito bilateralmente, ou seja, serão apresentados aos sujeitos-aprendizes, validados pelos mesmos e consequentemente construídos coletivamente.
Relacionando os princípios das tecnologias de aprendizagem com o jogo RPG

Guardiões da Palavra, teremos o quadro a seguir:
QUADRO 25: Princípios de Sociedade em Rede Educativa no design cognitivo do jogo RPG
Guardiões da Palavra
Conceito
Metacognição

Descrição
Processo de organização mental,

Aplicação no Jogo
Usando a criatividade, os

composta

estudantes

pela

verificação,

indagação, dificuldades e acertos

aventuras e ao jogar com os

evidenciados

seus personagens decidirão

no

processo

de

aprendizagem.

Colaboração

produzirão

como os seus personagens
reagem

e

resolvem

aos

desafios

apresentados

pelo

Resultado da ação de interação

Mestre.
No RPG Guardiões da Palavra

social

os desafios em contribuir para

entre

os

sujeitos

construção do conhecimento.

na

resolver

as

situações

problemas estabelecidas pelo
Mestre, somente alcançarão o
objetivo

a

partir

da
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cooperação

entre

os

jogadores. No jogo Mestre e
Jogadores

não

competem

entre

pelo

contrário,

si,

contribuem para o êxito de
Interatividade

Ocorre

no

momento

que

os

todos nas aventuras.
Nos momentos de desafios e

sujeitos estão em interação social e

objetivos

contidos

nas

há uma troca ou produção de

aventuras

os

conhecimento.

jogadores serão estimulados

mestre

e

dialogarem numa permuta de
conhecimento e construírem
uma
Contextualidade

solução

autêntica

e

Plano de fundo do design que

validada por todos.
As aventuras/campanha serão

considera

sócio-

construídas em colaboração

histórica dos sujeitos engajados no

com os estudantes, levando

jogo.

em

a

construção

consideração

a

sua

historicidade e suas relações
sócias. Para que elementos do
contexto

local

sejam

contemplados e respeitados no
Inserção do Conteúdo

São

os

temas

aprendizagem

de

ensino-

inseridos

desenvolver das aventuras.
No RPG Guardiões da

na

Palavra, os conteúdos a serem

modelagem em diálogo com o

trabalhados são os elencados

contexto dos participantes.

no Capitulo I somado a
colaboração dos estudantes no
momento de escrita do jogo.

Fonte: Adaptado de MATTA, 2006.
Considerando a discussão dos princípios inerentes ao design cognitivo do jogo,
caracterizo-o como pilares que contribuirão para a construção de um aprendizado que
propiciará o trabalho em grupo, articulação de tempo e objetivos, gestão da complexa
dinâmica coletiva, presença social, construção social, processos de comunicação, gestão de
conflitos cognitivos, conflitos afetivos e emocionais, tudo isso mediado em um ambiente
educacional de aprendizagem colaborativa. Elementos estes que também norteiam o
socioconstrutivismo e por esse motivo configuram-se como fundamentos similares,
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agregadores, fortalecendo o design cognitivo do experimento em questão. Nesse, sentido
destaco o jogo como instrumento que melhor se adéqua a tais conceitos, pois já têm inerente
ao processo as características acima citadas, demonstrando a coesão e alinhamento dos
princípios.Portanto, a Campanha e as Aventuras do RPG Guardiões da Palavra consideram
que tais princípios de Sociedade em Rede Educativa (Metacognição, Colaboração,
Interatividade, Contextualidade e Inserção do Conteúdo) são características inerentes ao jogo.
3.4 O ENSINO MEDIADO POR JOGO RPG DIGITAL
Nas últimas décadas, como tentativa de buscar metodologias que aproximassem os
estudantes dos conteúdos a serem aprendidos na escola, muitos docentes passaram a utilizar
jogos para mediar o ensino. As brincadeiras e os jogos atuam, segundo Vygotsky (1991), na
zona de desenvolvimento imediato, portanto podem servir como instrumentos para mediação
da aprendizagem. Para tanto, é preciso definir o conceito de jogo que utilizaremos. De acordo
com o filósofo Johan Huizinga, o jogo é:
Uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados
limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas
absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um
sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de ser diferente da “vida
quotidiana” (2007, p.33).

Na definição acima citada, podemos identificar aspectos fundamentais do jogo
defendido por Huizinga, que consiste em: a) liberdade, já que se caracteriza por uma
ocupação voluntária; b) discernimento, pois se faz notória a distinção entre vida “real” e o
jogo, e c) lucidez, pois se difere da vida cotidiana, uma vez que o tempo e o espaço são
limitados pelas regras do jogo.
Com isso, podemos perceber que o jogo apresenta características que possibilitam o
engajamento do sujeito aprendiz, uma vez que se configura como atividade ou ocupação
voluntária. Pois o primeiro passo para aprender, é estar suscetível ao aprendizado. Outro
aspecto que beneficia o jogo como mediador do saber é o que diz respeito à ludicidade, que
ocasiona momentos de afetividade entre o aprendiz e o saber, tornando o processo mais
significativo e prazeroso. Um terceiro aspecto está relacionado com as dinâmicas do jogo, ao
jogar, estamos nos submetendo às regras pré-estabelecidas e com isso, aceitando certas
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limitações de ação e julgamentos (Vygotsky, 1991). Portanto, o jogo também auxilia na
formação de um cidadão capaz de respeitar as regras da sociedade no qual está inserido.
Nesse trabalho, utilizaremos os jogos digitais, executados em dispositivos tecnológicos (que
fazem parte do cotidiano dos estudantes) como smarthphones, tablets, notebooks, entre outros,
entendendo que esses recursos devem ser considerados importantes aliados na aproximação
dos estudantes aos conteúdos selecionados pelos docentes e poder público, através dos
currículos escolares. Nesse ponto, cabe uma ressaltar que o objetivo dessa pesquisa não está
ligado ao processo de modernização tecnológica da escola, e sim de (re)inserir o contexto
sociocultural do estudante no cotidiano escolar. Podemos facilmente perceber a frequência
que esses dispositivos são utilizados entre crianças e adolescentes na contemporaneidade. Não
esgoto aqui as possíveis contribuições que o jogo (e os jogos digitais) porventura traga aos
processos de aprendizagens, contudo, ressalto as principais características que serão
abordadas com maior ênfase no jogo RPG Guardiões da Palavra.
Contudo, o jogo que escolhemos para utilizar como mediador da aprendizagem é o
Role Playing Game (RPG), que significa, em livre tradução, “Jogo de Interpretação de Papel”.
O RPG surgiu nos Estados Unidos, na década de 1970, chegando ao Brasil nos anos de 1990,
com a Geração X56. Esse jogo aliou a narrativa fantasiosa às estratégias dos jogos de guerra,
conquistando, a cada ano, dezenas de milhares de adeptos. O jogo é composto por um sistema
de regras pré-definido, onde os jogadores, a partir das características do personagem
escolhido, buscam através de estratégias (individuais e/ou coletivas) resoluções de problemas
apresentados nas tramas da história pelo Mestre, aquele que constrói e elabora as aventuras,
que também tem o papel de guiar e controlar o jogo. Existem várias maneiras de se jogar o
RPG, em reuniões presenciais de amigos, o chamado RPG de mesa, ou mais recentemente,
através de plataformas virtuais, jogado entre diversos usuários simultaneamente pela internet,
o RPG Digital. Segundo a primorosa definição de Sonia Rodrigues (2004), o RPG é uma
“mistura de ‘faz de conta’ com o velho hábito de contar histórias, entrelaçamento da literatura
com roteiro de televisão e de cinema” (p.18). Destaco aqui, que o RPG desenvolvido e
aplicado enquanto instrumento pedagógico é o RPG Digital.
Considerando as discussões dos itens desse capítulo, ouso afirmar que o RPG
apresenta-se como instrumento pedagógico capaz de atender as demandas levantadas para
buscar uma maior eficácia no processo de ensino-aprendizagem. No que tange à novas
56

O nome se deu pela reprodução, através de Xerox, dos livros de regras do RPG norte americano, pois não havia publicação sobre o tema no país.
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abordagens do ensino de História, nada como aprender interpretando papéis de personagens,
simulando o contexto histórico de diferentes perspectivas, engajados e envolvidos nos
problemas da temporalidade em questão, sem deixar escapar as próprias referências.
Mediadas pelo Mestre, (aqui, o professor), que têm a responsabilidade de guiar o estudante
nas elaborações das ações, considerando o cenário histórico a fim de evitar anacronismos, os
estudantes simulam experiências históricas, que trás em si, uma inovação do ponto de vista
docente, uma vez que o estudante participará ativamente na construção do conhecimento
historiográfico, aqui, norteados pelo modo de pensar histórico. Do ponto de vista pedagógico,
o socioconstrutivismo aparece como característica inerente ao jogo RPG, pois os princípios da
aprendizagem vygotskiana listados no item 3.3 (Interestruturação do conhecimento, ZDI,
Mediação, Interação) são aspectos intrínseco à dinâmica do jogo, atrelado ao uso das
tecnologias na aprendizagem, por entender a dinâmica da sociedade informatizada, no RPG
Digital. Todas essas características serão norteadoras na construção da campanha e das
aventuras do jogo, considerando, sobretudo a História e sua narrativa como teia de um
aprendizado interdisciplinar.
Pela liberdade inerente à produção literária e a comum utilização de narrativas
imaginativas, o RPG aplicado ao ensino de História, possibilita a abordagem de diferentes
culturas em diferentes períodos, podendo agregar conceitos e métodos de outras disciplinas,
como por exemplo, geografia, antropologia, linguística, sociologia, filosofia, arqueologia,
entre outras, incorporando mais um significativo benefício do uso desse instrumento
pedagógico no cotidiano escolar. O RPG Guardiões da Palavra, por considerar a comunidade
de expressão portuguesa (composta oficialmente por 8 países), oportuniza a integralização de
diferentes disciplinas do currículo escolar, possibilitando a interdisciplinaridade. Nesse ponto,
o jogo RPG configura-se como alternativa benéfica ao ensino integralizador, onde se
considera a complexidade e a não-fragmentação do indivíduo. Por esse motivo, os princípios
socioconstrutivistas, temáticos e do modo de pensar histórico, discutidos nesse capítulo,
formaram o Design Cognitivo do jogo RPG, que se mostrando eficaz, auxiliará no processo
de ensino-aprendizagem interdisciplinar de História sobre a Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa.
3.4.1 RPG Guardiões da Palavra: a interdisciplinaridade no ensino de História
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A interdisciplinaridade surgiu, no final do século XIX, em resposta a divisão do saber
causado pelo método positivista. Essa fragmentação gerou a criação ou formação de diversas
ciências que tinham como objetivo gerar um conhecimento total e absoluto de cada saber. No
contexto contemporâneo da educação, buscamos estratégias que possibilitem uma visão mais
englobada do sujeito, bem como do conhecimento a ser construído. Diante desse desafio,
propomos no jogo RPG Guardiões da Palavra uma ferramenta pedagógica que possibilite
imersão de outras áreas de conhecimento no processo de ensino aprendizagem em História.
Como proposta, a referida pesquisa visa integrar o conhecimento histórico ao
conhecimento geográfico e de língua portuguesa, uma vez que possibilita contatos com
importantes conceitos dessas disciplinas. Uma vez que compreendemos tal conceito como
reflexo das transformações referentes aos fenômenos sócio-históricos. Na campanha do jogo
RPG Guardiões da Palavra, os jogadores envolvidos nas Aventuras serão envolvidos numa
trama que abordará o processo de Expansão Marítima Portuguesa e a consequente formação
do império transatlântico português. Para alcançar êxito em um determinado ponto da
aventura, os jogadores devem fazer uso de conhecimentos geográfico sobre marés, do uso de
mapas e localizações em pontos cardeais. A referida trama norteará também, a história da
língua portuguesa, as transformações do idioma nas colônias portuguesas na África, América
e Ásia, ou seja, o fluxo e os refluxos desse contato sociocultural. No que tange ao
conhecimento Histórico, a campanha o RPG Guardiões da Palavra terá como conteúdo, as
Grandes Navegações (Portuguesa), Colonização, além de um entendimento sobre os países
pertencentes a CPLP antes da chegada dos colonizadores. A interdisciplinaridade, ou seja, a
comunicação entre esses saberes visa a construção de um conhecimento globalizante,
rompendo ou integrando as fronteiras das disciplinas. O espaço escolar e os sujeitos que a
constroem, precisam alçar voos que libertem através do conhecimento, sem desenraizar os
estudantes do seu contexto sociocultural.
3.4.2 Pluriculturalidade
A temática do jogo RPG Guardiões da Palavra, por abordar um contexto de
compartilhamento de tramas históricas, deve ser pensada a partir da perspectiva pluricultural,
tomando como base a polifonia e o dialogismo histórico bakhtiniano (2013). A campanha do
jogo, assim como os demais elementos do experimento, foi construída coletivamente e
colaborativamente e por essa razão, a ferramenta em teste de efetividade, possibilitou uma
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integração das falas e, de certa maneira, das não falas dos estudantes, professores e
pesquisadores imersos na pesquisa. No aspecto de conteúdo histórico, a Expansão Marítima
Portuguesa, muitas vezes é abordada de forma lusocêntrica, evidenciando somente o aspecto
português da empreitada. Contudo, apesar de oportunizada pelo colonizador, as interações
culturais, políticas e econômicas, que ocorreram a partir desse entrelace histórico não pode
(nem deve) ser resumida como consequência apenas da missão dos portugueses, e sim
pensada como uma justaposição de trajetórias que não seguem um padrão de intersecção, nem
ao menos seguem um padrão de profundidade.
Para tanto, utilizaremos o conceito de pluriculturalidade para considerar a diversidade
cultural existente no mundo lusófono, no contexto histórico retratado no jogo, bem como o
contexto sócio-histórico daqueles que participaram da construção e aplicação do experimento,
uma vez que suas visões de mundo e de si mesmo fazem parte do processo de ensinoaprendizagem. A pluriculturalidade constitui um dos princípios norteadores do design
cognitivo na modelagem do Jogo RPG Guardiões da Palavra.
3.4.3 Lusofonia
Para norteamos a pesquisa, será preciso discutir sobre o conceito de Lusofonia. Apesar
de o termo gerar desconforto em parte dos pesquisadores por associar ao período pós-colonial
e todas as violências (simbólicas ou não) inerentes a esse processo, o termo trás consigo um
conjunto de práticas e identificações construídas nos países de língua portuguesa ao longo de
quase seis séculos. Partindo da etimologia, a palavra Lusofonia é formada por dois termos:
Luso, sinônimo de lusitano/Lusitânia (ou seja, português/Portugal) e fonia, proveniente do
grego, que se refere à oralidade, ou seja, a língua oral. Nesse sentido lusofonia seria todas as
referências linguística de Portugal, entretanto, trabalharemos aqui um sentido mais amplo e
simbólico do termo lusofonia. Talvez pela ausência de termo semelhante ou de palavra que
reflita tamanha complexidade, usaremos o termo lusofonia no decorrer da pesquisa, mas
extrapolaremos o sentido etimológico. Adotaremos o conceito de lusofonia como o conjunto
de singularidades entre países de língua portuguesa, considerando a diversidade entre elas.
Essa expressão portuguesa buscada e identificada aqui, não visa hierarquizar ou destacar
qualquer cultura em detrimento de outra, nem muito menos omitir ou negar as violências do
processo de colonização, mas sim buscar intersecções culturais que nos torna, de alguma
maneira, unidos pela língua portuguesa. Por esse motivo, a lusofonia compreende um dos
princípios inerentes a pesquisa.
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3.4.4 A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)
A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) é composta principalmente
por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe
e Timor-Leste, que juntos somam aproximadamente 250 milhões de pessoas, transformando o
português no quinto idioma mais falado no mundo. Além desses há outros tantos países de
comunidades lusófonas importantes. Segundo dados do site institucional do grupo, a CPLP foi
criada oficialmente em Junho de 1996 com a realização daCimeira de Chefes de Estado e de
Governo, teve como participantes os chefes de governo de sete países, sendo Timor Leste
incorporado à comunidade somente em 2002. A CPLP tem como objetivo principal, a
materialização de projetos de promoção e difusão da língua portuguesa, através de
articulações realizadas pelos membros. Considerando a autonomia política desses países, a
CPLP considera, em seus princípios, as particularidades de cada nação, “por compreender um
foro multilateral privilegiado para o aprofundamento da amizade mútua e da cooperação entre
os seus membros”.Conforme consta no site do orgão,
a CPLP assume-se como um novo projecto político cujo fundamento é a Língua
Portuguesa, vínculo histórico e patrimônio comum dos Nove – que constituem um
espaço geograficamente descontínuo, mas identificado pelo idioma comum. Esse
factor de unidade tem fundamentado, no plano mundial, uma actuação conjunta cada
vez mais significativa e influente. A CPLP tem como objectivos gerais a
concertação política e a cooperação nos domínios social, cultural e econômico. Para
a prossecução desses objectivos a Comunidade tem promovido a coordenação
sistemática das actividades das instituições públicas e entidades privadas
empenhadas no incremento da cooperação entre os seus Estados-membros. (CPLP,
2017)

Para tanto, as identidades nacionais de cada país membro, assim como suas fronteiras
nacionais são soberanas e não sofrem qualquer interferência da CPLP. Outro aspecto que
norteia os principios da CPLP é a de compromisso de propagação da Língua Portuguesa e a
equidade entre os Estados Membros. No contexto da eduação na contemporaneidade, deve-se
considerar o potencial dessa comunidade enquanto comunidade internacional de
aprendizagem.
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Interdisciplinaridade, Lusofonia e CPLP são princípios que foram considerados para
elaborar o jogo e validar seu funcionamento pedagógico, conforme quadro abaixo:
Quadro 26: Princípios Temáticos do Jogo RPG Guardiões da Palavra
Princípio
Conceito
Aplicação no Jogo
Interdisciplinaridade
Estratégia pedagógica que Na construção da campanha

e

engloba conhecimentos de

aventuras que a compões, se levou em

diversas disciplinas com o

consideração os principais conceitos

objetivo

no

geográficos bem como conteúdos de

ensino-

língua portuguesa imerso no ensino da

de

processo

auxiliar
de

aprendizagem do sujeito.

formação

e

expansão

marítima

portuguesa no século XV, XVI e
Pluriculturalidade

Diversidade

cultural

XVII.
Na construção

jogo,

foram

(co)existindo em um mesmo

considerados

território,

existente entre as regiões lusófonas,

o

território

lusófono.

a

do

pluriculturalidade

além dos contextos históricos dos
sujeitos envolvidos na construção e

Conjunto de singularidades

aplicação do jogo.
Toda a campanha e as aventuras que a

entre

língua

compõe, visa a construção de um

portuguesa, considerando a

entendimento sobre a formação do

Comunidade dos Países de

diversidade entre as nações.
Organização fundada com o

mundo lusófono.
A elaboração e execução da campanha

Língua Portuguesa - CPLP

objetivo de estreitar laços

e

culturais entre os países de

consideraremos os princípios do órgão

língua

Tem

bem como as alianças e apoio

como principal objetivo a

sociocultural e econômico entre os

colaboração

países membros.

Lusofonia

países

de

portuguesa.
entre

membros,

bem

promoção

da

os

como

as

aventuras

que

a

compõe,

a

língua

portuguesa.

Fonte: Elaborado pela autora.
A utilização de conteúdos programáticos de Língua Portuguesa e Geografia agregada
ao ensino de História, inerente ao processo de expansão marítima e a formação do mundo
lusófono, ancora-se na busca de uma formação ampla e integrada, entendendo que o
conhecimento do indivíduo não deve ser entendido de forma fragmentada e sim integrada ao
contexto sociocultural dos mesmos. Por esse motivo, os conceitos acima definidos
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(Interdisciplinaridade, Lusofonia e CPLP) foram considerados como princípios norteadores da
construção e validação do jogo RPG Guardiões da Palavra.
Os princípios discutidos ao longo desse capítulo compõem o design cognitivo do jogo
RPG Guardiões da Palavra, onde a Campanha e as aventuras foram construídas considerando
tais conceitos e suas interlocuções. Diante da metodologia DBR a definição e a construção do
design cognitivo compreendem o segundo ciclo de aplicação.
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4. MODELAGEM DO JOGO RPG GUARDIÕES DA PALAVRA
Estamos apresentando neste capítulo, um esboço da modelagem do nosso jogo RPG
Digital para o ensino interdisciplinar sobre a intersecção cultural dos países de Língua Portuguesa. Inicialmente estaremos aplicando em dois grupos de professores e estudantes de graduação e pós-graduação dos países de Língua Portuguesa. Ao analisar os Ciclos de aplicação da
abordagem metodológica DBR, iniciamos nesse capítulo o Terceiro Ciclo, que também vai
ser constituído a partir de todas as informações já apresentadas nos dois ciclos anteriores que
são: o contexto sobre o encontro histórico dos países de Língua Portuguesa; no capítulo seguinte, trouxemos os princípios teóricos da aplicação do jogo RPG para o ensino de interdisciplinar de história; e no presente capítulo iremos discorrer sobre um esboço da modelagem do
jogo RPG Guardiões da Palavra.
Considerando o que foi abordado no capítulo 2, que nos possibilitou um melhor entendimento e conhecimento desses acontecimentos sociais, nos permitiu um amadurecimento e
engajamento do objeto pesquisado, assim como foi possível identificar os elementos que consideramos essenciais para simular o jogo.
No capítulo 3, abordamos os princípios teóricos da aplicação do jogo RPG para o ensino interdisciplinar de história, tendo como fundamento os princípios que compuseram o design cognitivo aplicado ao uso do Jogo RPG Digital como ferramenta pedagógica ancorados
no modo de pensar histórico. Este segundo ciclo nos apresentou os princípios que vão nortear
nosso jogo, e tais elementos são as diretrizes pedagógicas que fundamentaram a modelagem
do nosso jogo e os princípios considerados por ele.
Neste capítulo apresentaremos a campanha do RPG Digital Guardiões da Palavra, considerando que a modelagem do jogo será utilizada como espaço educacional de aprendizagem,
para o ensino interdisciplinar sobre os países de Língua Portuguesa. Conforme os conteúdos
apresentados nesta pesquisa, ambicionamos que o jogo estimulasse nos sujeitos participantes
uma produção autoral e colaborativa do conhecimento, aproximado ao seu contexto e uma interpretação própria e crítica da História. Almejamos, com êxito da pesquisa, que os impactos
possam ser disseminados positivamente em sua comunidade.

4.1 PROPOSTA DE MODELAGEM DO JOGO
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Apresentaremos aqui, com a finalidade de validar o Jogo RPG Digital como mais uma
importante ferramenta pedagógica de aprendizagem para o ensino interdisciplinar de História,
a modelagem da campanha RPG Guardiões da Palavra composta por três aventuras relacionadas a construção do mundo lusófono a partir da intersecção cultural desses países.
As discussões abordadas contidas nos capítulos 2 e 3 nos possibilitaram um maior entendimento para a construção de uma interpretação sobre o encontro cultural entre tais países
e regiões, nos ajudando a compreender melhor como se deu a trama desses complexos encontros, reformulações, interações culturais e seus impactos nessa identidade entre comunidades.
A intenção da pesquisa não é omitir ou silenciar a violência e as mazelas que a colonização
ocasionou, mas sim, desenvolver uma ferramenta pedagógica que auxiliem professores e estudantes no processo de ensino-aprendizagem sobre a temática.
Apresentaremos nesse capítulo, a arquitetura do jogo que contribuirá para que o enredo seja o mais próximo vivido dentro da realidade apresentada no contexto social dos estudantes utilizando a ludicidade do jogo RPG como um dos intermediadores da aprendizagem.
Tal arquitetura estará ancorada nas referências teóricas para o ensino de História, bem como o
design cognitivo definido no capítulo anterior. Dessa forma, para um melhor entendimento, a
Campanha configura-se como elemento de grande importância, sendo este o fio condutor do
jogo. O texto da campanha irá direcionar todas as ações, desenvolver as aventuras e introduzilos no ambiente em que o mestre e os jogadores interpretarão seus/suas personagens a partir
do que foi estabelecido previamente como contexto. Será na Campanha que os jogadores começarão a estabelecer estratégias para vencer os desafios do jogo, a partir do personagem criado.
Conforme apresentamos, o RPG é um jogo de simulação e interpretação de papeis, e
por possuir tais características, a modelagem da campanha e aventura deve estar em concordância com o desenvolvimento cognitivo e social dos sujeitos, para que dessa forma, ao fim
do jogo contribua para um conhecimento crítico-reflexivo acerca do conteúdo programático
pretendido, em que o mesmo ocorra de forma legítima e autônoma para esses indivíduos.

4.2 O RPG DIGITAL – ROLE PLAYING GAME DIGITAL
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Compreendemos que a aplicação do RPG na Educação, tem como a finalidade permitir que as situações didáticas favoreçam a construção destes novos conceitos e aprendizados.
Por possuir tais características o jogo RPG (Role Play Game) poderá funcionar como mediador do ensino aprendizagem em diversas áreas do conhecimento. Criado na década de 70 nos
EUA, o RPG tem influências da linguagem teatral e das tradicionais brincadeiras infantis de
“faz de conta” o que possibilita inserir a ludicidade no contexto da aprendizagem, acrescidas
de um conteúdo programático da escola formal. O Jogo RPG possui características específicas
e uma estrutura textual que se aproxima dos roteiros teatrais. Tais estruturas precisam estar
ancoradas da seguinte maneira:
a) Ambiente: Espaço onde estarão todos os personagens. É o local que se passa a narrativa
histórica e ficcional das aventuras. No caso dessa pesquisa, podemos destacar dois ambientes
distintos complementares: o ambiente ficcional e o ambiente sistêmico. No ambiente ficcional, a campanha do RPG Guardiões da Palavra, acontecerá durante o processo de expansão
marítima portuguesa e a construção do império colonial português. No ambiente sistêmico,
uma vez que utilizaremos rodadas presenciais (RPG de Mesa) e à distância pelo RPG à Distância (RPG AD) através da rede mundial de computadores. O RPG AD configura-se como
Web Site responsivo e adaptativo em que o jogo está hospedado, construído com um design
em consonância aos princípios socioconstrutivista, o RPG AD pode ser acessado pelo endereço http://www.rpgad.net.br e os usuários necessitam apenas de um cadastro simples para ter
acesso às mesas de RPG. A facilidade de acesso, permitido pelo uso de smartphone, possibilita um maior engajamento dos jovens no universo do RPG Guardiões da Palavra.
Quadro 27: Layout Responsivo e Adaptativo do RPG AD
PC, Notebook

Smartphone e Tablet

113

Fonte: Elaborado pela autora.
b) Sistema de Regras: Estabelece um código que norteia os jogadores nas ações, para permitir seu acesso ao ambiente e os elementos principais que são característicos do jogo RPG. No
jogo Guardiões da Palavra adaptaremos as regras clássicas do Dungeons & Dragons (D&D),
onde serão considerados Atributos e Modificadores relativos à ficha do personagem construída pelo jogador.
c) Dados: Os dados fazem parte do conjunto de regras que compõe o jogo, o rolamento dos
dados junto com as regras que permitem a ação dos jogadores, ou seja, um jogador pode ter
ou não sucesso na sua jogada. O êxito dependerá dos valores estipulados pelo Mestre, de acordo com a complexidade da ação a ser executada bem como as características do personagem
no momento da trama.Os dados utilizados serão os dados clássicos de RPG, com 4, 6, 8, 10,
12 e 20 faces.
d) Enredo: É a narrativa da história que envolve todos os personagens, conduz ao jogo com
(início, meio e fim das aventuras), onde ocorre toda a trama, as ações desafiantes entre outras
situações. O Enredo do jogo a ser aplicado considera o período histórico da Expansão Ultramarina, onde um grupo de Guardiões de família tradicional mística precisa reunir partes de
um Medalhão Sagrado mágico para salvar o futuro do mundo lusófono.
e) Mestre: Além de mediador do jogo, o Mestre direciona os personagens em suas ações, ele
também é o narrador que inicia a história e que interpreta os personagens não jogáveis NPC
(non-player character);
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f) Personagens jogadores (PJ):São todos aqueles personagens inseridos na história, interpretados pelos jogadores. São co-autores da trama, uma vez que suas escolhas no jogo dinamiza e
problematiza a narrativa.
g) Raça: Dentro do contexto do jogo RPG, podemos usar raça humana e raças fictícias (como
anões, elfos, gnomos, orcs). No contexto do jogo RPG Guardiões da Palavra todos os Personagens Jogadores (PJ) são da raça humana, devido à especificidade da campanha e seu caráter
histórico no planeta Terra. Por essa razão, optaremos por utilizar o termo Etnia para designar
a região lusófona da origem de cada personagem. Nesse RPG Guardiões da Palavra construiremos uma regra específica, onde cada jogador terá sua etnia definida pelo jogo dos dados no
momento da construção do personagem. Tal regra definirá um personagem jogador por país/
região lusófona, buscando assim uma melhor jogabilidade e dinâmica no jogo.
h) Classe: Está diretamente relacionada ao papel do personagem dentro da história, cada classe possui habilidades e características específicas, os grupos ou família das quais o Personagem-Jogador faz parte e o mais importante, herda habilidades do grupo que pertence;

Quadro 28: Estrutura do Jogo RPG Guardiões da Palavra
CONCEITO
AMBIENTE

SISTEMA DE REGRAS

Jogo RPG Guardiões da Palavra
DESCRIÇÃO
APLICAÇÃO NO JOGO
Software que hospeda o jogo.
Site responsivo e adaptativo onde o usuário faz um
cadastro e é inserido na mesa do jogo. Ambiente
onde ocorrem as jogadas, rolagem de dados, interação, imersão e colaboração entre os jogadores e
o mestre.
Cenário ficcional do Jogo
Expansão Marítima Portuguesa/Construção do Império Colonial Português, RPG AD
Código que norteia as diretri- RPG Digital, D&D Livro do Jogador (adaptação),

MESTRE
PJ’s

zes do jogo.
Narrador da História
Personagens Jogadores

D&D Livro do Mestre (adaptação).
Professores e Pesquisadores
Estudantes, professores e parceiros da comunida-

ENREDO

História que envolve o tema e

de.
Um misterioso aviso do futuro alerta que um novo

os personagens do jogo.

Deus, o Deus Binárius está destruindo toda a
diversidade linguística no mundo e implantando
uma padronização

da fala com o idioma

tecnológico, o idioma binário. Tal fato ocasionou
um cenário apocalíptico em 2197 onde apenas um
seleto

grupo

tecnológicos.

se
Por

beneficia
isso,

dos

jovens

de

recursos
família
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tradicional

mística

foram

convocados

para

restabelecer a ordem cronológica e assegurar a
diversidade sociolinguística no mundo, salvando o
Medalhão da Deusa Adrias e assim a Língua
NPC

Conjunto de características que

Portuguesa.
Adriana, Adrias, Roberto Miranda, Luiz, Saltadores do Tempo, Preservadores das Línguas, Encontros Aleatórios e Personagens Históricos.
Optamos em usar termologia “Etnia” para desig-

estão presente nos PJ e NPC

nar a região lusófona da origem de cada persona-

Papel do personagem dentro da

gem.
No nosso jogo, adaptamos as classes típicas do

história, cada classe possui ha-

RPG (D&D e 3D&D) ao contexto do jogo RPG

bilidades e características es-

Guardiões da Palavra, sendo elas: Engenheiro (a),

pecíficas.

Rastreador (a), Cientista, Encantador (a), Bestial,

Núcleo de Personagens que o
Mestre controla

RAÇA

CLASSE

Monge/Monja, Dobrador (a) de Água, Terra, Fogo
ou Ar, Sacerdote/Sacerdotisa Cristão, Islâmico,
Hindu, Taoísta, Indo-Brasileiro ou de Religiões
Tradicionais Africanas. O conceito dessas classes
e suas respectivas descrições e características estão disponíveis no Sistema de Regras, apêndice F
página 234.

Fonte: Adaptado pela autora de SOUZA, 2016.

4.3 MODELAGEM DA CAMPANHA
Identificamos, a partir de pesquisa anteriores realizadas no GP, que o RPG Digital
através de seu potencial lúdico contribui para a formação de um Ambiente Educacional de
Aprendizagem, bem como na construção de Conteúdos Digitais Educacionais. Tal potencial
deve ser considerado o fato de o RPG estar relacionado com a modalidade de jogo cujo aspecto mais relevante (e pedagogicamente importante) é a capacidade de promover colaboração, a
interação e imersão dos Jogadores, em torno de um contexto histórico simulado. Vale ressaltar
que o texto da Campanha construído (Apêndice G), configura-se como ponto de partida, pois
pela metodologia DBR os estudantes jogadores também construirão o jogo. Sendo assim, o refinamento dos dados da campanha e as aventuras devem sofrer alterações no momento da
aplicação do jogo. Nesse aspecto, a Campanha do RPG Guardiões da Palavra busca explorar o
contexto histórico da Expansão Marítima Portuguesa, bem como a Construção do Império Co-
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lonial Português que acarretou na formação do mundo lusófono. Composta por três aventuras,
a Campanha do RPG Guardiões da Palavra visa a imersão dos jogadores em um cenário mágico e místico aliado à narrativa histórica do século XV ao XVII, transitando entre o passado, o
presente e o futuro. A elaboração do texto da campanha seguiu norteada pelos elementos do
Contexto Histórico dissertado no capítulo 2, ancorados em princípios do design cognitivo Socioconstrutivista expostos no capítulo 3.
Quadro 29: Indicadores dos Elementos da Campanha

TITULO
OBJETIVO

INDICADORES DOS ELEMENTOS DA CAMPANHA
Guardiões da Palavra
Simular no contexto do Expansionismo Marítimo
Português e da Colonização na construção do mun-

CONTEÚDO TRABALHADO

do lusófono para os jogadores.
Língua Portuguesa: Formação e Transformações
da Língua Portuguesa, Literatura Lusófona, SócioLinguagem, Polifonia.
História: Formação do Mundo Lusófono, Expansionismo Marítimo Português, Colonização Lusitana
na África, América e Ásia.
Geografia: Espaço geográfico, Paisagem Geográfi-

PERSONAGENS

ca, Lugar geográfico,Território, Cartografia.
Navegadores Portugueses, Rei e Rainhas dos países
colonizados, Saltadores do Tempo, Líderes da INCORP, Guardiões da Palavra (jogadores), Adriana

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

Amaral, Júlia Brito entre outros.
Sistema: Site responsivo e adaptativo onde o usuário faz um cadastro e é inserido na mesa do jogo.
Ambiente onde ocorrem as jogadas, rolagem de dados, interação, imersão e colaboração entre os jogadores e o mestre.
Ficcional: Expansão Marítima Portuguesa/Cons-

ENREDO

trução do Império Colonial Português, RPG AD.
Um misterioso aviso do futuro alerta que um novo
Deus, o Deus Binárius está destruindo toda a diversidade linguística no mundo e implantando uma padronização da fala com o idioma tecnológico, o idioma binário. Tal fato ocasionou um cenário apocalíptico em 2197 onde apenas um seleto grupo se beneficia dos recursos tecnológicos. Por isso, jovens

117
de família tradicional mística foram convocados
para restabelecer a ordem cronológica e assegurar a
diversidade sociolinguística no mundo, salvando o
Medalhão da Deusa Adrias e assim a Língua Portuguesa.

Fonte: Adaptado pela autora de SOUZA, 2016.

4.4 MODELAGEM DAS AVENTURAS
As aventuras são desenvolvidas com o objetivo de consolidar a campanha do jogo
RPG. Por esse motivo a construção e modelagem das Aventuras devem seguir o enredo traçado no texto da Campanha, sendo assim o jogo RPG Guardiões da Palavra é composto por três
aventuras. Na primeira aventura, intitulada “A Convenção” (Apêndice H), os jogadores são
inseridos na trama do jogo e tem como objetivo explanar sobre a formação do mundo lusófono a partir das discussões sobre o conceito de Lusofonia. Para tanto, apresentaremos os conceitos de Espaço, Lugar e Território Geográfico para compor um entendimento sobre uma nação onde os limites são traçados pela Língua Portuguesa e suas variações. No enredo ficcional
da primeira aventura a CPLP promove anualmente um grande evento com sede itinerante com
o objetivo de propagar, valorizar e promover a Língua Portuguesa bem como a cultura dos países membros. Para o ano de 2017, o evento com sede em Salvador na Bahia (Brasil), contará
com a participação de estudantes dos países membros, após realização de um concurso promovido pelo órgão que custeou todos os gastos desses estudantes, mas o que não se sabia era
que o evento seria o pano de fundo do início de uma trama futurista onde a Língua Portuguesa
e o mundo lusófono estava em perigo. O enredo da primeira aventura concentra-se na formação do grupo, no entendimento da trama e engajamento no jogo. Nessa parte, os jogadores são
apresentados aos personagens do Mestre (NPC), que auxiliam na apresentação dos conteúdos
programáticos de Língua Portuguesa, Literatura e os conceitos básicos da Geografia. Na segunda aventura, com o título “Quando as Águas viram Caminhos”, os estudantes são magicamente deslocados no tempo, com o objetivo de reunir as partes do Medalhão da Deusa Adrias
e assim salvar a Língua Portuguesa da destruição em um futuro apocalíptico. Nessa aventura,
o enredo ficcional traçado fundamenta-se na reunião das partes do medalhão, que foram escondidas nos países que compõem o mundo lusófono. Guiados por uma serie de pistas e enigmas, os jogadores transitam pela costa de Portugal tendo como destino a costa de Guiné Bis-
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sau no século XV. No decorrer da trama, os personagens seguirão pelas rotas marítimas dos
exploradores portugueses, saindo de Guiné Bissau, passando pela ilha de Cabo Verde, chegando a São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Brasil, Timor Leste, passando pelas regiões lusófonas de Goa e Macau. Para tanto, os jogadores devem se apropriar de conhecimento de Cartografia na Escola de Sagres, onde abordaremos na referida aventura o conteúdo historiográfico da Expansão Marítima Portuguesa com suas rotas marítimas e a História Colonial
Portuguesa. Na terceira aventura, “Futuro Inexistente”, os jogadores devem se juntar a Deusa
Adrias em 2197 para combater o Deus Binárius e assim reestabelecer a diversidade sociolinguística e cultural do futuro.
Quadro 30: Elementos Indicadores das Aventuras
ELEMENTOS INDICADORES DAS AVENTURAS
CATEGORIAS
TITULO
OBJETIVO

AVENTURA 1
A Convenção
Conteúdo: Explanar sobre a formação do mundo
lusófono.
Ficcional: Engajar os jogadores no objetivo principal do jogo, fornecendo
subsídios para a realização dos desafios que
compõem a aventura.

CONTEÚDO TRABALHADO

Espaço, Lugar e Território Geográfico. Lusofonia. Literatura Lusófona.

PERSONAGENS

Os jogadores, Adrias,
Adriana, Luiz, Roberto
Júlia, os Saltadores do
Tempo, Homem de Terno.
Convenção
promovida
pela CPLP no Hotel
Luso-Brasileiro.

DESCRIÇÃO DO
AMBIENTE

ENREDO

Durante a realização de
um Evento da CPLP em
Salvador/Bahia, um grupo de jovens precisam se

AVENTURA 2
Quando as Águas
viram Caminhos
Conteúdo: Conhecer as rotas marítimas portuguesas e a
formação do império colonial português
Ficcional: Reunir as
partes do Medalhão
mágico para salvar a
Deusa Adrias e a
Língua Portuguesa
da destruição.
Expansão Marítima
Portuguesa, Cartografia, Historia Colonial Portuguesa.
Os jogadores, Adrias, Adriana, Júlia, os
Saltadores do Tempo, Binárius, Homem de Terno..
Rotas
marítimas
portuguesas no século XV a XVII,
bem como o Império
Colonial Português
na Africa, América
Ásia.
Após o rapto de
Adriana, os Guardiões da Palavra terão
a missão de encon-

AVENTURA 3
Futuro Inexistente
Conteúdo: Simular as consequências do desperdício de
recursos naturais, causando
um cenário de aridez e falta
de alimentos.
Ficcional: Auxiliar no combate ao Deus Binárius e a libertação dos povos em 2197,
em parceria com a Deusa
Adrias e seus seguidores.
Escassez de água e alimento.

Os jogadores, Adrias, Luiz,
Adriana, Júlia, os Saltadores
do Tempo, Homem de Terno..
O Planeta Terra em 2197 encontra-se diante de um cenário apocalíptico onde os recursos hídricos e de alimentos estão sobre domínio e
controle da INCORP.
A Deusa Adrias recebe a
ajuda dos Guardiões da Palavra para combater e destruir
o domínio do Deus Binárius
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unir para desvendar um
mistério vindo do futuro.

trar as partes do Medalhão sagrado que
foram
espalhados
entre os países lusófonos.

no planeta Terra no ano de
2197.

Fonte: Adaptado pela autora de SOUZA, 2016.

4.5 SISTEMAS DE REGRAS
Assim como em qualquer jogo, o RPG necessita estar ancorado em um sistema de regras claro e previamente divulgado aos jogadores (Apêndice F). O sistema de regra auxilia o
Mestre e os personagens na construção da trama, realizando teste que efetivarão acertos ou erros das ações dos personagens assim como define limitações e potencialidades aos personagens através das habilidades das classes e raças. Na elaboração dos jogos RPG digitais educacionais imersos em uma proposta socioconstrutivista, como solução pedagógica para o ensino
interdisciplinar em História, o sistema de regras auxilia na formulação de estratégias potencializadoras e pedagogicamente eficazes, uma vez que corrige trajetórias enquanto ensina no decorrer do processo de construção do conhecimento. Dessa forma, a estrutura do sistema de regras do RPG Guardiões da Palavra é composta pelos seguintes itens: dados, aleatoriedade e
testes. De maneira que qualquer tentativa de realizar uma ação por parte de um personagem
deve ser resolvida por um teste no qual o jogador realiza uma rolagem de dados representando
a ação do seu personagem, e o Mestre avalia se o resultado foi suficiente para realizar a ação.
Entretanto outros itens compõem o sistema de regras do RPG clássico e que são adaptados às
demandas do RPG digital educacionais, fazendo parte da construção do personagem: Background e Atributos.
Background: Estrutura do personagem que é desenvolvido a partir do processo de criação da ficha de personagem digital (Apêndice A). O Background consiste na construção da
história do personagem atrelada à trama do jogo e deve conter informações pregressas do personagem. Pedagogicamente, a construção do Background consiste na primeira manifestação
de engajamento do estudante no jogo, uma vez que é construído a partir das informações iniciais da Campanha e necessita de pesquisa prévia para formação adequada da sinopse do personagem.
Atributos: Os atributos definem o personagem, pois representa a descrição e habilidades naturais do personagem. Praticamente todos os testes envolvem os atributos, portanto es-
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ses elementos são de grande importância na criação do personagem. No RPG digital existem
seis atributos: Força, Destreza, Constituição, Cognição, Percepção e Carisma.
a) Força: Representa a capacidade do personagem de alterar diretamente os corpos ao
seu redor através da manipulação física. Equivale a sua musculatura e força física
propriamente dita. O jogador poderá investir em ataques diretos se o personagem tiver
o atributo da força alto, bem como se a classe definida for apropriada a combates e
confrontos de natureza física.
b) Destreza: Representa a capacidade do personagem de interagir de maneira sutil como
ambiente a seu redor ou reagir de maneira rápida a situações inesperadas ou que
solicite uma perspicácia específica. Esse atributo equivale a sua coordenação motora e
agilidade. O jogador deverá investir na destreza se o personagem tiver uma destreza
alta, assim poderá se arriscar em ações que envolvam ataque a distancia, ou necessite
de esquiva em ataques do inimigo.
c) Constituição: Representa a capacidade do personagem de resistir às alterações
negativas do ambiente direcionadas a ele. Esse atributo equivale a sua saúde e
resistência física. O jogador deverá investir em situações de resistência se o
personagem tiver pontuação alta nesse atributo, assim terá maior chance de alcançar
êxito em ações relacionadas a situações de extrema requisição física.
d) Cognição: Representa a capacidade do personagem de processar possíveis alterações
do espaço físico e gerar resultados a partir disto. Esse atributo equivale a sua
inteligência e a sua capacidade de aprendizado e raciocínio. O jogador deve investir
em ações relacionadas à cognição se o personagem tiver pontuação alta nesse atributo,
assim poderá alcançar êxito em situações que necessite de raciocínio lógico ou
situações que necessite de cognição/conhecimento para solução.
e) Percepção: Representa a capacidade do personagem de perceber as alterações no
espaço físico ao seu redor. Esse atributo equivale a sua atenção, concentração e
sentidos apurados. O jogador deverá investir em ações que necessitem de percepção se
o personagem tiver pontuação alta nesse atributo, assim poderá alcançar êxito em
jogadas que envolva procura de objetos ou descoberta de segredos ocultos em
determinados ambientes.
f) Carisma: Representa a capacidade do personagem de interagir com outros seres. Esse
atributo equivale a sua simpatia e força de personalidade. O jogador deve investir em
situações que envolva o uso de carisma se o personagem tiver a pontuação alta nesse
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atributo, assim poderá obter êxito em situações de conversação, ou de conseguir
informações através de outras personagens do decorrer da trama.
Todos os itens do sistema de regras e construção do personagem compõem a ficha do
personagem e devem estar à disposição dos jogadores e Mestres durante a aplicação do jogo.
A ficha do personagem do RPG Guardiões da Palavra será construída em encontros
presenciais sobre orientação do Mestre. No sistema RPG AD os atributos são definidos em
consonância com a escolha da classe e etnia, além da aleatoriedade dos dados.
Podemos concluir que, a partir da construção dos personagens que os professores e estudantes imergem nas etapas já descritas anteriormente, como Interação, Iteratividade e Engajamento. Os estudantes, na construção da ficha do personagem, devem considerar o mesmo
universo para todos, entrelaçando a história pregressa do personagem com a Campanha, considerando as informações da classe e etnia de seus personagens. As particularidades da trajetória de cada personagem devem constar no texto do Background elaborado pelo jogador. Durante a aplicação do jogo RPG Guardiões da Palavra, os jogadores, a fim de superar situaçõesproblemas apresentada durante a trama, são levados a trocarem idéias e conhecimento, portanto estão inseridos na Zona de Desenvolvimento Imediato – ZDI, envolvidos e engajados de
forma colaborativa.
4.6 REMEMORANDO O DESIGN COGNITIVO NOS ELEMENTOS DO JOGO RPG
GUARDIÕES DA PALAVRA
Após definido o design cognitivo nos capítulos 2 e 3 e os elementos no Jogo RPG
Guardiões da Palavra em tópicos anteriores desse capítulo, traremos aqui trechos do imbricamento desses elementos, a fim de estimular a ocorrência dos fenômenos que atestem a eficácia do jogo para o auxílio do ensino de História interdisciplinar sobre a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
4.6.1 Texto da Campanha57
a) Realce 1: (Contextualidade - Reflexão sobre a sociedade atual e a crise do capitalismo)

57

Texto da Campanha, disponível no apêndice G.
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Após a última crise econômica do capitalismo iniciada no ano de 2008, os países
foram enfraquecendo pouco a pouco até definirem que a saída para continuarem
existindo seria a construção de blocos culturais, ligados e relacionados pela língua
falada. Assim, o planeta Terra estaria territorialmente fragmentado entre os
principais idiomas do século XXI.

O trecho da Campanha acima citado, possibilitará fomentar a reflexão do estudante
participante da pesquisa, considerando a língua falada como importante signo cultural, assim
como refletir sobre a presente crise do capital e considerar blocos culturais como possível
solução frente aos problemas econômicos das nações no início do século XXI.
b)

Realce2:

(Interdisciplinaridade/Contextualidade

-

Recursos

tecnológicos

não

democratizados, assim como escassez de recursos hídricos)
Como qualquer produção futurista, a Campanha do RPG Guardiões da Palavra trás
diversas reflexões sobre a sociedade contemporânea. No trecho a seguir, os estudantes serão
inseridos num contexto de dominação de recursos naturais e tecnológicos por uma
multinacional, o que possibilitará uma reflexão sobre sua práxis cotidiana em relação à
ecologia e utilização responsável de recursos hídricos, bem como os avanços tecnológicos
utilizados em benefício de uma minoria.
A INCORP detém tanto o conhecimento para desenvolver tecnologia na área de
comunicação até o desenvolvimento de armas de ataque e defesa. Passando pela
indústria farmacêutica e desenvolvimento tecnológico na medicina. Entretanto os
benefícios desse conhecimento não são democratizados e somente uma pequena
parcela da população faz uso dessa tecnologia. Não se sabe ao certo como a empresa
conseguiu todo esse poder em tão pouco tempo, entretanto se o futuro tem uma
potência internacional, o nome dela é INCORP.

c)Realce 3: (Pluriculturalidade - Respeito a diversidade e a importância da pluriculturalidade
no contexto mundial)
Os seguidores do Deus Binárius, ao seu comando, destruíram as línguas menos
faladas implantando a sua lógica de visão de mundo, onde tais culturas e falas
perderam seus sentidos para aqueles que a cultuavam, levando a extinção desses
idiomas. Quando um Deus perde sentido, Ele desaparece! Não foi uma tarefa fácil,
entretanto o setor farmacêutico da INCORP desenvolveu uma droga que agia na área
septal do cérebro, onde se expressam as emoções humanas, o composto Alienatus ou
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como ficou mais conhecido: o “Composto A”. A droga era administrada em
pequenas quantidades e em segredo, através da inserção na água distribuída pela
INCORP à população. Aos poucos, a empatia e o sentimento de pertencimento
foram substituídos pela necessidade de sobrevivência. Dessa forma, a INCORP
dominou mais facilmente a população mundial.

O trecho destacado acima estimula a reflexão sobre o respeito à diversidade,
considerando a riqueza que existe em ambientes pluriculturais, conforme discutido no item
3.4.2, além de possibilitar a abordagem do combate à ideia hegemônica em detrimento às
diversas referências culturais (Dialogismo).
d)Realce 4: (Engajamento e inserção do conhecimento histórico).
A Campanha do jogo RPG Guardiões da Palavra proporcionará uma imersão ao
contexto histórico das Grandes Navegações, onde conteúdos de história, geografia, língua
portuguesa e ciências farão parte dessa intriga. No trecho a seguir, buscaremos apresentar o
grande desafio da campanha, onde os jogadores identificam qual o principal objetivo do jogo
e de fato iniciam a reflexão e estratégias de jogada (seja na escolha das classes e backgrounds
dos personagens) a fim de alcançar tal objetivo mergulhando na história da formação do
mundo lusófono, buscando reunir as partes do medalhão, salvando assim a Língua Portuguesa
e a própria Deusa Adrias:
Diante disso o que se sabe é que, como forma de defesa do idioma e a sua própria
sobrevivência, a Deusa Adrias fragmentou o medalhão, espalhando suas partes nos
países e regiões lusófonas. Essa desesperada ação tinha a esperança de impedir que
Binárius e os Saltadores do Tempo encontrassem esse artefato e o destruíssem,
acabando de vez com a Língua Portuguesa. Porém somente os Guardiões podem
encontrar, despertar e proteger a magia que existe nesse poderoso medalhão.

4.6.2 Texto da Aventura 1 “A Convenção”58:
Conforme o item 3.4.4, a aventura 1 intitulada “A convenção” inicia-se em pleno
encontro anual organizada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), onde
os estudantes participantes serão apresentados a discussão sobre o conceito de Lusofonia,
58

Texto da Aventura 1 disponível no apêndice H.
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alguns escritores dos países lusófonos e a exposições artísticas de alguns países membros e
observadores da CPLP.
a)Realce 1: (O órgão CPLP)
A Convenção, como é chamado, consiste em uma grande confraternização entre
chefes de Estado, intelectuais, artistas, escritores e estudantes dos países da CPLP,
bem como países observadores (países que não tem o português como idioma
oficial, mas possui uma significativa comunidade que falam o idioma no país), onde
o principal homenageado é a diversidade e a similaridade do mundo lusófono.
Comemorado no Dia Internacional da Língua Portuguesa, 05 de Maio é a data
escolhida para a realização da Convenção que, por sistema de rodízio, em 2017 terá
como sede o Brasil na cidade de Salvador na Bahia no Hotel Luso-Brasileiro.
Informação ao Mestre: Seria interessante disponibilizar o link do órgão
(www.cplp.org) para possíveis visitações e informações sobre o lema e a História da
organização.

Ao acessar o site do CPLP, os estudantes participantes poderão navegar pelo sítio,
pesquisando e aprendendo sobre a história do órgão, bem como dados estatísticos dos países
membros e observadores.
b) Realce2: (Conceitos Geográficos)
Conforme a interdisciplinaridade proposta no item 3.4.1, visando o ensino
interdisciplinar, os estudantes participantes, durante a aventura 1 são apresentados a conceitos
geográficos em meio aos desafios do jogo, conforme trecho abaixo, onde a Personagem do
Mestre Adriana, após uma turbulenta e estranha noite, iniciam os trabalhos do GT, serão
apresentados vídeos com a definição de conceitos como: Espaço, Paisagem, Lugar e
Território Geográfico:
Informação ao Mestre: O requerido na ação é que o jogador que presenciou a
discussão no corredor, socialize com todos, o que viu e ouviu. Caso nenhum jogador
tenha escolhido ir para quarto na rodada anterior: Ao chegar à sala, Adriana logo
demonstra preocupação e diz: - Boa noite GT Minha língua, minha nação! Antes de
iniciar nosso encontro, gostaria de perguntar se vocês viram ou ouviram algo
estranho hoje? É que.... Ando vendo gente estranha... Deixa prá lá! Deve ser
bobagem da minha cabeça! Esqueçam o que falei, vamos aproveitar a conversa!
Informação aos PJ’s:Adriana adentrou a sala, sorrindo e dizendo:
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- Boa Noite! Hoje, vamos iniciar nosso trabalho em conjunto, assistindo vídeos que
trazem conceitos geográficos importantes para pensarmos o mundo lusófono.
Vídeo 1: Conceitos Geográficos – O Espaço geográfico (tempo 01m:38s) link:
https://www.youtube.com/watch?v=CJ2-cwp05t0
Vídeo 2: Conceitos Geográficos – A Paisagem geográfica (tempo 02m:13s)
link:https://www.youtube.com/watch?v=5spifk30hvA
Vídeo 3: Conceitos Geográficos – O Lugar geográfico (tempo 01m:59s) link:https://
www.youtube.com/watch?v=_8L8E2kv2hg
Vídeo

4:

Conceitos

Geográficos

–

O

Território

(tempo

02m:46s)

link:https://www.youtube.com/watch?v=wKnSfm4ZLiU .

c)Realce 3: (Engajamento)
De repente a grande esfera desapareceu, levando junto a figura do homem que
notoriamente deixou um recado. Ainda sem entender muita coisa, os estudantes e
Adriana se entreolhavam analisando se tudo aquilo não fazia parte de um sonho, um
estranho sonho!
- Nossa! O que foi que aconteceu aqui? Pergunta Adriana, ainda confusa com o
ocorrido. Preciso verificar o que houve, aguardem aqui na sala... Não saiam daqui
até eu ver se está tudo seguro.
Após alguns segundos, Adriana retorna a sala avisando que nada parece ter
acontecido, dizendo:
- Vamos sair daqui, não quero esperar nem mais um minuto para buscar o
livro de receitas... Que parece não ser de receitas! Hoje já está tarde, mas amanhã
de manhã irei buscar uma resposta do que aconteceu aqui hoje. Quem vem comigo?
Ação dos PJ’s:
Informação ao Mestre: Nesse momento, os PJ’s decidirão se aceitarão a missão.
Caso algum jogador não queira se engajar, o Mestre jogará com Adriana dizendo: Sei que parece assustador, mas você não ouviu que há alguém atrás de nós? Seria
melhor ninguém ficar sozinho....pelo menos até entendermos o que está
acontecendo.

Nesse ponto da trama, os estudantes participantes da pesquisa serão convidados a
aceitarem o desafio do jogo. Ao aceitarem, o engajamento ocorrerá, proporcionando a
formação de estratégias e alianças com o intuito de resolver, ou encaminhar soluções frente
aos problemas enfrentados adiante.
d)Realce 4: Literatura e cultura dos países CPLP
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Após uma rodada de busca por pistas da profecia misteriosa, os jogadores retornam ao
hotel e participam de uma Mostra de Literatura e Cultura de alguns países da CPLP, nesse
ponto, considerando a inserção de conteúdos de Língua Portuguesa.
Informação aos PJ’s:Após aquele estranho, porém revelador momento, Adriana
fotografou a página 32 e a página avulsa encontrada no livro. Quando se vira aos
demais falando: - Vamos?! Acho que por aqui terminamos. Ao retornar para o
Hotel, o grupo então participou de uma mostra sobre Literatura e Cultura de alguns
dos países da CPLP.
Angola: Agostinho Neto (Biografia) 4:31s
https://www.youtube.com/watch?v=6SRwnc3A21A
Brasil: Lima Barreto (Biografia) 2:00s
https://www.youtube.com/watch?v=e2mZHmSo_c4
Cabo Verde: Música Contemporânea (EljiBeatzkilla"NhaBubista")
https://www.youtube.com/watch?v=USOWVQTer1M
Guiné-Bissau (preparação da população para o Carnaval 2014)
https://www.youtube.com/watch?v=V377x20RtNI
Moçambique (Vozes de Moçambique – Documentário)
https://www.youtube.com/watch?v=nEp4aHhwdtE.

4.6.3 Texto da Aventura 2 “Quando as águas viram caminhos”:
A aventura 2 acontece no contexto histórico da expansão ultra marina portuguesa. Para
tanto, iremos trazer conteúdos de História e Geografia sobre a CPLP. Para tanto, seguem
alguns realces do imbricamento entre o design cognitivo e a narrativa dessa aventura:
a)Realce

1:

(Modo

de

Pensar

Histórico,

Inserção

do

Conhecimento,

CPLP,

Interdisciplinaridade, Mediação):
Porém, a poderosa magia da Deusa Adrias ocasionou um grande deslocamento de ar
e instabilidade energética na região. A Esquadra Portuguesa que seguia em direção
ao Estreito de Gibraltar quando
Informação ao Mestre: Deve informar que os jogadores estão no corpo dos seus
ancestrais, mas a consciência ainda é a dele. Informar, também, que a Deusa Adrias,
magicamente, elevou o nível da classe de TODOS para Nível Avançado.
Informação aos PJ’s: Um grande clarão se fez e vocês encontram-se na esquadra
portuguesa nas proximidades do Estreito de Gibraltar, ainda em alto mar, às
vésperas do verão de 1415. A expedição portuguesa saiu de Lagos (Algarves) com o
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objetivo de seguir até Ceuta para tomar a cidade dos mouros. Tais motivos ainda são
incertos e diversos, alguns autores falam sobre a característica de bravura e a busca
dos feitos de guerra da nobreza portuguesa, outros indicam motivos geopolíticos a
partir da localização estratégica da cidade, frente ao Estreito de Gibraltar o que
possibilitava o controle da navegação do Atlântico ao Mediterrâneo e outros autores
afirmam que a tomada de Ceuta refere-se a tentativa de combater a pirataria do
Mediterrâneo, contudo estabelecer domínio no continente africano facilitaria a
empreitada portuguesa de domínios de especiarias, bem como possibilitava o
entreposto marítimo para o domínio na costa africana. A expedição contava com 59
galés, 33 naus e 120 embarcações pequenas. Vocês estão em uma das Naus (p.2).

Esse momento da trama consiste na viagem no tempo (passado) magicamente possível
pelos poderes da deusa Adrias e os ancestrais dos Guardiões. Entretanto, pedagogicamente,
esse realce favorece a ocorrência dos princípios da Inserção do Conhecimento, do início da
formação da CPLP, mediados pela ZDI. O trecho também considera conteúdos de geografia
quando traz localizações das regiões e mapas mundi.
b)Realce 2: (Lusofonia, Pluriculturalidade, CPLP, Campanha, Interestruturação do
Conhecimento, Contextualidade, Interdisciplinaridade e Inserção do Conhecimento)
Bem vindos, Guardiões! Esse lugar é chamado por nós de Hárpia. Aqui, podemos
transitar pelo mundo da Língua Portuguesa. Mas uma ameaça está nos rodeando há
todo momento. Esse lugar sobre constantes mudanças de temporalidade pela
instabilidade causada por Binárius. Ele está tentando destruir o mundo que
conhecemos, o mundo plural, diverso, polifônico, pautado na interação das
singularidades e dos pares. O interesse de Binárius é unificar a cultura mundial
tomando como base, Ele! Muitos idiomas, e com eles suas culturas, já
desapareceram em um futuro bem próximo. Por isso vocês foram escolhidos, pois
são da linhagem dos Guardiões. Cada nação falante possui seu panteão de Deuses e
seus respectivos Guardiões, ligados misticamente por um artefato mágico. O
medalhão é um poderoso receptáculo do meu poder e, caso Binárius ponha as mãos
nele, terá o meu poder e poderá me destruir. E isso será o fim da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa. Serão mais de 250 milhões de pessoas no planeta,
subjugadas à Binárius. Todo Deus tem seus Guardiões protetores, e vocês são da
linhagem dos Guardiões da Palavra, que foram escolhidos para agir em caso de
ameaça. E essa é a ameaça! Como forma de proteção, o Medalhão foi dividido e
escondido nas regiões da CPLP. Nesse sistema de Caverna mística, vocês poderão
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encontrar perigos, portais místicos, passagens secretas, itens de batalha e as partes
do Medalhão, mas não se enganem, nessas cavernas vocês podem morrer!
Benediximus nobis!!!!!

Ao conhecerem Hárpia, os jogadores são apresentados â resistência dos Preservadores
e sua luta contra o Deus Binárius em um contexto atemporal. Nesse trecho podemos
evidenciar o estímulo à interdisciplinaridade, CPLP, polifonia, interestruturação do
conhecimento, inserção do conhecimento, mediação, aspectos da lusofonia, pluriculturalidade,
interdisciplinaridade, imersos na contextualidade dos sujeitos (crise do capital e novas
roupagens do capitalismo na contemporaneidade).
4.6.4 Texto da Aventura 3 “Futuro Inexistente”:
A última aventura do jogo configura-se na viagem no tempo (futuro) em meio a um
cenário árido e politicamente instável. Para tanto, destacamos evidências que demonstram o
imbricamento do design ao texto da aventura 3.
a)Realce 1: (Interdisciplinaridade, Contextualização, Inserção do Conhecimento, Concretude,
ZDI)
O trecho abaixo evidencia o estímulo a reflexões inerentes ao contexto dos jogadores
(uso inapropriado de recursos naturais), assim como possibilita a discussão de conteúdos de,
no mínimo, três áreas do conhecimento (história, geografia, ecologia e biologia). Além de
inserir conhecimento sobre as conseqüências do derretimento das calotas polares:
Em 2197 a civilização chega ao limiar de sua existência, apesar dos avanços
tecnológicos inimagináveis, o ser humano não conseguiu evitar a destruição da
natureza. O planeta se tornou um grande deserto, a atmosfera é hostil para a
humanidade, tempestades de poeira, mega furacões, tufões, nevascas, temporais e
maremoto são comuns.
O derretimento das calotas polares alterou por completo a geografia do planeta,
grande parte da Floresta Amazônica foi invadida pelo oceano Atlântico. A Bacia do
Prata não existe mais.As Cataratas do Iguaçu deságuam diretamente no oceano. O
Mar mediterrâneo cobre as pirâmides do Egito, Veneza, Gibraltar. O México teve
grande parte do seu território submerso pelo Atlântico e Pacifico, assim como, como
o Caribe, Indonésia e a Costa Oeste dos EUA (p.1).
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b)Realce 2: (Inserção do conhecimento, interdisciplinaridade, contextualidade)
A mudança do clima levou incontáveis espécies de animais à extinção, doenças
tropicais espalharam-se por todo o globo, pragas assolam as poucas áreas produtivas
nos polos norte e sul, resultando numa escassez de alimento sem precedentes.
Estimasse que mais de 6 bilhões de pessoas morreram em consequências das
mudanças climáticas. [...] Em meio a tantas mortes, cataclismas e falências
institucionais, a INCORP ganha poder ao ter controle da internet, das redes de
comunicação, investindo em indústrias militares, transporte, farmacêuticas,
alimentar e financiando o surgimento de novos Estados e governos (p. 1).

O trecho acima, procura estimular a ocorrência dos princípios da interdisciplinaridade
e inserção do conhecimento, quando traz a discussão das conseqüências climáticas do
aquecimento global e o uso inapropriado dos recursos naturais. Todas essas informações
fazem parte da contextualidade dos jogadores, uma vez que na contemporaneidade tais
discussões estão nos principais pautas da defesa do Meio Ambiente, além de relacionar a
história ao texto de Campanha e o Sistema de Regras.
4.6.5 Sistema de Regras
a)Realce 1: (Modo de Pensar Histórico e Engajamento)
Ao desenvolver o sistema de regras do jogo RPG Guardiões da Palavra, consideramos
a articulação das informações do levantamento realizado ao longo de todo o capítulo 2, pois
ao construir o personagem, os jogadores deverão considerar os “arquétipos” definidos nos
quadros 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Podendo escolher uma única origem lusófona ou
então construir um personagem de mais de uma origem lusófona, contanto que o Background
seja construído respaldando tal estratégia.
Nesse ponto, o estudante é estimulado a refletir a partir do modo de pensar histórico
(explanado no item 3.1.) uma vez que precisa construir uma história do personagem
(background) ancorado no contexto lusófono. Nesse ponto, podemos considerar que o
estudante deverá pesquisar sobre a(s) região(ões) lusófona(s) escolhida(s) a fim de considerar
o pano de fundo da trama do seu personagem no jogo. Engajamento é outro conceito do
design cognitivo que é evidenciado nessa parte da elaboração do personagem, pois a
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complexidade da história do personagem no jogo é diretamente proporcional ao grau de
engajamento do estudante no experimento.
b)Realce

2:(Inserção

do

Conhecimento,

Interação,

Colaboração,

Contextualidade,

Pluriculturalidade, Lusofonia, Interdisciplinaridade, Engajamento e Modo de Pensar
Histórico)
Durante a montagem da ficha de personagem, os estudantes terão que construir outro
personagem correlacionado com o seu personagem principal da trama. No enredo do jogo
RPG Guardiões da Palavra os jogadores descendem de uma linhagem de guardiões originais
que eram responsáveis pela guarda da Deusa Adrias, entretanto um fato ocasionou a
separação dos guardiões, adormecendo então a linhagem do grupo de súditos e protetores da
Deusa da Língua Portuguesa. Como os jogadores serão os descendentes dos guardiões
originais, na Aventura 2 (“Quando as águas viram caminhos”), os mesmos terão suas
consciências transmutadas magicamente para o corpos dos seus antepassados, no contexto da
expansão ultramarina portuguesa, com o objetivo de procurar e recuperar as partes do
medalhão mágico. No momento da construção desse personagem secundário, os estudantes
serão desafiados a considerar o contexto da expansão ultramarina, assim como as informações
contidas no capítulo 2 de cada país e/ou região lusófona para considerar as características
desse personagem secundário. Inserção do Conhecimento, Interação, Colaboração,
Contextualidade, Pluriculturalidade, Lusofonia, Interdisciplinaridade, Engajamento e Modo
de Pensar Histórico serão fenômenos esperados nessa fase da construção da ficha do
personagem.
c) Realce3: (Mediação, Modo de Pensar Histórico, Engajamento)
Na construção do personagem do jogo, os estudantes deverão considerar o sistema de
regras estabelecido, assim como considerar habilidades, atributos e limitações da classe e
do(s) arquétipo(s) escolhidos para compor o personagem. Tais habilidades e limitações
servem também como mediadores no espaço da aprendizagem. Outro conceito do design
estimulado no momento da construção da ficha do personagem é o Modo de Pensar Histórico,
pois lançado a situação problema, os estudantes deverão levantar informações nos
documentos internos (texto de campanha, classes, sistema de regras, informação de contexto)
e materiais externos (livros, sites, internet e etc) para constituir seu personagem. Tal
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engajamento poderá refletir no background do personagem e norteará todas as ações do
personagem no jogo.
4.6.6 Sistema RPG AD
O ambiente configura-se como importante elemento da aplicação, pois é nesse espaço
que o jogo acontece. Fruto de investigação e ciclos de refinamento pelo nosso GP, cada
espaço deve ser pensado para estimular a ocorrência dos princípios estabelecidos no design
cognitivo. Como exemplo, temos:
a)Realce 1: Chat Paralelo (indicado pela seta vermelha), onde esperamos que ocorram
Interação, Colaboração e Metacognição entre os jogadores;
b)Realce 2: Timeline (indicada pela seta rosa), onde esperamos a ocorrência da Mediação,
Interestruturação do Conhecimento, Contextualidade, ZDI, Colaboração, Inserção do
Conhecimento;
c) Realce 3: Caixa de Diálogo (indicada pela seta verde), onde esperamos a ocorrência da
Colaboração, Engajamento no jogo, Interatividade, Interdisciplinaridade e Inserção do
Conhecimento;
d) Realce 4: Biblioteca de mídia (indicada pela seta amarela), onde esperamos a ocorrência da
Inserção do Conhecimento, Colaboração, Contextualidade, Concretude e aspectos da
Lusofonia.
Figura 16: Imagem da mesa do Sistema RPG AD
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Fonte: Elaborada pela autora.
A figura acima destaca os elementos da mesa do RPG AD e os princípios elaborados
no decorrer dos capítulos 3 e 4. Para tanto, apresentaremos nos capítulos a seguir, a retomada
da discussão metodológica, bem como a estruturação da aplicação do jogo e a análise dos
resultados obtidos.
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5. METODOLOGIA DA APLICAÇÃO

Na Introdução, discorremos sobre a conceituação da metodologia escolhida para o trabalho, as características da pesquisa DBR na sua abordagem geral. Retornaremos aqui a discuti-la, porém concentraremos na abordagem prática do método da pesquisa em questão, trazendo o detalhamento da prática e da aplicação específica que compõem, entre outros, os ciclos de refinamento. Para tanto, apresentaremos a seguir as Variáveis de Análise.
5.1 VARIÁVEIS DE ANÁLISE
Neste item, consideramos os elementos que nortearam as análises e as buscas dos resultados do experimento. As aplicações do jogo RPG Guardiões da Palavra serão analisadas
de acordo com as Variáveis de Acompanhamento (VA) e Variáveis de Referência (VR) desenhadas nos capítulos 2, 3 e 4 dessa dissertação, uma vez que as variáveis de acompanhamento
(VA) são elementos que, construídos coletivamente e a partir da temática proposta pela pesquisa, auxiliaram diretamente na aprendizagem dos sujeitos envolvidos a fim de alcançar os
objetivos pedagógicos pretendidos pela investigação. Por sua vez, as variáveis de referência
(VR) são as competências e habilidades pretendidas como objetivo da aprendizagem sejam
em relação ao conteúdo a ser trabalhado de forma interdisciplinar ou mesmo as reflexões
acerca dos processos históricos e seus impactos na contemporaneidade. Dessa maneira, as VA
podem ser caracterizadas como propulsoras das VR, pois servem como causas, fatores ou antecedentes que determinarão o alcance das habilidades e competências pretendidas na pesquisa.

5.1.1 Variáveis de Acompanhamento (VA)
Nessa categoria, o jogo RPG Guardiões da Palavra e seus elementos (Campanha,
Aventura 1, Aventura 2 e Aventura 3) será considerado como a principal variável, uma vez
que será o ambiente lúdico de mediação do conhecimento. Os elementos da Campanha e as
Aventuras foram construídos coletivamente com professores, estudantes e pesquisadores envolvidos no experimento. O jogo, enquanto VA é composto por características que derivam
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dos propósitos pedagógicos e do design cognitivo adotado, onde essa variável é classificada
da seguinte maneira:
a) Espaço de Interação (RPG AD): O RPG Guardiões da Palavra é uma ferramenta de interação lúdica e instrumento pedagógico digital, modelado para ser aplicado no sistema RPG AD,
com o objetivo de auxiliar no processo de ensino-aprendizagem interdisciplinar de História
sobre a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O website foi construído considerando
o modelo de design cognitivo socioconstrutivista, sendo produto do refinamento de aplicações
anteriores do grupo de pesquisa Sociedade em Rede, Pluralidade Cultural e Conteúdos Digitais Educacionais59. O RPG AD consiste no espaço de interação, pois é o ambiente sistêmico
onde acontece a aplicação do jogo e onde ocorre a mediação do conhecimento. Para tal, consideraremos o Sistema RPG AD como sub-variável de acompanhamento do Espaço de Interação. No experimento em questão, buscamos identificar os fenômenos das Variáveis de Referências nesse espaço de interação, como forma que demonstrar a eficácia do Jogo RPG Guardiões da Palavra para o ensino interdisciplinar em História sobre a Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP).
b) Jogo RPG Guardiões da Palavra (Campanha e Aventuras):O sistema RPG AD foi adaptado
às necessidades do Jogo RPG Guardiões da Palavra, considerando o sistema de regras e as informações de roteiro (Campanha e Aventuras), formulados colaborativamente por professores, alunos e demais pesquisadores envolvidos no experimento. Enquanto VA, a Campanha e
as Aventuras do jogo RPG em questão e consequentemente seus elementos, serviram como
motivadores de ocorrências das VR.

5.1.2 Variáveis de Referência (VR)
A variável de referência consiste na evidência do comportamento dos estudantes, professores e sujeitos envolvidos na dinâmica do jogo. Nessa categoria, buscamos identificar a
ocorrência de fenômenos que evidencie os princípios definidos no design cognitivo do jogo,
descritos nos itens do Capítulo 3. Para tanto, são os fenômenos esperados. O experimento em
questão se fundamenta a partir de três variáveis de referência: I) Socioconstrutivismo (discutido no item 3.2); II) Sociedade em Rede Educativa (discutido no item 3.3): III) Jogo RPG
59

O grupo de pesquisa está vinculado ao Programa de Pós Graduação em Educação e Contemporaneidade da
Universidade do Estado da Bahia (PPGEduC/UNEB).
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Guardiões da Palavra (discutido no item 3.4 ) . Cada eixo de VR possuem sub-variáveis a serem consideradas para compor a análise da efetividade do jogo para o ensino interdisciplinar
em História. Cabe ressaltar que, pela proximidade teórico-metodológica, alguns princípios são
comuns a dois ou mais eixos. A seguir apresentaremos os eixos das VR e suas respectivas
sub-variáveis, assim como as intersecções dos princípios:
I)

Eixo Socioconstrutivismo

A partir das conceituações definidas no item 3.2, buscamos, durante a aplicação do jogo, a
ocorrência dos seguintes fenômenos.
a) Interestruturação do Conhecimento: Durante as aplicações do jogo RPG, buscaremos identificar evidencias que comprovem a construção do conhecimento,
mediado pelos elementos da Campanha e Aventuras do RPG Guardiões da Palavra.
b) Zona de Desenvolvimento Imediato: Durante as aplicações, esperamos evidenciar situações onde ocorra o desenvolvimento de estratégias para resolução de
problemas, mediados pelos elementos do jogo.
c) Mediação: Considerando o RPG AD como espaço de mediação, assim como a
Campanha e Aventura do PRG Guardiões da Palavra, buscamos elementos de
evidencias que demonstram o processo de construção do conhecimento através
da mediação. Entretanto, consideramos a mediação ente os sujeitos envolvidos
no processo, seja o Mestre, os demais jogadores (estudantes) ou mesmo pesquisadores envolvidos na pesquisa.
d) Interação: Investigamos a ocorrência de evidências que mostram o fenômeno
da interação no processo de construção do conhecimento, entendendo que não
há aprendizado isolado.
e) Autenticidade: Durante a execução do experimento, buscamos evidencias onde
o saber esteja conectado a um interesse próprio. Havendo um engajamento
preeminente, e consequentemente uma maior motivação nas resoluções dos
problemas apresentados no jogo RPG Guardiões da Palavra.
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f) Concretude: Buscamos evidências da ocorrência da aprendizagem construída a
partir da relação (experiência e reflexão) do sujeito com o objeto delimitado e
perceptível, que no experimento em questão, foi considerado os elementos sistêmicos do Jogo (PRG AD), além das informações da Campanha e Aventuras
do RPG Guardiões da Palavra.
II)

Eixo Sociedade em Rede Educativa:

De acordo com as conceituações estabelecidas no item 3.3, buscamos evidenciar os seguintes fenômenos:
a) Metacognição: No experimento, buscamos evidências que comprovam uma organização mental pra o aprendizado (verificação, indagação, dificuldades e acertos
do processo auto-gestão mental), durante a aplicação do jogo.
b) Colaboração: O jogo RPG configura-se como jogo a ser executado coletivamente,
em uma rede de colaboração, por esse motivo, buscamos a ação de interação social
entre os sujeitos durante a construção do conhecimento.
c) Interatividade: Durante as aplicações, o sistema RPG AD, configura-se como espaço de interatividade e mediação do conhecimento, entretanto buscamos também
evidências que revelam a ocorrência de auxílios entre pares, proporcionando a cognição aumentada para resolução dos desafios do Jogo RPG Guardiões da Palavra.
d) Contextualidade: Consideramos as informações da Campanha do Jogo RPG para
inserir um contexto sócio-histórico aos sujeitos participantes do experimento, durante a aplicação do jogo buscamos evidenciar aspectos das quatro dimensões da
contextualidade(contexto experiencial, contexto comunitário, contexto informacional, contexto institucional).
e) Inserção do Conteúdo: Buscamos elementos que denunciam a construção da aprendizagem em relação aos conteúdos das disciplinas envolvidas no experimento.
III)

Eixo Temático do Jogo:
As informações que compõem o jogo RPG Guardiões da Palavra estão direcionadas com o objetivo de auxiliar no processo de ensino-aprendizagem sobre a intersec-
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ção cultural dos países de Língua Portuguesa, de forma interdisciplinar, no ensino de
História. De acordo com as discussões do item 3.4, buscamos evidenciar:
a) Interdisciplinaridade: Buscamos durante aplicação do Jogo, a ocorrência de evidências que comprovam a articulação de conceitos e informações de diferentes
áreas do conhecimento, para a resolução e superação dos desafios propostos na
Campanha e Aventuras do RPG Guardiões da Palavra.
b) Lusofonia: Buscamos evidenciar elementos que identifiquem, nas ações dos sujeitos envolvidos durante a aplicação do jogo, as aproximações culturais próprias do
conceito de Lusofonia entre os países de Língua Portuguesa.
c) Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP): Durante a aplicação do
jogo, buscamos identificar elementos que evidencie a percepção, por parte dos estudantes, da CPLP enquanto conteúdo, e sua importância no cenário sócio-político
dos países (e regiões) lusófonos.
d) Pluriculturalidade: Assim como buscamos a evidência de associações culturais comuns entre os países de Língua Portuguesa, buscamos em igual proporção, ações e
elementos que demonstrem, entre os sujeitos envolvidos no experimento, a diversidade cultural existente entre os países lusófonos.
Sendo assim, sistematizo as intersecções das VA e VR do Jogo RPG Guardiões da Palavra na seguinte figura:

Figura 17: Gráfico de Variáveis do RPG Guardiões da Palavra
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Fonte: Elaborada pela autora.

Definidas as VA e VR do experimento, assim como suas intersecções, analisamos as
aplicações a fim de definir a efetividade do Jogo RPG Guardiões da Palavra como ferramenta
pedagógica que auxilia no processo de ensino-aprendizagem interdisciplinar em História, mas
para tanto, descreveremos a seguir o Campo de Aplicação e os Instrumentos de Coleta de Dados.

5.2 CAMPO DE APLICAÇÃO
Em uma pesquisa aplicada, a definição do campo de aplicação torna-se fundamental
para averiguação do instrumento de análise. Para tanto, quando se trata de uma pesquisa aplicada à educação, o campo torna-se efetivo na relevância da pesquisa.
5.2.1 Caracterização do Campo da Pesquisa
A investigação que realizamos nesse trabalho considerou como campo de aplicação, a
própria Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, por entender que os sujeitos participantes dessa comunidade, assim como suas referências culturais e experiências de vida construíram um elo [e são construídos por ele] que rompem barreiras territoriais. A experiência
colonial em comum concebeu a essa comunidade algo que resistiria ao fim do sistema que a
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criou: um sentimento de pertença. Plural, divergente, complexa, díspara, porém existente e legitimada, a CPLP configura-se como campo que deve ser constantemente estudada pela sua
importância no cenário mundial, pela amplitude de alcance (mais de 250 milhões de pessoas),
por uma potente Comunidade Internacional de Aprendizagem, além de suas características de
prática e resistência. Por essa razão, construímos coletivamente um entendimento dessa comunidade no capítulo 2, permanentemente em construção, uma vez que não temos a pretensão de
esgotar a temática, sendo inalcançável tal façanha. Depois de caracterizado o campo de aplicação, passamos a etapa de perfilar os participantes da pesquisa.
5.2.2 Participantes da Pesquisa
Conforme citado anteriormente, uma pesquisa praxiológica, materialista histórica ancorada no socioconstrutivismo, que se utiliza do método DBR se caracteriza pela participação
coletiva da comunidade que diagnosticou a necessidade de solução frente a um problema.
Para tanto, consideramos como participantes da pesquisa: os pesquisadores do grupo de pesquisa Sociedade em Rede, Pluralidade Cultural e Conteúdos Digitais Educacionais; os estudantes e professores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Para tanto, todos os
envolvidos nesse trabalho são considerados co-autores da obra e autores da proposta de solução (o Jogo RPG Guardiões da Palavra). Porém fez-se necessária a delimitação de um grupo
de aplicação, até pela característica do jogo RPG, que compreende grupos de 5 a 8 participantes.
5.2.2.1 Grupo de Aplicação
Foram definidos, inicialmente, dois tipos de grupos de análise: o Grupo Experimental
(GE) e Grupo de Aplicação (GA). O GE estabeleceu-se na necessidade de testar o RPG Guardiões da Palavra entre os pesquisadores do Grupo de Pesquisa a fim de identificar possíveis
problemas nos elementos do jogo. Consideramos essa aplicação como uma legitimação externa. Os trabalhos de aplicação no GE consistiram na avaliação de um protótipo do jogo. Os
participantes desse grupo identificaram pontos a serem mantidos e outros a serem alterados
com objetivo de facilitar o entendimento do jogo e a criação da ficha do personagem, uma vez
que as jogadas com o GA seriam totalmente online. As modificações apresentadas pela avaliação do GE foram consideradas como ajustes, uma vez que a versão utilizada foi o protótipo
do jogo RPG Guardiões da Palavra.
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Os GA foram constituídos por estudantes e professores que compõem a CPLP, tendo
integrantes do Brasil, de Portugal, Moçambique, Angola e Cabo Verde. Dividimos os participantes em dois grupos: 1º Grupo: Grupo de Aplicação Nacional (GAN) e 2º Grupo: Grupo de
Aplicação Internacional (GAI). Os participantes do GAN são graduandos de História ou áreas
afins, que estudam em Instituições de Ensino Superior com sedes em toda a Bahia como, por
exemplo, a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, Universidade Católica de Salvador e
Universidade do Estado da Bahia (modalidade presencial e a distância). Os participantes do
GAI são graduandos, mestres e doutores que estudam e atuam na Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira e da Universidade Aberta Portuguesa.
Sobre a aplicação dos GA, para esse trabalho consideramos os resultados do 1º grupo,
uma vez que o tempo do mestrado mostrou-se insuficiente para desenvolvermos a aplicação,
viável de análise, do 2º grupo. Entretanto sinalizamos que essa aplicação foi iniciada e que vamos desenvolvê-la para trabalhos futuros.

Figura 18: Organograma Inicial de Aplicação do RPG Guardiões da Palavra

Fonte: Elaborada pela autora.
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Cabe ressaltar que as aplicações não foram efetuadas todas concomitantemente, sendo
utilizada de base de análise para refinamentos e redesign dos elementos do jogo. A ordem de
aplicação realizou-se primeiramente o GE, seguido de ajustes, depois o GAN em seguida
GAI60.

5.2.3 Organização do Jogo
De acordo com a característica internacional do campo de pesquisa e as mudanças impostas pela Sociedade em Rede, as aplicações do Jogo RPG Guardiões da Palavra tiveram as
etapas realizadas na rede mundial de computadores. Nesse ponto, a referida pesquisa tem um
diferencial dentre as demais investigações do GP, uma vez que é a primeira realizada totalmente online.Após selecionarmos os grupos de aplicação, o primeiro passo foi elaborar tutoriais que auxiliassem os participantes na preparação que antecede as jogadas na mesa. Os tutoriais da Ficha do Personagem (digital e do RPG AD) e de cadastro no sistema RPGAD e Edição
de Perfil do sistema (Apêndice A, B, C, E) foram enviados aos jogadores por email, assim
como o texto de Campanha e o Sistema de Regras para leitura e preparação na construção do
personagem. Após a construção do personagem seguimos para o passo seguinte: apresentação
da mesa de jogo no RPG AD (Apêndice D) e instrução de jogadas. A fim de facilitar a comunicação, foi criado um grupo no Whatsapp com inclusão dos jogadores, com a finalizada de
retirada de dúvidas e informes sobre o jogo.
As jogadas foram realizadas de forma assíncrona e síncrona em turnos de 5 minutos,
de acordo com as provocações realizadas pelo Mestre, ocorridas diariamente ou após todos os
jogadores efetuassem sua jogada. Conforme mencionado, os jogadores podem acessar o site
do jogo através da internet e realizar as jogadas pelo PC, Notebook, Tablet e/ou Smartphones.
Devido ao tempo de roteirização, sistematização, organização e aplicação do jogo para
o GAN, sinalizo que jogamos a Aventura 1 (em fase atual de finalização) e para tanto serão
considerados os resultados obtidos dessa aplicação para a análise dos resultados. Apesar de
não termos realizado a aplicação das três (03) aventuras completa, consideramos satisfatórias

60

As aplicações de GAN e GAI foram iniciadas com espaço temporal de 4 meses. Com isso, foi possível utlizar a
experiência da aplicação da GAN para efetuar as modifcações necessárias para refexão/refnamento da solu ção na aplicação da GAI, ainda em andamento.
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as informações coletadas que foram analisadas e serão elencadas no capítulo 6 dessa dissertação.
5.2.4 Características do Sistema RPG AD
Conforme pontuado no subítem 4.2, o RPG AD foi desenvolvido considerando as
análises e refinamento de diversas pesquisas do GP e também representa atualmente um objeto de investigação do grupo. Para tanto, as características do sistema estão em consonância
com a epistemologia do grupo, bem como ancorado em princípios socioconstrutivistas. Desenvolvido pela empresa Sotero Tech 61, em sua versão desktop, possui seis (06) sessões, no
formato onepage onde é possível visualizar as informações do site,bem como o acesso a dois
(02) produtos (jogos) já desenvolvido com financiamento de recursos providos por editais 62.
Cada template traz abas de acesso onde é possível visualizar as informações de cada jogo. Em
formato de Hypertext Preprocessor PHP, com uso de JAVASCRIPT o sistema dispõem de
modelo responsivo, passível de uso em Tablet e Smartphones (com sistema operacional Android). A opção pela plataforma Android se deu pelo alcance popular e por ser mais comum
entre os usuários no mundo. Na versão responsiva, todas as características de informação foram mantidas, assim não há perda de informação para o usuário e há flexibilidade de acesso,
uma vez que os celulares configuram-se como instrumento tecnológico mais comum entre a
população mundial.

5.2.5 Ajustes do Sistema RPG AD
Em conformidade com a DBR, durante a aplicação do protótipo no GE foram identificadas necessidade de ajustes (refinamentos) do sistema RPG AD. A seguir, apresentaremos os
problemas diagnosticados e suas respectivas modificações.
5.2.5.1 Diagnóstico para Ajustes
Durante o desenvolvimento da pesquisa e a apresentação do protótipo foi identificada,
pelos participantes do GE, a necessidade de ajustes no sistema RPG AD. Para início da aplica61

62

Mais informações dos desenvolvedores do sistema RPG AD em: www.soterotech.com.br

A pesquisa atual não teve recurso individual para gestão de página própria e por isso foi desenvolvido na versão demonstratva (demo) do site.
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ção com o GE, o sistema não contava com algumas ferramentas que já se apresentam enquanto necessárias para a mediação do jogo. Como exemplo disso, podemos citar:
I)

Ficha do Personagem Digital: na versão teste não era possível alterar a ficha do
personagem no sistema. Essa situação dificultava a mediação do Mestre em caso
de dano no ponto de vida (ataque sofrido), além de impossibilitar inclusão de valores dos modificadores dos atributos, conforme o Sistema de Regras (p.7).

II)

Background: ainda na Ficha do Personagem Digital, o espaço destinado a descrição do personagem criado não possuía caracteres suficientes para que o jogador
pudesse construir a ligação da história do personagem criado com a Campanha do
jogo. Na versão do teste, o espaço restrito, cerca de 150 caracteres, mostrava-se insuficiente para tal descrição.

III)

Passagem de vez: na versão de teste, no sistema do RPGAD, as jogadas síncronas
não possuíam a opção de passagem de vez. Depois da jogada realizada por parte
do jogador, era necessária a espera da finalização do turno, para que o próximo jogador pudesse efetuar a sua jogada. Tal fato impactava negativamente na jogabilidade, interação e engajamento dos participantes do jogo.

IV)

Mídias de Mapas: na versão de teste, o sistema de RPGAD não possuía recurso
que possibilitasse a utilização de mapas com a indicação de localização dos jogadores. Esse recurso é largamente utilizado nos RPG clássicos de mesa e a inexistência dessa ferramenta revelava inadequação entre o RPG clássico e os realizado
no RPGAD.

V)

Chat Paralelo: o espaço destinado a diálogos e organização de estratégia de jogadas coletivas, bem como consulta ao Mestre, o chat paralelo não vinha alcançando
os objetivos proposto de interação e mediação durante o teste do protótipo, sobretudo pela falta de sinalização de mensagem nova no chat.

5.2.5.2 Soluções para Ajustes
Buscando atender as demandas listadas no item anterior sinalizadas pelo GE durante a
aplicação teste do protótipo, construímos propostas de soluções para ajustes no sistema RPG
AD para aplicação do 1º grupo, sendo realizadas as seguintes modificações:

144

I)

Ficha do Personagem Digital: após a identificação do problema, foram efetuadas
atualizações no sistema que permite a edição da ficha do personagem, por parte do
Mestre. A mudança possibilitou a interferência do Mestre (quando necessário) a
fim de alterar os pontos de vida do personagem nos casos de ataques sofridos.

II)

Background: conforme citado anteriormente, a quantidade de caracteres destinados
a descrição da história do personagem se mostrava insuficiente, sendo alterado
para 350 caracteres. Para tanto, decidimos manter a ficha do personagem física
pela riqueza de informações do background. Optamos por não limitar o desenvolvimento da história do Personagem, mantendo as duas formas de fichas.

III)

Passagem de vez: uma vez diagnosticada e solicitada a necessidade da inclusão
dessa função, os desenvolvedores do sistema implantaram o botão com essa função, conforme é possível observar na página 4 do Tutorial da Mesa do RPG AD
(Apêndice D). Essa modificação dinamizou as jogadas síncronas da aplicação.

IV)

Mídias de Mapas: o diagnóstico foi revelado a ausência dessa importante função
do RPG, portanto foi solicitada a inclusão dessa ferramenta conforme é possível
observar na página 5 do Tutorial da Mesa do RPG AD (Apêndice D).

V)

Chat Paralelo: na aplicação do RPG Guardiões da Palavra não havia tempo hábil
para mudanças substanciais no sistema, então optamos por outro espaço para suprir essa demanda, o grupo do Whatsapp criado para dúvidas em geral. Identificamos que esse novo espaço já estava se configurando como espaço de interação,
uma vez que os jogadores estavam se comunicando e ajudando uns aos outros na
criação do personagem.
Todos os aprimoramentos realizados para a aplicação do jogo RPG Guardiões da Pala-

vra podem ser sintetizados no quadro a seguir:

Quadro 31: Ajustes do sistema para aplicação do jogo RPG Guardiões da Palavra
Elemento da Análise

Diagnóstico para Ajustes

Soluções para Ajustes

Ficha do Personagem Digi-

Impossibilidade de alteração da ficha

Efetuadas atualizações no sistema que

do personagem no sistema.

permite a edição da ficha do persona-

tal

gem, por parte do Mestre
Background (Ficha do Per-

A quantidade de caracteres destina-

Ampliação dos caracteres, entretanto

sonagem Digital)

dos a descrição da história do perso-

ainda mostrou-se insuficiente. Decidi-
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Passagem de vez

nagem se mostrava insuficiente no

mos manter a ficha do personagem físi-

sistema.

ca, além da ficha do sistema.

Inexistência da função de “Passagem

Desenvolvedores do sistema implanta-

de vez” nas jogadas síncronas.

ram, após solicitação, o botão com essa
função.

Mídias de Mapas

Inexistência da função de Mapa de

Desenvolvedores do sistema implanta-

Localização dos jogadores.

ram, após solicitação, o botão com essa
função.

Chat Paralelo

Espaço destinado a diálogos e orga-

Optamos por outro espaço para suprir

nização de estratégia não vinha al-

essa demanda: o grupo do Whatsapp cri-

cançando os objetivos proposto de

ado para dúvidas em geral.

interação e mediação.

Fonte: Elaborada pela autora.
Diante do diagnóstico, ajustes, adaptações e aprimoramento do sistema acima descrito,
consideramos o sistema apto às jogadas online do RPG Guardiões da Palavra para aplicação
do 1º grupo do GA.

Figura 19: Organograma Final para a Aplicação do 1º grupo do RPG Guardiões da Palavra
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Fonte: Elaborada pela autora.

5.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Nesse item, apresentaremos os instrumentos que serviram como banco de dados dos
processos cognitivos existentes na aplicação do jogo. Através desses elementos atestaremos a
eficácia do jogo no auxílio de ensino-aprendizagem em História interdisciplinar sobre a
CPLP, assim como os pontos a serem considerados em um refinamento para futuras aplicações. Tais instrumentos contribuíram para o nosso processo de análise das ações.
5.3.1 RPG Play
Outro instrumento de análise utilizado para verificação de resultados da ocorrência dos
princípios do design cognitivo que compõem as variáveis foi o RPG Play. Esse espaço é a
mesa de jogo do sistema RPG AD, onde ocorrem todas as ações realizadas pelos jogadores (e
as intervenções do Mestre) no jogo. É possível gerar um arquivo Portable Document Format
(PDF) com toda a Timeline do jogo (Apêndice M). O RPG Play configura-se como um dos
instrumentos de coleta de dados do RPG em teste. Buscaremos nos diálogos, imagens, áudios

147

e demais mídias dos jogadores e Mestre no RPG Play indícios de construção do conhecimento, baseado no design cognitivo desenvolvido no Capítulo 3.
5.3.2 Ficha do Personagem
A ficha do personagem é a primeira linha de imersão dos participantes na trama do
jogo RPG. Diante do contato com a Campanha e o Sistema de Regras, o jogador constrói o
personagem interligando as escolhas próprias, às regras pré-estabelecidas e a trama do jogo. O
preenchimento da ficha do personagem representa um momento de grande reflexão, podendo
ser demorado tal processo de criação. O tempo de preenchimento depende diretamente da experiência do jogador no jogo RPG, porém ao finalizar, esse instrumento costuma evidenciar
grande parte dos resultados buscados, sobretudo no Background. O personagem gerado desse
processo é uma resposta à preposição elencada pela Campanha e o Sistema de Regra. Consideraremos como instrumento de análise a versão física da Ficha em detrimento da versão digital, que se mostrou limitada conforme discutido nas sessões I e II do item Diagnóstico para
Ajuste (5.2.5.1). Buscaremos no texto e imagens do preenchimento da Ficha do Personagem,
indícios de construção do conhecimento, baseado no design cognitivo desenvolvido no Capítulo 3.
5.3.3 Chat Paralelo/ Whatsapp
Em conformidade a sessão V do Diagnóstico para Ajuste (item 5.2.5.1), foi identificada a ineficácia do Chat Paralelo (Apêndice M) e a utilização do Whatsapp como alternativa
viável para instrumento de coleta de dados. Foram exportadas as conversas do grupo “RPG
Guardiões da Palavra” (Apêndice N) desde sua criação até o momento da análise dos resultados da aplicação, servindo de importante instrumento para coleta de dados. Buscaremos nos
diálogos dos jogadores e Mestre no Grupo do Whatsapp, indícios de construção do conhecimento, baseado no design cognitivo desenvolvido no Capítulo 3.

5.4 CRITÉRIOS DE ANÁLISE
Definidos os instrumentos de análise, coube estabelecer os índices de ocorrência em
cada princípio para que o jogo alcance os objetivos proposto no início da investigação. Devido a especificidade de cada princípio, indicamos para cada um, o resultado elencado como sa-
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tisfatório no experimento, por instrumento.No quadro abaixo, apresentaremos a quantidade
mínima de ocorrência por Variáveis de Acompanhamento (VA), justificando-as:
Quadro 32: Critérios de Análise do RPG Guardiões da Palavra
Princípios do Design
Conceito
Instrumentos
Critérios de Análise
Cognitivo
de Análise
Por se tratar da aprendizagem mediada, para ser
significativo deve ter
maioria expressiva. Por
RPG Play
isso espera-se que 80%
ou mais dos jogadores
apresentem ao menos 01
episódio.
A construção do personagem é realizada a partir
de pesquisas e busca de
informações sobre a temática do jogo para então, baseado no texto de
Campanha e Sistema de
Regras, construir o backFicha do Perground. E se espera que
sonagem
todos os jogadores assim
Compreende
a
procedam. Como pode
aprendizagem a parInterestruturação do Cohaver alguns que não entir do aluno com a
nhecimento
tenda a lógica, estimulamediação do profesmos que pelo menos 80%
sor.
ou mais das fichas tenha
textos relacionados À
campanha e ao sistema
de regras.
O Chat paralelo e o
Whatsapp configuram-se
como espaço de interação
e retirada de dúvidas com
o Mestre, para tanto não
tem como perfil principal
possibilitar a ocorrência
Chat/Whatsapp
desse princípio. Porém,
pode ser que algum jogador possa trazer aspectos
da pesquisa sobre a temática do jogo. Portanto,
esperamos a ocorrência
de qualquer episódio.
A mediação da aprendizagem, segundo o socioconstrutivismo adotado,
para se concretizar, deve
estar frequentemente inserida na ZDI. Portanto,
esperamos que o jogo
possibilite a aprendizaRPG Play
gem e por essa razão, verificaremos se, frente a
problemas apresentados e
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Ficha do Personagem

Zona de Desenvolvimento
Imediato (ZDI)

Compreende
toda
área do saber que
pode ser construído
a partir da resolução
de problemas, mediados por pessoas e/
ou instrumentos pedagógicos diversos.
Chat/Whatsapp

RPG Play

Mediação

Construção de conhecimento executada através do intermédio/ interação de
instrumentos e signos representados a
partir do ambiente.

Ficha do Personagem

o auxílio recebido, 80%
ou mais dos jogadores
conseguiram solucionar
as questões propostas
pelo jogo.
Consideramos a construção do conhecimento somente na ZDI. Somente
em construir a ficha do
personagem de forma satisfatória, já consideramos que houve aprendizagem e, portanto imerso
na ZDI. Aguardamos que
todos os jogadores realizem o preenchimento da
Ficha.
Nesse espaço de retirada
de dúvidas e contato entre os jogadores e Mestre,
iremos averiguar a ocorrência de etapas intermediárias entre o problema
apresentado pela trama
do jogo e as resoluções
construídas pelos jogadores. Nesse instrumento,
registraremos a ocorrência de, ao menos 01 episódio entre os jogadores.
A medição é fundamental
na construção do conhecimento, portanto, buscaremos evidências da
ocorrência desse princípio nas ações durante o
jogo. Entendendo não haver construção do conhecimento sem mediação,
esperamos que 80% ou
mais dos jogadores apresentem, através da fala,
vídeos e texto de ação
episódios construção da
aprendizagem através da
mediação.
A ficha do personagem
compreende
um
instrumento de mediação
de conhecimento, uma
vez que é preciso buscar
informações, através de
pesquisa sobre a temática
do jogo, além de leitura
do texto de Campanha e
Sistema de Regras para
compor a background do
personagem. Por isso,
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Chat/Whatsapp

RPG Play

Ficha do Personagem

Interação

Relações entre os
sujeitos da aprendizagem e seus contextos, mediados entre si.

Chat/Whatsapp

deve-se considerar a
maioria
significativa,
75% ou mais dos
jogadores.
Sendo um espaço de
consulta, o Chat e o
Whatsapp, auxiliam os
jogadores nas resolutivas
de problemas gerados
pela história do jogo.
Portanto,
buscaremos
evidências
que
o
aplicativo possibilitou a
intermediação
para
construção
do
conhecimento para pelo
menos 01 jogador.
O RPG configura-se
como um jogo que possibilita altos índices de interação entres os sujeitos
envolvidos.
Portanto,
buscaremos nos diálogos
e postagens de mídia,
episódios de interação
entre 80% ou mais dos
jogadores.
Na composição da ficha
dos personagens, os
jogadores não interagem
entre
si,
porém
entendemos
que
ao
interagirem com o Mestre
e com os elementos do
jogo
(Campanha
e
Sistema de Regras), os
jogadores trazem parte
dos seus contextos sóciohistóricos para compor o
background
dos
personagens, mediando
esses elementos entre si.
Registraremos 80% ou
mais dessas ocorrências
entre os jogadores.
O Chat e o Whatsapp
potencializam
a
ocorrência da Interação
durante o jogo do RPG.
Buscaremos indícios de
ao menos 01 ocorrência
desse
princípio
no
instrumento,
pois
o
espaço
configura-se
enquanto
espaço
de
gestão de jogo, porém,
pode ser passível de
ocorrência.
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RPG Play

Autenticidade

Considera que o
estudante inicia a
construção de sua
aprendizagem
a
partir de um sentido
pessoal, ou seja, um
saber que esteja
conectado a um
interesse próprio

Ficha do Personagem

Chat/Whatsapp

Concretude

Estabelece que a
aprendizagem
se
construa a partir da
relação (experiência
e reflexão) do sujeito com os elementos
do objeto delimitado
e perceptível.

RPG Play

O RPG é um jogo onde
os jogadores têm autonomia frente aos seus personagens, considerando o
Sistema de Regras do
jogo. Portanto, buscaremos evidências desse
sentido
pessoal,
em
100% das ações e mídias
produzidas e postadas pelos jogadores na Timeline
do jogo.
A própria construção do
personagem
já
se
configura
como
evidência
da
Autenticidade no jogo,
uma vez que após o
contato com as regras do
jogo (Sistema de Regras)
e a trama do jogo (texto
de
Campanha),
os
jogadores produzem nos
backgrounds um sentido
pessoal,
único
e
engajado.
Pela
importância do princípio,
nesse
instrumento,
buscamos ter indícios em
100% dos jogadores.
No Chat e no Whatsapp o
jogador
volta,
temporariamente, a ser
“ele(a) mesmo(a)” e não
mais o personagem a
interpretar, uma vez que
esse espaço é destinado a
gestão do jogo.Contudo,
o sentido pessoal e a
autenticidade
poderão
ocorrer nesse espaço,
apesar
de
não
necessariamente
ser
obrigatório.
Logo,
verificaremos
a
ocorrência de 01 episódio
ou
mais
nesse
instrumento.
No RPG Play, a concretude se estabelece a partir
da relação do ambiente
sistêmico, a trama do
jogo e os jogadores.
Como buscamos estimular tal fato, buscamos a
ocorrência na maioria
(50% ou mais) entre os
jogadores para efetivar a
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Ficha do Personagem

Chat/Whatsapp

Processo de organização mental, composta pela verificação, indagação, dificuldades e acertos
evidenciados
no
processo de aprendizagem.

RPG Play

Metacognição

Ficha do Personagem

eficácia do jogo, pois o
ambiente
configura-se
como objeto de reflexão
e construção da aprendizagem.
A Ficha do Personagem
concretiza-se como um
elemento que favorece a
aprendizagem através da
relação
entre
os
elementos formadores do
jogo
(Campanha
e
Sistema de Regras) e o
contexto dos jogadores
para
compor
o
background
do
personagem.
A
efetividade dessa relação
é significativa para a
aprendizagem, portanto,
buscaremos a incidência
de 80% ou mais entre os
jogadores.
O chat e o Whatsapp
devem ser entendidos
enquanto
espaço
de
gestão do jogo, porém é
possível
que
haja
aprendizagem entre os
jogadores através das
reflexões e experiências
mútuas vivenciadas no
aplicativo.
Portanto
buscaremos indícios da
ocorrência
desse
princípio em pelo menos
01 episódio ou mais para
atestarmos
satisfatoriamente
a
eficácia do jogo.
Toda a organização mental realizada para responder aos desafios propostos no jogo evidencia a
ocorrência da Metacognição no Timeline do RPG
Play. Portanto registraremos evidência de 100%
da ocorrência entre os jogadores no RPG Play.
A composição da Ficha
do Personagem é a
própria evidência da
Metacognição, uma vez
que diante do desafio
proposto (criação do
personagem) frente às
informações do jogo
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Chat/Whatsapp

RPG Play

Ficha do Personagem

Colaboração

Resultado da ação
de interação social
entre os sujeitos na
construção do conhecimento.

Chat/Whatsapp

Interatividade

Ocorre no momento
que os sujeitos estão

RPG Play

(Campanha e Sistema de
Regras), os jogadores
precisam
levantar
conteúdos
e
efetuar
pesquisas que auxiliem
na
produção
do
background
do
personagem.
Ao
finalizarem a Ficha,
alcançaram o objetivo
proposto
e
consequentemente
construíram
conhecimento. Por esse
motivo,
buscaremos
indícios de todos os
jogadores (100%).
O espaço do Chat e
Whatsapp configura-se
enquanto
espaço
de
gestão do jogo, porém
buscaremos a ocorrência
de 30%, ou menos nesse
instrumento,
pois
poderão ocorrer etapas da
organização
mental
frente a problemas do
jogo RPG digital.
O RPG por ser um jogo
colaborativo, a ocorrência desse princípio é significativo. Acompanharemos a ocorrência em
100% dos jogadores.
A composição da ficha
do personagem é um
momento de criação
individual, apesar de
ocorrer eventuais auxílios
do Mestre, por isso a
ocorrência não seja tão
significativa,
Portanto,
buscaremos ocorrência
de
20%
entre
os
jogadores.
Espaço
coletivo,
colaborativo,
portanto
buscaremos evidência de
60% ou mais dos
jogadores.
Essa
porcentagem
somente
não foi maior pela
preocupação
em
caracterizar o espaço
enquanto
espaço
de
gestão do jogo.
Entendendo a alta capacidade do RPG digital tem
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Ficha do Personagem
em interação social
e há uma troca ou
produção de conhecimento.

Chat/Whatsapp

RPG Play

Contextualidade

Plano de fundo do
design que considera a construção sócio-histórica dos sujeitos engajados no
jogo.
Ficha do Personagem

de promover a ocorrência
da interatividade no Timeline, buscaremos indícios nas falas, ações e
mídias em 100% dos jogadores.
Momento de criação
individual,
onde
é
incomum a ocorrência de
interatividade, apesar de
haver possibilidade de
ocorrência com o Mestre.
Portanto,
buscaremos
indícios entre 20% ou
mais dos jogadores.
Por ser um espaço de
interação
e
como
conseqüência
interatividade,
buscaremos
e
acompanharemos
a
ocorrência
desse
princípio nas conversas
entre
os
jogadores.
Portanto a porcentagem
esperada será de 40%
entre os jogadores, pois o
espaço é destinado a
gestão de jogo.
Pelo
caráter
socioconstrutivista
do
trabalho, a ocorrência da
contextualidade é de
suma importância para a
efetivação do jogo como
auxiliador no processo de
construção
do
conhecimento. Portanto,
buscaremos 100% da
ocorrência
entre
os
jogadores no RPG Play.
Construir o personagem
consiste em correlacionar
contextos, seja o da trama
do jogo, o conteúdo
proposto
para
a
aprendizagem, ou mesmo
as
regras
préestabelecidas. Portanto,
ao construir uma história
do
personagem
(background), já atestará
a ocorrência do princípio.
Consideraremos
enquanto significativo a
ocorrência na ficha de
todos
os
jogadores
(100%).

155

Chat/Whatsapp

RPG Play

Inserção do Conhecimento

São os temas de ensino-aprendizagem
inseridos na modelagem em diálogo
com o contexto dos
participantes.

Ficha do Personagem

Chat/Whatsapp

Interdisciplinaridade

Estratégia pedagógica que engloba conhecimentos de diversas
disciplinas
com o objetivo de
auxiliar no processo
de ensino-aprendizagem do sujeito.

RPG Play

No Chat e Whatsapp,
buscaremos indícios da
ocorrência das conversas
entre
jogadores
que
atestem a ocorrência da
contextualidade.
Portanto, considerando o
espaço enquanto espaço
de gestão do jogo,
registraremos ao menos
01 episódio entre os
jogadores.
Por se tratar de um jogo
que busca auxiliar o ensino-aprendizagem, momentos do jogo onde os
jogadores inserem informação sobre a temática,
compartilhando com os
demais, é de suma importância para a efetividade
da ferramenta. Portanto
buscaremos 80% ou mais
dos jogadores nas ocorrências do RPG Play.
Na ficha do personagem,
os jogadores precisam
estudar sobre o contexto
do jogo. Ao construir o
background, os jogadores
trazem aspectos desse
aprendizado.
Portanto,
registraremos 60% ou
mais dos jogadores entre
as ocorrências desse
princípio.
Nesse espaço, destinado
a gestão do jogo,
buscaremos
possíveis
compartilhamentos
de
conteúdo
que
possa
evidenciar a inserção do
conhecimento sobre a
temática do jogo entre os
jogadores. Por não se
caracterizar como espaço
de compartilhamento de
conteúdo,
buscaremos
evidência de20% ou
menos desse princípio.
Enquanto jogo de interpretação de papel e entendendo o aprendizado
enquanto englobante e
não
compartimentado,
buscaremos evidências
no Timeline do jogo que
efetivem a ocorrência de
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Ficha do Personagem

Chat/Whatsapp

RPG Play
Lusofonia
Conjunto de singularidades entre paí-

Ficha do Personagem

ações e ou reflexões de
cunho interdisciplinar entre os jogadores. Portanto
consideraremos para critério, a ocorrência da
maioria dos jogadores
(60% ou mais).
Entendemos a construção
da Ficha do Personagem
como
momento
de
construção impar do
RPG, para tanto é preciso
considerar
diferentes
áreas do conhecimento
para
compor
um
background que faça
sentido à trama e atenda
ao sistema de regras do
jogo.
Portanto
buscaremos indícios de
aspectos
interdisciplinares
na
construção e criação dos
personagens em 70% ou
mais da ficha elaborada
pelos jogadores.
Entre as conversas do
Chat e/ou Whatsapp,
buscaremos
alguma
evidência de aspectos
interdisciplinar nas falas
e mídias dos jogadores,
compartilhadas
e
consideradas no coletivo.
Porém o espaço tem
como característica a
gestão do jogo, portanto
algum jogador possa
utilizá-lo
para
tal.
Buscaremos 20% ou
menos dos jogadores
entre as ocorrências desse
princípio.
Parte importante do processo de aprendizagem
do jogo, indícios de aspectos da Lusofonia será
considerado como significativo entre os princípios do Eixo Temático.
Buscaremos na Timeline
do jogo (ações, falas e
mídias) evidências relacionadas à Lusofonia em
100% dos jogadores.
Na construção da Ficha,
os jogadores terão que
construir um background
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ses de língua portuguesa, considerando
a diversidade entre
as nações.
Chat/Whatsapp

RPG Play

Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa
(CPLP)

Organização fundada com o objetivo
de estreitar laços
culturais entre os países de língua portuguesa. Tem como
principal objetivo a
colaboração entre os
membros,
bem
como a promoção da
língua portuguesa.

Ficha do Personagem

do personagem e do
ancestral do personagem
que estejam inseridos na
perspectiva
lusófona.
Para
isso
precisam
considerar a Lusofonia
inerente aos países da
CPLP.Portanto
buscaremos a incidência
de 80% ou mais entre os
jogadores no momento da
composição da Ficha do
Personagem.
O Chat e o Whatsapp,
enquanto
espaço
de
gestão do jogo não
propicia, nas conversas
entre os jogadores, a
ocorrência do aspecto da
Lusofonia.
Portanto
buscaremos a ocorrência
de 01 episódio entre as
falas e mídias criadas
e/ou utilizadas pelos
jogadores que evidencie a
ocorrência
desse
princípio.
O jogo tem como pano de
fundo a CPLP e por esse
motivo, durante as falas,
produção e utilização de
mídias entre os jogadores, acompanharemos e
registraremos as evidência de utilização de informações, sites e conteúdos
referentes ao órgão da
CPLP e aos países que a
compõe enquanto membro ou país observador.
Portanto,
buscaremos
100% de ocorrência entre
os jogadores na Timeline
do RPG Play.
Como objetivo da ficha
consiste em construir um
personagem que tenha,
enquanto origem (assim
como o ancestral) os
países e regiões que
compõem a CPLP, o
princípio
ocorre
na
construção da Ficha.
Portanto,
acompanharemos todas
as
Fichas
dos
personagens a fim de
identificar aspectos da
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Chat/Whatsapp

RPG Play

Ficha do Personagem

Pluriculturalidade

Diversidade cultural
(co)existindo em um
mesmo território, o
território lusófono.

Chat/Whatsapp

Fonte: Elaborada pela autora.

CPLP nos Backgrounds
dos jogadores, ou seja,
consideraremos 100%dos
jogadores.
O Chat e Whatsapp por
serem espaços de gestão
do jogo, não propiciam a
ocorrência,
entre
as
conversas dos jogadores,
de
evidências
e
informações
compartilhadas sobre a
CPLP.
Portanto
buscaremos ao menos 01
episódio da utilização de
informações sobre a
CPLP
e/ou
países
membros da comunidade
no aplicativo.
Diante da diversidade
inerente à temática do
jogo, a ocorrência desse
princípio torna-se imprescindível para efetivar
a eficácia do jogo. Portanto buscaremos a ocorrência desse princípio em
100% dos jogadores.
Ao compor a ficha do
personagem os jogadores
revelam
a
pluriculturalidade
inerente
ao
mundo
lusófono,
trazendo
também aspectos da sua
própria
cultura,
enriquecendo ainda mais
os
backgrounds.
Buscaremos
indícios
dessa pluriculturalidade
existente aos países de
Língua
Portuguesa
em80%ou mais da Ficha
dos personagens.
No Chat e no Whatsapp,
apesar de serem espaços
de gestão do jogo, os
jogadores podem trazer
nas conversas, aspectos
da pluriculturalidade do
jogo.
Portanto
buscaremos evidência de
20% ou menos entre os
jogadores, por entender
que o aplicativo, em seu
propósito, a ocorrência
do princípio.
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Estabelecidos os critérios e a quantidade da ocorrência das VA nos instrumentos de
análise, apresentaremos, no capítulo a seguir, as análises dos dados bem como as conclusões
da aplicação.
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6 ANÁLISE DE DADOS
Nesse capítulo, apresentaremos os resultados obtidos das aplicações do RPG Guardiões da Palavra com o intuito de analisar a eficácia do jogo para o ensino interdisciplinar de
História sobre a CPLP. Após construirmos o design cognitivo do jogo e elencar as VA e VR,
descrevemos os instrumentos que utilizaremos enquanto coletor dos dados e estabelecemos os
critérios que consideraremos para a análise. De posse dessa organização, passaremos a análise
para atender o objetivo geral da referida pesquisa.
6.1 APLICAÇÃO DO 1º CICLO DO GRUPO DE APLICAÇÃO NACIONAL
Conforme a metodologia trabalhada, a Fase 4 de uma pesquisa DBR configura-se pela
apresentação da proposta de solução, com os ajustes realizados após legitimação externa, ao
grupo de aplicação do 1º ciclo, aqui chamado de GAN.
O GAN é formado por estudantes de graduação em História e áreas afins de Universidades públicas e privadas, na modalidade presencial e a distância. O grupo é composto por
sete (07) jogadores, sendo três (03) mulheres e quatro (04) homens, de idades entre vinte (20)
e trinta e cinco (35) anos, residentes da capital e recôncavo baiano. Dos participantes desse
grupo, quatro (04) jogadores já conheciam o RPG clássico de mesa, os demais não tinham conhecimento nenhum ou quase nenhum sobre o jogo, entretanto, apenas dois (02) jogadores tinham conhecimento sobre o ambiente do RPG AD e tinham conhecimento dos jogos produzidos pelo Grupo de Pesquisa.
6.1.1 Jogando o RPG Guardiões da Palavra
A aplicação desse grupo ocorreu entre os meses de Março e Setembro de 2018, considerando o início dos diálogos (primeiro contato) e a data de corte (13 de Setembro de 2018)
para análise dos dados do material produzido pelo grupo.Sinalizo que a aplicação com os jogadores continua, mesmo após a data de corte, pelo comprometimento com a comunidade, a
necessidade de finalização do ciclo e seus subseqüentes refinamentos e, talvez o mais significativo, por solicitação do grupo de jogadores. As jogadas foram realizadas de forma síncrona
e assíncrona, totalmente online pelo Tablet, PC, Notebook e principalmente no Smartphone
através do RPG AD, em intervalos que variaram entre jogadas diárias e jogadas semanais, sinalizadas no grupo do Whatsapp, sempre que havia novas intervenções do Mestre.
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6.1.2 Mestrando o jogo RPG Guardiões da Palavra
O Mestre de RPG é um importante mediador, sobretudo no que se refere à direcionamento do jogo, perspicácia para improvisar nos momentos necessários, sem desrespeitar as
características do jogo, e no caso de um RPG voltado para o ensino, não fugir do design cognitivo previamente construído. Atrevo-me a associar o papel do Mestre ao papel do professor
na sala de aula, uma vez que os planejamentos realizados precisam ser executados considerando a complexidade de cada turma e sujeitos pertencentes ao grupo, sem desviar do objetivo
desenhado para tal conteúdo ou projeto. O professor também necessita de perspicácia para
perceber o momento de improvisar, respeitando o design cognitivo da atividade proposta, a
fim de alcançar os objetivos desenvolvidos. Essa associação continua quando consideramos a
experiência, seja docente ou na mestragem de jogos RPG, como principal amplificador de êxitos. Contudo, a mestragem do jogo RPG Guardiões da Palavra, realizada pela pesquisadora
Bianca Cardoso, autora da dissertação, foi repleta de desafios e superações. Por se tratar do
jogo online, a experiência com EAD de 08 anos (entre tutoria e auxiliar de coordenação do
curso de Licenciatura em História na UNEB), bem com a experiência docente, diminuíram alguns dificultadores no processo de mediação. Porém a experiência rpgista, limitada apenas ao
papel de jogadora, mostrou-se um desafio para a pesquisadora. Entretanto, a melhor maneira
de se tornar um(a) Mestre rpgista experiente, assim como ser um(a) melhor profissional da
educação, consiste na constante reflexão da sua prática, bem como compartilhar a responsabilidade do processo de construção da aprendizagem com todos os sujeitos envolvidos. Baseado
nisso, podemos afirmar que a mestragem do jogo RPG Guardiões da Palavra atendeu as necessidades básicas da aplicação do 1º ciclo no GAN.
6.1.3 Analisando a Aplicação do 1º Ciclo
Conforme sinalizado no item 5.2.3, a aplicação do 1ª ciclo está em andamento na
Aventura 1 (em fase de finalização), portanto serão consideradas as ocorrências evidenciadas
até a data de corte (13 de setembro de 2018). Tomando como base os critérios estabelecidos, o
design cognitivo e os instrumentos de coleta, apresentaremos a seguir as evidências encontradas durante a aplicação do 1º ciclo do GAN.
6.1.3.1 RPG Play
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A Timeline da mesa do RPG AD (Apêndice L) configura-se enquanto espaço onde
ocorrem as ações do jogo. Apesar dos registros serem resultado da aplicação da primeira
aventura do 1º ciclo, foram identificadas diversas outras ocorrências que posteriormente poderão compor artigos e produções do grupo de pesquisa, entretanto destacaremos as evidências
que julgamos serem mais significativas para o trabalho em questão. Abaixo analisaremos as
ocorrências dos princípios do design cognitivo nas falas e mídias produzidas pelos jogadores
no decorrer do jogo.


Evidência 1: No início do jogo, Roberto (personagem do Mestre) leva alguns dos personagens do aeroporto ao Hotel onde ocorrerá a Convenção. Durante o passeio, os
personagens passam pelo túnel de bambu, alguns pontos turísticos da cidade do Salvador e algumas pessoas em situação de rua. Enquanto o passeio ocorre, Roberto apresenta algumas informações históricas desses locais (p.13-15), quando duas jogadoras
dialogam com o NPC:
Ijeawele (Tamires Maia Araujo): Uma cidade cheia de história, eu me sinto
agraciada em estará aqui. Uma cidade que para ser construída aos moldes
civilizatórios foi preciso o genocídio e a força como meio, parece-me contraditório,
não é mesmo, Roberto? (p.18)
Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): A desigualdade social em Salvador é tão
visível quanto as suas belas imagens. São dois extremos sociais de grandes excessos:
Riqueza e Pobreza. De um lado, uma riqueza traduzida em seus belos edifícios e do
outro, uma pobreza traduzida em suas favelas, capaz de chocar qualquer cidadão de
bem. (p.18)[...] É o visual de quase todas as grandes cidades desse país, onde os
governos não se preocupam em resgatar a dignidade dessas criaturas através do
trabalho, educação, pelo contrário, dão esmolas em forma de benefícios, para não
serem capazes de enxergar a realidade e, com isso, terão garantias de votos para suas
reeleições. E quando se fala em violência, os maiores culpados são aqueles que
deveriam combatê-la: Governo Federal, Estadual, Municipal, em conjunto com a
Sociedade

(p.20).

Após um momento de Inserção do Conhecimento e Mediação na fala de Roberto,
podemos observar também a inserção de reflexões do campo sociológico e antropológico ao
abordar as populações em situação de rua dos grandes centros urbanos, através da estratégia
pedagógica da Interdisciplinaridade. As personagens Ijeawele e Ziza então trouxeram
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reflexões sobre matemática, conforme trecho acima, demonstrando uma criticidade em
relação às desigualdades socioeconômicas. Mais a frente, em resposta a Ijeawele, Roberto
insere mais reflexões sobre a formação da sociedade brasileira:
 Evidência 2:
Bianca Cardoso: (para Ijeawele e Ziza): Roberto, então participa no diálogo com os
dois convidados, respondendo a inquietação de Ijeawele: - Exato! O processo de
colonização,com o seu emergente Capitalismo gerou um distanciamento de
oportunidades sociais em econômicas àqueles que não eram dos grupos
hegemônicos. Nossos países foram construídos através da exploração e violência, a
partir de um processo que ocasionou uma disparidade social gigantesca. O nosso
mundo, apesar de nos trazerem experiências maravilhosas, está imerso nesse
contexto de exploração e uso da força na subjugação das populações nativas
emigrações forçadas de força de trabalho. Porém, as nossas experiências também
nos moldaram e possibilitaram a construção de uma(várias) identidade(s) em
comum. Somos ligados por um passado e unidos pela Língua Portuguesa [...].

E para Ziza, Roberto, Ijeawele e José então respondem:
Bianca Cardoso (para Ziza): Essa situação não se aplica somente ao Brasil. Esse é o
resultado de um capitalismo em crise que construiu seus fundamentos na exploração
da base social (o assalariado). Muito dessa pobreza e descaso aparecem, sobretudo
nos países resultantes da exploração colonial que, ao transitar entre a mão de obra
escrava para a assalariada, não construiu um projeto socioeconômico para tais
populações. Tais assistências apesar de tardia resultam de lutas e reflexões acerca
desse passado (se é que podemos dizer assim) e suas consequências (p.20-21).
Nala (Naiades Meline): Desculpem, não pude deixar de ouvir vocês. Concordo, com
você Roberto, e é essa consciência que nós precisamos ter, esse entendimento sobre
nossa situação atual, precisa ser revista em nosso contexto histórico e a partir dele,
buscar ações práticas de transformação desse cenário. Vivemos num contexto como
Paulo Freire apresenta em seu livro Pedagogia do oprimido, onde uma grande
parcela da população se encontra na condição de oprimido. No entanto, ter
consciência dessa condição e buscar caminhos que nos permita transpor (p.21).
Ijeawele (Tamires Maia Araújo): Acredito que programas de políticas públicas são
de fundamental importância, acredito que elas são incômodas para quem está no
topo da cadeia social, que não suporta ver filhxs de empregadxs superando a
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desigualdade, e algumas pessoas, que precisam dessa ajuda do estado, por
ignorância se apropriam da ideologia dominante e acaba reproduzindo um discurso
contra a si mesmo (p.21-22).
JOSÉ (Denilson Romeiro): Perdoem-me a intromissão, mas, é muito bom presenciar
uma conversa dessa natureza. Realmente, precisamos estar sempre atentos à
realidade que nos cerca. A consciência dos problemas estruturais é uma das camadas
da consciência histórica, uma necessidade fundamental para não vivermos tendo
brotado do nada e morrermos em lugar nenhum. Afinal, somos muito mais que
apenas força de trabalho (p.22).

A interação, entre o Mestre e as personagens, revelou a ocorrência dos princípios da
interestruturação do conhecimento, mediados pelas contextualidades desses sujeitos. Ou
seja, a desigualdade social em Salvador, revelada pelo jogo promoveu a reflexão desses
sujeitos, baseado em vivências do seu entorno cotidiano, agregado com reflexões atuais sobre
benefícios sociais visto como “esmola” (defendido por Ziza) e a defesa desses benefícios
enquanto um processo de reparação sócio-histórico (defendido por Ijeawele e José). Para o
ensino de História, tais reflexões são de suma importância, uma vez que os estudantes estão
compartilhando reflexões, auxiliando no aprendizado coletivo, levantando argumentos, além
de desenvolver um processo de organização mental acerca dos processos históricos para então
gerar uma hipótese. Todo o processo evidencia o Modo de Pensar Histórico, resultante de um
processo metacognitivo, imerso na ZDI.
Em outro momento da trama, Roberto os convida (após credenciamento no evento)
para passear pela orla do bairro tradicional da Barra e entorno. Uma das personagens, cuja
jogadora é moradora da cidade, se coloca à disposição para conduzir o passeio, conforme
trecho abaixo:
 Evidência 3:
Nala (Naiades Meline): Vou acompanhar vocês, não sou turismóloga mas tenho
propriedade pra apresentar minha terra dentro daquilo que conheço. É triste dizer,
mas mesmo eu, nativa da terra tenho um conhecimento precário da história da
cidade, reflexo do ensino que tive, sempre pautado em materiais didáticos que de
maneira geral apresentavam o Brasil e trazia exemplos de realidades do sul e
sudeste, natural, os materiais usados são elaborados por profissionais de lá. Espero
que as futuras gerações tenham um ensino mais de acordo com a realidade vivida
aqui.
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Nala (Naiades Meline): E eu estou correndo atrás do prejuízo e aproveitando os bons
momentos que tenho pra aprender com amigos e professores que são historiadores e
tem uma formação bem mais completa e crítica da história de Salvador, da Bahia.
Nala (Naiades Meline): Não sou boba, vou apresentar a cidade a vocês reunindo
meus conhecimentos e experiências, se todos quiserem é claro (p.23-24).

O trecho da jogada realizada pela personagem Nala, apresenta inúmeras discussões
passíveis de análise, como por exemplo, desconexão entre a realidade vivida e a ensinada nas
escolas; a falta de empatia e conhecimento pela histórica local (talvez em consequência do
item anterior; currículos desconexos com o contexto dos estudantes, dentre outros, porém no
que tange aos princípios definidos no design, evidenciamos a ocorrência da: a) Colaboração,
uma vez que a personagem propõe auxiliar Roberto (e os demais jogadores) na apresentação
dos pontos turísticos do local e suas histórias; b) Interdisciplinaridade, pois a sua fala
considera reflexões sobre o próprio processo de formação escolar; c)Mediação, pois todas
essas informações auxiliam na construção do conhecimento de todos os jogadores
presentes;d) Contextualidade e Mediação, ao revelar toda experiência social da aluna,
tomando como base o seu cotidiano e entorno enquanto mediadores do conhecimento; e)
Autenticidade, por toda conexão estabelecida entre a trama do jogo e sua trajetória de
construção do conhecimento, considerando uma empatia genuína refletida pelo engajamento
no jogo ao propor um auxílio colaborativo espontâneo; f) Concretude, pois os elementos do
jogo (Aventura 1 e RPG AD) configuraram-se como objetos delimitáveis e perceptíveis no
processo de construção do conhecimento. As experiências de vida refletidas no jogo e
vivenciadas pelo grupo possibilitam a ocorrência de um processo coletivo de aprendizagem e
que defendemos nesse trabalho, através do Socioconstrutivismo.
A fala da personagem gerou uma série de ações de outros jogadores (tanto em auxiliar
na construção do conhecimento sobre os locais visitados, quando em refletir sobre a
importância de conhecer a história do local de pertencimento do indivíduo), conforme trechos
a seguir:


Evidência 4:
Pedro (Augusto Fiuza): Terei o maior prazer em passear com todos. Já visitei o
Forte de Santo Antonio, Farol da Barra e o Museu Náutico algumas vezes e conheço
a história do local e posso guiar essa visita, será um orgulho (p.24).
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Bel(Betson Silva Jesus Santos): Sim. Claro que não deixarei passar essa
oportunidade, que promete ser bastante agradável, de conhecer de diferentes
maneiras minha cidade. Pois acredito que além de nos conhecermos um pouco mais,
partilharemos diferentes olhares e conhecimentos durante o tour (p.24).
Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Para um país como o nosso, com uma imensa
diversidade cultural, ainda mais se pensarmos na forma como ocorreu a formação da
nossa sociedade, a partir das influências recebidas dos diferentes ciclos migratórios.
Penso que saber a história de um lugar significa resgatar e preservar a tradição
daqueles que contribuíram para que chegássemos ao ponto em que nos encontramos.
Trata-se de uma oportunidade única para compreender, inclusive, a nossa própria
identidade (p.24).

Esses diálogos apresentam evidências de: a) Interação - quando a reflexão baseia-se
na relação de experiências entre os indivíduos a partir de uma conjectura da trama do jogo; b)
Contextualidade, quando as falas baseiam-se em vivências de vida dos sujeitos que
aprendem entre si; c) Interestruturação do Conhecimento, quando tais sujeitos apresentam
conhecimentos, em forma de conteúdo, adquiridos durante a vida; d) Mediação, pois
entendemos que a construção do conhecimento ocorre através da mediação entre os saberes
dos participantes envolvidos no processo; e)Interatividade, uma vez que os diálogos surgem
em consequência da interação, causando um entendimento sobre o tema; f)Inserção do
Conhecimento, uma vez que os jogadores partilham conhecimentos distintos sobre o assunto,
auxiliando na aprendizagem; g) Polifonia, que apesar de não estar listado no design, enquanto
princípio, configura-se como significativo conceito no que tange ao ensino de história e ao
engajamento no processo de ensino-aprendizagem, e finalmente: h) ZDI, uma vez que
somente foi possível esse diálogo e a subseqüente construções de argumentos e hipóteses, por
estarem imersos na zona de desenvolvimento imediato.


Evidência 5: Após essa discussão, iniciamos então o passeio pela orla marítima da

Barra. Nesse ponto, foram apresentados conteúdos (Inserção do Conhecimento) sobre a
fundação da cidade por Tomé de Souza em 1549 e novo projeto de urbanização da colônia e
implantação da agricultura e pecuária, bem como a necessidade de proteção territorial contra
invasores estrangeiros (p. 24-29). Imagens, vídeos, além das informações postadas no
timeline, serviram como facilitadores da Mediação para a aprendizagem. A personagem Ziza,
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apresentou uma Interação e Inserção do Conhecimento significativa quando trouxe resposta
à provocação do personagem Roberto:
Bianca Cardoso: (para todos): No final da tarde, no conhecido pôr do sol na Barra,
vcs estão contemplando a bela imagem de fim de tarde, quando Roberto diz: - Nossa
quanta beleza! Vcs já conheciam os pontos turísticos que visitamos hoje? Quais
histórias vocês sabem sobre eles?
Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Oi Roberto. Eu sei um pouco sobre o solar do
Unhão mas é a história que todos contam...
Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Me falaram que o complexo de casarios
começou a ser construído em 1690 como residência da família Unhăo Castelo
Branco. A localidade era conhecida na época como Fazenda Unhăo. No início do
séc. XVIII, o Solar foi vendido a José Pires de Carvalho e Albuquerque, que
estabeleceu morgado, ou seja, a propriedade năo podia ser vendida, somente herdada
pelo primogęnito. Foi com ele que a localidade viu seus tempos áureos e deixou de
ser uma fazenda aristocrática para ser conhecido como o Solar do Unhăo. O casarăo
ganhou feiçőes requintadas com a instalaçăo dos painéis de azulejos portugueses e
foi construída a Capela do Solar
Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Imagino quantas mortes deve estar por de
baixodessa história
Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC):Me fez lembrar da música de Tom Zé
Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Senhor Cidadão ....
Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Senhor cidadão Senhor cidadão Me diga, por
quê Mediga por quê Você anda tão triste? Tão triste Não pode ter nenhum amigo
Senhor cidadão Na briga eterna do teu mundo Senhor cidadão Tem que ferir ou ser
ferido Senhor cidadão O cidadão, que vida amarga Que vida amarga Oh senhor
cidadão, Eu quero saber, eu quero saber Com quantos quilos de medo, Com quantos
quilos de medo Se faz uma tradição? Oh senhor cidadão, Eu quero saber, eu quero
saber Com quantas mortes no peito, Com quantas mortes no peito Se faz a
seriedade? Senhor cidadão Senhor cidadão Eu e você Eu e você Temos coisas até
parecidas Parecidas Por exemplo, nossos dentes Senhor cidadão Da mesma cor, do
mesmo barro Senhor cidadão Enquanto os meus guardam sorrisos Senhor cidadão
Os teus não sabem senão morder Que vida amarga Oh senhor cidadão, Eu quero
saber, eu querosaber Com quantos quilos de medo, Com quantos quilos de medo Se
faz uma tradição? Oh senhor cidadão, Eu quero saber, eu quero saber Se a tesoura
do cabelo Se a tesoura do cabelo Também corta a crueldade Senhor cidadão Senhor
cidadão Me diga por que Me diga por que!
Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): (não me contive ) adoro cantar! (p.30-31).
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Esse trecho traz evidências significativas para o que definimos enquanto design
cognitivo do jogo, associados com os trechos que seguiram a essa jogada, a serem analisadas
em conjunto a seguir:
Pedro (Augusto Fiuza): Já conhecia sim. É um de tantos locais históricos da cidade
do Salvador que mais gosto. O início de formação da sociedade brasileira ocorreu
nessa localidade (Barra), com as múltiplas relações socioculturais dos lusitanos
(Diogo Alvares, o Caramuru e outros colonos) com os povos tupinambás, formando
a primeira vila do Brasil, que ficou conhecida como a Vila de Caramuru... A Barra
que conhecemos na atualidade em termos de beleza, não chegar aos pés da Barra do
Século XIX, com seus casarões e sobrados de arquitetura neoclássica, jardins,
igrejas, bondes e uma vegetação tropical, dão uma aparência de grandeza e
magnificência.
Pedro (Augusto Fiuza): No Forte de Santo Antônio – Farol da Barra está instalado o
Museu Náutico da Bahia, que contém acervos de naufrágios (embarcações
portuguesas, espanholas e chinesas) que ocorreu na Baía de Todos os Santos entre os
séculos XVII, XVIII e XIX, salas especificas de instrumentos náuticos, cartografia,
tipo de embarcações etc. A visita a este museu e fantástica, reveladora e com um
grau de alto conhecimento sobre a história da Bahia(p. 32).
Bel (Betson Silva Jesus Santos): Contemplar uma paisagem tão bela como esta é
algo, talvez, impossível de ser explicado apenas em palavras. Nem as canções,
poesias, pinturas, esculturas são capazes de capturar o todo da imponente beleza de
uma tarde como esta. Já conhecia estes pontos turísticos que visitamos hoje,
entretanto, de maneira muito superficial pois ainda a pouco não partilhava dessa
cultura de busca do conhecimento de nossas origens, do saber, do conhecer os
processo que nos trouxeram este momento, ao hoje. De um lado o espetáculo da
natureza onde o Sol parece tocar o Mar. Do outro lado um forte, construção que nos
transporta a tempos remotos onde podemos ter um breve vislumbre do passado e das
diferenças culturais, científicos e até bélica. O que pode facilmente ser corroborado
ao olhar ainda para o outro lado e contemplar a diversidade do atual, do
contemporâneo: a arquitetura, o comércio as relações pessoais. Só recentemente vejo
como tudo isso é atraente e enriquecedor (p.32-33).

O diálogo acima descrito demonstra uma interatividade entre os sujeitos, ocasionado
pela Interação e Mediação da Pluriculturalidade em que se baseia a sociedade baiana. Os
diferentes contextos sócio-históricos (Contextualidade) dos participantes surgem pelas
associações com música (trazida pela personagem Ziza), essas singularidades revelam-se
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paralelo à apresentação dos conhecimentos históricos adquiridos ao longo da vida
(Interestruturação do Conhecimento), que resulta na Colaboração na formação de um
processo de aprendizado, a partir dessa relação de saberes. Todo o processo então se torna,
dentro da coletividade, algo pessoal e significativo para o engajamento do jogador no jogo.
Esses conhecimentos se refletem em conteúdos importantes, relativos à História da
Bahia e, sobretudo de Salvador (Inserção do Conhecimento) que é parte do tema do jogo.
Outro aspecto referente aos trechos acima destacados, alude aos processos Históricos da
fundação de Salvador e, portanto parte da História do Brasil. Como consequência, pela
ligação colonial, fala-se também de parte da História de Portugal e seus projetos de
colonização, o que consolida parte da experiência de formação da CPLP. Para analisarmos a
parte do “não dito”, consideramos o processo de Metacognição nas organizações de ideias
que compuseram as reflexões acima especificadas, imersa em uma ZDI, o que possibilitou a
aprendizagem mediante relação com os conhecimentos dos demais jogadores e seus contextos
sócio-históricos.As falas dos personagens Ziza, Pedro e Bel nos remete a pedagogia da
autonomia, tão importante no cenário da sociedade contemporânea. Valorizar as experiências
dos indivíduos no processo de aprendizagem é considerá-los como construtores do próprio
conhecimento.
Mais adiante na trama, teremos a evidência de ocorrências múltiplas dos princípios no
trecho em quem o grupo se apresenta para a coordenadora do grupo de trabalho Adriana
Amaral:


Evidência 6:
Ijeawele (Tamires Maia Araujo): Olá, sou Ijeawele Adiche, tenho 17 anos. Sou
estudante de fotografia e adoro história, esse bem querer pela história é por conta do
meu querido avô materno, Zang, que me contava muitas histórias das terras distantes
de seus pais. Minha bisavó do continente africano e meu bisavô do continente
asiático. Ele me ensinou que para um povo entender seu presente era preciso ter uma
visão crítica de seu passado. Estou adorando estar com uma museóloga, a senhora
deve ter tanto para dizer. Estou ansiosa… rsss
Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Olá sou Ziza tenho 43 anos, sou português,
formado em jornalismo. Tenho dois filhos e sou divorciado.
Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Gosto de viajar e conhecer novos lugares e
pessoas de diferentes nacionalidades e cultura
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Nala (Naiades Meline): Olá, sou Nala, tenho 31 anos, nascida e criada em Salvador
mais especificamente no bairro Engenho Velho de Brotas. Sou Pedagoga e adoro
não só ensinar, má também aprender, sou muito curiosa, por isso sempre observo
tudo.
JOSÉ (Denilson Romeiro): Sou José, nasci em São José do Itaporã, um vilarejo de
Governador Mangabeira, uma pequena cidade do Recôncavo da Bahia. Lido com
música, graças aos meus avós e à Lyra Ceciliana, um dos monumentos de
Cachoeira. Quase terminei um curso de Agronomia, em Cruz das Almas, mas, não
nasci para lidar com a terra, nasci para andar sobre ela até não poder mais. Já rodei
meio mundo da pior ou melhor maneira possível, mas, nesses últimos anos tenho me
voltado mais pra cultura de onde brotei.
Pedro (Augusto Fiuza): Opa, sou Pedro, tenho 27 anos, nasci na Cidade de São
Salvador-BA. Sou professor de História e Ética, amo o meu trabalho, pois o ato de
ensinar proporciona de formar nostálgica e sublima ao mesmo tempo, uma
aprendizagem prazerosa e reedifica o trabalho do professor a cada momento. Gosto
de ler livros de assuntos diversos e possuo um gosto eclético para músicas. Nas
horas livres me dedico a comunidade e também as atividades da pesquisa histórica.
SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): Oi, sou Salvador, tenho 20 anos,
moro na cidade de Assomada cidade localizada no arquipélago de ilhas de Sotavento
em Cabo Verde. Sou estudante de História e desde muito novo fui aproximado da
religião cristã. Além de me dedicar às funções do sacerdócio que já possuo, escolhi
estudar história pois queria conhecer mais o local onde vivo e saber mais sobre os
meus antepassados, que construíram o que é hoje Cabo Verde.
Bel (Betson Silva Jesus Santos): Olá, sou Bel, tenho 29 anos, moro no bairro de
Pirajá em Salvador/Ba - Brasil, e sou historiador, educador e um cidadão
politicamente ativo ou vulgo: cidadão guerreiro, escolhi está área de atuação por
vocação e poder está conhecendo e participando ativamente da nossa construção
histórica e social (p.50-52).

As apresentações acima destacadas demonstram uma relação entre o Sistema de
Regras (ficha do personagem) com o exigido pela trama do jogo, naquele momento. Os
jogadores tiveram liberdade para escolher se iriam apresentar as informações do background,
ou se iriam trazer aspectos mais pessoais e intimistas dos personagens. Nesse momento,
evidenciamos a ocorrência de: a) Metacognição, quando se fez necessário a escolha de trazer
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aspectos mais pessoais da vida do personagem, sem ferir o conceito descrito na Ficha; b)
Autenticidade, pois se apresentou novos aspectos dos personagens que se encontravam
relacionados com as informações da escolha de classe e background; c) Pluralidade, quando
relataram, através das suas falas, a pluralidade cultural existente na Bahia, assim como a
pluralidade de saberes e trajetória de vida; d) CPLP, ao apresentarem as histórias dos seus
personagens e o que os levou a chegar naquele momento da trama, assim como relação com
seus ancestrais (na fala de Ijeawele); e) Interação, motivada pelo diálogo da trama; f)
Interatividade, visto que gerou uma espécie de background complementar dos personagens,
com informações importantes relacionadas à história de vida deles.
Após as apresentações, foi solicitado por Adriana Amaral (NPC) que os participantes
sugerissem nomes ao GT, e assim os jogadores procederam, conforme trecho abaixo:
Bianca Cardoso: - O que acham de nomearmos nosso grupo de trabalho? Alguém
tem alguma ideia? Pode ser qualquer nome que reflita esse lindo momento em que
estamos vivendo!
Bianca Cardoso: (para todos): Vamos fazer uma rodada de sugestões! A minha
sugestão é: "Minha língua, minha nação". E vcs? O que sugerem?
Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Minha sugestão: lusofonia: história e
identidade.
JOSÉ (Denilson Romeiro): Lusofonismo.
Nala (Naiades Meline): Lusofonia, cultura e diversidade.
Tamires Maia Araujo: lusofonia, história e diversidade (p.52).

Esse processo de escolha de nomes para o Grupo de trabalho gerou uma série de
ocorrência de princípios do nosso design cognitivo, como por exemplo: a) Interação –
quando, juntos, a partir dos conhecimentos dos jogadores elaboraram quatro (04) opções de
nomes para o grupo, todos com forte ligação com a temática do jogo; b)Interatividade –
quando, a partir da interação ocorrida, conseguiram decidir, através de uma votação, chegar
em um consenso com a frase da opção 1; c) Metacognição – quando precisaram realizar uma
organização mental para construir as frases afim de atender ao tema do jogo e fazer sentido ao
grupo; d) Lusofonia–quando a ideia de aproximação histórico-cultual entre as nações de
Língua Portuguesa e o respeito à diversidade surge com os temas “Lusofonismo”, “Lusofonia:
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história e identidade”, “Minha língua, minha nação” e “Lusofonia, Cultura e diversidade”.
A próxima evidência relata o uso dos poderes da classe de uma personagem,
interligado ao conhecimento da jogadora, apontando a ocorrência das variáveis de referência:


Evidência 8:
Bianca Cardoso: (para Nala): De repente, o Homem misterioso pegou um
dispositivo a mão e digitou algo....em alguns minutos um carro apareceu. Desse
carro, saiu um outro homem e tentou agarrar-lhe o braço direito. O homem
misterioso diz: - Nala, vc não tem forças ainda, não resista!
Nala

(Naiades

Meline):

Oxum

opara!

Pela

força

de

suas

águas,

te

imploromisericórdia junto a mãe Yemanjá!
Nala (Naiades Meline): Lanço junto a esse pedido uma manobra de água para me
defender.
Nala (Naiades Meline): E petririco o homem em gelo
Nala (Naiades Meline): Petrifico* (p.63)

O trecho acima remonta ao momento de perigo, onde um dos personagens do Mestre
tenta sequestrar os Guardiões e, para escapar seria preciso utilizar os poderes da classe
escolhida. A personagem Nala, assim procedeu, para se defender, utilizou a invocação das
divindades (Oxum e Yemanjá) para ajudá-la a movimentar porções de água (já que a classe
escolhida fora dobradora de água) para depois petrificar o inimigo modificando o estado físico
da matéria (de água para gelo). Nessa conversa, pode-se perceber a ocorrência de: a)
Metacognição – uma vez que a jogadora precisou sistematizar a defesa baseado nos poderes
da classe e as limitações do nível do personagem (nível básico); b) Contextualidade – pois a
jogadora trouxe aspectos da sua religiosidade para compor o contra-ataque, invocando Oxum
e Yemanjá, divindades das águas, doce e salgada, respectivamente; c) Inserção do
Conhecimento – ocorrida em dois momentos, inicialmente quando a jogadora apresentou
conhecimento sobre os Orixás e suas características, e depois quando utilizou conhecimentos
de química básica e as mudanças de estado físicos da matéria para transformar água em gelo,
e assim petrificar seu inimigo; d) Interdisciplinaridade – ao inserir informações de outras
áreas do conhecimento a fim de resolver problemas existentes do jogo, demonstrando que o
saber é agregado, ou seja, não compartimentado; e) Interestruturação do Conhecimento – a
jogadora aprendeu, a partir dos seus conhecimentos, a utilizar os poderes de forma
combinada, criando contra-ataques de alto dano no seu oponente; f) Autenticidade – quando
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a jogadora, mediante informações do Sistema de Regras (Classe) construiu uma solução
baseada em um sentido pessoal (religiosidade); g) Mediação – ocorreu quando a jogadora
obteve as informações da classe (poderes e nível), bem como o seu contexto sócio-cultural, ao
optar em estabelecer uma conexão divina com os Orixás para assim, escapar do ataque do seu
oponente; e por fim, contudo significativa h) ZDI – uma vez que a jogadora, somente
alcançou êxito, pelos elementos acima descritos, estarem imersos na área de consolidação da
aprendizagem, mediante auxílio, que no caso em análise, foram os elementos do jogo RPG
(Sistema de Regras, Campanha e RPG AD), o próprio contexto sócio-histórico da jogadora e
os demais jogadores da mesa. Toda essa riqueza de ocorrência em um espaço de gestão do
jogo revela as imensas contribuições do RPG para o ensino.
Diante das evidencias apresentadas, sistematizamos a partir dos critérios estabelecidos
no item 5.4, as ocorrências das variáveis de referência no instrumento do RPG Play.
Quadro 33: Ocorrências das Variáveis de Referência no Instrumento RPG Play
Princípios
Ocorrência baseada Ocorrência encontrada no
nos critérios (jogo

instrumento (baseada na

completo)

aplicação da Aventura 1)

Interestruturação do

80% ou mais

03 episódios (42,8%)

Conhecimento
ZDI
Mediação

80% ou mais
80% ou mais

04 episódios (57,1%)
09 episódios (128%)

Interação

80% ou mais

06 episódios (85,7%)

100%

03 episódios (42,8%)

50% ou mais

01 episódio (14,2%)

Metacognição

100%

07 episódio63 (100%)

Colaboração

100%

02 episódios (28,5%)

Interatividade

100%

04 episódios (57,1%)

Contextualidade

100%

05 episódios (71,4%)

Inserção do Conhecimento

80% ou mais

07 episódios (100%)

Interdisciplinaridade

60% ou mais

03 episódios (42,8%)

Lusofonia

100%

05 episódios64 (71,4%)

CPLP
Pluriculturalidade

100%
100%

02 episódios (28,5%)
02 episódios (28,5%)

Autenticidade
Concretude

Fonte: Elaborada pela autora.
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Considerando cada indicação de nome para o Grupo de Trabalho, como 01 episódio.

64

Idem
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Portanto, podemos afirmar que, considerando a análise dos registros parciais da
aplicação do 1º ciclo, no instrumento do RPG Play do jogo RPG Guardiões da Palavra, as
ocorrências são satisfatórias para o auxílio na aprendizagem interdisciplinar em História sobre
a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
6.1.3.2 Ficha do Personagem
Nas Fichas dos Personagens (Apêndice K) buscaremos a evidência de ocorrência dos
princípios, conforme estabelecidos no item 5.4 dessa dissertação. Quanto à ocorrência do
princípio da(e):
I)Interestruturação do Conhecimento


Evidência 1: No Background do Personagem Pedro, o jogador trouxe informações estatísticas sobre a agricultura baiana para compor a história do personagem, relacionando a Classe escolhida (Dobrador de Água) com aspectos socioeconômicos do Estado,
conforme trecho abaixo:
A Bahia é um dos estados brasileiros que em 2017 teve um crescimento econômico
formidável, devido a um setor extremamente importante e estratégico que é agricultura, responsável por cerca de 4 % do PIB nacional. Isso é literalmente fruto de mui to trabalho dos agricultores familiares que corresponde a 91% na produção de mandioca, arroz, soja, laranja, algodão e café[...].



Evidência 2: No Background do Personagem José Tavares, o jogador descreve as experiências vividas pelo personagem, demonstrando conhecimento sobre a rota dos navegadores portugueses durante a Expansão Marítima. O jogador relaciona ainda, a história do personagem à descrição da Classe escolhida (Encantador), conforme trecho
abaixo:
Nascido numa família simples de desgarrados perdidos no interior da Bahia, José
teve a oportunidade de conhecer muito cedo canções tradicionais, quase perdidas,
que remontam séculos de culturas já não lembradas ou vividas nos caóticos centros
urbanos do que ainda chamam de Brasil. Herdeiro das culturas “fundamentais” do
país, tendo ascendentes brancos, negros e indígenas, José teve uma louca experiência na juventude, quando descobriu ser descendente de uma família árabe de Goa
por parte de mãe e resolveu viajar para conhecer aquelas terras[...].
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Evidência 3: No Background da Personagem Nala, a jogadora relaciona a Classe escolhida (Dobradora de Água) com o conhecimento sobre as características de divindades
das religiões de matrizes africanas, conforme o trecho abaixo:
Nala é uma jovem brasileira, dobradora de água, contrariando a maioria dos dobradores, aprendeu a dominar seu dom apenas com seu instinto de sobrevivência e sua
intuição herdada de sua ancestral africana Opará[...].



Evidência 4: No Background do Personagem Salvador Gonçalves, o jogador trouxe
conhecimento da organização geopolítica caboverdiana, relacionando a escolha da
Classe (Sacerdote Cristão) com aspectos religiosos dessa sociedade, conforme trecho
abaixo:
Salvador Gonçalves nasceu em 15 de agosto de 1998 na cidade de Assomada, na
ilha de Santiago, que pertence ao arquipélago de ilhas de Sotavento em Cabo-Verde.
Seu pai Diogo e sua Mãe Marta desde muito jovem, antes mesmo da aparição dos
seus poderes de sacerdote, aproximou Salvador da religião cristã, ensinando seus
dogmas e o amor a Cristo[...].



Evidência 5: No Background do Personagem Ijeawele, a jogadora trouxe conhecimento sobre a África pré-colonial para compor a história do personagem, conforme trecho:
Ijeawele tem 1,70 de altura, descendentes de Goeense e Mandinga. Sua bisavó, de
origem guineense, era princesa Fula em Guiné-Bissau, mas foi vendida para a
América Portuguesa depois da derrota contra os Mandingas[...].



Evidência 6: Para compor o personagem de Bel, nota-se que o jogador trouxe aspectos
da cultura ioruba no nome do seu ancestral (Menha Dikinu, que significa dança da
água sagrada/purificante), relacionando-o com a classe escolhida (dobrador de água).
Bel, guerreiro brasileiro, dobrador de água, com habilidades que usa para manter a
justiça e proteção do seu povo e cultura. Seu poder e inspiração se originam da
harmonia com a natureza, através das águas, e também do contato com a sabedoria
do seu ancestral angolano, Menha Dikinu. Com sua personalidade e força única está
sempre pronto para representar o seu povo, mantendo sempre a identidade cultural
deste, viva.
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Informo que a Ficha do Personagem de um (01) jogador não apresentou informação
suficiente para constatar a ocorrência desse princípio. Esse fato pode ser explicado pela inexperiência desse jogador no RPG. Nesses trechos, os jogadores claramente efetuaram pesquisa
e estudos sobre a temática, construindo sozinho um entendimento necessário para compor a
ficha do personagem. Esse processo demonstra engajamento satisfatório para as demais etapas
do jogo. Para nossa análise, podemos afirmar que 06 entre 07 jogadores apresentaram evidências satisfatórias, o que representa pouco mais de 85%, maior que o valor estipulado enquanto
critério (80%). Concluímos então que, segundo os nossos critérios, o jogo conseguiu auxiliar
na construção da aprendizagem, a partir do aluno.
II)Zona de Desenvolvimento Imediato (ZDI)
Os elementos da Ficha configuram-se como questões problemas para compor o personagem do jogo, a partir do texto da Campanha e o Sistema de Regras, materiais que foram pensados como mediadores da aprendizagem, assim como o Mestre. Como construir um personagem paralelo, correlacionando-o com o contexto do jogo e do personagem principal? No jogo
RPG Guardiões da Palavra, coletamos evidências de como foi a construção do personagem,
pensando a partir da ZDI, conforme destaques abaixo:


Evidência 1: No Background do personagem Pedro (brasileiro), o ancestral (também
brasileiro) foi construído baseado na Classe do sistema de regras do jogo, assim como
o cotidiano da vida do campo. Veja o trecho:
Na Bahia devido as questões climáticas e sucessivas secas, temos a atuaçãodos
guardiões que realizam a dobradura da água, manipulando-a, de forma a sanar os
problemas causados pela falta de água, levando-a para locais onde ela não chega.
[...]Desde jovem aprendeu com seu bisavô José a dobradura d´agua para sua defesa
pessoal, como em prol da sociedade brasileira. Na família de Pedro de um total de
13, somente ele herdou os poderes da dobradura de água do bisavô José e o título
pater-família.



Evidência 2: A história do personagem José Tavares, evidência a busca de responder a
problemática lançada pela Ficha do Personagem. O jogador correlacionou a
Campanha, o Sistema de Regras (através das classes), bem como pesquisa sobre o
mundo lusófono, conforme trecho abaixo:
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[José]Conheceu a Índia e passou por vários lugares na Ásia e na África até conseguir
voltar para o Brasil escondido num container. Trouxe consigo, além de si mesmo e
do farrapo que vestia, um oud velho que comprou de um desgastado comerciante
árabe que ao acaso encontrou em Goa. Talvez fosse um sinal de seus ancestrais. Ao
desembarcar decidiu fazer valer quem realmente era, juntou-se a um velho
encantador do lugarejo onde havia nascido e dedicou-se à arte da música e da
memória de todos aqueles que foram no passado para que ele fosse no presente.
.


Evidência 3: Outro indício de êxito na busca de resolução à questões levantadas pela
Ficha do Personagem, apresenta-se na construção da personagem Nala, conforme
trecho abaixo:
Nala é uma jovem brasileira, dobradora de água, [...] aprendeu a dominar seu dom
apenas com seu instinto de sobrevivência e sua intuição herdada de sua ancestral
africana Opará. Mulher forte e destemida está habituada com lutas, pois desde muito
cedo se deparou com a maldade e ambição humana.



Evidência4: Na construção do personagem Salvador Gonçalves, o jogador
correlacionou a Campanha e o Sistema de Regras, respondendo a questão proposta
pela Ficha do Personagem, conforme trecho a seguir:
Salvador ouviu sempre dos seus familiares a história de um ancestral distante
chamado Antonio Aurélio, Nhô Roque, como costumavam apelidá-lo. Ele teria
nascido no início do século XX na capital de cabo verde e se destacou pelos estudos
da história do seu povo dando ênfase na defesa dos direitos e do papel da mulher em
cabo verde.



Evidência 5: Na criação do background da personagem de Ijeawele, a jogadora
estabeleceu um genealogia baseada no mundo lusófono e os elementos do jogo
(Campanha e Sistema de Regras). Segue trecho que comprova a busca por resolução
da questão levantada para a Ficha do Personagem:
Lá [na América Portuguesa] ela [a bisavô] conheceu o bisavô de Ijeawele, de origem
mandinga, e se apaixonaram-se, tiveram um filho, seu avô Zang, de onde veio sua
mãe, a bela menina chamada, Sying. Quando Ijeawele tinha 13 anos de idade, seus
pais morreram em um assalto a ônibus, que eles estavam, quando voltava para casa.
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Com isso, passou a ser criada pelo avô materno, Zang, que lhe ensinou a
importância de manter viva a cultura e a língua de um povo.


Evidência 6: O background do personagem Bel, o jogador consegue correlacionar
todos os elementos da Campanha e Sistema de Regras a partir da criação de uma
história que faz sentido e atende os requisitos para as demais etapas do jogo, conforme
trecho abaixo:
Bel, guerreiro brasileiro, dobrador de água, com habilidades que usa para manter a
justiça e proteção do seu povo e cultura. Seu poder e inspiração se originam da
harmonia com a natureza, através das águas, e também do contato com a sabedoria
do seu ancestral angolano, Menha Dikinu.Com sua personalidade e força única está
sempre pronto para representar o seu povo, mantendo sempre a identidade cultural
deste, viva.



Evidência 7: Apesar de sucinto, o background do personagem Ziza revela ma relação
entre a história do jogo, o Sistema de Regras e a pesquisa realizada pelo jogador.
Ainda assim é possível evidenciar tais relações e efetivar a ocorrência da construção
do conhecimento imersa na ZDI, conforme trecho:
Ainda pequeno, o personagem (Ziza) foi abandonado em um mosteiro. Cresceu aos
cuidados dos monges que o ensinou suas habilidades como a de usar o leque para
voar.

Os elementos acima transcritos demonstram uma busca de resolução do problema
(preenchimento da ficha do personagem) mediado pelos contextos dos jogadores e as informações levantadas por eles(as) mesmos(as) durante a pesquisa. Tais trechos trazem a pesquisa
realizada pelos jogadores gerando uma história entrelaçada com a Campanha, fazendo sentido
e respeitando as Regras do jogo. Esses fatos demonstram que, houve aprendizagem a partir da
mediação, interação social, colaboração e contextualidade, portanto assim foi possível por estar imersa na ZDI.
Todos os jogadores apresentaram evidências satisfatórias, o que representa 100% na
efetividade do princípio no instrumento. Os elementos do background trazidos nos trechos
acima comprovam êxito na busca da resolução do problema trazido pela Ficha do Personagem.
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III)Mediação
Na construção da Ficha do Personagem, a mediação é realizada pelos elementos do
jogo (Campanha e Sistema de Regras), assim como o contexto social e experiência do jogador. Conforme trechos a seguir:


Evidência 1: Na criação do personagem Pedro, a Campanha e o Sistema de Regras foram eficazes enquanto mediadores na formação da história desse personagem, conforme trecho:
Pedro é o líder dos dobradores de água e pater-família que atuam no estado da Bahia. Desde jovem aprendeu com seu bisavô José a dobradura d´agua para sua defesa
pessoal, como em prol da sociedade brasileira.



Evidência 2: O personagem José Tavares, possui um Background que trás elementos
da Campanha e Sistema de Regras, conforme do trecho abaixo:
[...] Ao desembarcar decidiu fazer valer quem realmente era, juntou-se a um velho
encantador do lugarejo onde havia nascido e dedicou-se à arte da música e da
memória de todos aqueles que foram no passado para que ele fosse no presente.
Depois de anos bebendo das fontes de seus antepassados e acompanhando muitas
das atrocidades cometidas pela INCORP, mais uma vez um impulso inexplicável
tomou o peito do já não tão jovem encantador. Ele se juntou aos Preservadores.



Evidência 3: O trecho abaixo revela a história da personagem Nala, construída através
da mediação da Campanha e Sistema de Regras:
Nala é uma jovem brasileira, dobradora de água, contrariando a maioria dos
dobradores, aprendeu a dominar seu dom apenas com seu instinto de sobrevivência e
sua intuição herdada de sua ancestral africana Opará. Mulher forte e destemida está
habituada com lutas, pois desde muito cedo se deparou com a maldade e ambição
humana. Nala é reservada e evita ao máximo revelar sua habilidade como dobradora
de água, uma forma que ela considera para se autoproteger.



Evidência 4: O Background de Salvador Gonçalves demonstra evidências que a
elaboração desse personagem foi construído satisfatoriamente através da mediação
pelo texto de Campanha e Sistema de Regras.
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Salvador Gonçalves nasceu em 15 de agosto de 1998 na cidade de Assomada, na
ilha de Santiago, que pertence ao arquipélago de ilhas de Sotavento em Cabo-Verde.
Seu pai Diogo e sua Mãe Marta desde muito jovem, antes mesmo da aparição dos
seus poderes de sacerdote, aproximou Salvador da religião cristã, ensinando seus
dogmas e o amor a cristo. “Meu filho, nós devemos sempre acreditar que somos o
instrumento do poder divino na terra, e lutar pelo que acreditamos, pregando sempre
a paz e a harmonia entre os povos” dizia sempre o seu pai nos momentos de estudo e
devoção.


Evidência 5: Nessa evidência abaixo, podemos perceber os elementos de requisito
para compor o personagem, solicitados nos textos de Campanha e Sistema de Regras:
Ijeawele tem 1,70 de altura, descendentes de Goeense e Mandinga. Sua bisavó, de
origem guineense, era princesa Fula em Guiné-Bissau, mas foi vendida para a
América Portuguesa depois da derrota contra os Mandingas. Lá ela conheceu o
bisavô de Ijeawele, de origem mandinga, e se apaixonaram-se, tiveram um filho, seu
avô Zang, de onde veio sua mãe, a bela menina chamada, Sying. Quando Ijeawele
tinha 13 anos de idade, seus pais morreram em um assalto a ônibus, que eles
estavam, quando voltava para casa. Com isso, passou a ser criada pelo avó materno,
Zang, que lhe ensinou a importância de manter viva a cultura e a língua de um povo.



Evidência 6: Nesse trecho, a efetividade da Mediação se faz perceber pela relação
entre a Classe (Sistema de Regras) e a História do jogo (Campanha):
Ainda pequeno, o personagem (Ziza) foi abandonado em um mosteiro. Cresceu aos
cuidados dos monges que o ensinou suas habilidades como a de usar o leque para
voar.



Evidência 7: Ao elaborar a ficha do personagem Bel, o jogador precisou considerar as
informações dos elementos do jogo, construindo de forma satisfatória, o Background
do personagem, conforme transcrição abaixo:
Bel, guerreiro brasileiro, dobrador de água, com habilidades que usa para manter a
justiça e proteção do seu povo e cultura. Seu poder e inspiração se originam da
harmonia com a natureza, através das águas, e também do contato com a sabedoria
do seu ancestral angolano, Menha Dikinu. Com sua personalidade e força única está
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sempre pronto para representar o seu povo, mantendo sempre a identidade cultural
deste, viva.

Os trechos acima demonstram a mediação existente entre os elementos do jogo, a ficha
do personagem e o jogador. Portanto ao preencher a ficha, os jogadores somente o fizeram
porque essa mediação resultou na construção do conhecimento, refletido no background.
Construir uma história a partir de uma trama já definida (a Campanha) e com regras préestabelecidas (Sistema de Regras) requer uma habilidade de compreensão e busca de
informações que todos os jogadores da aplicação apresentaram (100%). Portanto, acima da
porcentagem estipulada no critério (> 75%). Logo, concluímos que, ao preencher a Ficha do
Personagem ocorre mediação do conhecimento realizada pela Campanha, Sistema de Regras e
os contextos sócio-históricos dos jogadores.
IV)Interação
O jogador constrói o personagem sem interação com os demais jogadores, podendo
consultar o Mestre, se necessário. Para tanto esse processo criativo, pode revelar interação entre os contextos dos jogadores, os elementos do jogo e a história do personagem, conforme
trechos abaixo:


Evidência 1: Na história de Ijeawele, ocorre um episódio de violência urbana que interferiu no background do personagem:
Quando Ijeawele tinha 13 anos de idade, seus pais morreram em um assalto a ônibus, que eles estavam, quando voltava para casa. Com isso, passou a ser criada pela
avó materna, Zang, que lhe ensinou a importância de manter viva a cultura e a lín gua de um povo.



Evidência 2: O Background do personagem Pedro, revela os problemas hídricos e climáticos do sertão baiano. Fato que interfere no cotidiano dos agricultores familiares da
região, imbricado à história do personagem, conforme trecho:
Na Bahia devido às questões climáticas e sucessivas secas, temos a atuação dos
guardiões que realizam a dobradura da água, manipulando-a, de forma a sanar os
problemas causados pela falta de água, levando-a para locais onde ela não chega.
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Evidência 3: O ancestral do personagem de Salvador Gonçalves (Nhô Roque), era um
militante que defendia a preservação do Patrimônio Histórico contra interesses de
multinacionais em Cabo Verde.
Também sacerdote muito conhecido, acredita-se que sua morte foi ocasionada por
interesse de uma empresa de exploração em uma região que Antonio Aurélio
defendia como sendo parte importante da história de cabo-verde, e que seus estudos
poderiam atrapalhar o funcionamento de tal empresa em solo caboverdiano. Antonio
Aurélio morreu aos 82 anos atropelado por uma viatura da polícia da capital de cabo
verde.



Evidência 4: As características da personagem Nala revela a situação das mulheres
frente à violência de gênero, conforme trecho abaixo:
Mulher forte e destemida está habituada com lutas, pois desde muito cedo se
deparou com a maldade e ambição humana. Nala é reservada e evita ao máximo
revelar sua habilidade como dobradora de água, uma forma que ela considera para se
autoproteger.



Evidência 5: A busca pela manutenção da justiça e a necessidade de proteção a cultura
de um povo, evidencia uma busca pela defesa e manutenção dos direitos dos cidadãos
e a garantia do respeito à diversidade:
Bel, guerreiro brasileiro, dobrador de água, com habilidades que usa para manter a
justiça e proteção do seu povo e cultura. Seu poder e inspiração se originam da
harmonia com a natureza, através das águas, e também do contato com a sabedoria
do seu ancestral angolano, Menha Dikinu. Com sua personalidade e força única está
sempre pronto para representar o seu povo, mantendo sempre a identidade cultural
deste, viva.

Violência urbana (evidência 1), problemas hídricos e climáticos (evidência 2),
interesses corporativos em detrimento à preservação patrimonial histórico (evidência 3), a
situação da mulher no século XXI (evidência 4) e a luta pela justiça e preservação de uma
cultura (evidência 5) fazem parte do cotidiano do Brasil e do mundo. Com isso, a ficha de
cinco (05) dos setes (07) jogadores revelaram a ocorrência de interação com os seus contextos
para compor o personagem do RPG, acima (85%) da expectativa estipulada nos critério
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(<80%). Portanto, concluímos que, segundo nosso critério, o jogo mostrou-se eficaz na busca
de Interação através da Ficha do Personagem.
V)Autenticidade
Ao construir os backgrounds dos personagens, os jogadores realizaram a partir dos
elementos do jogo (Campanha e Sistema de Regras), porém o fazem dando um sentido
autêntico, novo com suas histórias bem elaboradas ou até mais sucintas. Essas histórias
estabelecem um entendimento sobre o jogo e o saber construído a partir do preenchimento da
Ficha. Todos os backgrounds estão no apêndice K dessa dissertação. Portanto, a autenticidade
ocorre justamente pela criação de histórias genuínas, com suas singularidades e
especificidades, porém entrelaçadas com os elementos do jogo, ou seja, que fazem sentido a
narrativa do RPG Guardiões da Palavra.
Nos critérios, estabelecemos a necessidade que todos os jogadores (100%)
alcançassem o objetivo de construir a Ficha de Personagem com histórias autênticas. Portanto,
conforme demonstrado nos backgrounds, todos os jogadores realizaram o preenchimento da
ficha de forma satisfatória, segundo nosso critério, o jogo se mostra eficaz na busca de
Autenticidade na construção da Ficha do Personagem.
VI)Concretude
Na análise da ocorrência desse princípio, utilizaremos os mesmos trechos do
Background elencados no item III desse capítulo. Portanto, identificamos a ocorrência em
100% das fichas de um aprendizado a partir da relação dos jogadores com o objeto delimitado
e perceptível (a Ficha do Personagem, Campanha e Sistema de Regras). Acima do valor
estipulado por nós, nos critérios (>80%), portanto concluímos que ao construir a ficha do
personagem, os jogadores constroem conhecimento através da ocorrência da Concretude.
VII)Metacognição
No primeiro momento da aplicação do jogo RPG Guardiões da Palavra, os jogadores
precisam construir o personagem a partir de elementos de informação sobre o jogo. Nesse
ponto, os estudantes se confrontam com um desafio de criar um personagem que precisa ter
origem, história e características ancoradas em um Sistema de Regras pré-estabelecido e uma
Campanha definida. Para tanto, é preciso desenvolver uma arquitetura mental, baseada em
pesquisas e estudos sobre a CPLP e as regiões Lusófonas para então pensar em compor o

184

background do personagem. Vejamos nos trechos abaixo, evidências dessa organização
mental:


Evidência 1: (trecho do Background do personagem Pedro)
Esse desequilíbrio na família dos guardiões vem se acentuando desde os finais do
ano de 2017 e chega em 2018 em total efervescência. Logo Pedro tem uma grande
missão, continuar realizando as atividades no estado que depende muito da
dobradura de água para sobrevivência das diversas famílias que sofrem com as
sucessivas crises hídricas, e acima de tudo, acabar com os ensaios de uma possível
guerra no seio familiar, restaurando o equilíbrio, utilizando-se da dobradura de água
e de um dos elementos mais forte, marcante, e que os une, a “língua portuguesa”.



Evidência 2: (trecho do Background do personagem José Tavares)
Nascido numa família simples de desgarrados perdidos no interior da Bahia, José
teve a oportunidade de conhecer muito cedo canções tradicionais, quase perdidas,
que remontam séculos de culturas já não lembradas ou vividas nos caóticos centros
urbanos do que ainda chamam de Brasil. Herdeiro das culturas “fundamentais” do
país, tendo ascendentes brancos, negros e indígenas, José teve uma louca
experiência na juventude, quando descobriu ser descendente de uma família árabe de
Goa por parte de mãe e resolveu viajar para conhecer aquelas terras.



Evidência 3: (Background da personagem Nala)
Nala é uma jovem brasileira, dobradora de água, contrariando a maioria dos
dobradores, aprendeu a dominar seu dom apenas com seu instinto de sobrevivência e
sua intuição herdada de sua ancestral africana Opará. Mulher forte e destemida está
habituada com lutas, pois desde muito cedo se deparou com a maldade e ambição
humana. Nala é reservada e evita ao máximo revelar sua habilidade como dobradora
de água, uma forma que ela considera para se autoproteger.



Evidência 4: (trecho do Background do personagem de Salvador Gonçalves)
Salvador Gonçalves nasceu em 15 de agosto de 1998 na cidade de Assomada, na
ilha de Santiago, que pertence ao arquipélago de ilhas de Sotavento em Cabo-Verde.
Seu pai Diogo e sua Mãe Marta desde muito jovem, antes mesmo da aparição dos
seus poderes de sacerdote, aproximou Salvador da religião cristã, ensinando seus
dogmas e o amor a cristo. [...] Salvador ouviu sempre dos seus familiares a história
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de um ancestral distante chamado Antonio Aurélio. Nhô Roque, como costumava
apelidá-lo. Ele teria nascido no início do século XX na capital de cabo verde e se
destacou pelos estudos da história do seu povo dando ênfase na defesa dos direitos e
do papel da mulher em cabo verde.


Evidência 5: (trecho do Background do personagem Ijeawele)
Ijeawele tem 1,70 de altura, descendentes de Goeense e Mandinga. Sua bisavó, de
origem guineense, era princesa Fula em Guiné-Bissau, mas foi vendida para a
América Portuguesa depois da derrota contra os Mandingas. Lá ela conheceu o
bisavô de Ijeawele, de origem mandinga, e se apaixonaram-se, tiveram um filho, seu
avô Zang, de onde veio sua mãe, a bela menina chamada, Sying.



Evidência 6: (Background do personagem Ziza)
Ainda pequeno, o personagem (Ziza) foi abandonado em um mosteiro. Cresceu aos
cuidados dos monges que o ensinou suas habilidades como a de usar o leque para
voar.



Evidência 7: (trecho do Background do personagem Bel)
Bel, guerreiro brasileiro, dobrador de água, com habilidades que usa para manter a
justiça e proteção do seu povo e cultura. Seu poder e inspiração se originam da
harmonia com a natureza, através das águas, e também do contato com a sabedoria
do seu ancestral angolano, Menha Dikinu. Com sua personalidade e força única está
sempre pronto para representar o seu povo, mantendo sempre a identidade cultural
deste, viva.

Tais trechos evidenciam uma estruturação mental, a fim de responder ao desafio
apresentado para compor o personagem. Foi preciso buscar informações sobre a temática do
jogo e considerar os requisitos do Sistema de Regras e da Campanha para criar/preencher a
Ficha do Personagem. Diante disso, pela ocorrência em 100% dos jogadores (conforme
estabelecido pelo critério) afirmamos que o jogo propiciou o desenvolvimento da
Metacognição que antecede a construção do conhecimento.
VIII)Colaboração
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Conforme pontuado nos critérios, a construção do Personagem é o primeiro momento
de imersão do jogador na trama do jogo, porém é um momento onde não há contato entre
jogadores. No referido instrumento, não identificamos em nenhuma das Fichas do
Personagem, elementos que evidenciem processos colaborativos resultante da interação
social. Estimava-se que 20% dos jogadores poderiam apresentar ocorrência desse princípio,
mas em nenhuma ficha evidenciamos tal ocorrência. Portanto, será preciso considerar
adaptações/mudanças na Ficha do Personagem que potencialize a ocorrência da Colaboração
nessa fase da aplicação.
IX)Interatividade
Considerando a interatividade como o resultado da interação, podemos evidenciar
que os personagens, assim como os Backgrounds configuram-se como registro da interação
entre os contextos sócio-históricos dos estudantes e os elementos do jogo (Campanha e
Sistema de Regras). Logo, todos os Backgrounds construídos (100%) são evidências da
interatividade existente no processo de composição da Ficha do Personagem. Portanto, de
acordo com nossos critérios (>20%), o jogo possibilitou a construção do conhecimento a
partir da interatividade em 100% dos jogadores.
X)Contextualidade
Para evidenciar a ocorrência desse princípio, usaremos os cinco (05) trechos já
descritos no item IV desse capítulo, e para completar as evidências, os trechos a seguir:


Evidência 6: Na construção do personagem José Tavares, o jogador trás as referências
culturais formadoras do povo brasileiro, assim como o cotidiano “caótico dos centros
urbanos”, conforme trecho:
Nascido numa família simples de desgarrados perdidos no interior da Bahia, José
teve a oportunidade de conhecer muito cedo canções tradicionais, quase perdidas,
que remontam séculos de culturas já não lembradas ou vividas nos caóticos centros
urbanos do que ainda chamam de Brasil. Herdeiro das culturas “fundamentais” do
país, tendo ascendentes brancos, negros e indígenas, José teve uma louca
experiência na juventude, quando descobriu ser descendente de uma família árabe de
Goa por parte de mãe e resolveu viajar para conhecer aquelas terras.
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Evidência 7: O personagem Ziza foi construído a partir da realidade de muitas crianças
que são abandonadas pelos genitores e ficam sobre os cuidados de religiosos.
Conforme trecho do Background:
Ainda pequeno, o personagem (Ziza) foi abandonado em um mosteiro. Cresceu aos
cuidados dos monges que o ensinou suas habilidades como a de usar o leque para
voar.

Conforme descrito nos critérios, identificamos a ocorrência do princípio da
Contextualidade entre 100% dos jogadores. Para tanto, de acordo com os nossos critérios que
estabelecia a ocorrência desse princípio em 100% dos jogadores, o jogo mostra-se eficaz no
auxílio na construção do conhecimento, uma vez que os jogadores constroem seus
personagens de acordo com seus contextos socioculturais, mostrando desejáveis graus de
engajamento e imersão no jogo.
XI)Inserção do Conhecimento
Ao apresentarmos a Campanha, os jogadores são desafiados a construir o personagem
de acordo com a diversidade cultural entre os países (e regiões) do mundo de Língua
Portuguesa. Para tanto, é preciso buscar informações sobre essas culturais e tudo relacionados
às regiões. Nos trechos abaixo, podemos identificar o conteúdo imerso no Background de
cada personagem.


Evidência 1: O personagem José Tavares (brasileiro) é fruto da pesquisa do jogador
sobre as relações socioeconômicas e culturais entre os países (e regiões) lusófonas no
continente asiático. Segue trecho que demonstra a inserção desse conteúdo na História
do Personagem:
Herdeiro das culturas “fundamentais” do país, tendo ascendentes brancos, negros e
indígenas, José teve uma louca experiência na juventude, quando descobriu ser
descendente de uma família árabe de Goa por parte de mãe e resolveu viajar para
conhecer aquelas terras. A ida foi de avião, gastando todo dinheiro que havia
conseguido desde que começara a trabalhar, mas o retorno foi epopeico, entre
embarcações, trabalhos forçados e algumas fugas. Conheceu a Índia e passou por
vários lugares na Ásia e na África até conseguir voltar para o Brasil escondido num
container. Trouxe consigo, além de si mesmo e do farrapo que vestia, um oud velho
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que comprou de um desgastado comerciante árabe que ao acaso encontrou em Goa.
Talvez fosse um sinal de seus ancestrais.


Evidência 2: O jogador, ao construir o Background do personagem Pedro,inseriu
conteúdo sobre a agricultura baiana e estatísticas econômicas do estado, conforme
trecho abaixo:
A Bahia é um dos estados brasileiros que em 2017 teve um crescimento econômico
formidável, devido a um setor extremamente importante e estratégico que é
agricultura, responsável por cerca de 4 % do PIB nacional. Isso é literalmente fruto
de muito trabalho dos agricultores familiares que corresponde a 91% na produção de
mandioca, arroz, soja, laranja, algodão e café.



Evidência 3: Apesar de sutil, a jogadora ao construir o background da personagem
Nala, trouxe informações sobre as religiões da matrizes africanas ao associar a classe
escolhida para a personagem (dobradora de água) ao arquétipo da divindade Oxum
Opará, conforme trecho:
Nala é uma jovem brasileira, dobradora de água, contrariando a maioria dos
dobradores, aprendeu a dominar seu dom apenas com seu instinto de sobrevivência e
sua intuição herdada de sua ancestral africana Opará.



Evidência 4: A construção da história do personagem Ijeawele, as informações
trazidas pela jogadora revela as relações históricas existentes na África pré-colonial:
Ijeawele tem 1,70 de altura, descendentes de Goeense e Mandinga. Sua bisavó, de
origem guineense, era princesa Fula em Guiné-Bissau, mas foi vendida para a
América Portuguesa depois da derrota contra os Mandingas.



Evidência 5: No background do personagem Bel, uma associação feita pelo jogador,
entre os povos tradicionais angolano e a harmonia com a natureza remonta-se aos
bantus (apesar de não ser citada diretamente no background). Trazendo aspectos da
região de origem escolhida para o ancestral (Angola), conforme trecho:
Seu poder e inspiração se originam da harmonia com a natureza, através das águas, e
também do contato com a sabedoria do seu ancestral angolano, Menha Dikinu.
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Evidência 6: Demonstrando informações geográficas sobre Cabo Verde, o jogador
desenvolveu a história do personagem Salvador Gonçalves baseado na forte maioria
cristã do país, sendo associada a Classe escolhida para o personagem (Sacerdote
Cristão), de acordo com o fragmento destacado abaixo:
Salvador Gonçalves nasceu em 15 de agosto de 1998 na cidade de Assomada, na
ilha de Santiago, que pertence ao arquipélago de ilhas de Sotavento em Cabo-Verde.
Seu pai Diogo e sua Mãe Marta desde muito jovem, antes mesmo da aparição dos
seus poderes de sacerdote, aproximou Salvador da religião cristã, ensinando seus
dogmas e o amor a cristo.

Todas as informações trazidas nas Fichas demonstram o engajamento dos jogadores
em relação à inserção do conhecimento, em forma de pesquisa e informações que
compuseram os Backgrounds. Elementos como estatísticas geoeconômicas sobre o estado da
Bahia, a escolha do nome do ancestral em Iorubá, conhecimento sobre divindades de religiões
de matrizes africanas e a própria formação do mundo lusófono existentes nas fichas,
configuram-se como conhecimentos que são relacionados com os personagens e são inseridos
nos seus backgrounds. Apesar da ficha do personagem Ziza ser sucinta e não possibilitar uma
análise mais aprofundada, entendemos que somente em construir a ficha e o background, o
jogador o fez a partir de reflexão da contextualidade (nesse caso, o abandono comum de
criança em mosteiros para justificar a escolha da Classe). Logo sete (07) em sete (07)
jogadores, 100%, trouxeram nas fichas, assuntos ligados a história dos países escolhidos para
compor os personagens, caracterizando assim a inserção desses conhecimentos. Portanto, de
acordo com os nossos critérios, o jogo torna-se eficaz no auxilio da construção do
conhecimento através da inserção de informações relativas à temática.
XII) Interdisciplinaridade
Os jogadores precisam considerar as informações recebidas na Campanha e no
Sistema de Regras, para criar e assim associar tais elementos à história pensada para o seu
personagem. Com características únicas, tais histórias demonstram o não compartilhamento
do saber, uma vez que identificamos indícios de interdisciplinaridade nos backgrounds,
conforme evidências:
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Evidência 1:O jogador ao construir o personagem Pedro, trouxe diversas informações
sobre a agricultura baiana assim como características climáticas da região. Mesclada à
escolha da classe (Dobrador de água), o background de Pedro considera a
interdisciplinaridade inerente a construção de um saber.
A Bahia é um dos estados brasileiros que em 2017 teve um crescimento econômico
formidável, devido a um setor extremamente importante e estratégico que é
agricultura, responsável por cerca de 4 % do PIB nacional. Isso é literalmente fruto
de muito trabalho dos agricultores familiares que corresponde a 91% na produção de
mandioca, arroz, soja, laranja, algodão e café. No entanto, esse formidável papel
desempenhado pelas famílias de agricultores, é devido a uma legendaria família de
guardiões dos elementos e língua lusa que atuam em diferentes estados do Brasil, a
gerações, lutando contra todos os males que afetam a sociedade brasileira, utilizando
a língua, cultura e dobra dos elementos naturais.



Evidência 2: O Background de Salvador Gonçalves traz muitas informações de
diferentes áreas do conhecimento, como por exemplo geografia, sociologia, história,
dentre outros. As evidências podem ser averiguadas no trecho abaixo:
Salvador Gonçalves nasceu em 15 de agosto de 1998 na cidade de Assomada, na
ilha de Santiago, que pertence ao arquipélago de ilhas de Sotavento em Cabo-Verde.
Seu pai Diogo e sua Mãe Marta desde muito jovem, antes mesmo da aparição dos
seus poderes de sacerdote, aproximou Salvador da religião cristã, ensinando seus
dogmas e o amor a cristo. “Meu filho, nós devemos sempre acreditar que somos o
instrumento do poder divino na terra, e lutar pelo que acreditamos, pregando sempre
a paz e a harmonia entre os povos” dizia sempre o seu pai nos momentos de estudo e
devoção. Salvador ouviu sempre dos seus familiares a história de um ancestral
distante chamado Antonio Aurelio. Nhô Roque, como costumava apelidá-lo. Ele
teria nascido no início do século XX na capital de cabo verde e se destacou pelos
estudos da história do seu povo dando ênfase na defesa dos direitos e do papel da
mulher em cabo verde. Também sacerdote muito conhecido, acredita-se que sua
morte foi ocasionada por interesse de uma empresa de exploração em uma região
que Antonio Aurelio defendia como sendo parte importante da história de caboverde, e que seus estudos poderiam atrapalhar o funcionamento de tal empresa em
solo caboverdiano. Antonio Aurelio morreu aos 82 anos atropelado por uma viatura
da polícia da capital de cabo verde.
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Evidência 3: A jogadora, ao construir a personagem Ijeawele, relacionou
conhecimentos de história, geografia, sociologia para construir o background. Segue
parte do trecho do background onde podemos evidenciar tal fato:
Ijeawele tem 1,70 de altura, descendentes de Goeense e Mandinga. Sua bisavó, de
origem guineense, era princesa Fula em Guiné-Bissau, mas foi vendida para a
América Portuguesa depois da derrota contra os Mandingas. Lá ela conheceu o
bisavô de Ijeawele, de origem mandinga, e se apaixonaram-se, tiveram um filho, seu
avô Zang, de onde veio sua mãe, a bela menina chamada, Sying. Quando
Ijeaweletinha 13 anos de idade, seus pais morreram em um assalto a ônibus, que eles
estavam, quando voltava para casa. Com isso, passou a ser criada pelo avô materno,
Zang, que lhe ensinou a importância de manter viva a cultura e a língua de um povo.

 Evidência 4:O nome do ancestral do personagem Bel (Menha Dikinu) de origem
Angolana, denuncia a pesquisa realizada sobre o idioma Bantu e as danças tradicionais
do país. Menha significa água do poço, de onde se tira a água para banhos de limpeza
e purificação dos iniciados; Dikinu significa dança, logo temos um nome formado
através da dança da água, sendo a classe escolhida a de Dobrador de água. Outro
aspecto da interdisciplinaridade é o senso de justiça frente às injustiças ocorridas na
sociedade contemporânea, conforme trecho do background:
Bel, guerreiro brasileiro, dobrador de água, com habilidades que usa para manter a
justiça e proteção do seu povo e cultura. Seu poder e inspiração se originam da
harmonia com a natureza, através das águas, e também do contato com a sabedoria
do seu ancestral angolano, Menha Dikinu. Com sua personalidade e força única está
sempre pronto para representar o seu povo, mantendo sempre a identidade cultural
deste, viva.

 Evidência 5: A história do ancestral do personagem José Tavares, é possível ver
conhecimento de geografia e história além de informações sobre religiosidade em
Goa:
Herdeiro das culturas “fundamentais” do país, tendo ascendentes brancos, negros e
indígenas, José teve uma louca experiência na juventude, quando descobriu ser
descendente de uma família árabe de Goa por parte de mãe e resolveu viajar para
conhecer aquelas terras.
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Já na construção do background do ancestral:
Nascido no século XV, filho de um comerciante árabe oriundo de Ormuz, foi um
músico conhecido em Goa nos tempos do Sultanato de Bamani. Até que a morte do
pai e do irmão mais velho o forçou a tomar os negócios da família. Morreu jovem,
desgostoso com o destino que lhe havia sido imposto, mas deixou quatro filhos.
Uma de suas filhas foi casada com um rico mercador indiano que havia se
convertido ao islamismo nos tempos dos sultões e acabou por se tornar cristão
quando os portugueses dominaram a região. Apesar do impasse religioso, ela já
havia tido três filhos e o marido os criou cristãos. O mais jovem foi parar em Lisboa,
de onde sua prole veio, de algum modo, acabar no Brasil. Nesta linhagem ficaram
memórias cada vez mais escassas e fantasiosas sobre um remoto e famoso músico da
Índia, que a todos encantava ao tocar seu oud.


Evidência 6: No background do personagem Nala, podemos evidenciar aspectos sobre
a condição da mulher contemporânea e conhecimento sobre divindades das religiões
de matrizes africanas, conforme background abaixo:
Nala é uma jovem brasileira, dobradora de água, contrariando a maioria dos
dobradores, aprendeu a dominar seu dom apenas com seu instinto de sobrevivência e
sua intuição herdada de sua ancestral africana Opará. Mulher forte e destemida está
habituada com lutas, pois desde muito cedo se deparou com a maldade e ambição
humana. Nala é reservada e evita ao máximo revelar sua habilidade como dobradora
de água, uma forma que ela considera para se autoproteger.

Tais evidências revelam a inter-relações de saberes dos jogadores, na construção dos
personagens. Entendendo o indivíduo como integrado e não compartimentado, esperávamos
os reflexos desses diversos saberes nas histórias dos personagens. Apesar do background do
personagem Ziza não apresentar informações suficientes para tal análise, seis (06) de sete (07)
jogadores demonstraram Fichas de Personagens interdisciplinares, mais de 85%. Portanto, de
acordo com nossos critérios, esperávamos 70% entre os jogadores e alcançamos 85%, estando
comprovada a eficácia da Ficha do Personagem em possibilitar a ocorrência de saberes
interdisciplinares na construção do conhecimento.
XIII)Lusofonia
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Aspecto importante da temática do jogo, a Lusofonia aparece naturalmente nos
Background dos personagens65, uma vez que os personagens surgem de um contexto de países
e regiões lusófonas. Consideramos que somente pela construção do background, os jogadores
o fizeram considerando a lusofonia existente nessas regiões. Entretanto, um dos jogadores
(criador do personagem Ziza), talvez pela falta de experiência em RPG, construiu um
background bem sucinto dificultando a ocorrência desse princípio, porém com mais ou menos
informações, a lusofonia está presente em toda composição dos personagens. Portanto
estabelecemos nos critérios a ocorrência de 70% entre os jogadores e encontramos 100% dos
jogadores, o que resulta, de acordo com nossos critérios, que a Ficha do Personagem
oportuniza a aprendizagem sobre Lusofonia.
XIV)Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)
Assim como a Lusofonia, aspectos da CPLP aparecem naturalmente nos Backgrounds
dos personagens. Ao receberem o texto de Campanha e o Sistema de Regras, os jogadores não
recebem informações sobre a CPLP e precisam buscar conteúdos referentes aos países e
regiões que a compõe para, depois disso, construir a história do personagem a partir de uma
escolha.Como consideramos o preenchimento da Ficha como efetiva evidência desse
princípio, logo, 100% dos jogadores alcançou o objetivo da Ficha, portanto, segundo nossos
critérios há aprendizado sobre a CPLP durante a composição da Ficha do Personagem.
XV) Pluriculturalidade
A pluriculturalidade é inerente ao mundo lusófono. Toda a diversidade desses países e
regiões é refletida nas histórias dos personagens como, por exemplo, a ligação religiosa entre
Nala e Oxum Opará, a ancestralidade do José Tavares demonstrada na escolha do Oud como
equipamento/item do personagem, além da responsabilidade de Pedro em levar água para
regiões de seca na zona rural baiana e assim possibilitar a produção da agricultura familiar
através dos seus poderes de dobrador de água. Logo consideramos que, mesmo com poucas
informações (como o Background da personagem Ziza), há evidências de pluriculturalidade
em todos os backgrounds construídos, pois os jogadores conceberam as suas escolhas (Classe,
Ancestral, Equipamento/Item e o Background) pautadas nesse universo de pluralidade. Todas
65
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essas evidências demonstram a pluriculturalidade existente nos países de Língua Portuguesa.
Consideramos como critério a ocorrência de 80% (ou mais) entre os jogadores e evidenciamos
a ocorrência em 100%, portanto, de acordo com nosso critério, a Ficha do Personagem é
eficaz na aprendizagem acerca da Pluriculturalidade dos países lusófonos.

6.1.3.3 Chat Paralelo/Whatsapp66
Esse instrumento configura-se enquanto espaço de gestão de jogo, portanto estabelecemos critérios considerando tal característica. Abaixo traremos evidências de ocorrências dos
princípios durante conversas dos jogadores no grupo do aplicativo WhatsApp (p.11):


Evidência 1
Rodrigo: Joguei. Porém, Bia, baseada em qual valor houve a percepção?
Rodrigo: Como ficou definido? D20, se tirar mais que 15 houve percepção? Ou se
tirar menos que 10 não houve perceber...como ficou definido?
Rodrigo: tem os bônus de cada personagem também né?
Naiades: Não...essa definição depende do que o mestre considera
Rodrigo: Entendi
Naiades: Ele pode considerar o valor dos atributos
Naiades: Por exemplo, se o personagem tem percepção 11 de atributo
Naiades: Se o personagem tirou 10, e o atributo dele é 11...ele não percebeu
Naiades: Ou o mestre pode considerar um valor padrão pra todos os jogadores
Naiades: Depende do que for interessante pra fluidez do jogo

Em uma das rodadas do jogo, era preciso teste de atributo para os jogadores, entretanto
o jogador era inexperiente e questionou como funcionava esse teste. Logo em seguida uma jogadora mais experiente, explicou como demonstrando engajamento e colaboração além auxiliar na mediação do conhecimento sobre as regras do RPG para o colega. Esse fato revela o
caráter colaborativo dos jogadores de RPG, muitas vezes essa colaboração extrapola a mesa
do jogo, sendo possível observá-lo em outros espaços. Outro aspecto importante são as tomadas de decisão. No jogo RPG, os jogadores podem tomar atitudes que divergem de um coletivo ou combinarem um senso comum para agir de acordo com cada situação, porém a simples
ocorrência de uma organização (com a obediência ou não) já se configura como imersão e en-
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A conversa realizada pelos jogadores no Chat Pararelo, encontra no apêndice M e a conversa dos componen tes do grupo do WhatsApp RPGGuardiões da Palavra, na íntegra encontra-se no apêndice N.
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gajamento no jogo, bem como demonstra uma Metacognição frente ao desafio estabelecido
pela trama do jogo. A seguir traremos uma evidência de metacognição:


Evidência 2
Em um momento de tensão do jogo, os jogadores precisam decidir se irão expor o

acontecimento a todos os organizadores do ou preferirão omitir a situação. Vejamos, no trecho a seguir (p.13):
Denilson: Pessoas, que faremos?
Denilson: Acho que seria sensato informar que ele não dormiu no quarto. Não
sabemos o paradeiro dele e os organizadores podem saber de alguma coisa ou ajudar
de alguma forma. Porém, mediante a desconfiança de Nala, ocultamos os detalhes
da história, não falamos do cara que nos seguia e tals. Que acham?
Augusto: Como se trata de uma questão extremamente complicada, o sumiço de
uma pessoa, Pedro resolveu expor a situação. Geralmente temas como esse as
pessoas divergem.
Thais Duboc: Gostei da sugestão de Denilson
Denilson: Então, a jogada de Pedro fica mantida. Nesse caso, vou jogar tentando
amenizar o peso do verbo "sumir", relativizando a situação pra que a gente não
exponha os detalhes.
Augusto: No jogo, Pedro sou eu.
Augusto: Tentei explicar porque resolvir expor.
Denilson: Entendo.

O fato de o jogador Augusto decidir expor o “sumiço” do personagem em detrimento
de uma organização coletiva de pormenorizar o ocorrido,denota um grau de envolvimento na
trama que favorece a aprendizagem e revela uma preocupação verídica com a segurança e o
medo de se omitir frente a uma situação de possível violência (fruto da contextualidade). Ou
seja, mesmo sabendo que está em um jogo e que não há perigo real, o jogador age conforme
as suas convicções. Essa simulação da “vida real” enriquece o jogo e revela ser um facilitador
no processo de ensino-aprendizagem utilizando o RPG enquanto ferramenta de mediação.
Logo após o ocorrido, os jogadores relatam um problema com a identificação de cada
jogador/personagem na mesa e juntos, constroem uma solução possível e que assim foi
mantida no restante da aplicação (p.13):


Evidência 3
Denilson: Eu sou o José. Aliás, tô meio perdido sobre quem é quem. No chat de
jogadas aparece o nome real e não há onde eu possa saber quem é cada personagem.
Acho que já foi comentado aqui, mas, eu sou meio esquecido.
thais duboc: Thaís - ziza
thais duboc: TB tenho essa dificuldade
Augusto: Jogador Carlos Augusto – Personagem Pedro
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Denilson: Pois, joguei. Espero chegarmos a um consenso.
Augusto: Eu também
Denilson: Hehe! Inda bem que não sou o único.
Augusto: ����<emojins>
thais duboc: O que poderíamos fazer para resolver isso ? Dos nomes ...
Augusto: Deveria ter o nome do jogador e da personagem
Augusto: Ficaria mas fácil
thais duboc: Acho que se no sistema colocássemos... Na opção do nome ...
thais duboc: Entende o que quero dizer ?
Denilson: Seria bom.
Naiades: Sugiro que coloquemos o nome do personagem juntamente com nosso
nome real, conforme imagem abaixo. Isso facilitará saber quem é quem mesa.
thais duboc: Isso
Denilson: Hum, entendo. Vou fazer.
Naiades: <Arquivo de mídia oculto>
Naiades: <Arquivo de mídia oculto>
Naiades: Não é o ideal, principalmente pra mim que jogo outros jogos
Naiades: Mas pra quem está em apenas 1 mesa já ajuda
Naiades: O ideal é que o nome do personagem apareça na mesa propriamente, ao
refetuarmos nossas jogadas, mais uma pra pauta do programador�
Denilson: Mudei meu nome nesse padrão, nome do jogador em caixa alta e nome
real na grafia tradicional em parênteses.
Denilson: Eu ia comentar isso. �
Naiades: Pronto o importante é que nossa querida mestre está se saindo muito bem,
nos deixando super ansiosos e empolgados com a história
thais duboc: Feito.

A interação entre os sujeitos gerou uma solução (mesmo que provisória) frente a um
problema existente em todas as mesas dos jogos do RPG AD. Essa solução, considerada aqui
fruto da interatividade do grupo de aplicação do RPG Guardiões da Palavra,está sendo
utilizada em outras mesas no RPG AD do grupo de pesquisa, até que seja realizada uma
alteração sistêmica definitiva. Podemos destacar que a colaboração desse grupo, extrapolou a
aplicação do RPG Guardiões da Palavra, auxiliando outras aplicações do GP Sociedade em
Rede.
Outro importante momento ocorreu quando os jogadores precisaram criar o nome do
Grupo de Trabalho (GT) para a trama do jogo. Uma simples escolha revelou um importante
momento de ocorrência dos princípios, uma vez que, os jogadores trouxeram algumas
propostas e no espaço paralelo do jogo (WhatsApp) iniciaram uma votação (p.17):


Evidência 4
Bianca Uneb Alfredo: Boa tarde!
Bianca Uneb Alfredo: Nova jogada!
Bianca Uneb Alfredo: Vamos sugerir nomes para o nosso GT?
[...]
Bianca Uneb Alfredo: São 4 opções para o nome do GT de vcs:
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Opção 1 - Minha Língua, minha nação (proposta de Adriana);
Opção 2 - Lusofonia: história e identidade (proposta de Ziza);
Opção 3- Lusofonismo (proposta de José);
Opção 4: Lusofonia, Cultura e diversidade (proposta de Salvador).
Bianca Uneb Alfredo: Joguem com seu voto!
thais duboc: Certo
Prof Alfredo Tecnologias: Gosto do 1 e do 3
Prof Alfredo Tecnologias: Mas é só mais 1 voto
Bianca Uneb Alfredo: �
��<emojins>
thais duboc: Meu voto é 1
thais duboc: Já joguei
Tamires: Voltei no 4
Bianca Uneb Alfredo: �
�
�
�
�
�
���
< e m ojins>
Augusto: Joguei.
Betson: Jogada realizada. Voto na opção 1.
Naiades: Joguei ontem, opção 1
Bianca Uneb Alfredo: �
����
�� �� �� �<emojins>
Bianca Uneb Alfredo: Gente! Nova Jogada!
Bianca Uneb Alfredo: Pelos votos computados o nome do GT será "Minha Língua,
Minha Nação".

Esse processo de escolha de nomes para o Grupo de trabalho gerou uma série de
ocorrência de princípios do nosso design cognitivo, como por exemplo: a) Interação –
quando, juntos, a partir dos conhecimentos dos jogadores elaboraram quatro (04) opções de
nomes para o grupo, todos com forte ligação com a temática do jogo; b) Interatividade –
quando, a partir da interação ocorrida, conseguiram decidir, através de uma votação, chegar
em um consenso com a frase da opção 1; c) Metacognição – quando precisaram realizar uma
organização mental para construir as frases afim de atender ao tema do jogo e fazer sentido ao
grupo; d) Lusofonia–quando a idéia de aproximação histórico-cultual entre as nações de
Língua Portuguesa e o respeito à diversidade surge com os temas “Lusofonismo”, “Lusofonia:
história e identidade”, “Minha língua, minha nação” e “Lusofonia, Cultura e diversidade”.
Em outro momento, podemos observar a ocorrência de múltiplos princípios do design
cognitivo, em um espaço que, inicialmente caracterizava-se enquanto espaço de gestão do
jogo:


Evidência 5
a
Naiades:
Evoquei minha ancestral e não fiz a manobra�
Bianca Uneb Alfredo: <emojis>
Bianca Uneb Alfredo: Ela espera....é paciente ❤
Augusto: Kkkkk. Tá bem.
rNaiades: Bora Rodrigo, quero jogar�
Rodrigo: <emojis>
Rodrigo: pronto

198
[...]
Naiades: Eu estou perto do mar
Bianca Uneb Alfredo: pois é ♀
Naiades: Por isso evoquei oxum e Yemanjá pra que permite q eu fazer a manobra
Naiades: Usei a água do mar
[...]
Naiades: Pq estamos próximos
[...]
Naiades: Deixa eu petriricar ele vai!
Naiades: Petrificar*
[...]
Naiades: Então, vou cobrir ele de água
Naiades: E depois petrifico ele
Bianca Uneb Alfredo: Qual água.
Naiades: Com água no corpo dele
Bianca Uneb Alfredo: ?
Naiades: Do mar
Bianca Uneb Alfredo: Vc está perto do mar? Pq. Longe n tem força
rNaiades: Do mar�
� �♂
Naiades: Tô perto
Naiades: Estava caminhando
Naiades: Lembra?
Bianca Uneb Alfredo: Vixe!
Bianca Uneb Alfredo: Foi mesmo

O trecho acima remonta ao momento de perigo, onde um dos personagens do Mestre
tenta sequestrar os Guardiões e, para escapar seria preciso utilizar os poderes da classe
escolhida. A personagem Nala, assim procedeu, para se defender, utilizou a invocação das
divindades (Oxum e Yemanjá) para ajudá-la a movimentar porções de água (já que a classe
escolhida fora dobradora de água) para depois petrificar o inimigo modificando o estado físico
da matéria (de água para gelo). Nessa conversa, pode-se perceber a ocorrência de: a)
Metacognição – uma vez que a jogadora precisou sistematizar a defesa baseado nos poderes
da classe e as limitações do nível do personagem (nível básico); b) Contextualidade – pois a
jogadora trouxe aspectos da sua religiosidade para compor o contra-ataque, invocando Oxum
e Yemanjá, divindades das águas, doce e salgada, respectivamente; c) Inserção do
Conhecimento – ocorrida em dois momentos, inicialmente quando a jogadora apresentou
conhecimento sobre os Orixás e suas características, e depois quando utilizou conhecimentos
de química básica e as mudanças de estado físicos da matéria para transformar água em gelo,
e assim petrificar seu inimigo; d) Interdisciplinaridade – ao inserir informações de outras
áreas do conhecimento a fim de resolver problemas existentes do jogo, demonstrando que o
saber é agregado, ou seja, não compartimentado; e) Interestruturação do Conhecimento – a
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jogadora aprendeu, a partir dos seus conhecimentos, a utilizar os poderes de forma
combinada, criando contra-ataques de alto dano no seu oponente; f) Autenticidade – quando
a jogadora, mediante informações do Sistema de Regras (Classe) construiu uma solução
baseada em um sentido pessoal (religiosidade); g) Mediação – ocorreu quando a jogadora
obteve as informações da classe (poderes e nível), bem como o seu contexto sócio-cultural, ao
optar em estabelecer uma conexão divina com os Orixás para assim, escapar do ataque do seu
oponente; e por fim, contudo significativa h) ZDI –uma vez que a jogadora, somente alcançou
êxito, pelos elementos acima descritos, estarem imersos na área de consolidação da
aprendizagem, mediante auxílio, que no caso em análise, foram os elementos do jogo RPG
(Sistema de Regras, Campanha e RPG AD), o próprio contexto sócio-histórico da jogadora e
os demais jogadores da mesa.Toda essa riqueza de ocorrência em um espaço de gestão do
jogo revela as imensas contribuições do RPG para o ensino.
No espaço do Chat Paralelo, identificamos uma única, mas significativa ocorrência de
princípios, conforme trecho:


Evidência 6
[18:03] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC):
Para um país como o nosso, com uma imensa diversidade cultural, ainda mais se
pensarmos na forma como ocorreu a formação da nossa sociedade, a partir das
influências recebidas dos diferentes ciclos migratórios. Pense que saber a história de
um lugar significa resgatar e preservar a tradição daqueles que contribuíram para
que chegássemos ao ponto em que nos encontramos. Trata-se de uma oportunidade
única para compreender, inclusive, a nossa própria identidade.

O contexto do jogo, no qual a jogadora expressou o pensamento acima destacado, se
deu em um dos passeios realizados pelos jogadores enquanto faziam o traslado entre o
aeroporto de Salvador e o Hotel onde ocorreu a convenção da CPLP. Passeando pelas ruas de
Salvador, pôde evidenciar paisagens naturais, bem como problemas enfrentados pelas grandes
metrópoles e as sociedades contemporâneas como, por exemplo, pobreza e pessoas em
situação de rua. Porém, ao trazer a fala no Chat Paralelo, a jogadora “volta a ser ela mesma” e
a reflexão trazida no trecho, não mais pertence ao jogo e sim a “vida real”, demonstrando a
eficácia do RPG em possibilitar, através de tramas fictícias, uma reflexão genuína da
sociedade e assim estimular a criticidade entre os jogadores.
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Analisando a fala da jogadora, identificamos: a) Pluriculturalidade, quando
evidencia a formação do Brasil e, também do próprio mundo lusófono a partir de diversos
ciclos migratórios; b) Interdisciplinaridade, quando expõe questão de cunho Sociológica,
Antropológica, Econômica e, sobretudo Histórica, através da identidade, para considerar a
complexidade existente na nossa sociedade. Outro ponto importante é a polifonia existente na
reflexão da jogadora, quando evidencia a importância de conhecer e preservar a história de
um lugar a fim de buscarmos sentido na nossa própria existência.
Após esses levantamentos, não foram encontradas mais nenhuma ocorrência dos
princípios nesse instrumento. A fim de facilitar a visualização das incidências, organizamos o
quadro a seguir:
Quadro 34: Ocorrências das Variáveis de Referência no Instrumento Chat Paralelo/
WhatsApp RPG Guardiões da Palavra
Ocorrência encontrada no
Ocorrência baseada
Princípios
instrumento (até a data de
nos critérios
corte).

Interestruturação do

01 episódio

01 episódio

Conhecimento
ZDI
Mediação

01 episódio
01 episódio

01 episódio
02 episódios

Interação

01 episódio

02 episódios

Autenticidade

> 01 episódio

01 episódio

Concretude

> 01 episódio

-

Metacognição

30%

03 episódios (42,8%)

Colaboração

60%

02 episódios (28,5%)

Interatividade

40%

02 episódios (28,5%)

01 episódio

02 episódios

Inserção do Conhecimento

20%

02 episódios (28,5%)

Interdisciplinaridade

20%

02 episódios (28,5%)

Lusofonia

01 episódio

01 episódio

CPLP
Pluriculturalidade

01 episódio
20%

01 episódio (14,2%)

Contextualidade

Fonte: Elaborada pela autora.

Apesar de não termos encontrado evidências da ocorrência dos princípios da
Concretude e da CPLP, consideramos satisfatória as evidências encontradas, registradas e
analisadas nesse instrumento, uma vez que demonstra a potencialidade do RPG enquanto
mediador da aprendizagem, mesmo em espaços não configurado para tal finalidade, a

201

exemplo do Chat Paralelo e do WhatsApp.

6.2 REFLEXÕES SOBRE OS RESULTADOS OBTIDOS
Os resultados acima descritos demonstram que o jogo auxiliou no desenvolvimento
dos pressupostos pedagógicos importantes:
a) Prover a historiografia de mais uma linguagem de estudo e avanço de conhecimento
histórico, já que o RPG serve como simulação da História e pode reproduzir situações de
discussão e diálogo historiográfico;
b) Promover ensino-aprendizagem de História, relativo à Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP);
c) Contribuir para o desenvolvimento de uma identidade de expressão portuguesa
pluricultural, considerando a diversidade do mundo lusófono.
Todos esses aspectos atestam a eficácia do jogo e o alcance, mesmo que não definitivo, do objetivo geral do trabalho: o jogo RPG Guardiões da Palavra auxilia no processo de ensino-aprendizagem interdisciplinar em História sobre a CPLP.
6.3 PROPOSTA DE REDESIGN DO JOGO RPG GUARDIÕES DA PALAVRA
Considerando a metodologia DBR, após a realização e análise do 1º clico de aplicação,
faz-se necessário uma reflexão sobre a prática, propondo modificações a fim de atender à comunidade no qual desenvolvemos a proposta de solução. Definida enquanto fase 4, a proposta
de redesign consiste em fazer melhorias nos elementos do jogo para implantação em um
próximo ciclo de aplicação, que aqui chamamos de 2º ciclo realizado no GAI (Grupo de Aplicação Internacional). Após verificação de resultados satisfatórios no grupo nacional (ainda em
andamento), iniciamos um novo grupo de aplicação, composto de jogadores dos países da
CPLP.
Durante a aplicação do 1º ciclo, identificamos a necessidade de pequenas alterações na
narrativa da aventura 1:
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a) Incluímos na trama um NPC para conduzir os jogadores do aeroporto até o hotel. Roberto passou a fazer parte da história auxiliando os jogadores até a criação do GT coordenado pela personagem Adriana Amaral;
b) Modificamos um passeio aleatório, onde os jogadores decidiriam aonde ir, para um
passeio conduzido por Roberto com o objetivo de apresentar a história dos principais
pontos turísticos do entorno do Hotel (bairro da Barra em Salvador).
c) Incluímos, a fim de melhorar a jogabilidade e engajamento dos estudantes, um encontro aleatório com o misterioso “Homem de Terno”, para que os jogadores pudessem
testar seus poderes e utilizar o Sistema de Regras com características das classes e teste de atributo.
No que tange o sistema RPG AD, alguns problemas foram identificados durante as jogadas, a seguir relataremos tais situações enfrentadas e indicações de soluções:
a) Identificação do Jogador/Personagem na mesa RPG Play – o sistema do RPG AD não
possui um padrão de identificação que informe nome do personagem e jogador na
mesa. Essa situação dificulta que os demais jogadores relacionem quem são os jogadores que conduzem os personagens da mesa. Essa relação é importante para possíveis
organizações de jogadas coletivas e diálogos entre jogadores específicos. A solução
desenhada pelos próprios jogadores foi inserir no nome do jogador e personagem no
perfil do usuário do RPG AD, conforme imagem abaixo:
Figura 20: Adaptação (Nome do Jogador/Personagem RPG AD)
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Fonte: RPG AD – Mesa RPG Guardiões da Palavra

Porém, essa solução mostra-se provisória, apesar de efetiva 67. Buscando uma solução
permanente para tal problema, indicamos a inclusão de um item na ficha do personagem no
sistema, onde o nome apareça automaticamente, no RPG Play a cada postagem do jogador:

Figura 21: Sugestão de Redesign do RPG AD (Identificação: Jogador/Personagem)

Fonte: RPG AD – Mesa RPG Guardiões da Palavra

67

Essa solução será utlizada pelo GAI no 2º ciclo de Aplicação do RPG Guardiões da Palavra.
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b) Jogadas síncronas – foram identificados problemas sistêmicos graves quando mais de
quatro (04) jogadores efetuavam o login e entravam na mesa do jogo. O fato inviabilizava as jogadas porque os turnos não se alteravam, ou seja, o cronometro zerava e não
conseguíamos realizar as rodadas. A estratégia realizada para resolver esse impasse,
consistiu em alternarmos os jogadores online na mesa para efetuar suas jogadas. Após
a jogada, o estudante efetuava o logoff da mesa dando a vez para o próximo jogador.
Essa situação impactou significativamente na jogabilidade, engajamento e mestragem
do jogo. Como indicação de solução, aponto a necessidade de reparar o sistema a fim
de sustentar as jogadas simultâneas dos participantes da mesa sem prejuízos das funções do RPG Play;
c) Chat paralelo – o espaço sistêmico destinado à interação entre os jogadores se mostrou
ineficaz em relação ao seu objetivo principal. Identificamos que, após realizar as jogadas assíncronas, os participantes não percebiam as interações realizadas no chat paralelo, uma vez que o espaço não possui indicação de novas mensagens. Para tanto,
como resolução provisória, foi criado um grupo no aplicativo Whatsapp para gerenciar
as ações externas à mesa de jogo, conforme figura a seguir:
Figura 22: Grupo do WhatsApp RPG Guardiões da Palavra

Fonte: Elaborada pela autora.
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Essa estratégia mostrou-se eficaz, e foi utilizada inclusive como instrumento de análise
de dados da aplicação. Porém, é preciso realizar ações para que o espaço do Chat paralelo
torne-se efetivo. Uma das possibilidades é incluir notificação (de tela piscando) a cada nova
interação no Chat paralelo.
d) Interação privada - no atual sistema, não existe a opção de diálogo privado entre Mestre e um(a) jogador(a), sendo necessário informar aos demais que não devem considerar a informação dita. A alternativa seria a criação da possibilidade de envio de mensagem privada do mestre para os jogadores, porém essa proposta de redesign não se configura enquanto prioridade.
e) Avanço Tecnológico – acreditamos que o desenvolvimento de um aplicativo do RPG
AD proporcione mais dinamismo nas jogadas, possibilitando inclusive envios de notificações quando houver mensagens no Chat Paralelo.

Em relação aos demais elementos do jogo (Campanha, Ficha do Personagem, Aventura 2 e 3) não foram efetuadas modificações. Entretanto, saliento que os textos da aventura 2 e
3 não foram testados no 1º ciclo e portanto poderão sofrer modificações, caso necessário, e
para adequar às especificidades do GAI. Sistematizamos as indicações de redesign no quadro
abaixo:

Quadro 35: Redesign dos elementos do jogo RPG Guardiões da Palavra
Elemento do Jogo

Problema Identificado

Aventura 1

Inexistência de NPC para

Solução Indicada

auxiliar os jogadores até

Criação do Personagem

o contato com Adriana

Roberto.

Prioridade

Alta

Amaral.
Modificação da trama, inFalta de interação entre
os jogadores no início da
aventura.

cluindo um passeio guiado pelo NPC Roberto
para visitação dos princi-

Alta

pais pontos turísticos do
bairro da Barra e entorno.

Falta de momentos da

Inclusão de um encontro

Alta
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trama em que os jogadores pudessem testar as habilidades dos personagens no início da aventu-

aleatório com o misterioso “Homem de Terno”.

ra.
A solução desenhada pelos próprios jogadores foi
inserir no nome do jogaFalta de identificação do

dor e personagem no per-

Jogador/Personagem

fil do usuário do RPG

na

mesa RPG Play

Média

AD, porém será necessária a adaptação da Ficha
do Personagem no Sistema.
A

estratégia

realizada

para resolver esse impasse, consistiu em alternarmos os jogadores online
Problemas

sistêmicos

na mesa para efetuar suas

graves quando mais de

jogadas. Após a jogada, o

quatro (04) jogadores efe-

estudante efetuava o lo-

tuavam o login e entra-

goff da mesa dando a vez

vam na mesa do jogo.

para o próximo jogador.

Alta

Contudo faz-se necessária a adequação do sistema a fim de sanar esse
problema.
Foi criado um grupo no
Chat

paralelo

mostrou

ineficaz em relação ao
seu objetivo principal.

aplicativo Whatsapp para
gerenciar as ações externas à mesa de jogo. Con-

Média

tudo, serão necessárias
adaptações nesse espaço.

RPG AD

Inexistência da opção de

Criação da possibilidade

diálogo

privado

entre

de envio de mensagem

Mestre

e

um(a)

privada do mestre para os

jogador(a).

jogadores.

Necessidade de Avanço

Desenvolvimento de um

Baixa

Baixa
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aplicativo do RPG AD
Tecnológico.

proporcione mais dinamismo nas jogadas.

Fonte: Elaborada pela autora.

O redesign realizado para a aplicação do 2º ciclo visou atender os problemas enfrentados, porém algumas indicações requerem maiores recursos financeiros (a exemplo da criação
do aplicativo) e tempo de programação dos desenvolvedores (os demais itens). Acreditamos
que, com captação de recursos e refinamentos posteriores do Grupo de Pesquisa Sociedade
em Rede, tais modificações serão devidamente realizadas.

6.4 APLICAÇÃO DO 2º CICLO DO GRUPO DE APLICAÇÃO INTERNACIONAL (GAI)
Conforme sinalizado no item anterior, antes de realizar a aplicação do 2º ciclo foram
identificadas necessidades de alterações nos elementos do jogo RPG Guardiões da Palavra.
Entretanto, algumas dessas mudanças são mais complexas e, portanto não puderam ser realizadas em tempo hábil para o 2º ciclo com o GAI. Consideraremos para esse ciclo, as modificações provisórias indicadas no item 6.2 dessa dissertação.
A realização da aplicação em um grupo internacional (composto por professores e estudantes dos países da CPLP) surgiu pelo reconhecimento da potencialidade de uma Comunidade Internacional de Aprendizagem em Língua Portuguesa. Para tanto, reconhecemos os desafios das variações locais existentes na Língua Portuguesa nesses países, porém julgamos ser
mais significativa a tentativa de utilização do jogo RPG para o ensino nessa comunidade, sendo redesenhada, sempre que necessário a fim de alcançar o objetivo proposto.
6.4.1 Jogando o RPG Guardiões da Palavra
A fase atual do 2º ciclo é inicial. Após a sinalização dos participantes, enviamos o texto da Campanha, o Sistema de Regras e a Ficha do Personagem Digital para leitura e construção do personagem. Os participantes do GAI são graduandos, mestres e doutores que estudam
e atuam na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira e da Universidade Aberta Portuguesa. O grupo é composto por quatro (04) homens e duas (02) mulhe-
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res, em idade que variam de 29 a 52 anos. Estamos aguardando as fichas preenchidas com as
informações dos personagens para então iniciarmos as jogadas no RPG AD. Os dados e as
análises desse grupo serão apresentados em trabalhos futuros.
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7 CONCLUSÃO

Podemos concluir que o presente estudo realizado com a intenção de construir e
aplicar um jogo de RPG Digital para o ensino interdisciplinar de História sobre a Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), objetivou um processo de colaboração e mediação
entre pesquisadores, estudantes e professores envolvidos, capaz de contribuir no processo de
ensino-aprendizagem entre membros dessa comunidade.
O nosso estudo consistiu na construção do entendimento da construção do encontro
lusófono, associado ao contexto social de estudantes da comunidade dos países de Língua
Portuguesa. Além da contextualização, apresentamos o lastro teórico que norteou a nossa
pesquisa: a Praxiologia Gramsciana, o Socioconstrutivismo, conceitos da Sociedade em Rede
e o Modo de Pensar Histórico, todos os aspectos teóricos foram fundamentais para fornecer
princípios que constituíram o Design Cognitivo do jogo, sendo esse o gabarito da modelagem
do jogo de RPG Guardiões da Palavra.
Ao longo do desenvolvimento desse estudo, optamos por utilizar a DBR como
método de pesquisa, por valorizar o contexto e o diálogo entre os sujeitos envolvidos na
pesquisa, bem como, a forma cíclica de aplicações, validações e refinamentos da ferramenta
pedagógica, elaborada a fim de atender ao problema da pesquisa. A escolha consiste no
principal acerto da pesquisa, uma vez que oportuniza a participação efetiva dos sujeitos da
aprendizagem. Além de considerar a incompletude do experimento podendo, após os ciclos de
refinamento, considerar a trajetória de amadurecimento da pesquisa como parte inerente do
processo. Essa consideração torna-se uma importante agregadora de benefícios à pesquisa em
educação.
Apesar dos diversos refinamentos efetuados nas pesquisas desenvolvidas pelo Grupo
de Pesquisa Sociedade em Rede, a aplicação dessa proposta de solução apresentou (e ainda
apresenta) verdadeiros desafios, seja na roteirização das três aventuras (considerando o design
cognitivo), seja na gestão e execução do grupo no RPG AD. Considerar que o sistema
também é objeto de pesquisa e, portanto necessita de refinamento, foi considerar limitações
não pensadas no âmbito sistêmico e desenvolver um sentimento de colaboração genuíno, que
transpôs a proposta da pesquisa de mestrado. Tal sentimento gerou a necessidade pessoal de
identificar melhorias significativas em todos os RPG em fase de aplicação do GP. Criando
soluções e indicações de soluções sempre que solicitados pelos desenvolvedores do sistema.
Outra dificuldade encontrada nesse trabalho consistiu pelo ineditismo da pesquisa em relação
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à aplicação totalmente online. Contudo, com auxilio do coletivo, conseguimos superá-la e
executar a pesquisa, aprendendo e reaprendendo durante o processo.
Todavia, avaliamos que o trabalho desenvolvido necessita de refinamentos, alguns
indicados nos itens anteriores dessa dissertação e outros a serem revelados nas próximas
aplicações (sobretudo do 2º ciclo do GAI). Porém, por se tratar de uma pesquisa de base
metodológica DBR, as necessidades de ciclos iterativos e seus respectivos refinamentos são
fundamentais para uma proposta de solução eficaz frente ao problema de pesquisa.
Os objetivos (geral e específicos) definidos no projeto de pesquisa, e elencados na
Introdução desse trabalho, possibilitaram construir perguntas de partidas que serviram de base
na construção dos capítulos dessa dissertação. Após estabelecer um entendimento sobre a
formação do mundo lusófono, discorrido no capítulo 2, buscamos desenvolver reflexões a fim
de estabelecer como se entende o processo de ensino-aprendizagem em História e adequá-lo
ao tema da pesquisa (ensino interdisciplinar em História sobre a CPLP). Esse foi o propósito
do capítulo 3. No capítulo 4, desenvolvemos uma proposta de modelagem de jogo que visava
atender às questões anteriores. Sobre a metodologia trabalhada, DBR foi discutida ao longo
do capítulo 5, bem como descrição dos grupos de aplicação (GAN e GAI), instrumentos de
análise e as especificações dos critérios de análise. Os dados obtidos foram analisados no
capítulo 6, onde trouxemos evidências da ocorrência das Variáveis de Acompanhamento
(VA) e suas respectivas reflexões. No mesmo capítulo, apresentamos proposta de redesign
dos elementos do jogo RPG Guardiões da Palavra, para aplicação do 2º ciclo.
Diante dos relatos dos estudantes e da análise dos dados, conclui-se que os resultados
obtidos foram parcialmente satisfatórios, embora ainda existam elementos que necessitem de
melhor análise em uma ou outra proposta redesign. Outro aspecto consiste na necessidade de
um tempo maior para execução prática do jogo e para debruçar-se sobre a riqueza dos
registros no RPG Play, dos diálogos nos instrumentos da Ficha do Personagem e Chat
Paralelo/WhatsApp. Contudo os resultados obtidos acrescentaram imensamente na trajetória
docente da pesquisadora e, em índices satisfatórios, nos sujeitos participantes da pesquisa.
Podemos concluir que os resultados obtidos foram de extrema importância, pois
comprovamos que o jogo é uma relevante interface lúdica que contribui para o envolvimento
dos estudantes no processo de construção do conhecimento. O jogo ainda engaja os estudantes
durante todo o processo, aumentando ainda a possibilidade de busca por outras fontes de
conhecimento para além do universo da sala de aula, considerando uma comunidade
internacional de ensino online em Língua Portuguesa.
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RPG GUARDIÕES DA PALAVRA
(Ficha do Personagem)

Nome do
Personagem:
Classe
Gênero
Idade

Nome de Jogador
Arquétipo(s)
Ancestral

Arquétipo do Ancestral
ATRIBUTOS

Valor

Proficiência

Modificador

Força
Constituição
Destreza
Percepção
Cognição
Carisma
PONTOS DE VIDA

Constituição +2
Equipamentos/ itens

Background

Modificador

Total
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TUTORIAL FICHA DO PERSONAGEM RPG AD
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4 – A próxima tela será de criação do personagem. Para tanto, vamos passar as informações da ficha do
personagem para o RPG AD. Porém, algumas adaptações serão necessárias:

4.1 – Inserir nome criado na Ficha do Personagem;
4.2 – Escolher a classe definida na Ficha do Personagem;
4.3 – Inserir na opção “Descrição” Arquétipo do Personagem, Nome do Ancestral e
Arquétipo do Ancestral, bem com arma ou adereço do Personagem.
4.4 – Clicar a opção “Salvar”.
4.5 - No item “Alterar Avatar”, vocês devem escolher uma imagem do seu personagem. Pode ser Imagem do
Google ou desenhos produzidos por vocês.
OBS: Ao clicar em Salvar, o sistema informará que sorteará os Atributos e que após o sorteio a classe não poderá
ser modificado. Confirmem a opção.
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Tutorial para cadastro sistema RPGAD
Passo 1: Acessar o site demo.rpgad.net.br

Passo 2: Se cadastrar no site
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Passo 3: Inserir informações de Nome, Email e Criar uma senha para
acessar o sistema, confirmando-a em seguida.

Passo 4: Avançar clicando no botão “Cadastrar”.
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Tutorial da Mesa do RPG AD
Menu lateral: Lista dos Personagem da Mesa.
Mostra quando o jogador está online (bolinha verde);
Mostra quando é a vez do jogador (contorno do quadrado em destaque verde);
Mostra quando o jogador está off-line (bolinha vermelha).

Ordem de Turnos:
Mostra de qual jogador é a vez. Cada jogador tem 5 min para efetuar a jogada.
Havendo mais de um jogador online, considera-se a ordem da mesa (definida no Menu
Lateral).

Biblioteca de Mídias:
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Mostra todos os uploads de mídias realizados na Mesa (imagens, mp3, vídeos,
documentos e etc.). Ao clicar nos links da biblioteca de mídias, você reinsere a mídia na mesa
do jogo.

Chat Paralelo:
Espaço de interação e organização de jogadas coletivas entre os jogadores. Serve
também para retirar dúvidas e consultar o Mestre.
OBS: o Chat fica retraído, bastando clicar para abrir a caixa de diálogo.
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Caixa de Texto
Local onde as jogadas são escritas. Todas as ações do jogo são descritas nesse espaço.

Lançador de Dados:
Jogada de dados da mesa, sempre que preciso e/ou solicitado pelo Mestre.
São dados de d4, d6, d8, d10, d12, d20, d100

Para lançar o dado, escolha o dado e clique em “Jogar”, o resultado aparecerá
automaticamente no corpo do jogo.

Caso haja erro na escolha do dado, clique em “Limpar” e recomece o processo. Após a
nova escolha, clique em “Jogar” e o resultado aparecerá no corpo do jogo.
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Após o lançamento de dados, fechar a caixa de lançadores e voltar à caixa de jogo.
Passagem de vez:
Passa a vez para o próximo jogador da mesa. Deve ser utilizado ao terminar de efetuar
a jogada, caso ainda haja tempo no cronometro.

Upload de Arquivos:
Espaço de carregamento de mídias. Ao clicar no botão aparecerá uma tela de
carregamento. Selecione o local da mídia e clique no botão “Upload”.
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Após carregamento completo do arquivo, clique em enviar. Feche a janela para
retornar a mesa de jogo. A mídia será registrada no RPG Play e na biblioteca de mídias.

Mapa de Localização:
Localiza os jogadores no Mapa durante o jogo. Carregamento e edição da localização
realizada pelo Mestre.

RPG Play:
Timeline do jogo. Registros das ações, mídias e interações realizadas no jogo.
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TUTORIAL EDIÇÃO DO PERFIL RPG AD
Para editar seu perfil, siga os passos abaixo:
Passo 1: Após logar no sistema RPGAD, clicar em “Minha Conta”

Passo 2: Após confirmação das informações pessoas (Nome, Email e
Senha), insira uma pequena descrição sobre você (ex: nacionalidade,
instituição de ensino superior que pertence)
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Passo 4: Editar a foto clicando em “Trocar Imagem”.

E escolha a origem da imagem
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Passo 5: Inclua o número de contato do celular (telemóvel). Peço
incluir o número do Whatsapp para facilitar a comunicação fora do
site.
Para participantes estrangeiros, peço incluir Código do país + Código
Regional + Número do telemóvel.
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Incluir

Cel

+

seu

nome. Exemplo: Cel
(João)

ou

Cel

(Cristina). O termo
Cel refere-se a sigla
de

Celular

(Telemovel).

Passo 6: Salvar os dados clicando em “Salvar Dados”.
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SISTEMA DE REGRAS

RPG Guardiões da Palavra
Os jogadores participantes de uma campanha de RPG devem definir baseado em um
sistema de regras já especificado, a raça e a classe do personagem a ser utilizado na trama. No
RPG Guardiões da Palavra, todos os Personagens Jogadores (PJ) são da raça humana, devido
ao ambiente fictício acontecer exclusivamente no planeta Terra, além da especificidade da
campanha e seu caráter pedagógico. Por esse motivo, substituiremos a termologia “raça” por
“Etnia”, uma vez que os jogadores definirão em quais dos países e regiões lusófonas são
originários. Para tanto, por já pertencerem à raça humana no RPG, segue então, a descrição da
raça humana para o jogo RPG em questão:

Raça Humana:
Por ser descendentes de pioneiros(as) e desbravadores(ras), os humanos e seu território
configura-se como espaço de diversidade, fruto dessa constante interação com outros povos.
Essas diversidades são refletidas tanto na estrutura física dos humanos, como nas
manifestações cotidianas, culturais religiosas e políticas. Simples ou refinados, de pele clara
ou escura, extrovertidos ou austeros, primitivos ou civilizados, devotos ou impiedosos, os
humanos se espalham pelo mundo.
Personalidade: A raça humana tem como principal característica de personalidade, a
adaptação e flexibilidade. A ambição também é marca significativa dessa raça. As referências
morais, de costumes e hábitos variam muito entre os humanos. Outras raças inumanas
definem os humanos como seres imprevisíveis quanto à memória dos seus povos e seus
interesses defendidos, por isso, um humano precisa conquistar a confiança antes de ser
considerado de um grupo.
Descrição Física: Em geral, os humanos têm entre 1,60 m e 1,90 m de altura e pesam entre
50 e 100 quilos; os homens são visivelmente mais altos e pesados que as mulheres. Graças a
sua tendência de viajar e conquistar, e sua curta expectativa de vida, os humanos apresentam
uma diversidade física mais abrangente que as outras raças. As tonalidades de sua pele variam
do negro escuro ao branco leitoso, seus cabelos variam do castanho ao dourado (crespos,
cacheados, ondulados ou lisos) e os homens podem ter bigodes e barbas espessas ou ralas. Os
humanos quase sempre são orgulhosos e extravagantes em sua aparência e vestimentas,
ostentando estilos de cabelo incomuns, roupas coloridas, tatuagens, brincos e ornamentos
similares. A raça tem uma expectativa de vida curta, atingindo a idade adulta com 15 anos e
raramente vivendo mais de um século.
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Arquétipo
Arquétipo do Personagem: Em um jogo de RPG tradicional, não há descrição de
arquétipos, entretanto pelas especificidades do RPG Guardiões da Palavra, a fim de dinamizar
o jogo abordando as diferentes regiões lusófonas na narrativa, surgiu a necessidade dos
jogadores escolherem a(s) origem(ns) para os seus personagens. Essa escolha busca auxiliar
na aprendizagem sobre a lusofonia e as inter-relações culturais existentes nos países e regiões.
Por essa razão, os jogadores poderão construir um personagem originário de uma das regiões
estudadas ou construir um personagem pluricultural formado a partir de duas ou mais regiões.
Para essa escolha, o jogador deve construir o background do personagem que justifique a
origem diversa.

Arquétipo do Ancestral: No jogo RPG Guardiões da Palavra, o jogador deverá construir
um personagem paralelo ao principal e para tanto será necessário definir nome e arquétipo. O
ancestral poderá ter sua origem em uma das regiões de expressão portuguesa assim como ter
uma origem pluricultural, justificado no Background.

Características dos Arquétipos
ARQUÉTIPOS DO PORTUGUÊS
Povos

Características

Íberos

Manuseio da cerâmica fina (azulejos portugueses e louça portuguesa).

Cartagineses/Fenícios

Produção de embarcações e técnicas de navegação e habilidade de
comercializar.

Lusitanos

Fenótipo (estrutura física), aspecto de nacionalidade, aspectos do
idioma.

Romanos

Organização social, interação com o outro, estratégia bélica, aspectos do
idioma e religiosidade.

Islâmicos

Comércio e aspectos do idioma.
ARQUÉTIPOS DO GUINEENSE

Povos
Povos Originários

68

Características
68

Pesca, agricultura (arroz, mandioca e batata doce, cajú, nóz da cola),
comércio, pecuária (gado e porcos), mineração (sal e ouro); aspectos
bélicos (defesa do território); aspectos das religiões animistas.

Mandingas

Religiosidade Islâmica; aspectos bélicos (defesa do território);

Bijagós

Pesca; aspectos da religiosidade; aspectos bélicos (defesa do território).

Destacaremos os Diolas, Manjacos, Mancanhas, Balantas, Papeis e Nalu.
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Português

Idioma (língua portuguesa/crioulo); arquitetura colonial (fortificações
militares, igrejas e sobrados coloniais); aspectos da religiosidade Cristã;
comércio ultramarino.
ARQUÉTIPOS DO CABO-VERDIANO

Povos

Características

Português

Cristianismo; Agricultura (arroz, algodão, cana-de-açúcar, milho, uva,
figo, melões); Pecuária (vacas, cavalos, cabras); Idioma (Língua
Portuguesa); Festejos dos Santos Católicos e Carnaval; Olaria.

Estrangeiros da costa Aspectos da religiosidade muçulmana; aspecto do idioma (crioulo);
ocidental da África
Conhecimento de cura com doenças tropicais; Landum (cânticos no
cultivo de algodão); Batuque (dança feminina)
Crioulo(a)

Diversidade fenótipa; interação entre as culturas portuguesas e
africanas; Interlocução entre o mundo do colonizador e o mundo do
colonizado (outras perspectivas de análise).
ARQUÉTIPOS DO SÃO-TOMENSE

Povos

Características

Português

Cristianismo; Agricultura (cacau, café, coco); Pecuária (animais de
pequeno porte); Idioma (Língua Portuguesa); Festejos dos Santos
Católicos; Literatura e Teatro.

Forros

Técnicas de cultivo, administração pública municipal, aspecto do
idioma

Angolares

Aspectos do idioma, aspectos culturais, artesanato.

Crioulo (a)

Diversidade fenótipa; interação entre as culturas portuguesas e
africanas; Interlocução entre o mundo do colonizador e o mundo do
colonizado (outras perspectivas de análise).
ARQUÉTIPOS DO ANGOLANO

Povos

Características

Português

Cristianismo; Agricultura (cacau, café, coco); Pecuária (animais de
pequeno porte); Idioma (Língua Portuguesa); Festejos dos Santos
Católicos; Literatura e Teatro.

Ndongo

Comércio, aspectos da religiosidade, conhecimento do território,
agricultura, cerâmica, metalurgia.

Axiluanda

Canoeiros, pescadores de lagosta, baleia. Defumação de peixe,
abundância de zimbos (concha usada como moeda).
ARQUÉTIPOS DO MOÇAMBICANO

Povos

Características

Português

Cristianismo; Agricultura; Pecuária (animais de pequeno porte); Idioma
(Língua Portuguesa); Festejos dos Santos Católicos; Literatura e Teatro.

Monomotapa

Comércio, aspectos da religiosidade, conhecimento do território,
agricultura, cerâmica, metalurgia (principalmente ouro).

Asiáticos
Aspectos da religiosidade (islâmica); Agricultura (arroz, mangueira,
(árabes/indonésios/chi bananeira, coqueiro, inhame, cafezeiro e citrinos).
neses/indianos).
ARQUÉTIPOS DO BRASILEIRO
Povos

Características
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Português

Cristianismo; Agricultura (café, cacau, cana-de-açúcar); Pecuária
(animais de pequeno porte); Idioma (Língua Portuguesa); Festejos dos
Santos Católicos; Literatura e Teatro; Carnaval, Culinária; Arquitetura
colonial.

Povos
Autóctones Defesa do território, agricultura, culinária, aspectos do idioma.
(Tupiniquim,
Tupinambás
e
Aimorés)
Africanos
(Yorubás, Aspectos da religiosidade; culinária; aspectos do idioma,
Golfo
da
Guiné,
Monomotapa, Bantos).
ARQUÉTIPOS DO LESTE-TIMORENSE
Povos

Características

Português

Cristianismo; Agricultura (café, cacau, cana-de-açúcar); Pecuária
(animais de pequeno porte); Idioma (Língua Portuguesa); Festejos dos
Santos Católicos; Literatura e Teatro; Carnaval, Culinária; Arquitetura
colonial.

Maubere (Serviões e Aspectos das religiões animistas, aspectos do idioma; comercialização
Belos)
com indianos, chineses e árabes (influência na arquitetura do país).
Topasses
(ou Diversidade fenótipa; interação entre as culturas portuguesas e lestePortugueses negros)
timorense; Interlocução entre o mundo do colonizador e o mundo do
colonizado (outras perspectivas de análise).
ARQUÉTIPOS DO GOENSE
Povos

Características

Português

Cristianismo; Agricultura (café, cacau, cana-de-açúcar); Pecuária
(animais de pequeno porte); Idioma (Língua Portuguesa); Festejos dos
Santos Católicos; Literatura e Teatro; Carnaval, Culinária; Arquitetura
colonial.

Islâmicos

Religiosidade Islâmica; aspectos bélicos (defesa do território);

Hindus

Religiosidade, aspectos culturais (fé, pacifismo, organização social de
castas), mitologia.
ARQUÉTIPOS DO MACAENSE

Povos

Características

Português

Cristianismo; Agricultura (café, cacau, cana-de-açúcar); Pecuária
(animais de pequeno porte); Idioma (Língua Portuguesa); Festejos dos
Santos Católicos; Literatura e Teatro; Carnaval, Culinária; Arquitetura
colonial.

Goense

Islâmicos: Religiosidade Islâmica; aspectos bélicos (defesa do
território);
Hindus: Religiosidade, aspectos culturais (fé, pacifismo, organização
social de castas), mitologia.

Chinês

Religiosidade (Budismo, Confucionismo e o Taoísmo); Artes Marciais;
Literatura; Comércio; Aspectos Bélicos.

Fonte: CARDOSO, 2018.

Atributos
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Atributos: Os atributos definem o personagem, pois representa a descrição e
habilidades naturais do personagem. Praticamente todos os testes envolvem os atributos,
portanto esses elementos são de grande importância na criação do personagem. No RPG
digital existem seis atributos: Força, Destreza, Constituição, Cognição, Percepção e Carisma.
a) Força: Representa a capacidade do personagem de alterar diretamente os corpos ao
seu redor através da manipulação física. Equivale a sua musculatura e força física
propriamente dita. O jogador poderá investir em ataques diretos se o personagem tiver
o atributo da força alto, bem como se a classe definida for apropriada a combates e
confrontos de natureza física.
b) Destreza: Representa a capacidade do personagem de interagir de maneira sutil com o
ambiente a seu redor ou reagir de maneira rápida a situações inesperadas ou que
solicite uma perspicácia específica. Esse atributo equivale a sua coordenação motora e
agilidade. O jogador deverá investir na destreza se o personagem tiver uma destreza
alta, assim poderá se arriscar em ações que envolvam ataque a distancia, ou necessite
de esquiva em ataques do inimigo.
c) Constituição: Representa a capacidade do personagem de resistir às alterações
negativas do ambiente direcionadas a ele. Esse atributo equivale a sua saúde e
resistência física. O jogador deverá investir em situações de resistência se o
personagem tiver pontuação alta nesse atributo, assim terá maior chance de alcançar
êxito em ações relacionadas a situações de extrema requisição física.
d) Cognição: Representa a capacidade do personagem de processar possíveis alterações
do espaço físico e gerar resultados a partir disto. Esse atributo equivale a sua
inteligência e a sua capacidade de aprendizado e raciocínio. O jogador deve investir
em ações relacionadas à cognição se o personagem tiver pontuação alta nesse atributo,
assim poderá alcançar êxito em situações que necessite de raciocínio lógico ou
situações que necessite de cognição/conhecimento para solução.
e) Percepção: Representa a capacidade do personagem de perceber as alterações no
espaço físico ao seu redor. Esse atributo equivale a sua atenção, concentração e
sentidos apurados. O jogador deverá investir em ações que necessitem de percepção se
o personagem tiver pontuação alta nesse atributo, assim poderá alcançar êxito em
jogadas que envolva procura de objetos ou descoberta de segredos ocultos em
determinados ambientes.
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f) Carisma: Representa a capacidade do personagem de interagir com outros seres. Esse
atributo equivale a sua simpatia e força de personalidade. O jogador deve investir em
situações que envolva o uso de carisma se o personagem tiver a pontuação alta nesse
atributo, assim poderá obter êxito em situações de conversação, ou de conseguir
informações através de outras personagens do decorrer da trama.
Os valores dos atributos são sorteados aleatoriamente a partir do lançamento dos dados
de 6 faces em quatro vezes seguidas (4d6).
Cálculo dos Atributos
Cada personagem possui seis atributos físicos e psíquicos: Força (For), Destreza
(Des), Constituição (Con), Cognição (Cog), Percepção (Per) e Carisma (Car). Para encontrar
o valor destinado a cada atributo role 4d6. Descarte o dado que teve o resultado mais baixo e
some os outros três. Anote e repita até obter os seis valores do Atributo. Esta rolagem resulta
em valores consistentes entre 3 e 18. Será considerado alto o atributo que tiver valor igual ou
superior a 10.

Modificadores
O quadro modificador serve como influenciador numa jogada com os dados, podem
ser considerados Bônus (em caso de modificadores positivos) ou Redutores (em caso de
modificadores negativos). A utilização dos modificadores depende da ficha do personagem,
assim como os atributos da Classe escolhida.
Quadro de Modificadores RPG Guardiões da Palavra69

69

Construído a partir do quadro modificador do Dungeon & Dragons 3ª Edição (3D&D).
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Classes
Em um jogo de RPG, os personagens estão inseridos em características psico-sociais
pré-definidas pelas classes na qual pertence. As classes são espécies de definidoras sociais
que auxiliam na jogabilidade do jogo. Como o personagem a ser utilizado necessita de
coerência de ação e reação, as classes são especificas e escolhidas no momento da criação dos
personagens. No jogo clássico de RPG, ao todo são 11 classes 70, mas pelas especificidades do
jogo RPG Guardiões da Palavra, tais classes foram adaptadas para o contexto da Campanha
em questão.

Dobrador(a)
Descrição da Classe: O(a) dobrador(a) tem seu destino traçado assim que nasce, desde
pequeno ele se descobre capaz de manipular (ou mais comumente falando "dobrar") um certo
elemento da natureza: Ar, Água, Fogo ou Terra. Cabe a ele decidir evoluir suas habilidades
com a dobra no decorrer de sua vida ou tomar outro caminho. Academias de dobra, similares
aos monastérios dos monges ensinam a arte da dobra, cada academia ensina seus aprendizes
70

Bárbaro (Abreviação: Bbr): Um combatente violento, que usa a fúria e o instinto para derrotar seus inimigos.
Bardo (Brd): Um artista cuja música cria magia – um viajante, um contador de histórias e um faz-tudo. Clérigo
(Clr): Um mestre da magia divina e um guerreiro treinado. Druida (Drd): Um sábio que extrai energia do
mundo natural para conjurar magias divinas e adquirir estranhos poderes mágicos. Feiticeiro (Fet): Um
conjurador com habilidades mágicas inatas. Guerreiro (Gue): Um combatente com técnicas de combate
excepcionais e habilidade inigualável com anuas. Ladino (Lad): Um espião repleto de perícias e truques, que
prefere vencer através da furtividade em vez da força bruta. Mago (Mag): Um conjurador poderoso, versado nas
artes arcanas. Monge (Mng): Um artista marcial cujos ataques desarmados são rápidos e fortes – um mestre de
poderes exóticos. Paladino (Pal): Um campeão da justiça e destruidor do mal, protegido apoiado por uma
enorme variedade de poderes divinos. Ranger (Rgr): Um guerreiro da natureza sagaz e habilidoso.
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através de uma arte marcial, porém dobradores que nunca freqüentaram uma academia
também podem se tornar extremamente poderosos. Alguns dobradores mais antigos
costumam treinar um aprendiz ou um grupo destes, assim passa seus ensinamentos. A grande
maioria dos dobradores é treinada por alguém, por ser uma arte muito difícil de dominar
sozinho. Dobradores que descobrem sua capacidade de dobra tardiamente têm dificuldade de
aprender, mas com um bom treinamento, tudo é possível.
Habilidade: Por possuir poder de dobrar um dos elementos da natureza, os(as)
dobradores(as) são uma classe de extrema importância, pois podem mover grandes porções de
água, terra, provocar um grande incêndio, ou ate mesmo gerar uma grande rajada de vento
capaz de mudar rotas de barcos e trajetórias de grandes embarcações.
Dobras71:

Dobradores da Água
A água é o elemento da mudança. Diferentemente dos outros elementos, a água pode ser
usada para curar, se o Dobrador de Água possuir tal habilidade. Os dobradores de água podem
se adaptar facilmente às mudanças, assim como a água que dobram pode mudar de estado
físico rapidamente.
Origem
Reza a lenda que a primera Dobradora de Água foi a lua. Os primeiros Dobradores de Água
viram como ela puxava e empurrava as marés e tentaram a copiar, utilizando o chi (energia
vital) para imitar a gravidade sobre a água.
Dobras especiais da água
Condensação e Fusão: Consiste em controlar a água nos seus três estados físicos: líquida,
gasosa e sólida.
Dobra de Sangue: A Dobra de Sangue só pode ser realizada durante a Lua cheia, quando os
poderes do Dobrador da Água estão no seu máximo. Ela consiste em controlar a água dentro
do corpo de um ser vivente, como um animal ou um ser humano, possibilitando que o
Dobrador de Sangue imponha sua vontade sobre quem ele controla. É uma técnica de
altíssimo nível.

71

Classe baseada no anime Avatar: o último mestre do ar, co-criada e produzida por Michael Dante DiMartino e

Bryan Konietzko na Nickelodeon Animation Studios, em Burbank, Califórnia. Sobre dobraduras, ver:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dobras. Acesso em 12 de jan de 2018 às 15:51.
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Dobra de Nuvem: A dobra de nuvem consiste em dobrar a água das nuvens, já que elas são
formadas por água condensada, que vem da evaporação de água da superfície ou também de
cristais de gelo. É como se controlasse a névoa (vapor d'água).

Tabela de Poderes
(Dobradores de Água)
Nível do Personagem
Nível Básico

Poderes
No nível básico, o dobrador poderá aplicar
pequenas dobras em substâncias em estado
líquido,

Nível Intermediário

bem

como

controlar

porções

pequenas de água.
No nível intermediário, o dobrador poderá
manipular água em outros estados físicos,
como gelo e gás, assim como controlar

Poderes Nível Avançado

grandes fluxos de água.
No nível avançado, o dobrador poderá
realizar a Dobra de Sangue assim como
modificar

(ou

interferir)

correntes

marítimas.
Fonte: Elaborada pela autora.

Dobradores da Terra
A Terra é o elemento da substância. Os Dobradores de Terra são resistentes e às vezes teimosos, como a terra que dobram: eles podem resistir a tudo enquanto tiverem esperança em algo.

A Dobra
A Dobra da Terra usa a terra, minérios (como o carvão e cristais) como uma arma de encontro
a um oponente. Excepcionalmente muscular, o uso da Dobra da Terra usa a força para derrotar os oponentes. Um dobrador de terra golpeia fisicamente a terra com suas mãos ou seus
pés, fazendo que ele a controle e possa atirá-la contra o adversário, criar escudos de pedra ou
destruir objetos feitos de terra. Os movimentos dessa dobra são retirados do estilo Hung Gar,
do Kung Fu. Em seu nível mais avançado, o dobrador de terra pode sentir seu adversário apenas pelo contato de ambos com a terra, não necessitando da visão para atacá-lo. Tal nível se
baseia no Louva-a-Deus do Sul, também do Kung Fu, alguns dobradores tem dificuldade para
dominar a terra, pois a terra é o oposto do ar, ela se baseia em movimentos fortes, seguros e
físicos já o ar se baseia em movimentos leves, calmos e estratégicos.
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Origem
De acordo com a lenda, os primeiros Dobradores de Terra eram as Toupeiras-texugo, que viviam nas montanhas. A Dobra de Terra teria começado por causa de uma história de amor entre dois jovens. Eles não podiam ficar juntos por que eram de aldeias inimigas separadas por
uma montanha, mas ao aprenderem a Dobra de Terra com as Toupeiras-texugo, puderam
construir túneis elaborados na montanha para se encontrarem secretamente. Um dia, o rapaz
não compareceu, e a sua amada recebeu a notícia de que ele havia morrido numa batalha entre
as duas vilas. Arrasada a mulher dá uma terrível amostra de seu poder dobrador de terra. Ela
poderia ter destruído todo mundo, mas em vez disso resolveu unir as duas cidades e acabar
com a guerra. Ela então ensinou a dobra de terra para os habitantes da aldeia, e logo o conhecimento foi passado para o resto do Reino.

Fonte de Poder
Os Dobradores de Terra tem como fonte de poder a própria terra.

Dobras especiais da Terra
Dobra de Areia: Consiste em dobrar a areia, já que ela é um mineral.
Dobra de Metal: Como os Metais são minerais e elementos que vem da Terra, eles podem
ser dobrados por Dobradores de Terra, através de um treinamento especial e bastante difícil.
Desse modo, o dobrador de terra pode dobrar o metal tão facilmente quanto ele dobra a terra.
A Dobra de Metal é um dos níveis mais altos de dificuldade na Dobra de Terra.
Dobra de Cristais: Consiste em dobrar cristais, já que são minerais.
Dobra de Lava: Existe outro tipo de Dobra de Terra especial chamada Dobra de Lava que
pode ser confundida por uma Dobra da Nação do Fogo, mas não é. A lava é material
geológico em fusão, portanto é terra.

Tabela de Poderes
(Dobradores de Terra)
Nível do Personagem
Nível Básico

No

nível

Poderes
básico, o dobrador

poderá

controlar pequenas porções de Terra assim
Nível Intermediário

como areia.
No nível intermediário, o dobrador poderá
construir

barreiras

(ou

colunas).

Será

possível manipular minerais (ex: objetos de
metal e etc), localizar oponentes em local de
pouca visibilidade e até mesmo grandes
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movimentações de pessoas em regiões
próximas, caso os mesmos estejam em
Poderes Nível Avançado

contato com o solo.
No nível avançado, o dobrador poderá
manipular

qualquer

mineral,

podendo

também realizar a Dobra de Lava.
Fonte: Elaborada pela autora.

Dobradores do Fogo
O fogo é o elemento do poder. Os Dobradores de Fogo são cheios de energia e vontade, podem ser ferozes, como o fogo que dobram, e muitas vezes têm grande dificuldade em
controlarem suas emoções. Mas o fogo não é só destruição, também é vida. Essa era filosofia
dos Guerreiros do Sol, os primeiros humanos a dobrarem o fogo.

Origem
Os primeiros Dobradores de Fogo foram os Dragões, enormes animais que viviam no
planeta em tempos primórdios. Os Dragões julgaram um grupo de humanos merecedores de
adquirirem os conhecimentos da Dobra de Fogo, e então a ensinaram a eles. Esses humanos
passaram os ensinamentos da dobra do fogo à frente, para os que julgavam capaz de dominála e utilizá-la com sabedoria.

A Dobra
A Dobra de Fogo tem seus movimentos baseados no estilo Shaolin do Norte, do Kung Fu, que
se caracteriza por ataques rápidos e ferozes, e vem da respiração, não dos músculos. O ar,
quando entra no corpo, se transforma em energia, e essa energia é liberada na forma de fogo
pelos dobradores desse elemento. A Dobra de fogo é agressiva, traiçoeira e direta: ela se baseia em movimentos rápidos e furtivos, o que faz dessa Dobra a mais destruidora de todas.
Por causa disso, é necessário que o dobrador tenha muito auto-controle para dominar todo este
poder, senão as conseqüências podem ser desastrosas.
Em batalha, um dobrador de fogo compensa sua falta de movimentos defensivos lançando várias labaredas em uma grande variedade de formas: fortes rajadas de fogo, esferas de fogo, paredes de fogo, etc. Além de muito poderosa, a Dobra pode se realizar praticamente em qualquer lugar, desde que haja oxigênio para o fogo queimar.

Fonte de poder
A verdadeira fonte do poder dos dobradores de fogo é o Sol. Assim, sua Dobra é mais forte de
dia e, quando há um eclipse solar, eles perdem totalmente o poder. Cometas, por sua vez, aumentam o poder dos Dobradores de Fogo quanto mais perto da superfície terrestre eles passarem.
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Dobras especiais do Fogo
Dobra de Chamas Coloridas: Consiste em criar uma chama colorida com as cores amarelo,
laranja, rosa, verde e azul.
Dobra de Relâmpago: O Relâmpago pode ser criado por Dobradores de fogo que possam
separar a energia em volta deles, mesmo em positiva e negativa, o que cria um desequilíbrio.
A energia, a fim de restaurar o equilíbrio, se choca ao se reencontrar, criando eletricidade. O
Dobrador de Fogo, então, apenas guia a energia, liberando o Relâmpago. Essa técnica é de
altíssimo nível,
Dobra de Redirecionamento de Relâmpagos: Se um Dobrador de Fogo deixar a energia
fluir pelo seu corpo, ele pode conduzir o Relâmpago para onde quiser. Ele tem que fazer a
energia entrar pelo seu braço, passar pelo estômago e sair pelo outro braço, sem passar pelo
coração, onde o dano poderia ser fatal.
Dobra do Fogo Azul: Em vez de gerar um simples fogo comum, consiste em gerar um fogo
muito mais quente que o original, é uma força que produz gás interior, a respiração produz
uma força que transforma. Com ele se pode formar chicotes o usando como uma corda de
fogo.
Dobra de Combustão: A combustão é uma técnica de Dobra de Fogo perigosíssima: ela prevê superaquecer o ar para causar desastrosas explosões. Entretanto, ela exige muita concentração, e qualquer erro pode resultar em resultados fatais.
Dobra do Sopro de Fogo: O Sopro de Fogo é uma habilidade também restrita a Dobradores
de Fogo muito poderosos. Ela envolve simplesmente cuspir fogo pela boca. Um Dobrador de
Fogo que consegue tal feito fica conhecido como "dragão", pelo fato do animal também
cuspir fogo pela boca.
Dobra de Propulsão: É quando um dobrador de fogo lança fogo através dos pés e mãos para
voar como se fosse um foguete. A dobra também pode ser usada para dar um impulso quando
o dobrador estiver caindo e assim chegar até o chão em segurança. Por isso, voar não é uma
coisa restrita aos dobradores de ar, também pode ser usada por dobradores do fogo em nível
avançado.
Tabela de Poderes
(Dobradores de Fogo)
Nível do Personagem
Nível Básico

Poderes
No nível básico, o dobrador poderá ser
capaz de controlar o fogo, e executar as
dobras de Chamas Coloridas, Bolas de Fogo

Nível Intermediário

e dobra de Fogo Azul.
No nível intermediário, o dobrador poderá
lançar bolas de fogo bem como executar a
dobra de relâmpago e redirecionamento de
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relâmpago. Nesse nível também será capaz
de controlar grandes queimadas em florestas
Poderes Nível Avançado

ou mesmo iniciá-la.
No nível avançado, o dobrador poderá
realizar a Dobra do Sopro de Fogo, e a
Dobra de Propulsão.

Fonte: Elaborada pela autora.

Dobradores do Ar
O Ar é o elemento da harmonia e da liberdade. Os Dobradores de Ar, como o ar que dobram,
são calmos e pacíficos, e tentam se livrar das apegações mundanas para se tornarem livres espiritualmente.

Origem
Segundo os monges Dobradores de Ar, os primeiros Dobradores de Ar foram os Bisões Voadores, que podiam voar sem sustentação aparente. Os monges observaram como os Bisões
controlavam as correntes de ar em volta deles e tentaram copiá-los, originando a Dobra de Ar.
Por causa disso, os Dobradores de Ar ganham flechas em seu corpo quando dominam a Dobra, para imitarem as flechas dos Bisões Voadores.

A Dobra
Os movimentos dos dobradores de ar são baseados no Baguazhang, uma arte marcial de origem chinesa. Uma de suas principais características é o movimento circular, que possibilita se
esquivar ao invés de atacar. Os Dobradoes de Ar podem criar de leves brisas à fortes tornados
e vendavais, mas geralmente eles usam sua dobra para impedir seu inimigo de atacar, e não
para feri-lo. Eles podem também, para evitar a batalha, usar o ar como impulso para correr em
altíssima velocidade, ou pular grandes altitudes. Por causa disso, os Dobradores são ágeis e
têm reações rápidas. Praticamente não há limitações para um dobrador de ar, já que o ar está
em todo lugar.

Fonte de Poder
Os Dobradores de Ar não tem uma grande fonte de poder como os Dobradores de Fogo e os
Dobradores de Água. Eles simplesmente dobram o ar em volta deles.

Dobras Especiais do Ar
Dobra de Planar: Os dobradores de Ar podem usar sua dobra para voar, usando planadores
escondidos dentro de seus cajados e controlando as correntes de ar em volta de seu corpo.
Todos os Dobradores de Ar aprendem a planar nos seus treinamentos com a Dobra.
Dobra de Patinete Aéreo: O Patinete Aéreo consiste em uma esfera de ar rodopiante na qual
o Dobrador de Ar monta para poder se mover em grande velocidade, subir em paredes ou até
mesmo flutuar no ar. É uma técnica um pouco difícil de ser controlada.
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Dobra de Ski Aéreo: O Ski Aéreo é uma "evolução" de planar. Consiste em ficar em pé no
planador durante um voo.
Dobra do Tornado: Consiste em misturar ar quente e ar frio e criando um tornado.
Dobra de Voar: Consiste em voar com ajuda das correntes de ar e sem ajuda de planadores.
Dobra da Bolha de Vácuo: Assim como os Dobradores de Ar são capazes de movimentar o
ar aonde e como eles querem, eles também são capazes de extrair o ar de qualquer ambiente.
A Bolha de Vácuo consiste em retirar o ar em torno da cabeça do adversário, criando uma
bola
de
vácuo, impedindo a respiração. Essa técnica é mortal.

Tabela de Poderes
(Dobradores de Ar)
Nível do Personagem
Nível Básico

Poderes
No nível básico, o dobrador poderá executar
todas as dobras de deslocamento (planar,
patinete e ski, além de voar sem auxílio de

Nível Intermediário

instrumentos.
No nível intermediário, o dobrador de ar
poderá executar a dobra do tornado, bem

Poderes Nível Avançado

com interferir nas correntes marítimas.
No nível avançado, o dobrador poderá
executar a dobra da bolha de vácuo, alem de
manipular

os

ventos

interferindo

em

tempestades (afastando ou causando-a).
Fonte: Elaborada pela autora.

Desvantagens da Classe: No momento da escolha dessa Classe, o jogador deve optar de
qual elemento será ser um(a) dobrador(a), limitando os poderes à dobradura escolhida

Armas e Adereços: Para a classe de Dobradores, orientamos a escolha de adereços
(objetos) que possam armazenar, gerar ou intensificar o elemento de dobra. No caso
específico dos Dobradores, não se deve utilizar arma. OBS: O Jogador deve considerar, no
momento da escolha, a região do seu ancestral.
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Atributos
Carisma
Força
Constituição
Destreza
Percepção
Cognição

Pontuação
Mínimo de 06 pontos
Mínimo de 04 pontos
Mínimo de 08 pontos
Mínimo de 10 pontos

OBS: Caso o jogador não obtenha o numero de atributos bons em força e constituição,
utilizaremos o D6 para auxiliar na pontuação.

Rastreador(a)72
Descrição da Classe: Os(as) Rastreadores (as) são bastante astutos(as) e perceptivos(as). Eles
(as) são capazes de localizar qualquer coisa ou alguém, em qualquer ambiente. Essa classe é
bastante útil se, durante o jogo, o grupo precisar localizar água, trilha, ou mesmo alguém.
Eles(as) praticam suas técnicas escondidas, pois não querem se revelar para que ninguém o(a)
conheçam e tenham informações de suas habilidades. A particularidade dessa classe é que, o
jogador que a escolher poderá definir um animal (de qualquer ambiente) para servir como
mascote olheiro. Porém, caso o animal for de água, terá seus poderes limitados em outros
ambientes e assim sucessivamente.
Habilidades: A principal habilidade do(a) rastreador(a) consiste em achar/localizar algo ou
alguém. Em caso de se perder e qualquer ambiente, um(a) rastreador(a) é tudo que você
precisara para sair de uma situação desfavorável.
Desvantagens: Os(As) Rastreadores(as), apesar das grandes habilidades de localizar objetos,
pessoas e trilhas, não costumam trabalhar bem em grupo. Em uma tomada de decisão coletiva,
talvez o(a) rastreador(a) siga seus instintos, mesmo que seja o oposto do decidido em grupo.
Características de atributos:
A Destreza e a Cognição são essenciais para um(a) Rastreador(a), para compensar a
utilização de roupas leves e em função das habilidades da classe. A Força é importante, pois
os(as) Rastreadores(as) costumam se envolver em combates com freqüência. Muitas perícias
da classe são baseadas em Cognição, inclusive sua habilidade principal configura-se em
72

Classe construída a partir das características das classes do RPG clássico Druída e Ranger. As características e
poderes podem ser acessados em: http://pt-br.tsrd.wiiia.com/wiii/Druida e http://pt-br.tsrd.wiiia.com/wiii/
Ranger. Acesso em 12 de jan de 2018 às 22:20.
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rastrear seus oponentes. É necessário um valor igual ou superior a 14 em Cognição para
adquirir acesso às magias mais poderosas da classe e um valor mínimo de 11 é essencial para
conjurar qualquer magia dos(as) Rastreadores(as). Em Destreza, a pontuação mínima exigida
são 12 pontos, pois um(a) Rastreador(a) necessita dessa habilidade para manipular as forças
da Natureza ao seu favor, numa batalha.
Todos os ambientes naturais são favoráveis para um(a) Rastreador(a), entretanto em
ambientes tecnológicos, ou de poucos recursos naturais, o(a) Rastreador(a) tem a diminuição
de 02 pontos em habilidades de Destreza, Cognição e Força.

Poderes do(a) Rastreador(a)
Empatia Selvagem: Um rastreador pode se comunicar com animais através de linguagem
corporal e vocalizações. Normalmente, animais domésticos são indiferentes e animais
selvagens são inamistosos (ou mesmo hostis, no caso de um predador faminto).
Caminho da Floresta: Rastreador pode atravessar terrenos difíceis sem sofrer redução em
seu deslocamento. Essa habilidade só funciona em terrenos naturais.
Rastro Invisível: Rastreador pode atravessar terrenos naturais sem deixar marcas.
Forma Selvagem: Em nível avançado, o rastreador pode adquirir a forma de uma criatura
selvagem – que em geral corresponde ao animal escolhido como acompanhante, mas também
pode ser uma fera desconhecida.

Estilo de Combate Aprimorado: No nível intermediário, o rastreador poderá utilizar o
poder de estilo de combate aprimorado, tendo um talento adicional em disparos múltiplos independente de qual armamento estiver de posse.

Evasão: Esta habilidade exige liberdade total de movimentos; o rastreador pode usá-la se estiver imobilizado ou amarrado, após teste de dados, poderá se soltar de amarras e/ou prisões.

Camuflagem: O rastreador poderá usar a perícia de furtividade para se esconder mesmo sem
cobertura disponível. Tal poder poderá ser usado para se esconder mesmo que esteja sendo
observado.

Poderes Nível Básico: No nível básico, o rastreador conseguirá rastrear uma pessoa ou
animal em qualquer terreno (floresta ou centros urbanos). Nesse nível já será possível o
vínculo natural com qualquer animal (ou adestrar, em pouco tempo, qualquer animal). Nesse
nível também será possível fazer armadilhas usando materiais naturais, como galhos, cipós e
espinhos. Os poderes de Empatia Selvagem e Caminho da Floresta poderão ser utilizados no
nível básico.
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Poderes Nível Intermediário: No nível intermediário, o rastreador conseguirá executar
os poderes de Rastro Invisível, Estilo de Combate Aprimorado. Nesse nível o rastreador
poderá se livrar de pequenas armadilhas e amarras, caso seja capturado.

Poderes Nível Avançado: No nível avançado o rastreador poderá conjurar o poder de
Evasão, Camuflagem, e o poder da Forma Selvagem. Neste último, o rastreador poderá ter a
visão (por tempo limitado) do animal escolhido e assim ter uma visão privilegiada ou um
ataque furtivo ao oponente.

Armas e adereços: Para a classe de Rastreadores, orientamos a escolha da arma ou
adereços (objetos) ou de Mascote (animal). A escolha de um impossibilita a obtenção do outro
instrumento de classe. OBS: O Jogador deve considerar, no momento da escolha, a região do
seu ancestral.
Atributos
Carisma
Força
Constituição
Destreza
Percepção
Cognição

Pontuação
Mínimo de 08 pontos
Mínimo de 06 pontos
Máximo de 09 pontos
Mínimo de 10 pontos
Mínimo de 07 pontos
Mínimo de 10 pontos

OBS: Caso o jogador não obtenha o numero de atributos bons em força e constituição,
utilizaremos o D6 para auxiliar na pontuação.

Cientista73
Descrição da Classe: Viajar pelo mundo sem sair de uma biblioteca ou laboratório, acumular
conhecimento científico, pesquisar conhecimentos milenares, usar mágica a partir da ciência e
vice-versa, treinando incansavelmente, repetidamente até alcançar êxito num experimento
científico ou mágico, essa é a grande força propulsora dessa classe. Fisicamente, essa classe
possui uma constituição invejável, pois a boa forma e o conhecimento são a base da
genialidade! Corpo e mente, alinhados e bem cuidados é marca registrada dessa classe. O
Cientista possui um instrumento (ou objeto) com propriedades mágicas que catalisa a magia.
Função: Dentre os conjuradores, os(as) Cientistas é o que possui maior característica
ofensiva. A maioria dos(as) cientistas fornece auxílio aos seus companheiros com magias
durante o combate. Essas magias científicas podem potencializar temporariamente habilidades
73

Classe parte inspirada na classe do RPG Clássico do Mago. Lista de poderes extraído de: https://ellosrpg.wordpress.com/mago/ Acesso em 15 de jan de 2018 às 15:49.
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das demais classes, auxiliando no combate. Os(As) cientistas podem com as ferramentas
certas e em pouco tempo, produzir magias que podem ser utilizadas como armas sem
despertar nenhuma suspeita dos inimigos.
Habilidade: A aliança do conhecimento mágico e o conhecimento científico determina a
magia mais poderosa que um(a) Cientista é capaz de conjurar. Por conta de seus
conhecimentos biológico e cuidado com o corpo, a Constituição e a Cognição também são
atributos importantes.
Características de atributos:
Para conjurar magias, um(a) Cientista deve ter uma pontuação de Cognição igual ou
superior a 12, além de Destreza mínima de 10. Por conta da sua característica de treinamento
e cuidado ao corpo, a Constituição e a Percepção devem ter pontuação mínima de 10.
Em ambientes sociais, os(as) Cientistas tem suas habilidades aumentadas, entretanto,
em ambientes naturais rústicos, os atributos das habilidades são diminuídos em 02 pontos.

Poderes do(a) Cientista(a)
Telecinese: Como seu corpo está infestado interiormente com conhecimento mágico, o
Cientista conseguirá levitar objetos mais leves e pequenos, podendo atirá-los contra o
oponente.
Fogo Fátuo: O Cientista cria pequenas esferas flamejantes de luz azul que servem para
iluminar o ambiente, ou distrair monstros.
Cajado elétrico: Pode soltar descargas elétricas de magia branca quando bem entender. É
uma voltagem considerável para atacar o sistema nervoso do oponente. O adversário não sofre
tanto dano, porém ficará imóvel por alguns segundos.
Escudo: Manipula a energia do ambiente para formar um escudo que aparece na frente ou dos
lados do PJ, protegendo-o de ataques corporais e a distância, como: golpe de espadas e tiro de
flechas. Os(as) Cientistas desenvolveram essa técnica baseada na teoria de que dois corpos
energéticos não podem ocupar o mesmo local no espaço conhecido.
Cura medicinal: A partir do conhecimento das ervas, o personagem poderá auxiliar na cura
dos machucados.
Lança Mágica: O PJ consegue invocar uma lança feita de magia de luz, infligindo dano
adicional a seu oponente. (Somente pode ser usada a cada duas batalhas)
Petrificar (Gás Petris): Consegue congelar o adversário no lugar por um turno ao utilizar um
gás paralisante, nomerado de “Petris” durante a ação. (Pode usar uma vez a cada duas
batalhas)
Clone de magia: Através dos conhecimentos sobre óptica, poderá criar dois clones a sua
própria imagem e com metade de seus poderes, os clones irão surgir em dois à suas costas. Os
clones possuem uma aura mais fraca que o diferenciam do mago.

250

Persuasão: Por meio de um nível sedutor só um pouco mais acentuado na entonação de sua
voz, você poderá influenciar um pouco nas ações de seus oponentes, levando-os a hesitar em
suas decisões se usando um comando de voz convincente. Obs: Quanto melhor e mais culto
seu vocabulário, maiores as chances de dar certo.
Teleporte : O personagem é capaz de acumular energia para realizar um teleporte de longo
alcance para lugares que conhece. No nível avançado, o personagem poderá teleportar dois
jogadores, além se si mesmo.

Poderes Nível Básico: Poderes de Telecinese, Fogo Fátuo, Cajado elétrico, Escudo, Cura
Medicinal.

Poderes Nível Intermediário: Lança Mágica e Petrificar
Poderes Nível Avançado: Clone de Magia, Persuasão e Teleporte.

Armas e adereços:

Para a classe de Cientista, orientamos a escolha de arma ou

ferramenta que armazene, gere ou intensifique características e poderes da classe. OBS: O
Jogador deve considerar, no momento da escolha, a região do seu ancestral.

Atributos
Carisma
Força
Constituição
Destreza
Percepção
Cognição

Pontuação
Mínimo de 06
Mínimo de 08
Mínimo de 10
Mínimo de 10
Mínimo de 10
Mínimo de 12

OBS: Caso o jogador não obtenha o numero de atributos bons em força e constituição,
utilizaremos o D6 para auxiliar na pontuação.

Encantador (a)74
Descrição da Classe: Todos sabem que a música possui uma magia especial e o(a)
Encantador(a) sabe muito bem usar esse dom em seu benefício. Algumas palavras encantadas
com um suave toque de instrumentos, o(a) Encantador(a) pode ser capaz de ter visões do
acontecimentos de um local. Mas nem somente de boas mágicas um(a) Encantador(a) é
feito(a). Os encantos conjurados por essa classe podem produzir ações benéficas ou maléficas.
Porém, se estiver buscando verdades ou informações sobre um local, é de um(a)
Encantador(a) que você gostaria de estar perto. De posse, sempre, de um instrumento musical,
o(a) Encantadora compõe musicas e conjura magia para alcançar seus objetivos. Em uma
74

Classe inspirada no Bardo (Classe do RPG Clássico D&D 5ª Edição).
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situação de estresse, um luau ou um entretenimento pode ser o suficiente para recarregar as
forças de um grupo inteiro!!! No contexto do RPG Guardiões da Palavra, os(as)
Encantadores(as) desenvolvem, aliando habilidades natas e conhecimentos milenares, que
podem ser o que faltava para alcançar êxito numa batalha.
Função: O(A) Encantador(a), com sua seleção de magias e poderes psíquicos, pode ter um
bom poder ofensivo, além de utilizar o seus poderes nos ataques corpo a corpo, numa situação
de batalha sobrenatural, o(a) Encantador(a) poderá auxiliar com as armas certas!
Habilidade: O Carisma e a Percepçaã o saã o as principais habilidades de um(a)
Encantador(a). Essa classe eé capaz de potencializar os poderes e habilidades das demais
classes.
Instrumentos: O(A) Encantador(a) está sempre de posse do seu instrumento musical, pois o
mesmo funciona como receptáculo da magia. No contexto do RPG Guardiões da Palavra, o
jogador deverá escolher o instrumento musical referente ao país/região lusófona de origem do
seu personagem.
Características de atributos:
Os(As) Encantadores(as) são personagens com alto grau de Carisma e Percepção, por
isso a pontuação mínima desses atributos são de 14 para serem capaz conjurar os magia e
assim utilizar seus poderes. Essa classe pode, temporariamente, controlar a mente de um
jogador (ou personagem não jogador) e ser capaz de visualizar espaços fechados sem chamar
atenção ou ser visto. Todo ambiente é favorável ao Encantador(a), pois tanto em ambientes
tecnológicos urbanos quanto em ambientes naturais rústicos, essa classe pode utilizar os
poderes que o beneficiem em suas missões.

Poderes do(a) Encantador(a)
Canção de Descanso: O(A) Encantador(a) pode usar música ou oração clamantes para ajudar
a revitalizar seus aliados feridos durante um descanso curto. Se você ou qualquer criatura
amigável que poder ouvir sua atuação, recuperará pontos de vida.
Canção de Proteção: Habilidade de usar notas musicais ou palavras de poder para proteger o
grupo. O poder pode ser usado para interromper efeito de influência mental. Obs: A proteção
durará um turno.
Onda Trovejante: O(a) Encantador(a), em nível avançado poderá produzir, auxiliado por
magia, uma onda sonora que atordoará seu oponente. Se for um ataque for combinado com
outra classe de magia, poderá ser fatal.
Controle Mental: O(A) Encantador(a), em nível intermediário, será capaz (caso seu alvo
esteja próximo a ele) controlar a mente de seu oponente para, mesmo que temporariamente,
ver através dos olhos do seu inimigo. Essa habilidade pode ser utilizada para forçar tomadas
de decisões a favor do grupo, mesmo contra a vontade do hospedeiro.
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Frenesi Coletivo: Mesmo no nível básico, o(a) Encantador(a) poderá utilizar sua musica
mágica para iniciar uma histeria coletiva entre aqueles que ouvem sua musica. Essa
habilidade pode ser utilizada para proteger o grupo de uma perseguição, pois irá despistar o(s)
perseguidor(es). OBS: Certifique-se de que os membros do grupo estejam com os ouvidos
tampados antes de conjurar tal magia porque senão também serão afetados pelo poder.
Segredos de Magia: Com esse poder, o(a) Encantador(a) poderá utilizar dois poderes de
outra classe. Obs: Os poderes escolhidos para serem utilizados deverão estar de acordo com o
nível do jogador (poderes de nível básico se o jogador estiver no nível básico e assim
sucessivamente). Porém para conjurar esse poder pela primeira vez, o jogador deve estar no
nível intermediário.
Poderes Nível Básico: Canção de Descanso, Canção de Proteção, Frenesi Coletivo.
Poderes Nível Intermediário: Controle Mental, Segredos de Magia.
Poderes Nível Avançado: Onda Trovejante.

Armas e adereços: Para a classe do Encantador, orientamos a escolha de instrumento
sonoro que gere ou intensifique características e poderes da classe. OBS: O Jogador deve
considerar, no momento da escolha, a região do seu ancestral.
Atributos
Carisma
Força
Constituição
Destreza
Percepção
Cognição

Pontuação
Mínimo de 14
Mínimo de 14
-

OBS: Caso o jogador não obtenha o numero de atributos bons em força e constituição,
utilizaremos o D6 para auxiliar na pontuação.

Bestial
Descrição da Classe: O aumento da violência, a escassez de comida, as mudanças climáticas,
o desemprego, epidemias foram elementos que fizeram parte do cotidiano da humanidade no
decorrer da História. Esse caos levou as pessoas a uma alta carga de estresse onde algumas
não suportaram as tensões sociais e ficaram depressivas ou beiraram à insanidade. O(A)
Bestial configura-se como a principal classe para combates. Eles(Elas) são os(as) melhores
guerreiros(as) que existem no Planeta Terra! Mas podem utilizar suas habilidades para o bem
ou para o mal. Quando engajado numa boa causa, o(a) Bestial é capaz de reverter
desvantagens no combate. A ira, a exacerbação do instinto de sobrevivência, a ampliação dos
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sentidos e a força física descomunal são característica que transforma qualquer
homem/mulher num(a) Bestial.
No contexto do RPG Guardiões da Palavra, o(a) Bestial poderá ser capaz de derrotar
exércitos inteiros sozinhos sem sofrer nenhum dano nos pontos de vida.
Função: O(A) Bestial é linha de frente nas batalhas. Quando entra no estado de ira, ele(a)
torna-se uma máquina de guerra e destruição devido a sua força bruta, velocidade e sentidos
aguçados.
Habilidade: Força e Constituição é fundamental para o(a) Bestial, devido a sua função no
combate e resistência física. Destreza é uma habilidade importante para essa classe, pois
exigirá agilidade em combate.
Características de atributos:
Por se tratar dos(as) melhores guerreiros(as) do planeta, os(as) Bestiais precisam ter
pontuação mínima de 14 pontos no atributo Força e Constituição. A Destreza também
configura-se como importante atributo e por isso, necessita-se de pontuação igual ou superior
a 11. Somente será possível conter a ira de um(a) Bestial (a dôro-ikari) com encantamento dos
Cientistas.
As habilidades dos(as) Bestiais podem ser diminuídas em 02 pontos em lugares
pequenos e/ou ambientes de grande efervescência social, como por exemplo, o centro de uma
grande metrópole.

Poderes do(a) Bestial
Golpe Certeiro: O bestial usando de sua grande habilidade em combates e maestria com
armas realiza um ataque que dificilmente erra no seu oponente.
Ataque Desarmante: Quando você atingir uma criatura com um ataque com arma, você pode
jogar um dado para tentar desarmar o alvo, forçando-o a derrubar um item, à sua escolha, que
ele esteja empunhando.
Montaria em Batalha: Em combate, o personagem poderá montar em um animal qualquer
(Mágico ou não) utilizando-o como instrumento de ataque e defesa na batalha.
Defesa exemplar: Usando de seu treinamento com diversas armas o bestial antecipa o
movimento do adversário assim preparando sua ação de defesa para aquele determinado
ataque. Observação: Esse truque pode ser usado uma vez por batalha.
Extinto de batalha (Passiva): O Bestial por sua vasta experiência em combate possui um
extinto natural que o preveni muitas vezes de ataques surpresas, emboscadas do inimigo e até
mesmo de ataques pelas costas. Observação: Esse truque pode ser usado uma vez por batalha.
Golpe Fulminante: O bestial combina seus ataques precisos com golpes inesperados e
pequenos talhos, que atravessam as defesas do inimigo causando grande dano no ataque e até
deixando o alvo debilitado caso acerte um ponto critico. (Duas vezes por batalha)
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Fúria Implacável: Nesse ponto, o personagem poderá, em uma situação de desvantagem,
impulsionar toda a raiva interior no campo de batalha. Esse poder pode auxiliar no combate
em desvantagem numérica, uma vez que cada golpe deferido poderá ser direcionado para três
oponentes ao mesmo tempo.
Fúria Inconsciente: A fúria inconsciente é exatamente igual a fúria implacável, entretanto se
o estado de fúria for incentivado (causado) por magia ou hipnose, poderá despertar a ira
inconsciente do bestial (a dôro-ikari) e somente com magia ele retornará ao seu estado
normal. Observação: Geralmente esse poder é iniciado por outro jogador da classe dos Magos.
Presença
Intimidante:
O
jogador
poderá
usar
essa
ação
para
amedrontar alguém com sua presença intimidante. E assim conseguir informações ou mesmo
evitar um confronto homem a homem.
Sobrevivente: No nível avançado, o personagem adquire um nível alto de resiliência sob
qualquer condição em campo de batalha. Esse poder é importante em momentos de fome,
sede ou mesmo em terrenos ou condições insalubres.
Poderes Nível Básico: Golpe certeiro, Ataque Desarmante, Extinto de batalha (Passiva),
Presença Intimidante.
Poderes Nível Intermediário: Defesa exemplar, Golpe Fulminante, Sobrevivente.
Poderes Nível Avançado: Fúria Implacável, Fúria Inconsciente, Montaria em Batalha.

Armas e adereços: Para a classe do Bestial, orientamos a escolha de armas que gerem
ou intensifiquem características e poderes da classe. OBS: O Jogador deve considerar, no
momento da escolha, a região do seu ancestral.

Atributos
Carisma
Força
Constituição
Destreza
Percepção
Cognição

Pontuação
Mínimo de 14
Mínimo de 14
Mínimo de 10
-

OBS: Caso o jogador não obtenha o numero de atributos bons em força e constituição,
utilizaremos o D6 para auxiliar na pontuação.

Sacerdote/Sacerdotisa
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Descrição da Classe: Em meio a tanto caos e desordem, alguns homens e mulheres se
destacam por alimentar uma fé sólida num ser divino. Os(As) Sacerdotes/Sacerdotisas
conseguem perceber a presença de uma divindade seja no brilho das estrelas, na tempestade
que cai ou na aridez do deserto. Homens e mulheres com esse dom se denominam como
"instrumentos do poder divino". Possuem habilidades de luta e realizam feitos que desafiam a
ciência. Preparados para o combate, mesmo descalços e trajando roupas simples, os(as)
Sacerdotes/Sacerdotisas saã o capazes de viajar incoé gnitos entre a populaçaã o, capturando
bandidos, líéderes guerreiros e nobres corruptos de surpresa. Essa classe se opõe a
qualquer Ser que tente desequilibrar a ordem cósmica e cumprem a ordem de seus(suas)
deuses(as) a qualquer custo.
Sua busca pela elevação espiritual o(a) torna um(a) julgador(a) dos comportamentos
mundanos. Geralmente tem como arc-inimigos(as) os(as) Sacerdotes malignos, pois utilizam
um dom divino para benefícios mundanos.
No contexto do RPG Guardiões da Palavra, essa classe é uma espécie de “leitor de
áurea” e propagador de energias positivas. Com tal poder, facilmente descobre se as intenções
de alguém são boas ou não. Apesar de haver diferentes origens da fé, o(a)
Sacerdote/Sacerdotisa busca um equilíbrio cósmico guiado pelos deuses de sua referências.
Função: O(A) Sacerdote/Sacerdotisa é o(a) principal curandeiro(a), adivinho(a) e especialista
em defesa do grupo.
Habilidade: A Cognição aliada a Percepção determinam a magia mais poderosa que
um(a) Sacerdote/Sacerdotisa eé capaz de conjurar. A Destreza oferece uma defesa
melhor e boô nus em algumas períécias dessa classe e a habilidade de Força aprimora seu
poder de combater desarmado.
Características de atributos:
Pelas caracteríésticas divinas e sobrenatural dos(as) Sacerdotes/Sacerdotisas, os
atributos da Cogniçaã o e da Percepçaã o necessitam de pontuaçaã o míénima de 14 pontos. No
atributo da Destreza, o jogador precisaraé de pontuaçaã o igual ou superior a 12 para
executar as açoã es mais furtivas e sorrateiras.
As habilidades dos(as) Sacedotes/Sacerdotisas podem se consideravelmente
diminuíéda ou ateé mesmo bloqueada em ambientes mundanos (como por exemplo bares,
ambientes malignos e cabareé s).

Tipos de Sacerdotes/Sacerdotisa
Sacerdote/Sacerdotisa Cristão(ã): A força do(a) sacerdote/sacerdotisa cristão(a) vem da fé
em Deus e Jesus Cristo e o panteão Cristão com seus anjos, arcanjos, querubins além dos
santos(as) católicos(as). Seu livro sagrado é a Bíblia, que configura-se como principal fonte
de alimentação da sua fé. Ex: Membros de irmandades católicas.
Sacerdote/Sacerdotisa Islâmico(a): A força do(a) sacerdote/sacerdotisa islâmico(a) vem da
fé em Allá e seus profetas, sendo o mais importante o último profeta, Maomé. Seu livro
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sagrado é o Alcorão (ou Corão), que configura-se como principal fonte de alimentação da sua
fé. Ex: Membros de Irmandade islâmica (os Sufis).
Sacerdote/Sacerdotisa Hindu: A força do(a) sacerdote/sacerdotisa hindu vem da abnegação
e a busca pela espiritualidade através da mendicância. Dominando a mente através do
domínio do prana dominam o corpo e podem (sem se ferirem ou danificarem, estando em
plena e sã consciência de seus atos) andar sobre brasas, deitar em camas de prego, atravessar
o corpo com longas agulhas, reduzir o batimento cardíaco e interromper (pelo menos
aparentemente) o batimento cardíaco. Ex: Faquir
Sacerdote/Sacerdotisa Taoísta: A força do(a) sacerdote/sacerdotisa taoista consiste na sua
relação com o divino e a devoção aos antepassados. Acredita-se que os mortos da família
representam um forte elo entre o humano e o divino. Uma oração para os antepassados pode
ajudar em um esclarecimento de algo não muito claro que pode representar a diferença entre a
vida e a morte; a vitória e a derrota.
Sacerdote/Sacerdotisa Animista Indo-Brasileiro: A força do(a) sacerdote/sacerdotisa indobrasileiro(a) vem das forças da natureza. Cada ser vivo ou não emite uma força que pode ser
usada no processo de crescimento espiritual. Ex: Pajé e Xamãs dos povos indígenas,
sobretudo os tupinambás e tamoios.
Sacerdote/Sacerdotisa das Religiões Tradicionais Africanas (RTA): A força do(a)
sacerdote/sacerdotisa das religiões tradicionais africanas obtêm uma relação poderosa com os
fenômenos da natureza, bem como os elementos da natureza. Para esses
sacerdotes/sacerdotisas a vida e a morte, o vivo e o não vivo transitam em uma mesma esfera.
Um sacrifício, para agradar as divindades pode ser necessário para alcançar uma vitória.
Feitiços podem ser feitos para proteção ou ataque.

Poderes do(a) Sacerdote e Sacerdotisa
Escudo de Luz: Após uma oração ou culto a divindade, o jogador cria um escudo de luz em
volta dele ou de algum companheiro, protegendo do ataque inimigo.
Auxilio Divino: O jogador invoca a força de sua divindade, resistindo a ataques por um turno.
Abençoar Água: Com a invocação da sua divindade, o jogador poderá transformar água
potável em água curativa. Pode ser usado nele mesmo ou em outro jogador. A água
abençoada, por estar repleta de positividade, causa dano a espíritos malignos.
Amaldiçoar Água: Esta magia imbui um frasco de água com energia negativa,
transformando-a em água profana. Água profana causa dano a espíritos Bondosos da mesma
forma que água abençoada causa dano a espíritos malignos
Arma Espiritual: Uma arma feita de energia surge e ataca um oponente à sua escolha. A
arma ataca uma vez por rodada, com o mesmo bônus de ataque corpo-a-corpo do jogador.
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Remoção de Medo: Com uma oração ou conversa, o(a) sacerdote/sacerdotisa poderá acalmar
jogadores que estejam com medo de algo ou alguém. Tal poder também pode ser usado em
caso de insegurança do grupo. O jogador poderá fazer uma oração coletiva afastando o medo
e a insegurança na jornada.
Remoção de Maldição: Como essa classe está ligada às divindades, facilmente podem
identificar magia e maldições em algo ou alguém. Algumas palavras e uso de amuletos podem
ser o suficiente para bloquear ou retirar maldições.
Cura Milagrosa: Em nível intermediário, o jogador já será capaz de curar, através da fé, os
companheiros ou a si próprio. Em alguns casos é possível invocar a divindade (ou similares)
trazendo o morto novamente a vida.
Milagre Esplendido: Apenas uma vez na campanha, o(a) sacerdote/sacerdotisa poderá
alcançar um graça (ou milagre) grandioso a sua escolha. Entretanto deve-se utilizar as
referencias de cada divindade cultuada. Após esse poder, o jogador fica bem fragilizado,
ficando sem defesa por um turno.
Poderes Nível Básico: Escudo de Luz, Auxílio Divino, Abençoar Água, Amaldiçoar Água,
Poderes Nível Intermediário: Cura Milagrosa, Remoção de Maldição, Remoção de Medo,
Arma Espiritual.
Poderes Nível Avançado: Milagre Esplendido.

Armas e adereços: Para a classe do Sacerdote, orientamos a escolha de adereços que
armazenem, gerem ou intensifiquem características e poderes da classe. A classe do Sacerdote
não utiliza armas. OBS: O Jogador deve considerar, no momento da escolha, a região do seu
ancestral.
Atributos
Carisma
Força
Constituição
Destreza
Percepção
Cognição

Pontuação
Mínino de 12 pontos
Mínimo de 14 pontos
Mínimo de 14 pontos

OBS: Caso o jogador não obtenha o numero de atributos bons em Cognição e Percepão,
utilizaremos o D6 para auxiliar na pontuação.

Monges(as)
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Descrição da Classe: Os(as) monges são pessoas que buscam a perfeição espiritual através da
meditação da contemplação, e a perfeição corporal, através de um intenso controle e
treinamento em artes marciais. Devido ao seu treinamento em artes marciais, geralmente a
arma mais perigosa de um monge é seu próprio corpo. Seu treino geralmente o concede
ataques mais rápidos e a capacidade de acertar pontos vitais de uma criatura a fim de atordoálo. O treinamento físico ao qual se submetem também permite que realizem feitos
impressionantes, como segurar flechas em pleno vôo e saltar muito mais longe. Já o
treinamento espiritual os concede força de vontade descomunal, além de controle absoluto
sobre sua própria mente. Monges ficcionais geralmente são capazes de sentir e controlar o ki.
Monges geralmente aparecem como seguidores de filosofias orientais, como o budismo ou
o taoísmo.
No contexto do RPG Guardiões da Palavra, o(a) Monge pode ser de origem oriental
ou não, depende do background construído pelo jogador para o personagem, mas deverá
seguir algum princípios filosofico ou uma religião como o Taoismo, Hinduismo, religião
tradicional Africana ou Animismo Indo-Brasileiro . Sendo taoista o monge será treinado
desde criança no Tai Chi Chuam, sendo hinduísta no Kalari payattu, das religiões tradicionais
africanas N’golo ou nas artes marciais indígenas75 sendo da tradição indo-brasileira.
Função: Os(as) Monges tem a função de trazer equilíbrio e a paz no grupo. Geralmente
evitam o confronto direto com os adversários
Desvantagens: Os (as) Monges seguem o código de honra de sua filosofia ou religião e por
esse motivo não tomarão nenhuma atitude que transgrida esse código.
Habilidades: A força do(a) Monge está na espiritualidade e no equilíbrio entre corpo e mente,
por isso, a Constituição dessa classe é baixa. Porém a Cognição e a Percepção são os atributos
mais significativos da classe. Com a habilidade de concentrar energias como o Axé, o Qi, o
Atman ou o Guaraci, pode gerar ataques que projetam os oponentes a muitos metros de
distância.
Poderes Nível Básico: Ataques de Imobilização, Ataques Atordoantes, Reflexos de Combate
e Desvios de Objetos, Furtividade.
Poderes Nível Intermediário: Ataques e evasão velozes, Resistência à magia em estado de
meditação, Queda lenta, imunidade a venenos, esfera e escudo de ar para ataque e defesa.

Existem duas artes marciais indígenas, mas não sei se se aplica ao seu contexto são o Huia-Huia e
o Xondaro.
75
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Poderes Nível Avançado: Manipulação de energias (Axé, o Qi, o Atman ou o Guaraci,
Chacra), Controle sobre seu sistema imunológico, imunidade a doenças e magias, capacidade
de se curar, capacidade de transitar no plano etéreo.

Armas e adereços:

Para a classe do Monge, orientamos a escolha de adereços que
armazenem, gerem ou intensifiquem características e poderes da classe. A classe do Monge
não utiliza armas. OBS: O Jogador deve considerar, no momento da escolha, a região do seu
ancestral.

Atributos
Carisma
Força
Constituição
Destreza
Percepção
Cognição

Pontuação
Mínimo de 10
Mínimo de 14
Mínimo de 10
-

OBS: Caso o jogador não obtenha o numero de atributos bons em força e constituição,
utilizaremos o D6 para auxiliar na pontuação.

Engenheiro(a)
Descrição da Classe: Engenheiros são os maravilhosos construtores, artesãos capazes de
trabalhar em peças tão finas e delicadas quantos relógios de precisão, e ao mesmo tempo em
máquinas pesadas de guerra e construtos capazes de arrasar cidades. Artífices são
especializados na construção/manutenção de robôs e ferramentas necessárias dos desafios das
aventuras.
No jogo RPG Guardiões da Palavra, o(a) Engenheiro(a) será capaz que conseguir criar
e/ou consertar os mais variáveis objetos com o que possui a seu alcance. No aspecto
tecnológico, o(a) Engenheiro(a) poderá acessar e consertar qualquer sistema e equipamentos
tecnológicos.
Função: Um(a) Engenheiro(a) tem a função de resolver impasses causados por falta de
ferramentas ou de maquinário com mal funcionamento (ou se funcionamento). Ter um(a)
engenheiro(a) no grupo pode ser a diferença entre a derrota e a vitória.
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Habilidades: Com baixa constituição e força, o(a) engenheiro(a) é uma classe de muita
cognição e destreza. Essa classe é capaz de invadir qualquer site e sistema de informações
protegido por senha, assim como construir e consertar máquinas e robôs.

Poderes do(a) Engenheiro(a)
Inventor de Campo: No nível básico, o(a) Engenheiro(a) poderá construir maquinários
simples com o que tiver ao seu alcance. Em ambientes naturais, o(a) Engenheiro(a) somente
será capaz de criar aparatos simples com madeira, algumas plantas e água (ou seiva).Em
ambientes urbanos, o(a) Engenheiro(a) poderá construir aparatos com alguma tecnologia
envolvida. Caso esteja em espaço de ferro velho ou com diversas peças, pode construir
ferramentas e/ou maquinas mais elaboradas.
Criação Maluca: No nível intermediário, o(a) Engenheiro(a) aprende a encaixar
engrenagens, misturar reagentes químicos e apertar parafusos de modo a criar invenções
instantâneas e descartáveis.

Conserto Maluco: Mesmo no nível básico, o(a) Engenheiro(a) poderá ser capaz de consertar
qualquer maquinário, mesmo tecnológico, que não precise de peças adicionais.
Engenheiro Mestre: No nível avançado, o entendimento de engenhocas é total. Sua mente
entende os mecanismos complexos com clareza insana, e seus dedos movem-se pelas
alavancas, botões, engrenagens e válvulas com velocidade estonteante. Você pode ativar uma
engenhoca como uma ação de movimento.
Lingüística: Capacidade

de identificar um idioma pouco conhecido a partir de um fragmento de
um texto escrito ou falado, caso seja bem sucedido em seu teste de habilidade.
Programação de Computadores:

Habilidade de escrever e depurar programas de computador.

Arquitetura: Permiti

tirar conclusões sobre um edifício desconhecido, encontrar um aposento
ou passagem secreta.
Este é o estudo das estrelas e outros corpos siderais. Um astrônomo seria capaz de
resolver problemas relacionados com o Sol, os planetas do sistema solar, meteoritos e assim
por diante.
Astronomia:

Um botânico seria capaz de identificar plantas, fazer suposições quanto ao habitat e
propriedades de uma planta desconhecida, etc...
Botânica:

Eletrônica: Habilidade
Engenharia Mecânica:

de projetar e construir aparelhos eletrônicos.

Perícia em projetar e construir mecanismos complexos
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Poderes Nível Básico: Inventor de Campo, Conserto Maluco, Programação de
Computadores, Astronomia, Botânica.
Poderes Nível Intermediário: Criação Maluca, Linguística, Arquitetura, Eletrônica,
Engenharia Mecânica.
Poderes Nível Avançado: Engenheiro Mestre.

Armas e adereços: Para a classe do Engenheiro, orientamos a escolha de adereços e
instrumentos que auxiliem ou intensifiquem características e poderes da classe. A classe do
Engenheiro não utiliza armas. OBS: O Jogador deve considerar, no momento da escolha, a
região do seu ancestral.

Atributos
Carisma
Força
Constituição
Destreza
Percepção
Cognição

Pontuação
Mínimo de 14
Mínimo de 14

OBS: Caso o jogador não obtenha o numero de atributos bons em força e constituição,
utilizaremos o D6 para auxiliar na pontuação.
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TEXTO DA CAMPANHA

RPG: Guardiões da Palavra
Após a última crise econômica do capitalismo iniciada no ano de 2008, os países
foram enfraquecendo pouco a pouco até definirem que a saída para continuarem existindo
seria a construção de blocos culturais, ligados e relacionados pela língua falada. Assim, o
planeta Terra estaria territorialmente fragmentado entre os principais idiomas do século XXI.
Entretanto a ganância e a usura, própria da lógica do capital, ainda se faziam presente no
contexto após a “Grande Junção76”.

Imagem: Gabriella Leão

Mais de 100 anos depois da “Grande Junção” (2196), o futuro está dominado
tecnologicamente pela INCORP (Multinacional que detém todo o desenvolvimento
tecnológico do século XXII). A INCORP detém tanto o conhecimento para desenvolver
tecnologia na área de comunicação até o desenvolvimento de armas de ataque e defesa.
Passando pela indústria farmacêutica e desenvolvimento tecnológico na medicina. Entretanto
os benefícios desse conhecimento não são democratizados e somente uma pequena parcela da
76

Termo histórico que fcou conhecido após a Conferência de Roma no ano de 2029, onde os países redefni ram as fronteiras considerando o idioma falado.
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população faz uso dessa tecnologia.

Não se sabe ao certo como a empresa conseguiu todo

esse poder em tão pouco tempo, entretanto se o futuro tem uma potência internacional, o
nome dela é INCORP.
Nesse contexto, de nações definidas a partir do idioma falado, as divindades estão
diretamente ligadas aos idiomas. As inúmeras religiões conhecidas no século XXI, ainda são
cultuadas, e existem nos contextos das suas microrregiões, mas uma nova fé surgiu após a
Grande Junção, a fé nos Deuses das Linguagens. Esses deuses começaram a ser cultuados e
idolatrados na primeira metade do século XXI e ganhou força no processo de agravamento da
última crise do Capital.
Coexistindo a esse universo de miséria, existe uma guerra travada por esses Deuses,
que lutam para continuarem existindo e sendo cultuados pelos seus seguidores77. Os Deuses
tradicionais (chamado de Deuses antigos) estão ameaçados por um novo Deus, um Deus que
surge do mundo computadorizado, do mundo tecnológico e com uma codificação dupla que
visa unificar a linguagem no planeta. Esse novo Deus, o Deus Binárius busca o domínio do
planeta, e visa unificar as falas em um único idioma: o Seu!78
Os seguidores do Deus Binárius, ao seu comando, destruíram as línguas menos faladas
implantando a sua lógica de visão de mundo, onde tais culturas e falas perderam seus sentidos
para aqueles que a cultuavam, levando a extinção desses idiomas. Quando se um Deus perde
sentido, Ele desaparece! Não foi uma tarefa fácil, entretanto o setor farmacêutico da INCORP
desenvolveu uma droga que agia na área septal do cérebro, onde se expressam as emoções
humanas, o composto Alienatus ou como ficou mais conhecido: o “Composto A”. A droga era
administrada em pequenas quantidades e em segredo, através da inserção na água distribuída
pela INCORP à população. Aos poucos, a empatia e o sentimento de pertencimento foram
substituídos pela necessidade de sobrevivência. Dessa forma, a INCORP dominou mais
facilmente a população mundial.
Binárius sob forte ameaça dos idiomas mais representativos, utilizou o “Composto A”
nas populações das regiões onde o idioma representava poder: as regiões de domínio do
idioma Inglês, Chinês, Espanhol, Hindu e Árabe. Tais regiões já se encontravam falando o
idioma binário, fortalecendo cada vez mais o poder desse novo Deus. Sendo que o próximo e
último grande alvo seriam as populações da região lusófona.
77
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A forma de cultuar esses Deuses consiste em preservar e cultuar os idiomas por Eles representados.

Com a busca da unifcação do idioma em um único os demais idiomas estão seriamente ameaçados, assim
como seus Deuses.
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O novo cenário mundial apresenta-se como um futuro apocalíptico, pois o monopólio
tecnológico da INCORP gerou mais fome, pobreza, violência urbana, corrupção no mundo,
ou seja, o conceito explorador do Capitalismo solidificou-se em paredes e se fez representar
por uma incorporação igualmente repressora e cruel. Entretanto, havia resistência! A
humanidade, mesmo nos piores contextos se organiza e resiste! Um grupo secreto, intitulado
“Os Preservadores”, buscam alternativas de melhorar as condições de vida das pessoas no
planeta, seja roubando e usando clandestinamente a tecnologia da INCORP, seja elaborando
pequenos ataques de HACKERS a empresa, causando grandes transtornos aos gestores da
multinacional. Porém todos sabem é uma briga desleal e que Os Preservadores precisam
elaborar um plano que resulte na democratização do conhecimento tecnológico no mundo e
isso somente será possível com a destruição da INCORP. Em 2197, um grupo dos
Preservadores infiltrou-se na INCORP e conseguiu descobrir o grande segredo da corporação:
Viagem no Tempo. Todo o plano da INCORP para alcançar o domínio do mundo está ligado
ao domínio do passado!
Os pesquisadores da INCORP descobriram que os Deuses antigos guardavam um
artefato mágico capaz de preservar e proteger o idioma. O artefato da Língua Portuguesa
compreende um medalhão composto por oito gemas que juntas tem o poder de salvar o
idioma e a Deusa Adrias. Mas um elemento misterioso é citado nos manuscritos sobre o
medalhão. Existe algo a mais, porém a inconsistência na informação e o desaparecimento do
manuscrito impossibilitaram a investigação sobre o fato! Diante disso o que se sabe é que,
como forma de defesa do idioma e a sua própria sobrevivência, a Deusa Adrias fragmentou o
medalhão, espalhando suas partes nos países e regiões lusófonas. Essa desesperada ação tinha
a esperança de impedir que Binárius e os Saltadores do Tempo encontrassem esse artefato e o
destruíssem, acabando de vez com a Língua Portuguesa. Porém somente os Guardiões podem
encontrar, despertar e proteger a magia que existe nesse poderoso medalhão.
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Imagem: Gabriela Leão

Pelo grandioso poder e seu perigo inerente, um artefato dessa magnitude precisaria de
um grupo protetor que tivesse o objetivo de evitar que tanto poder caísses em mãos erradas.
Uma linhagem de Guardiões foi concebida pelos Deuses antigos para proteger o artefato e
garantir o futuro da humanidade. Muitos são os poderes dos Guardiões, mas somente após o
13º aniversário as habilidades são reveladas e ficam em evidência, demonstrando que o
descendente está pronto para a missão. Contudo, esse conhecimento se perdeu ao longo da
História, havendo apenas relatos, sem muitas provas, de sua existência. Dos poucos relatos
que existem sabe-se que cada grande língua possui seu artefato e seus guardiões para protegêla, entretanto caso a língua morra, o artefato se perde e os poderes dos guardiões
desaparecem79. Outro grande mistério está em uma profecia, escrita a mais de 5.000 anos, cuja
esperança renasce na localização dos Guardiões da Língua Portuguesa:
Em um tempo onde as águas são caminhos e o mundo é definido pelas
palavras entendidas, o futuro volta ao passado para preservar a
legado dos aventureiros. Somente esse mundo será capaz de usá-lo
com sabedoria.
Tudo indica que a profecia anuncia a saga dos Guardiões frente ao domínio de
Binárius que está muito perto de alcançar o objetivo, tendo somente a Língua Portuguesa
como obstáculo. Cabe aos seus Guardiões garantir o futuro e proteger o passado! Mas antes
será necessário saber quem são eles(as)... Diante disso, os Preservadores, precisam buscar no
passado os descendentes dos Antigos Guardiões, para assim tentar impedir que o plano
nebuloso da INCORP se concretize e a humanidade se torne uma só!

79

As línguas derivadas das línguas maiores (ou dialetos) desaparecem caso o idioma de origem se extnga.
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Texto da Aventura 1: A Convenção
Todos os anos, a CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa promovem
um evento para discutir sobre as diretrizes do órgão, bem como propagar estudos, discussões
e conhecimento acerca da cultura e sociedade dos países que tem o Português como língua
oficial. A Convenção, como é chamado, consiste em uma grande confraternização entre
chefes de Estado, intelectuais, artistas, escritores e estudantes dos países da CPLP, bem como
países observadores (países que não tem o português como idioma oficial, mas possui uma
significativa comunidade que falam o idioma no país), onde o principal homenageado é a
diversidade e a similaridade do mundo lusófono. Comemorado no Dia Internacional da
Língua Portuguesa, 05 de Maio é a data escolhida para a realização da Convenção que, por
sistema de rodízio, em 2018 teve como sede o Brasil na cidade de Salvador na Bahia no Hotel
Luso-Brasileiro.
Informação ao Mestre: Seria interessante disponibilizar o link do órgão (www.cplp.org) para
possíveis visitações e informações sobre o lema e a História da organização.
Informação aos PJ’s : Para tanto, no evento desse ano, a CPLP disponibilizou 40 inscrições
com todas as despesas pagas a jovens dos países membros, a fim de compartilhar informações
e Histórias sobre a cultura desses países. Os jovens participaram de um sorteio promovido
pelas feiras locais da CPLP, ocorridas sempre no mês anterior ao grande evento.
Informação ao Mestre: As inscrições fazem parte da investigação dos Saltadores do Tempo
para descobrir quem são os descendentes dos Guardiões.
Informação aos PJ’s: Chegou o grande dia, vocês estão desembarcando dos seus respectivos
aviões quando avistam um rapaz, trajando camisa esporte e bermuda jeans com uma grande
placa na mão escrito: “Convenção – CPLP”.
Ação dos PJ’s:
Informação ao Mestre: O turno é para que cada jogador se aproxime do rapaz e se apresente
com nome, país de onde vem e background.
Após as respectivas apresentações, o rapaz então, se apresenta:
- Olá a todos, meu nome é Roberto Miranda e levarei vocês ao Hotel Luso-Brasileiro, onde a
comissão de recepção lhes aguarda. Vamos?
Ao entrarem no ônibus, Roberto fala: - Espero que vocês aproveitem a viagem a nossa
cidade! A cidade, que foi fundada em 1549 por Tomé de Souza, foi a primeira capital do
Brasil. Espero que fiquem encantados com Salvador. Aproveitem o caminho, pois do
aeroporto da cidade até o hotel, a vista costuma encantar os visitantes.
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O túnel de bambu na saída do aeroporto Internacional de Salvador-Ba

Para as religiões afro-brasileiras, o Bambu tem um papel poderoso na limpeza de
energias, por isso o bambuzal foi colocado no acesso de saída e entrada do aeroporto.
O Elevador Lacerda, com vista à Baía de Todos os Santos
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O Elevador Lacerda foi o primeiro elevador urbano do mundo, construído entre os
anos de 1869 e 1873 configura-se como importante ponto turístico de Salvador. Utilizado no
transporte de pessoas entre a Praça Cairu (Cidade Baixa) e a Praça Tomé de Souza (Cidade
Alta), é responsavel pela movimentação de 28 mil pessoas por dia, pelo valor de R$ 0,15
(quinze centavos de Real).
Informação ao Mestre: Disponibilizar o link sobre o Elevador Lacerda. Algumas
informações serão utilizadas futuramente. https://pt.wikipedia.org/wiki/Elevador_Lacerda
Outro ponto de referência da beleza de Salvador é o Dique do Tororó. Conhecido
pelas estátuas dos Orixás, o dique é o único manancial natural da cidade do Salvador,
entretanto as estátuas foram colocadas após revitalização realizada no ano de 1998.
Informação ao Mestre: Disponibilizar o link
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dique_do_Toror%C3%B3

sobre

o

Dique

do

Dique do Tororó com vista para as imagens dos Orixás e estádio de futebol.

Tororó.
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Todos esses lugares demonstram as belezas dessa cidade que foi o berço do país e
primeira capital do Brasil. Mas as disparidades econômica, próprias do capital, demonstram
que os rumos tomados pela economia mundial preocupam desde 2008, quando iniciou uma
crise que desestabilizou o capitalismo.
.
Pessoas em situação de Rua em Salvador

Morador de Rua em Salvador
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No ônibus a caminho do Hotel, Luiz, um dos 40 sorteados diz:
- Nossa, como Salvador tem prédios parecidos com a minha cidade!
Informação ao Mestre: Fazer teste de percepção com d6 para saber quantos ouviram a fala
de Luiz. Em caso de Percepção baixa: Se 1-4: Ouviu voz de Luiz, mas não entendeu o que
foi dito; Se 5-6: Ouviu claramente o que foi dito. Em caso de Percepção alta: Se 1-2: Ouviu
voz de Luiz, mas não entendeu o que foi dito; Se 3-6: Ouviu claramente o que foi dito.
Luiz pensou alto, e só depois de perceber que todos no ônibus olhavam pra ele.
Percebeu que o seu pensamento foi alto demais.
Chegando em frente ao Hotel, duas mulheres e um rapaz estão no saguão do Hotel a
recepcionar os convidados. Uma das mulheres, bem sorridente, direciona a fala para você:
Sou Júlia Brito. Seja bem vindo à Convenção da CPLP 2018. Será um prazer recebê-lo nesses
dias de compartilhamento de saberes e cultura das nações irmãs, unidas pela Língua
Portuguesa! À direita do saguão vc poderá fazer seu credenciamento, para em seguida fazer o
check-in. Fique a vontade e seja bem-vindo!
Informação aos PJ’s: Após efetuado os check-ins, vocês foram informados de que o restante
da tarde estava livre! Deixando a disposição dos convidados, o acesso a Praia do Farol da
Barra, assim como ao próprio Farol e ao Museu Náutico.
(visão aérea da Praia da Barra e do Farol da Barra)
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Informação ao Mestre: Nesse ponto, deve-se questionar se os PJ’s querem passear. As
opções podem ser ir a Praia do Farol da Barra, ou ao Museu Náutico da Bahia ou ao Cristo da
Ondina, ou outro destino. O Mestre deve atuar com improviso. As jogadas devem ser
conduzidas para que no final da tarde, os PJ’s estejam na Praia da Barra.
Obs: Apresentar o seguinte mapa turístico da Barra.
Informação aos PJ’s: Roberto então, diz: Mas vamos conhecer um pouco da História desse
local?!
História de Salvador - Primeira Capital do Brasil
I - Tomé de Souza e a Localização Estratégica de Salvador
Mesmo após a adoção por Portugal do sistema de capitanias hereditárias, o Brasil
continuou a ser fortemente assediado pelos navios da França e Holanda, as quais não
concordavam com a repartição do mundo entre Espanha e Portugal, oficializado no tratado de
Tordesilhas e chancelado pelo Vaticano. Visando proteger os seus interesses o rei de Portugal,
Dom João III, decidiu centralizar a decisões da nova Terra nas mãos de um único homem
criando o posto de governador geral do Brasil. Para desempenhar essa missão ele enviou o
fidalgo Tomé de Souza, acompanhado de cerca de 1.000 pessoas, entre elas 600 soldados, um
médico, alguns farmacêuticos e 06 missionários jesuítas. O sistema de divisão de terras em
capitanias e sesmarias foi mantido e a principal missão de Tomé de Souza era incentivar a
urbanização em pontos estratégicos do Brasil, bem como proteger militarmente o território
das invasões estrangeiras.
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a) Localização estratégica Primeira habitação A baía de todos os santos foi descoberta em 01
de novembro de 1501, pela primeira expedição exploradora após o descobrimento de Pedro
Álvares Cabral. Com a adoção do sistema de capitanias hereditárias, o lote da capitania da
Baía foi doado a Francisco Pereira Coutinho em 1534. Dois anos depois, quando o donatário
chegou ao local para tomar posse, já existia na baía de todos os santos, uma pequena
comunidade de europeus. Nela se destacava Diogo Alves do Santos (O Caramuru), degredado
alguns anos antes e que havia casado com Paraguaçu, a filha de um cacique tupinambá.
Paraguaçú inclusive, já havia adotado o nome católico de Catarina e tinha com Diogo muitos
filhos.
Vila do Pereira
Com auxílio dos moradores existentes e com a intervenção pacificadora de Caramuru,
Francisco Coutinho fundou a povoação de Vila do Pereira, nas imediações da ladeira da
Barra. Durante um período de paz de quase dez anos, estabeleceu-se na região a cultura da
cana de açúcar com vários engenhos sendo edificados. A paz durou até 1545, quando um
violento ataque desferido pelos tupinambás, forçou os portugueses a se refugiarem na
capitania vizinha de Porto Seguro. Após uma negociação de paz, em 1547, os colonos
naufragaram durante uma tempestade em frente a ilha de Itaparica quando retornavam a Vila
do Pereira. Os sobreviventes foram capturados e devorados pelos índios, e entre eles se
encontrava o donatário Francisco Coutinho. Diante dessa tragédia, a Coroa Portuguesa
adquiriu dos herdeiros em 1548, as terras da capitania, para implantar nelas o Governo Geral
da colônia.
Cidade de São Salvador
Em 29 de março de 1549, chega pela ponta da barra a comitiva de Tomé de Souza que veio
com ordens expressas do rei, para fundar no local uma cidade fortaleza chamada de São
Salvador. Além da preocupação com as invasões estrangeiras, Tomé de Souza era conhecedor
da grande belicosidade de algumas tribos indígenas da região. Por essas razões decidiu-se pela
edificação de Salvador na parte alta, onde havia paredões de até 80 metros de altura. Ele
construiu-a completamente cercada por muralhas, e com canhões direcionados para o mar.
II - Linha de Defesa
A linha de defesa de Salvador foi sendo montada ao longo do tempo e consistia
principalmente de quatro fortes: Dois fortes localizados na Barra (Sto. Antonio e Santa
Maria), um forte marítimo (São Marcelo) localizado em frente a cidade alta, e outro forte na
extremidade direita localizada na praia da Boa Viagem (Forte de Monte Serrat).
a) Forte de Santo Antonio da Barra
O mais importante dos fortes, foi
ampliado e ganhou a forma atual entre 1694
e 1702, pois anteriormente possuía forma
de hexágono semelhante ao forte Monte
Serrat. Em 1698havia uma lanterna de
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bronze envidraçada, alimentada por óleo de baleia, que funcionava como um farol. Essa
farol, considerado o mais antigo do Brasil, foi substituido em 1832 pelo sistema atual de
fabricação inglesa. Desde 1998 funciona no local o Museu Náutico da Bahia.

b) Forte de Santa Maria
O forte de Santa Maria contava com oito
canhões e fazia parte do comando unificado
de defesa que durou até 1695. Hoje no local
está a sede da Sociedade Amigos da
Marinha.

Os outros Fortes (São Marcelo e Forte de Monte Serrat) ficam mais distantes... Mas
saibam que o Forte São Marcelo está construído sobre um banco de areia a 300 metros da
costa, diante da parte mais antiga do porto da cidade. Ele foi finalizado em 1728 e passou por
algumas reformas em 1812. No século XVIII, existiam ali 54 peças de artilharia.
E o Forte de Monte Serrat foi construído entre 1583 e 1587, com reformas em 1602 e
em 1654, quando adquiriu a forma atual. Ele era chamado inicialmente de Forte de São
Felipe. Foi no século XVIII que ele adquiriu a denominação atual de Forte de Monte Serrat.
Consta que esse forte foi tomado pelos holandeses em 1624 e 1638, e pelos rebeldes da
revolta da Sabinada em 1837.
Fonte do texto e imagem: http://historiacomgosto.blogspot.com.br/2013/05/historia-de-salvador-primeira-capital.html

Luiz, interrompe a fala de Roberto, e diz: - Nossa! Esse Farol.... é incrível! Mexendo
no celular, busca uma foto para mostrar ao grupo. - É muito parecido com a Fortaleza de São
Miguel, da minha linda Luanda! Olhem, olhem... Eu fiz uma atividade na escola e tenho essas
fotos no meu telemóvel
Aqui, a Fortaleza de São Miguel na Luanda antiga...
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Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Fortaleza_de_S%C3%A3o_Miguel_de_Luanda (Forte de São Miguel – Luanda antiga)

E nessa foto, a Fortaleza de São Miguel na Luanda moderna

Fonte: http://aespeciaria.blogspot.com.br/2011/11/angola-azulejos-recuperados.html (Forte de São Miguel – Luanda moderna)

Informação aos PJ’s: No final da tarde, no conhecido pôr do sol na Barra, os jogadores estão
contemplando a bela imagem de fim de tarde, quando Roberto diz: - Nossa, quanta beleza!
Vcs já conheciam os pontos turísticos que visitamos hoje? Quais histórias vocês sabem sobre
eles?

Entretanto, Roberto deixa escapar, como um pensamento alto, que percebeu um
homem presente em todos os locais visitados pelos jovens, mas não parece estar envolvido na
organização da CPLP, pois ele não interage com os supervisores e coordenadores da equipe.

275

Imagem: Gabriella Leão

Informação ao Mestre: Deverá ser feito um teste de percepção com o D20 entre os PJ`s.
Considerar os valores do atributo Percepção entre os jogadores através da ficha do
personagem de cada. O mestre deve jogar o dado pelo personagem Luiz (que tem percepção
18). Após o teste, se define quem escutou a fala de Roberto e quem não escutou. Nesse ponto,
entre os que não escutaram, efetuar a seguinte jogada:
Informação ao(s) PJ´(s) que não escutaram Roberto:
Luiz chega próximo ao grupo que não escutou e fala:
- Vocês ouviram isso? Que estranho...será que precisamos tomar cuidado? Posso até estar
enganado, mas tem algo acontecendo aqui, e eu vou descobrir!!!
Informação ao Mestre: O homem é um Saltador do Tempo que observa os jovens para tentar
descobrir quem são os descendentes dos Guardiões.
Informação aos PJ’s:
Depois de um dia exaustivo, com viagem de avião, passeio de ônibus e uma tarde na
praia da Barra, todos os convidados foram direcionados aos quartos para descansar.
Informações ao Mestre: Um dos jogadores deve ser o colega de quarto de Luiz. Deve ser
sorteado com o D8 (ou D6, depende do número de jogadores da mesa) onde cada jogador
representará um número, quem for sorteado será o colega de quarto de Luiz.
Observação ao Mestre: Deve-se abrir a possibilidade de alguém, caso queira, ir ao
acompanhar Luiz e o jogador sorteado. O mestre deve alertar que o quarto cabe apenas duas
pessoas. Em caso de insistência, o jogador requerente deverá explicar a solução ao empasse
do número de pessoas no quarto.
Informação aos PJ’s:
No meio da noite, o colega de quarto de Luiz é acordado por ele, que diz ouvir
barulhos estranhos no corredor. Luiz parece estar assustado, e diz:
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- Você ouviu a barulheira? Vou olhar o que está acontecendo! Percebi um homem estranho
nos seguindo o dia todo, ele era alto, moreno, usando terno bem cortado... sei que são ternos
bons porque meu avó era alfaiate em Luanda.
Ação do Jogador Colega de Quarto de Luiz:
Informação ao Mestre: O requerido é que o Jogador não queira ir junto com Luiz e fique no
quarto para aguardar seu retorno.
a) Caso a ação do Jogador 1 deseje segui-lo, o Luiz então falará: - Não, não, preciso
que você fique no quarto, porque se eu não voltar e algo acontecer comigo,
preciso que passe essas informações aos coordenadores do evento.
b) Caso o jogador 1 insista em querer ir junto com Luiz, o mesmo aplicará um golpe.
b.1)Teste de proeficiência – D6: de 1 a 4 acerta e desacorda o PJ, fazendo-o
desmaiar, mas as últimas palavras ouvidas foram: - Não se esqueça de avisar a
todos o que percebi...tem algo a mais nesse encontro! Posso sentir!
E então o jogador desmaia, ficando o restante do turno sem jogar.
b.2) Caso o jogador tire 5 ou 6 no dado D6, recebe o golpe de Luiz caindo no chão,
entretanto consegue se recuperar e seguir Luiz, mas ao sair do quarto, consegue
ver apenas parte do elevador fechando a porta...porém foi o suficiente para ver que
Luiz estava acompanhando e parecia amedrontado.
Informação aos PJ’s: Após amanhecer, todos foram chamados no saguão do Hotel, onde um
comunicado foi dado pela Coordenada Júlia Brito:
- Bom dia a todos e todas! Meu nome é Júlia Brito e sou coordenadora local da Convenção
da CPLP. Gostaria de agradecer a presença de todos e todas para abrilhantar nosso evento
esse ano! Fiquem a vontade na estadia em Salvador e no Hotel parceiro da Convenção,
qualquer coisa que, por ventura, possam precisar pode contar com nossa equipe apoiadora
que teremos o prazer em resolver.
Júlia Brito transparece ser simpática e solícita. Mulher de média estatura, bela e
independente! Julia Brito, com um lindo sorriso e seus lindos cabelos curtos, demonstra que a
felicidade parece ser marca registrada das pessoas dessa cidade.

Imagem: Gabriella Leão

Um colaborador se aproxima do Jogador 1 (Colega de Quarto de Luiz) e entrega uns
folhetos e materiais do evento. E pergunta:
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-Olá, seja bem vindo a Convenção CPLP 2017, esses são os materiais de
credenciamento. Poderia entregar o outro material ao seu colega de quarto?
Ação do Jogador 1:
Informação ao Mestre: Espera-se que o jogador receba o folheto e se indague sobre Luiz. O
Mestre deverá usar de improviso para garantir que o Jogador procure Luiz, inclusive no
quarto.
Ação do Jogador 1:
Informação ao Mestre: O requerido é que o jogador não faça nenhuma intervenção com os
Coordenadores, mas caso seja indicado, a fala da Coordenação será: - Colega de quarto? Um
momento que olharei nos registros de check in. Após consultar os registros no tablet, fala: Mas aqui consta que você fez o check-in e estava sozinho no quarto.
Caso persista a investigação, o Jogador 1 será seguido pelos corredores por um homem de
terno, que ameaçadoramente o observa. Ao chegar no quarto, o jogador 1 percebe que Luiz
não estava, nem mesmo os pertences de Luiz estavam lá.

Informação aos PJ’s: O início da Convenção será em poucos minutos. O saguão do Hotel
está repleto de participantes de diversos países do mundo. Uma diversidade tamanha, unidas
pela fala! De início, muitas pessoas ainda procuram credenciamento, além da curiosidade
pelos temas de palestras e Grupos de Trabalho que ocorrerá ao longo do Evento. No primeiro
dia, muitas palestras e mesas redondas acontecerão, mas o foco principal será o início da
organização dos GT (Grupos de Trabalho) que tem como principal objetivo estabelecer uma
interação entre os jovens dos diferentes países, que ao final da Convenção produzirá um
relatório sobre suas impressões dos demais países.
Com a sua voz marcante, mas sempre serena Júlia Brito anuncia no microfone:
- Boa tarde a todos e todas! Os jovens convidados do Evento devem se inscrever nas
mesinhas ao lado do auditório principal Paulo Freire para participar dos Grupos de
Trabalho, que serão coordenados por um(a) supervisor(a) que lhes acompanhará no
decorrer do evento. Mais uma vez obrigada!
Assim, após o comando, todos os jovens foram aos poucos inscritos e informados que
o primeiro encontro do grupo seria logo mais às 19h30min, em um dos auditórios do Hotel,
destinado ao Evento. Mas ainda tinham uma tarde inteira livre para participar de palestras e
discussões sobre a diversidade no mundo lusófono e as similaridades culturais entre esses
países.
Após a inscrição dos GT’s, os jogadores foram apresentados à coordenadora do grupo,
Adriana Amaral, que prontamente fez a sua apresentação:
- Olá, meus queridos! Sou Adriana Amaral e sou curadora da Exposição Mundo Atlântico
Lusófono. Estaremos desenvolvendo reflexões sobre o contato intercultural dos países de
língua portuguesa e acredito que a troca de experiência que teremos será maravilhosa no
entendimento do que temos de singular e plural entre nós!
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Adriana é uma mulher muito bonita, que aparenta ter mais idade do que realmente
tem, pois o corte curto dos cabelos e seus óculos arredondados quase que escondem a
estonteante beleza inerente a sua pessoa. Ela então continua sua apresentação:

Imagem: Gabriella Leão

- Sou museóloga, responsável pela exposição permanente do Mundo Atlântico, cargo
que herdei, com muito orgulho, de minha mãe e por isso há quase 30 anos vivo mudando de
residência a cada dois anos entre os países de língua portuguesa. Por esse motivo, costumo
dizer que a minha nação é a língua portuguesa! Agora, como forma de nos conhecermos,
gostaria que vocês fizessem uma breve apresentação, relatando o nome, idade, país de
origem... Enfim, o que mais quiserem dizer! Vamos lá?!
Ação: Os jogadores devem se apresentar, baseado no Background desenvolvido na ficha do
personagem.
Informações ao Mestre: Caso o jogador faça uma apresentação breve, questione a ele quais
outras informações forem necessárias, utilizando o personagem do Mestre (Adriana Amaral).
O requerido é que o jogador apresente nome, idade, origem (Raça), e resumida história do
personagem. Para tanto, a elaboração da ficha do personagem consistirá na base dessa
apresentação.
Informação aos PJ’s: Apresentações feitas, Adriana então sugere:
- O que acham de nomearmos nosso grupo de trabalho? Alguém tem alguma ideia? Pode ser
qualquer nome que reflita esse lindo momento em que estamos vivendo!
Informações ao Mestre: Caso nenhum jogador sugira nome, o Mestre, através de Adriana,
sugerirá: GT: Minha língua, minha nação.
Informação aos PJ’s: Após as apresentações, todos os envolvidos tiveram a tarde
livre para aproveitar o Evento. Na palestra principal do dia, o tema era “Lusofonia e Língua
Portuguesa”, onde o palestrante convidado, Lauro Moreira, fala aos presentes:
Informação ao Mestre: Postagem do Áudio: “Lusofonia e Língua Portuguesa”.
Informação aos PJ’s:
Palestra na íntegra, disponível em: https://observalinguaportuguesa.org/lusofonia-e-lingua-portuguesa/ acesso
14/08/2017 as 12:42.
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Ao finalizar a palestra, já se passavam das 17:30hs e os estudantes iriam se reunir com
Adriana, somente as 19:30hs. Vocês estão na sala do saguão principal após a palestra do Prof.
Lauro Moreira. O saguão é iluminado e alguns dos presentes contemplam a bela vista das
janelas que davam para a praia do Farol da Barra. Outros buscam sair do Hotel para aproveitar
o pôr-do-sol. Um grupo, notadamente desfocado pelo fuso horário, busca repouso nos seus
quartos....
Ação dos PJ’s: Para onde seus personagens irão?
Informação ao Mestre: Para cada direcionamento dado, deve ser feita outra rodada de ação
do mestre em resposta ao PJ.
a) O Mestre deverá incluir em cada turno, um encontro aleatório com o Saltador d
Tempo (Homem de Terno misterioso), que tenta sequestrar cada um dos jogadores.
Sendo que, o Mestre deverá usar do improviso nas rodadas seguintes.
Informação ao Mestre:
Após a resolução do encontro aleatório, perguntar aos jogadores se querem voltar ao
Hotel, pois já está próximo ao horário da reunião do GT.
OBS: O jogador poderá escolher se revelará o ocorrido os demais.
Informação aos PJ’s: Já são 19:30hs e os estudantes devem se reunir na sala de trabalho do
GT. Ao chegar, percebem que a sempre sorridente Júlia Brito, agora leva um semblante de
preocupação na face! O que será que a deixou assim? O que está acontecendo?
Vocês estão em uma das salas de reunião, organizada em forma de “U”, todos os estudantes
encontram-se sentados e aguardando a chegada de Adriana, a coordenadora do GT. O clima
de desconforto é claro... ... Mas alguém arriscaria algum palpite?
Ações dos PJ´s:
Informação ao Mestre: O requerido na ação é que o jogador parceiro de quarto de Luiz e
o(s) jogador(es) que presenciou(aram) a discussão no corredor, socialize(m) com todos, o que
viu e ouviu. Caso nenhum dos jogadores tenha escolhido as referidas ações anteriores, inserir
a seguinte fala: Ao chegar à sala, Adriana logo demonstra preocupação e diz: - Boa noite GT
Minha língua, minha nação! Antes de iniciar nosso encontro, gostaria de perguntar se vocês
viram ou ouviram algo estranho hoje? É que... Ando vendo gente estranha... Deixa prá lá!
Deve ser bobagem da minha cabeça! Esqueçam o que falei, vamos aproveitar a conversa! Diz
Adriana saindo novamente da sala.
Informação aos PJ’s: Adriana adentrou a sala, sorrindo e dizendo:
- Boa Noite! Hoje, vamos iniciar nosso trabalho em conjunto, assistindo vídeos que trazem
conceitos geográficos importantes para pensarmos o mundo lusófono.
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Vídeo 1: Conceitos Geográficos – O Espaço geográfico (tempo 01m:38s)
https://www.youtube.com/watch?v=CJ2-cwp05t0
Vídeo 2: Conceitos Geográficos – A Paisagem geográfica (tempo 02m:13s)
link:https://www.youtube.com/watch?v=5spifk30hvA
Vídeo 3: Conceitos Geográficos – O Lugar geográfico (tempo 01m:59s)
link:https://www.youtube.com/watch?v=_8L8E2kv2hg
Vídeo 4: Conceitos Geográficos – O Território (tempo 02m:46s)
link:https://www.youtube.com/watch?v=wKnSfm4ZLiU
Mas, antes que Adriana pudesse abrir para diálogo na turma, após exibição dos vídeos,
todos sentiram um solavanco na sala e uma luz com tons entre azul e lilás, formaram uma
espécie de esfera no meio da sala. Era como se naquela sala, por alguns segundos a relação de
gravidade, espaço e tempo estivessem desordenadas. Mas o mais estranho ainda estava por
vir.

Imagem: Gabriella Leão

Da esfera lilás e azul, um homem de expressões fortes, atravessa e flutua no meio da
sala. Apavorados, todos tentam correr, mas a lentidão que envolvia seus corpos os impediam
de dar se quer um passo a frente. Como se estivesse com pressa, o homem fala:
- Calma, precisamos ser rápidos antes que eles descubram... Escutem bem, o futuro
está em perigo! Eles já estão aqui à procura dos Guardiões, vocês precisam ser discretos ou
então correm perigo de vida! Não confiem em quem muito sabe... Quem tem o passado na
mão, domina o futuro! Os Saltadores do Tempo já estão aqui! Vocês precisam achar o
Medalhão antes deles... Nós dependemos disso, o Mundo depende disso! Adriana busque na
biblioteca o livro de capa vermelha com o título “Receitas do Passado” e entenderá o que
estou dizendo... Agora preciso ir, não posso demorar senão eles me rastreiam. Adeus e Boa
Sorte!
De repente a grande esfera desapareceu, levando junto a figura do homem que
notoriamente deixou um recado. Ainda sem entender muita coisa, Adriana entreolha os
estudantes analisando se tudo aquilo não fazia parte de um sonho, um estranho sonho!
- Nossa! O que foi que aconteceu aqui? Pergunta Adriana, ainda confusa com o
ocorrido. Preciso verificar o que houve, aguardem aqui na sala... Não saiam daqui até eu ver
se está tudo seguro.
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Informação ao Mestre: Na ausência de Adriana, os jogadores podem se comunicar, caso
queiram, inclusive socializando o que presenciaram, caso ainda não tenha contado.
Após alguns segundos, Adriana retorna a sala avisando que nada parece ter acontecido,
dizendo:
- Vamos sair daqui, não quero esperar nem mais um minuto para buscar o livro de
receitas... Que parece não ser de receitas! Hoje já está tarde, mas amanhã de manhã irei
buscar uma resposta do que aconteceu aqui hoje. Quem vem comigo?
Ação dos PJ’s:
Informação ao Mestre: Nesse momento, os PJ’s decidirão se aceitarão a missão. Caso algum
jogador não queira se engajar, o Mestre jogará com Adriana dizendo: - Sei que parece
assustador, mas você não ouviu que há alguém atrás de nós? Seria melhor ninguém ficar
sozinho....pelo menos até entendermos o que está acontecendo.
Informação aos PJ’s:
Na manhã seguinte, antes das atividades da Convenção se iniciarem, o grupo segue
então para o Palácio do Governo onde está sediada a Exposição Mundo Atlântico Lusófono,
na Praça da Sé no centro antigo de Salvador.
Postagem do Vídeo sobre o palácio do
Link:https://www.youtube.com/watch?v=J1gStfcfxZs

Rio

Palácio Rio Branco

Branco

em

Salvador.
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Fonte: Google Imagem

Ao chegar à biblioteca itinerante da exposição, prontamente Adriana e o grupo de
jovens seguiram ansiosos para o computador a fim de localizar o livro citado por aquele
estranho homem. Logo perceberam, com uma rápida pesquisa que o título “Receitas do
Passado” constava no setor de livros raros da exposição. Adriana precisaria de uma
autorização para ter acesso à obra. Mas o que teria de mistério um livro da seção de culinária?
Autorização dada, o grupo entrou no setor de livros raros da biblioteca itinerante. A
ansiedade tomou conta de todos os presentes. Mas chega então o bibliotecário dizendo:
- Senhora Adriana, eis o livro solicitado. Peço que manuseie com cui… Antes da
finalização da frase, Adriana responde:
- Eu sei, eu sei... Pode deixar! O livro será devolvido do jeitinho que me
entregou. Obrigado e pode ir agora. Após o bibliotecário se distanciar,
Adriana olhou para o grupo e perguntou: - Todos prontos?
Ação dos PJ´s:
Informação ao Mestre: Deve-se esperar a resposta positiva de todos do grupo. Caso algum PJ
responda negativamente, Adriana deve dizer: - Você não viu o que ocorreu? Não está
curioso(a) ou assustado(a)? Alguma coisa me diz que nossas vidas irão mudar depois disso!
Informação aos PJ’s: Ao abrir cuidadosamente o livro, Adriana nada diferente
notou... Parecia mesmo um livro de receitas. Com um tom de desapontamento, perguntou ao
grupo:
-

E agora? O que faremos?

Ação dos PJ´s:
Informação ao Mestre: Espera-se que os PJ´s queiram explorar o livro, mexer na capa
e etc…Caso aconteça, cada PJ deve jogar D12 para: (1-4) o PJ nada vê de diferente no livro e
fica fora do restante da ação na rodada; (5-8) Perceber letra diferente dos demais trechos na
página 32, o PJ deve indicar ação; (9-12) Cair página solta do livro no chão, o PJ deve indicar
o que faz com o papel no chão.
(D12: resultado 5-8):o PJ percebe na página 32 que há uma letra diferente entre as
demais, como se houvesse sido escrito para outro propósito.
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(D12: 9-12) Ao pegar o livro, nota-se que uma página amarelada cai no chão. Esperase que o PJ queira pegar. Caso não, o Mestre jogará com a personagem de Adriana: - Você
pretende pegar ou vai matar todos nós de curiosidade. Caso ainda assim o PJ do resultado do
D12 (9-12) se negue a pegar, outro PJ com mesmo resultado pode pegar, caso queira. Se
nenhum quiser pegar o papel, o Mestre jogará com Adriana: - Mas será o Benedito!! Com
toda licença, mas se tem algo acontecendo aqui, eu quero saber... Eu preciso saber! O
pedaço de papel solto revelou um desenho parcial do que se parecia uma jóia antiga, assim
como uma escrita no final da desgastada página: onde se lia “lauda 32”. OBS: Após esse
ponto, aplica-se o desenvolvimento do D12 (5-8) acima estabelecido.
Informação aos PJ’s: Após aquele estranho, porém revelador momento, Adriana fotografou
a página 32 e a página avulsa encontrada no livro. Quando se vira aos demais falando: Vamos?! Acho que por aqui terminamos. Ao retornar para o Hotel, o grupo então participou
de uma mostra sobre Literatura e Cultura dos Países Lusófonos de alguns dos países da CPLP.
Angola: Agostinho Neto (Biografia) 4:31s
https://www.youtube.com/watch?v=6SRwnc3A21A
Brasil: Lima Barreto (Biografia) 2:00s
https://www.youtube.com/watch?v=e2mZHmSo_c4
Cabo Verde: Música Contemporânea (Elji Beatzkilla"Nha Bubista")
https://www.youtube.com/watch?v=USOWVQTer1M
Guiné-Bissau (preparação da população para o Carnaval 2014)
https://www.youtube.com/watch?v=V377x20RtNI
Moçambique (Vozes de Moçambique – Documentário)
https://www.youtube.com/watch?v=nEp4aHhwdtE
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Informação ao Mestre: Fazer teste de Percepção entre os jogadores (d20). O(s) PJ(s) que
tirar (acrescido do modificador de Percepção) acima de 16, notará a presença de duas pessoas
seguindo os demais integrantes do grupo durante a visitação do Stand de Literatura.
Informação aos PJ´s:
À 22:00hrs, conforme constava no informativo da programação do evento, Júlia Brito vai até
o microfone anunciar:
- Boa noite, queridas e queridos! Espero que tenham aproveitado o dia com as diversas
atividades, palestras, stands e conhecimento trocado e construído ao longo do dia! Vamos,
então, encerrar as atividades oficiais programadas de hoje. Aguardamos vocês amanhã às
08:00hrs para inIciarmos as atividades do terceiro dia desse grandioso Evento!
O grupo comandado por Adriana, depois de visitar todos os stands de alguns autores
dos países Lusófonos, despediram-se e voltaram aos seus respectivos quartos para uma
respeitosa noite de sono depois de tantas aventuras e mistérios.
Informação ao Mestre: O Mestre deve abrir a possibilidade dos Jogadores irem para outro
lugar ao invés de irem para os quartos. Entretanto o Jogador deverá indicar o local onde
deseja ir e o Mestre desenvolver com o improviso. Caso haja jogadores que queiram sair para
aproveitar a noite soteropolitana, o mestre deve inserir a seguinte jogada:
Informação aos PJ´s: Em um momento de distração, um homem se aproxima dá um
golpe no Jogador X.
Informação ao Mestre: O Mestre deve jogar o d6 para testar a efetividade do golpe:
1- Se (4 a 6): O misterioso homem acerta o golpe mas não é capaz de desacordar o
jogador. Ação de defesa do Jogador: O jogador deve utilizar o poder no nível
básico da classe. Se houver um golpe, testar a efetividade do golpe com o d8 da
seguinte maneira: a) Se (1 a 2): O PJ não acerta o golpe e é levado pelo homem
misterioso; b) Se (3 a 4): O PJ acerta o homem misterioso, entretanto não é o
suficiente para impedir o rapto; c) Se (5 a 6): O PJ acerta o homem misterioso e o
golpe é suficiente para impedir o rapto; d) Se (7 a 8): o PJ acerta o homem
misterioso, desacordando-o. Nesse caso, pergunta-se ao PJ o que quer fazer com o
homem misterioso, raptá-lo ou decide fugir após a confusão. Caso o Jogador
decida raptá-lo, deve dizer como e onde levará. O Mestre deverá usar do improviso
para direcionar o próximo turno. OBS: No caso a) e b), seguir conforme o item 2.
2- Se (1 a 3): O misterioso homem acerta o golpe e carrega o Jogador como refém pra
fora do local, entretanto encontra Adriana, que fala: - Eu sabia que tinha algo
errado! O que você está fazendo? O que vai fazer com ele(a)? Vou logo te dizendo
benzinho...você somente sai daqui com ele(a) se me derrotar! E eu vou logo
avisando que não vai ser fácil pra você! Após o diálogo algo acontece no local.
Informação ao Mestre: O Mestre deve fazer um improviso com cada um dos
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demais jogadores da mesa, seguindo a seqüência a seguir: Informação aos PJ´s:
[Uma rápida descrição de onde eles estão] E algo estranho começa a acontecer...a
mesma sensação sentida na sala do GT no Hotel...A mesma luz em tons de lilás,
quando de repente todos os jogadores (independente de onde estavam) são
teletransportados para o local do rapto. Os demais jogadores se juntam a Adriana
no embate.
Informação ao Mestre: Primeiro combate em grupo, todos os jogadores encontram-se no
nível básico de seus personagens. O Mestre deve analisar cada ataque ou defesa (individual ou
em conjunto) testando com o d6 a efetividade dos golpes e da defesa, articulando com os
atributos de cada classe. O Mestre joga por Adriana. Caso os PJ´s: a) Consigam vencer o
oponente: Informações aos PJ´s: Após o último e eficaz golpe, o misterioso homem cai
desacordado e, como uma mágica, o seu corpo se desintegra, transformando-se em poeira,
restando apenas o terno preto e seus sapatos! Mas antes de qualquer pensamento ou fala após
a batalha, o tremor e as luzes em tons de lilás reaparecem, teletransportando todos os
jogadores para seus respectivos quartos, deitados...num estranho sono; b) Não consigam
vencer o oponente: Informação aos PJ´s: Percebendo que de nada adianta os golpes
deferidos contra o oponente, Adriana então avisa aos colegas: - Pessoal, não sei se
conseguiremos vencê-lo! O melhor é sair daqui! Saiam, rápido, corram!!! Mas antes de
qualquer pensamento ou fala na batalha, o tremor e as luzes em tons de lilás reaparecem,
teletransportando todos os jogadores para seus respectivos quartos, deitados...num estranho
sono
Informação aos PJ´s: (cont.)
Durante o sono mais profundo, algo invade a psiquê d@s garot@s...
Informação ao Mestre: Todos nos respectivos quartos, imersos no sono profundo, o Mestre
deve informar que as rodadas a seguir somente serão de conhecimento dos PJ envolvido na
ação. O que acontecer com os demais do grupo, o PJ não tem conhecimento. O Mestre deve
desenvolver a ação a partir do improviso. Entretanto todos devem seguir o padrão seguinte:
Descrição do sonho: Em um ambiente de penumbra e de confusão, o PJ está envolto numa
atmosfera estranha, com pessoas desconhecidas no que parece ser um barco. Quando se
aproxima um estranho homem/mulher perguntando: - Quem é você? O que faz aqui? Não vê
que aqui não é lugar de gente como você? OBS: O personagem a se aproximar do jogador
deve ser do mesmo gênero que o PJ.
Ação do PJ:
Informação ao Mestre: Espera-se que o PJ indague onde está e o que está acontecendo, a fim
de levantar informações. Caso não aconteça, o personagem do Homem/Mulher estranho(a)
deve indagar:- Quem te mandou aqui? Venha, rápido, antes que alguém te veja.
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Informação aos PJ´s:
Numa atmosfera nebulosa, o PJ é levado a uma sala secreta do que parece ser um
navio. Ventava muito, o que fazia a embarcação balançar demasiadamente. Ao chegar à sala,
o PJ encontra-se com os seus colegas do grupo, inclusive Adriana, que os olha com medo nos
olhos e diz: - Que loucura! Todos vocês estão no meu sonho! Isso é um sonho, não é? Antes
de qualquer resposta fosse ouvida, estava claro que tudo parecia assustadoramente real.
Ainda sem equilíbrio, os PJ´s são surpreendidos por uma voz feminina forte e ao
mesmo tempo tranqüila, lhes dizendo:

Imagem: Gabriella Leão

- Vocês são o presente, o passado e o futuro da nossa nação. Precisamos, mais do que
nunca, de vocês. Nesse momento,os Saltadores estão rastreando nossa localização, por isso
não podemos demorar.Todos vocês são descendentes diretos dos Guardiões originais,
criados para proteger o passado e o futuro da Língua Portuguesa, assim como o seu legado.
Há muito tempo, os Guardiões da Palavra foram criados por mim (a Deusa Adrias) para
proteger a jóia que preserva o idioma e todas as línguas pertencentes aos países lusófonos, o
Medalhão. Esse Medalhão é a única coisa que pode nos salvar frente às ameaças
apresentadas pelo Deus Binárius, que pretende destruir todo e qualquer idioma no mundo,
acabando com as diversidades sociolingüísticas existentes. Unificando-os culturalmente, sob
o domínio do idioma Binárius.
Todos vocês têm poderes especiais, que auxiliará na jornada em busca do Medalhão
que, por questão de segurança, foi fragmentado e espalhado por todo território lusófono.
Mas os Saltadores do Tempo também buscam o Medalhão e não medirão esforços para
destruí-lo. Quando acordarem, todos seus poderes estarão ativados, isso significa que
poderão transitar entre o passado, o presente e o futuro, além de despertar habilidades
específicas, a partir de suas ancestralidades, que ajudarão na missão. Cada fragmento
ampliará os seus poderes, mas para localizar as partes do Medalhão será preciso seguir as
pistas dessa encruzilhada histórica. Agora...DESPERTEM!!!
E como se caíssem de um precipício, todos do grupo acordaram assustados, ainda sem
entender o que houve. Todos foram arrancados (ou expulsos) do seu sono mais profundo.
Ação do PJ´s:
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Informação ao Mestre: Os PJ´s devem informar qual ação deve se seguir após acordarem. 1Caso algum jogador decida encontra Adriana, para esse PJ, jogar D6:
Se (1-2): O PJ chega até o corredor, mas é impedido(a) por algum funcionário
dizendo: - O que faz aqui? Esse é o corredor dos quartos dos Coordenadores. Você não pode
ficar aqui. E segue acompanhando-o até o elevador;
Se (3-4): O PJ chega até o quarto de Adriana, mas está fechado. Caso tenha
modificador alto de percepção, escuta barulhos estranhos vindo do quarto. O Mestre deve
então solicitar que o PJ jogue os dados D6 novamente, conseguindo igual ou inferior a 3, o PJ
é surpreendido por um funcionário que diz: - O que faz aqui? Esse é o corredor do quarto dos
Coordenadores. Você não pode ficar aqui. E segue acompanhando-o até o elevador. Caso o
lançamento de dados seja superior a 3, aplicar a opção abaixo (se 5-6);
Se (5-6): O PJ chega até o corredor do quarto de Adriana, quando vê dois homens de
terno preto carregando Adriana, que parece estar desacordada. O Mestre deve solicitar que o
PJ jogue os dados D6 novamente, conseguindo superior a 3, o PJ vê a mesma esfera lilás
aparecer no final do corredor e os três (dois homens de terno preto, carregando Adriana),
desaparecer após ultrapassarem a grande bolha lilás azulada. Caso seja inferior a 3, um dos
homens de terno vê o PJ e corre em direção ao jogador. Solicitar a ação do PJ. OBS: Se o PJ
decidir enfrentar o homem de terno, lançar dados de ataque e defesa conforme ficha do
personagem. Durante a luta, o PJ verá de relance uma esfera lilás aparecer no final do
corredor e os dois (o outro homem de terno preto, carregando Adriana), desaparecer após
ultrapassarem a grande bolha lilás azulada. Se a ação do PJ for de fugir do homem de terno
preto, ele deve informar de qual maneira fugirá e o Mestre improvisará como acontecerá essa
fuga (pelo corredor, pela escada de saída de emergência, ou entrar em um dos quartos do
corredor). OBS: Se a fuga for bem sucedida, o PJ não verá a bolha lilás azulada no final do
corredor, mas saberá que algo ruim aconteceu com Adriana.
2- Caso nenhum jogador queira, após acordar, encontrar com Adriana ou com os demais
personagens: Informação aos PJ´s: O restante da noite foi confusa e com estranhos sonhos.
Após amanhecer, todos do grupo foram tomar o café da manhã do Hotel, na mesma mesa.
Uma das colaboradoras passa pelo grupo e fala: - Vocês estão bem? Nossa, que carinha de
cansados!!!! E sorrindo se afasta da mesa.
Ação dos PJ´s:
Informação ao Mestre: Espera-se que algum PJ inicie a conversa sobre o sonho estranho da
última noite.
a) Caso algum PJ indique ir procurar Adriana, aplicar item 1 acima.
b) Caso não haja interesse dos PJ´s em encontrar Adriana, nem comentar sobre o
ocorrido, o Mestre deve seguir a seguinte ação: Julia Brito, assume o microfone
informando que os trabalhos dos GT´s devem ser iniciados nos próximos 5 minutos, e
solicita que os participantes se dirijam às suas respectivas salas de trabalho. Ações dos
Jogadores: Informação ao Mestre: Espera-se que os jogadores se direcionem a sala
dos GT e após 10 minutos de espera, entra Julia Brito, bastante assustada e entrega um
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papel a um dos PJ´s, saindo rapidamente da sala. Ação dos Jogadores: Informação
ao Mestre: Espera-se que algum jogador queira ver o que tem no papel, caso proceda,
a seguinte mensagem será lida:

A sua amiga Adriana foi raptada.
Vocês precisam agir rápido se quiserem salvá-la.
J.B
Ação dos PJ´s:
Informação ao Mestre: Caso decidam procurar Adriana, aplicar o item 1 acima descrito.

Informação aos PJ´s: Após o insucesso da procura por Adriana, os jogadores estão no Hall
do Hotel e são abordados por um homem de meia idade, com roupas bem alinhadas e
tatuagens nos pescoço, que pedem para que os acompanhem.
Ação dos PJ´s:
Informação ao Mestre: Espera-se que os jogadores sigam esse homem desconhecido, mas
caso não desejem (ou aos que não desejarem segui-lo), o Mestre deve inserir a seguinte fala
do Homem: - Vamos, não temos muito tempo! Precisamos ser rápidos, senão Adriana pode
morrer! Não tenham medo, estamos do mesmo lado! Caso o grupo mesmo assim tenham
medo de segui-lo, o homem deve informar : - Vocês tiveram a visita de um companheiro de
guerrilha a alguns dias atrás...e ele veio do futuro, assim como eu. Tenho que completar a
minha missão! Adrias depende disso, e o nosso futuro também E então, podemos ir? Precisa
ser agora!
Informação aos PJ´s: Ao seguir o homem até um dos auditórios do evento, os jogadores são
surpreendidos por mais homens misteriosos... mas eles são iguais!!! Eles estão formando um
círculo, restando apenas o homem que os recrutou. O homem misterioso e seus clones falam,
como eco na sala: - Olá, nós somos Miguel e somos os seus transportadores. Preciso que
vocês se concentrem! Pensem em suas respectivas famílias e história de vida. Seus
ancestrais, suas terras de origem, assim como seus ancestrais...pensem, apenas pensem!
Todos prontos?
Ação dos PJ´s:
Informação ao Mestre: Aguardamos o OK de todos.
Informação aos PJ´s: Miguel e seus clones começaram a pronunciar palavras de invocação,
clamando pela Deusa Adrias: - Oh venerável Deusa da Linguagem! Derrame sobre nós o seu
poder. Nos permita viver pelos nossos antepassados, chegando ao seu reino e vivendo entre
os tempos. Ceuta é a cidade, a Nau é o lugar, 1415 é o ano onde podemos enfim lhe
salvar!!!!Eis aqui os Guardiões da Palavra! Os seus Guardiões, Oh Deusa Adrias! Permita
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que o tempo se curve diante de nós! Concedo a eles(as) uma parte da sua divindade,
objetivada nesses colares mágicos. Com eles, os nossos Guardiões poderão, juntos, transitar
entre os tempos!
Então, solavancos são sentidos no auditório! E, como magia, um grande espiral em
tons de azul começou a surgir diante dos Jogadores. Os corpos dos jogadores flutuam em
direção ao Buraco de Minhoca! Sugados através de ama força ainda não conhecida.

Fonte: https://pt.wiiihow.com/Voltar-no-Tempo
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Texto da Aventura 2: Quando as águas viram caminhos
Adriana foi raptada e nada ainda parecia claro! O Buraco de Minhoca sugou a todos
para um destino desconhecido. Realmente, será preciso resolver certas pendências!
Informação ao Mestre: Cada um dos PJ´s deverá ter um despertar diferente baseado na ficha
do personagem que definirá o ancestral. Vale lembrar que será preciso construir uma cena
para cada jogador onde o ancestral estará em cada região originária e será, magicamente,
transportado para a Nau, em 1415, indo em direção à cidade de Ceuta. Mas todos devem
seguir essa lógica:
Informação aos PJ’s:
[Iniciar com informações do contexto sobre o local de origem do ancestral, descrever o povo
que o jogador pertence, e estabelecer algumas características social e cultural do mesmo].
OBS: O Mestre deverá seguir no improviso até esse ponto com todos os jogadores. E
informar que a partir desse momento as cenas estão acontecendo concomitantemente.
Tudo estava indo bem, quando uma linda luz em tons de lilás apareceu próximo a
você...estava claro que era a Deusa Adrias! Em sua linda e sempre amistosa forma, Adrias
sorri e fala: - Olá! Peço licença a você (o ancestral) para receber, em seu corpo, seu
descendente, aquele que irá resgatar os medalhões mágicos e salvar a nossa futura pátria mãe!
Todos vocês são Guardiões da Palavra e transmitiu, através das gerações, essa linda missão de
me proteger!
Nesse momento, sem hesitar, todos os Guardiões ancestrais disseram SIM! E Então a
Deusa Adrias pôde, enfim, finalizar sua magia. Com o poder da onipresença, a Deusa então,
proferiu algumas palavras, e cada um dos jogadores assumiu o corpo e as habilidades dos seus
respectivos ancestrais. A Deusa Adrias continuou: - Como experientes Guardiões, todas as
máximas habilidades dos ancestrais serão lhes oferecidas! Vamos, jovens guerreiros e
guerreiras, o mundo lusófono precisa de vocês! Eu preciso de vocês! Mas nunca se esqueçam
que juntos vocês são mais fortes! Os perigos desses tempos necessitam de máxima união dos
Guardiões. Nesse momento é melhor ficarem despercebidos! Finalizou Adrias olhando
carinhosamente, porém apreensiva para seus aventureiros.
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Porém, a poderosa magia da Deusa Adrias ocasionou um grande deslocamento de ar e
instabilidade energética na região. A Esquadra Portuguesa que seguia em direção ao Estreito
de Gibraltar quando
Informação ao Mestre: Deve informar que os jogadores estão no corpo dos seus ancestrais,
mas a consciência ainda é a dele. Informar, também, que a Deusa Adrias, magicamente,
elevou o nível da classe de TODOS para Nível Avançado.
Informação aos PJ’s: Um grande clarão se fez e vocês encontram-se na esquadra portuguesa
nas proximidades do Estreito de Gibraltar, ainda em alto mar, às vésperas do verão de 1415. A
expedição portuguesa saiu de Lagos (Algarves) com o objetivo de seguir até Ceuta para tomar
a cidade dos mouros. Tais motivos ainda são incertos e diversos, alguns autores falam sobre a
característica de bravura e a busca dos feitos de guerra da nobreza portuguesa, outros indicam
motivos geopolíticos a partir da localização estratégica da cidade, frente ao Estreito de
Gibraltar o que possibilitava o controle da navegação do Atlântico ao Mediterrâneo e outros
autores afirmam que a tomada de Ceuta refere-se a tentativa de combater a pirataria do
Mediterrâneo, contudo estabelecer domínio no continente africano facilitaria a empreitada
portuguesa de domínios de especiarias, bem como possibilitava o entreposto marítimo para o
domínio na costa africana. A expedição contava com 59 galés, 33 naus e 120 embarcações
pequenas. Vocês estão em uma das Naus. Eis a estrutura da Nau:

Fonte: http://porto.360portugal.com/Concelho/VilaConde/NauQuinhentista/
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Informação ao Mestre: Deve-se então jogar o d8 para localizar cada PJ´s na Nau, de acordo
as cores estabelecidas. Considerar a ordem da mesa no RPGAD. Para resultado do dado: a) 1:
Localização Rosa; b) 2: Localização Verde; c) 3: Localização Azul Claro; d) 4: Localização
Laranja; e) 5: Localização Vermelha; f) 6: Localização Cinza; g) 7: Localização Azul Escuro;
h) 8: Localização Lilás. OBS: Caso se repita a numeração do dado, deve-se jogar novamente.

Ação dos PJ´s: Qual a ação de vocês? Vocês devem informar a direção a tomar!
Informação ao Mestre: Deve-se esperar que os jogadores busquem se aproximar um dos
outros, inclusive usando seus poderes e habilidades. Devem ser considerados os atributos de
cada jogador. A imagem acima pode ser utilizada para traçar uma saída do local e a
aproximação com os demais PJ´s.
a) Localização Rosa: Poderá andar pelo convés, caso decida essa ação, analisar a
Destreza do personagem. Jogar d6, em caso de Destreza alta, Se 1-2: Um tripulante
apressado da Nau pergunta: O que fazes aqui? Deves dirigir-se ao convés, estão a
precisar de apoio!; Se 3-6: o jogador seguirá até a metade do Convés sem ser notado.
Em caso de Destreza baixa: Se: 1-4: Um tripulante apressado da Nau pergunta: O que
fazes aqui? Deves dirigir-se ao convés, estão a precisar de apoio!; Se 5-6: o jogador
seguirá até a metade do convés sem ser notado
b) Localização Verde: Poderá andar pelo convés, caso decida essa ação, analisar a
Destreza do personagem. Jogar d6, em caso de Destreza alta, se 1-2: Um homem se
aproxima e diz: Não estais a ver que estamos içando a vela, gajo? O que lhe faltas a
ajudar? Como uma ordem a ser executada imediatamente, o imediato grita aos demais
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homens: Atenção... Içar vela latina! E como uma dança ritmada, os tripulantes fizeram
subir o grande tecido branco em puxões seqüenciados, seguidos de urros de esforços dos
homens envolvidos na função. Se 3-6: o jogador seguirá até a metade do Convés sem
ser notado. Em caso de Destreza baixa: se 1-4: Um homem se aproxima e diz: Não
estais a ver que estamos içando a vela, gajo? O que lhe faltas a ajudar? Como uma
ordem a ser executada imediatamente, o imediato grita aos demais homens: Atenção...
Içar vela latina! E como uma dança ritmada, os tripulantes fizeram subir o grande
tecido branco em puxões seqüenciados, seguidos de urros de esforços dos homens
envolvidos na função. Se 5-6: o jogador seguirá até a metade do Convés sem ser notado.
c) Localização Azul Claro: O jogador está ao lado de um homem de estatura mediana
que comanda os remos. O local está quente e o ritmo das remadas parecem diminuir,
mais ainda sim se ouve claramente os gritos de comando para marcação das remadas.
Após o sonar de uma trombeta, o comandante dos remos ordena uma diminuição das
passadas até sessarem. O homem então diz: “Uma pausa nos trabalhos. E olhando para
o jogador, continua: “- O que você está fazendo aqui? Aliás, quem é você? Ação do
Jogador: Seja qual for a ação do jogador, analisar o Carisma. Jogar d6. Em caso de
Carisma baixa: Se 1-4: Após a ação do jogador, a resposta do homem será: - Primeiro,
ordeno a todos que me chame de Sr. Não faço ideia do que você faz aqui, já que não te
conheço, mas temos bastante trabalho por aqui e poucos homens para realizá-los.
Averigue os remos e coloque-os em posição de repouso. OBS: Espera-se que o jogador
faça o ordenado, atrasando em um turno a sua movimentação. Deve informar que o
jogador ficará um turno realizando a tarefa. Se 5-6: Após a ação do jogador, a resposta
do homem será: - Certo, certo, certo...pouco me importa! Só saia da minha bateria...e
me deixe fazer meu trabalho, ainda temos muito mar para navegar até nosso destino!
OBS: O jogador deve indicar em que direção tomar (direita ou esquerda). Caso siga
pela esquerda, poderá encontrar o jogador da posição laranja. Jogar d20 (analisando a
Percepção).
Em caso de Percepção alta: Se 1-3 olha em direção ao jogador da posição
laranja, mas não identifica como o Guardião. Se 4-6: olha em direção ao
jogador da posição laranja, identifica-o, mas não o(a) perde de vista pela
quantidade de gente na bateria. Se 6-9: Percebe que o jogador da posição
laranja parece deslocado em relação aos demais, e consegue alcançá-lo, mas,
antes de qualquer diálogo, muitos homens começam a subir em direção a

294

outros locais da Nau, para o descanso e por isso o(a) perde de vista. Se 10-20:
Identifica o jogador da posição laranja, consegue alcançá-lo e fala com ele:
Ação do jogador: OBS: Espera-se que o jogador fale quem é e explique a
situação, a fim de ser reconhecido pelo jogador da posição laranja. Em caso de
Percepção baixa: Se 1-4 olha em direção ao jogador da posição laranja, mas
não identifica como o Guardião. Se 5-8: olha em direção ao jogador da posição
laranja, identifica-o, mas não o(a) perde de vista pela quantidade de gente na
bateria. Se 9-12: Percebe que o jogador da posição laranja parece deslocado em
relação aos demais, e consegue alcançá-lo, mas, antes de qualquer diálogo,
muitos homens começam a subir em direção a outros locais da Nau, para o
descanso e por isso o(a) perde de vista. Se 13-20: Identifica o jogador da
posição laranja, consegue alcançá-lo e fala com ele: Ação do jogador: OBS:
Espera-se que o jogador fale quem é e explique a situação, a fim de ser
reconhecido pelo jogador da posição laranja.
Em caso de Carisma alta: Se 1-2: Após a ação do jogador, a resposta do homem será:
- Primeiro, ordeno a todos que me chame de Sr. Não faço ideia do que você faz aqui, já
que não te conheço, mas temos bastante trabalho por aqui e poucos homens para
realizá-los. Averigue os remos e coloque-os em posição de repouso. OBS: Espera-se
que o jogador faça o ordenado, atrasando em um turno a sua movimentação. Deve
informar que o jogador ficará um turno realizando a tarefa. Se 3-6: Após a ação do
jogador, a resposta do homem será: - Certo, certo, certo...pouco me importa! Só saia da
minha bateria...e me deixe fazer meu trabalho, uma grande batalha nos espera! OBS:
O jogador deve indicar em que direção tomar (direita ou esquerda). Caso siga pela
direita, seguirá até o acesso ao destino requisitado, sem ser notado.
d) Localização Laranja: O jogador está na bateria do navio (no remo). Deve construir
uma saída lógica (algo ligado a necessidades fisiológicas). Caso o jogador decida deixar
o remo de outra forma (poderes), analisar as habilidades e os atributos da classe do
jogador. Deve-se jogar o d6 analisando a Cognição. Em caso de Cognição alta: Se 1-4:
O jogador consegue convencer o comandante do remo a dar uma folga rápida dos
trabalhos. O homem, então fala: - “Está bem, está bem, pode deixar o seu posto por
pouco tempo! Esse gajo fala demais!”. Ação do Jogador: Espera-se que o PJ saia
rapidamente do local em direção ao acesso ao Convés. OBS: O jogador deve indicar o
trajeto que irá fazer, de acordo com a imagem das partes da Nau. Se 5-6: O jogador não
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convence o comandante e recebe como resposta: - Estas enlouquecido? Aqui ninguém
sai antes da corneta tocar... melhor continuar no ritmo...Vamos, temos uma importante
batalha a frente! Porém, antes da terceira remada, se ouve o tocar de uma trombeta, o
comandante dos remos ordena uma diminuição das passadas até sessarem. O homem
então diz: “Você está com sorte hoje!” E olhando para o jogador, continua: “Aproveite a pausa dos trabalhos, pois teremos um grande desafio logo mais, uma
importante batalha nos aguarda”. OBS: O jogador deve indicar em que direção tomar
(direita ou esquerda). Caso siga pela direita, seguirá até o acesso ao destino requisitado,
sem ser notado. Em caso de Cognição baixa: Se 1-4: O jogador não convence o
comandante e recebe como resposta: - Estas enlouquecido? Aqui ninguém sai antes da
corneta tocar... melhor continuar no ritmo...Vamos, temos uma importante batalha a
frente! Porém, antes da terceira remada, se ouve o tocar de uma trombeta, o comandante
dos remos ordena uma diminuição das passadas até sessarem. O homem então diz:
“Você está com sorte hoje!” E olhando para o jogador, continua: “- Aproveite a pausa
dos trabalhos, pois teremos um grande desafio logo mais, uma importante batalha nos
aguarda”. OBS: O jogador deve indicar em que direção tomar (direita ou esquerda).
Caso siga pela direita, seguirá até o destino requisitado, sem ser notado. Se 5-6: O
jogador consegue convencer o comandante do remo a dar uma folga rápida dos
trabalhos. O homem, então fala: - “Está bem, está bem, pode deixar o seu posto por
pouco tempo! Esse gajo fala demais!”. Ação do Jogador: Informação ao Mestre:
Espera-se que o PJ saia rapidamente do local em direção ao acesso ao Convés. OBS: O
jogador deve indicar o trajeto que irá fazer, de acordo com a imagem das partes da Nau.
e) Localização Vermelha: O jogador deve indicar a direção que irá tomar. A Coberta
era a região onde se guardava a carga e o armamento da embarcação, por isso espera-se
que haja vigilância. Informação ao Mestre: Espera-se que o jogador utilize os poderes
para conseguir sair sem conflito, no caso de poderes, fazer teste de proficiência. Em
caso de saída sem poderes, jogar o d8 considerando a Força e a Constituição. Caso o
jogador decida por uma ação que considere a Força Em caso de Força alta: Se 1-6:
Consegue efetuar a ação pretendida; Se 7-8: Não consegue efetuar a ação. Em caso de
Constituição alta: Se 1-6: Consegue efetuar a ação pretendida; Se 7-8: Não consegue
efetuar a ação. Em caso de Força baixa: Se 1-6: Não consegui efetuar a ação; Se 7-8:
Consegue efetuar a ação. Em caso de Constituição baixa: Se 1-6: Não consegui
efetuar a ação; Se 7-8: Consegue efetuar a ação. Em caso de um atributo alto e outro
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baixo (qualquer um dos dois): Se 1-4: Não consegue efetuar a ação; Se 5-8: Consegue
efetuar a ação. Após a saída da Coberta: Informação aos PJ´s: Ainda sem entender o
que havia acontecido, um dos guardas do posto questiona: “- O que estás a fazer? Não
sabes que não podes ficar na Coberta? Estais roubando?”. Informação ao Mestre: O
jogador deve construir uma saída coerente e que não provoque conflito. Deve analisar o
Carisma e jogar o d6 para saber se consegue se desvencilhar dessa situação. OBS: O
jogador deve indicar o trajeto que fará, de acordo com as imagens da Nau.
f) Localização Cinza: O jogador deve indicar a direção que irá tomar. A Coberta era a
região onde se guardava a carga e o armamento da embarcação, por isso espera-se que
haja vigilância. Informação ao Mestre: Espera-se que o jogador utilize os poderes para
conseguir sair sem conflito, no caso de poderes, fazer teste de proficiência. Em caso de
saída sem poderes, jogar o d8 considerando a Força e a Constituição. Caso o jogador
decida por uma ação que considere a Força Em caso de Força alta: Se 1-6: Consegue
efetuar a ação pretendida; Se 7-8: Não consegue efetuar a ação. Em caso de
Constituição alta: Se 1-6: Consegue efetuar a ação pretendida; Se 7-8: Não consegue
efetuar a ação. Em caso de Força baixa: Se 1-6: Não consegui efetuar a ação; Se 7-8:
Consegue efetuar a ação. Em caso de Constituição baixa: Se 1-6: Não consegui
efetuar a ação; Se 7-8: Consegue efetuar a ação. Em caso de um atributo alto e outro
baixo (qualquer um dos dois): Se 1-4: Não consegue efetuar a ação; Se 5-8: Consegue
efetuar a ação. Após a saída da Coberta: Informação aos PJ´s: Ainda sem entender o
que havia acontecido, um dos guardas do posto questiona: “- O que estás a fazer? Não
sabes que não podes ficar na Coberta? Estais roubando?”. Informação ao Mestre: O
jogador deve construir uma saída coerente e que não provoque conflito. Deve analisar o
Carisma e jogar o d6 para saber se consegue se desvencilhar dessa situação. OBS: O
jogador deve indicar o trajeto que fará, de acordo com as imagens da Nau.
g) Localização Azul Escuro: O jogador deve indicar qual direção vai tomar. O Porão é
o local mais vigiado e protegido da Nau, pois é onde fica estocada comida e água.
Qualquer invasão é punida. As punições podem ser desde castigos físicos até a morte.
Informação ao Mestre: Espera-se que o jogador busque alternativas de fuga que não a
porta, pois assim será identificado e poderá ser punido com castigo físico e até a morte.
Para a ação, deve-se jogar d8 analisando a Destreza. Em caso de Destreza alta: Se 1-2:
A ação não é executada, e ainda chama a atenção dos guardas de vigia; Se 3-4: Ação é
executada, mas não alcança totalmente o objetivo, necessitando executar outra ação
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complementar para alcançar êxito. Se 5-8: Ação executada e alcança o objetivo
requerido. OBS: Ao sair do Porão, o jogador deve informar qual direção tomar.
h) 8: Localização Lilás: O jogador deve indicar qual direção vai tomar. O Porão é o
local mais vigiado e protegido da Nau, pois é onde fica estocada comida e água.
Qualquer invasão é punida. As punições podem ser desde castigos físicos até a morte.
Informação ao Mestre: Espera-se que o jogador busque alternativas de fuga que não a
porta, pois assim será identificado e poderá ser punido com castigo físico e até a morte.
Para a ação, deve-se jogar d8 analisando a Destreza. Em caso de Destreza alta: Se 1-2:
A ação não é executada, e ainda chama a atenção dos guardas de vigia; Se 3-4: Ação é
executada, mas não alcança totalmente o objetivo, necessitando executar outra ação
complementar para alcançar êxito. Se 5-8: Ação executada e alcança o objetivo
requerido. OBS: Ao sair do Porão, o jogador deve informar qual direção tomar.
Informação aos PJ’s: O cotidiano da Nau é bastante agitado, os perigos do mar aliado a
doenças e parasitas tornam uma viagem longa em um verdadeiro pesadelo! Porém o mais
assustador está no imaginário em relação ao mar. Há quem diga que o mar era habitado por
criaturas estranhas e monstruosas! Até que ponto esse imaginário foi superado? Até que ponto
esses monstros fazem parte apenas de teorias infundadas?
OBS: Postar o artigo sobre “ O Imaginário dos navegadores portugueses dos séculos XV e
XVI” – Luís Adão da Fonseca.
Informação aos PJ’s: Na embarcação, tudo estava seguindo conforme o traçado da viagem.
Os mastros sendo içados para fazer a Nau ganhar velocidade ou baixados para diminuir a
velocidade, bem como as velas utilizando o vento como força de deslocamento. Mudanças na
estrutura das embarcações acabaram que possibilitando as viagens longas em alto mar.
Financiados pela realeza portuguesa, um grupo de estudiosos, das mais diferentes áreas do
conhecimento, desenvolveram e adaptaram técnicas e instrumentos de navegação que
possibilitaram as viagens em alto mar, tornando-as mais segura. Mas nem sempre essas
viagens transcorriam sem problemas!
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Fonte: http://vouguinha2.blogspot.com.br/2013/07/perdeu-se-nau-catrineta.html

O sol atingia seu maior ponto no céu, quando se ouviu uma voz: - Atenção!
Tempestade a frente! Prontamente ordens foram dadas pelo comandante e executadas pelos
tripulantes para preparar a embarcação durante a tempestade. Porém havia algo diferente
naquela tempestade, o céu não parecia tão cheio de nuvens!

Fonte:http://www.materiaincognita.com.br/os-redemoinhos-oceanicos-gigantes-capazes-de-engolir-barcos/

Todos na Nau ficaram assistindo outros barcos da esquadra simplesmente serem
engolidos pelo misterioso buraco no mar. Mas o pior ainda estava por vir! De repente, do
buraco, surge uma criatura feita de água, que de nada parecia as criaturas marinhas
conhecidas.
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Fonte: Manual dos Monstros (Dungeons & Dragons)

Algumas embarcações não conseguiram fugir do ataque da misteriosa criatura da água,
a Nau onde os guardiões estão, está próxima e será em breve atacada pelo monstro.
Ações dos PJ’s:
Informação ao Mestre: É preciso que os Guardiões (mesmo se ainda não estiverem juntos)
usem seus poderes para atacar, baseando-se na ficha do monstro. Devem-se analisar os
ataques e os danos no monstro e nos jogadores. Considerar a complexidade dos ataques frente
aos atributos e poderes dos jogadores. Teste de proficiência com o d8 para ataques simples e
d20 para ataques mais complexos: A) Considerar para ataque: 1/4 para falha, 1/4 para êxito
parcial com pouco dano e 2/4 para êxito com dano; B) Considerar para defesa: 1/4 para falha
com muitos danos; 1/4 para falha com poucos danos; 1/4 para êxito com poucos danos; 1/4
para êxito sem danos.
Informação aos PJ’s: Parte da esquadra se distanciou das demais embarcações com o
combate. Contudo, deve manter seu curso para Algeciras com o objetivo de organizar o
ataque à cidade de Ceuta, e assim o faz.
Informação ao Mestre: Para o próximo diálogo. Deve-se jogar o d8 (considerando a ordem
da mesa do RPGAD, caso não haja oito jogadores na mesa, desconsiderar os valores maiores).
Informação ao PJ sorteado no d8: Ainda se recuperando do susto em mar e seguindo a rota
estabelecida, um dos tripulantes se aproxima e diz: - Gajo, você sabe por que estamos a
navegar para Algeciras? Estou a achar que a nossa viagem tem algo maior envolvido! O
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nosso El Rei D. João I nos aguarda na cidade para reagrupar a esquadra. Vou buscar
informações sobre o real objetivo da viagem. Queres vir comigo?
Ação do PJ:
Informação ao Mestre: O personagem é confiável, caso o PJ tenha poderes para atestar tal
confiabilidade, poderá usar a partir do teste de proficiência de d20, onde 1-10: Atesta que não
há riscos, mas a confiabilidade não ficou clara; 11-20: Atesta a confiabilidade do personagem.
Após teste: A) Se o PJ não seguir o tripulante: - Certo! Mas há outras coisas estranhas nesse
navio... e eu vou descobrir, sabe de alguma coisa? Ação do PJ: OBS: O PJ pode decidir se
vai compartilhar a informação sobre os Guardiões e sua missão ou não. B) Se o PJ seguir o
tripulante: - Ótimo! Será bom ter um parceiro (a), afinal é difícil procurar pistas e ainda içar
velas (risos)! Vamos começar pela tripulação. Dizem que em um navio não existe segredos,
vamos descobrir se isso é verdade! Meu nome é Miguel Castro, sou de Lagos e navego a
bastante tempo pela nossa costa, trazendo e levando todo tipo de mercadoria. E você? Ação
do PJ: OBS: O PJ decide se revelará sua identidade verdadeira.
Informação aos PJ’s: A Nau se aproxima da cidade de Algeciras e, mesmo de longe já é
possível ver as demais embarcações próximas à costa. Um pequeno barco com um tripulante,
encosta na Nau e embarca no Convés, dizendo, com um papel em mãos: - Trago notícias do
El Rei D. João I!
Ação dos PJ’s:
Informação ao Mestre: O esperado é que, alguns dos Guardiões possa seguir (ou usar seus
poderes) para escutar a conversa do mensageiro e o comandante. A) Caso seja eficiente no
uso dos poderes para ouvir a conversa, aplicar a seguinte cena: O mensageiro então abre o
papel e informa: - Sr. Comandante o El Rei D. João I decidiu, em conselho, atacar Ceuta ao
invés de voltar para Portugal. O rei decidiu avançar e manter o ataque à cidade. O Rei
informa para aguardar o retorno dos exploradores para qualquer ação. O mensageiro
retornou ao barco e seguiu em direção ao grupo de embarcações mais a frente; B) Caso
nenhum dos Pj’s decida usar poderes e ahbilidades para ouvir a conversa, aplicar a seguinte
cena: Após alguns minutos em sua cabine, o comandante então sai acompanhado do
mensageiro, e informa: o El Rei D. João I decidiu, em conselho, atacar Ceuta ao invés de
voltar para Portugal. O rei decidiu avançar e manter o ataque à cidade. Até lá, vamos
aguardar novas ordens do Rei.
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Informação aos PJ’s: Na manhã seguinte, o mensageiro embarcou novamente na nau,
trazendo as novas ordens do rei: a saída de Algeciras em direção a Ceuta seria na manhã
seguinte. Diante do anúncio do mensageiro, o Comandante chamou toda a tripulação para um
comunicado: – Amanhã seguiremos para tomar a cidade de Ceuta, sob o comando do nosso
Rei D.João I, além de homens importantes como o infante D. Henrique e D. Duarte. A nossa
embarcação está sob o comando do D. Henrique, aqui no barco, seguimos as ordens deles,
mas a lei é a minha! Contudo, trago-lhes a oportunidade de abandonar a missão enquanto
ainda há tempo.
Ação dos PJ’s:
Informação ao Mestre: Momento que os jogadores devem manter a missão dos Guardiões.
Informação aos PJ’s: A viagem até Ceuta percorreu sem maiores problemas. Vocês
encontram-se no contigente comandado por D. Henrique e D. Duarte, atracados próximo à
costa (conforme o mapa). O comandante recebeu a informação que o desembarque das tropas,
sob o comando de D. Henrique e D. Duarte, seria na parte nascente (leste) de Ceuta (atual
Praia de Santo Amaro). Em terra firme, dois tripulantes foram enviados para analisar
estrategicamente os pontos frágeis da defesa dos mouros.
Mapa de Ceuta em agosto de 1415

Fonte: Adaptado de https://historiasdeportugalemarrocos.com/2014/02/22/a-conquista-de-ceuta/
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O ataque seria no dia seguinte, 21 de agosto de 1415. Na manhã, as embarcações
atracavam e desembarcavam na Praia de Santo Amaro enquanto que a tropa comandada por
D. João I desembarcava na parte Poente (oeste) de Ceuta. Vocês estão na Nau enquanto todos
desembarcam sob os gritos do comandante.
Ação dos PJ’s:
Informação ao Mestre: O esperado é que todos desçam para os barcos auxiliares em direção
à praia. Deve seguir com improviso até chegar em terra firme.
Informação aos PJ’s: Vocês estão na praia, seguidos de todos os tripulantes da nau e da
esquadra comandada por D. Henrique e D. Duarte, quando, de repente, ouve-se uma voz
trêmula e tensa: - Socorro, vocês estão ai? [Lista os nomes dos personagens da Aventura 1]
Sou eu, Adriana! Onde vocês estão? Espera, posso sentir a presença de vocês!!! Estou vendo
vocês, como isso é possível?! Por aqui, rápido, sigam pela praia, me ajudem!
Descrição da visão dos PJ’s: Em frente de vocês estão diversos tripulantes seguindo as tropas
praia adentro em direção à terra firme (que segue subindo o barranco); à esquerda, a praia
mais vazia encontra-se com algumas grutas construídas pela erosão da água do mar (as grutas
ainda não estão submersas); a direita parte das tropas de D. João pode ser vistas ao longe
entrando em terra firme.
Ação dos PJs:
Informação ao Mestre: Os PJ’s devem indicar qual direção tomar, além de ter que ser a
direção correta (seguir a Leste, direção oposta das tropas, próxima a pequenas cavernas feitas
pela erosão da água na rocha) que atacaram de Leste a Oeste. O Mestre deve fazer teste de
habilidade (Destreza) com o d12 para todos os PJ’s para saber se poderão se distanciar da
tropa portuguesa sem ser percebido. Em caso de Destreza alta: Se 1-4: O PJ ao se distanciar
percebe um dos tripulantes da Nau onde estava olhá-lo e ir em direção a ele (a), perguntando:
- O que fazes? Não vê que a direção é oposta? Ação do PJ: OBS: deve despistar o tripulante
de forma coerente; Se 5-12: Consegue se distanciar da tropa sem ser notado. Em caso de
Destreza baixa: Se 1-8: O PJ, ao se distanciar, percebe um dos tripulantes da Nau onde
estava o olhava e seguia em direção a você, perguntando: - O que fazes? Não vê que a
direção é oposta? Ação do PJ: OBS: deve despistar o tripulante de forma coerente. Se 8-12:
Consegue se distanciar da tropa sem ser notado.
Informação aos PJ’s: Vocês estão diante de uma parede de pedra, e um clarão vem de dentro
de uma das cavernas, um pouco acima do nível do mar (3 metros).
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Ação dos PJ’s:
Informação ao Mestre: Espera-se que os PJ’s queiram entrar na caverna. Para isso, será
preciso escalar até a gruta. Fazer teste de Destreza com d20. Em caso de Destreza alta: Se 110: O PJ consegue escalar, mas com dificuldade (saindo com alguns arranhões); Se 11-20: O
PJ consegue escalar com certa facilidade e sem ferimentos. Em caso de Destreza baixa: Se
1-5: O PJ consegue escalar 1 metro do paredão, mas cai no mar e recebe ondas da rebentação
na cabeça; Se 6-10: O PJ consegue escalar mais de 2 metros, mas cai no mar e recebe algumas
ondas da rebentação na cabeça; Se 11-15: O PJ consegue escalar até perto da gruta, mas
escorrega, cai no mar e recebe algumas ondas da rebentação na cabeça. Se 16-20: O PJ
consegue escalar até a gruta, com muita dificuldade, ficando machucado e arranhado. OBS: A
intenção é que todos os PJ’s cheguem até a gruta, mas nem todos tem a Destreza capaz de
escalar, nesse caso, espera-se que os demais ajudem os que por ventura não conseguirem
escalar com as jogadas de dados.
Informações aos PJ’s: Diante de todos vocês, uma luz em tom azulado ilumina toda a gruta.

Fonte: http://www.novaera-alvorecer.net/misterios_serra_arrabida.htm

Ação dos PJ’s:
Informação ao Mestre: O esperado é que os PJ’s queiram ir até a luz. Caso nenhum dos
jogadores decida ir até a luz, a fim de estimular a ida ao artefato, aplicar a seguinte sequência:
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Do fundo da gruta escuta-se uma voz que diz: - Olá! São vocês? Pessoal?Alguém? [É a voz
de Adriana].
Informação ao PJ’s:
Ao se aproximar da luz, vocês ficam ofuscados. Passado a cegueira momentânea,
diante de vocês, pendurada em uma das deformidades da gruta, encontrava-se a fonte da
luminosidade: um colar! Mas não parece ser um colar comum, já que a voz se propagava
através da joia.
- Pessoal, rápido, atravesse a luz! Não tenho como manter a fenda aberta por muito tempo...
Vocês estão prestes a conhecer um mundo que jamais foi revelado!
De repente, diante de vocês, e a partir do colar, abre-se uma pequena esfera de cor lilás que
aumenta à medida que a luz se fortalece.

Fonte: http://animal-jam-clans-1.wikia.com/wiki/File:84302.jpg

Ação dos PJ’s:
Informação ao Mestre: Espera-se que os PJ’s se indaguem e decidam se vão ou não entrar
na fenda temporal aberta por Adriana. Caso o grupo exite, aplicar a seguinte sequência:
[Adriana] - Vamos Guardiões! É preciso ir para o próximo local, precisamos salvar Adrias, e
eu estou cada vez mais fraca...
OBS: Se os PJ’s resolverem entrar na fenda e outros não, o Mestre deve considerar a
rodada de forma separada. Para os que ficarem em Ceuta, aplicar a seguinte sequência:
Informação aos PJ’s: Após parte do grupo atravessar a fenda, a grande luz de tons
lilás fechou-se e a caverna escureceu, restando apenas a luminosidade da entrada da
gruta. A frente de vocês está a saída, quase tomada pela água do mar.
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Fonte: https://viagemeturismo.abril.com.br/atracao/gruta-das-encantadas-2/

Ação dos PJ’s:
Informação ao Mestre: O requerido é que os PJ’s retornem ao colar e tentem contato
com Adriana novamente. Nesse caso, aplicar o seguinte teste de Percepção com o
D10. Em caso de Percepção baixa: Se 1-4: Não percebe nenhuma comunicação com
Adriana ou demais PJ’s; Se 5-8: Consegue ouvir Adriana e os demais PJ’s, mas não
consegue comunicação; Se 9-10: Consegue ouvir Adriana e os demais PJ’s e
estabelece comunicação com eles. Em caso de Percepção alta: Se 1-2: Não percebe
nenhuma comunicação com Adriana ou demais PJ’s; Se 3-6: Consegue ouvir Adriana
e os demais PJ’s, mas não consegue comunicação; Se 7-10: Consegue ouvir Adriana e
os demais PJ’s e estabelece comunicação com eles. OBS: Se houver mais de um PJ na
ação de reestabelecer a comunicação com Adriana, considerar, para o teste a Destreza
de maior valor. Ação dos PJ’s: [ação]. Informação ao Mestre: Espera-se que os PJ’s
peçam ajuda a Adriana para reabrir a fenda temporal.
Informação aos PJ’s: Após atravessar a fenda temporal, diante de vocês se apresentam um
mundo que situa-se fora da relação espaço-tempo.
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Fonte:https://carismazero.wordpress.com/2015/07/02/paginas-de-voltura-03-morte-rubra/

Uma série de fragmentos fluorescente começam a aparecer no local onde vocês
estão… Aos poucos os fragmentos tomam forma, revelando uma mulher com pinturas e
adereços pelo corpo. A mulher que se apresenta é a Deusa Adrias, que após um sorriso
discreto, começa a falar:

Imagem: Gabriella Leão

- Bem vindos, Guardiões! Esse lugar é chamado por nós de Hárpia. Aqui, podemos
transitar pelo mundo da Língua Portuguesa. Mas uma ameaça está nos rodeando há todo
momento. Esse lugar sobre constantes mudanças de temporalidade pela instabilidade
causada por Binárius. Ele está tentando destruir o mundo que conhecemos, o mundo plural,
diverso, polifônico, pautado na interação das singularidades e dos pares. O interesse de
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Binárius é unificar a cultura mundial tomando como base, Ele! Muitos idiomas, e com eles
suas culturas, já desapareceram em um futuro bem próximo. Por isso vocês foram
escolhidos, pois são da linhagem dos Guardiões. Cada nação falante possui seu panteão de
Deuses e seus respectivos Guardiões, ligados misticamente por um artefato mágico. O
medalhão é um poderoso receptáculo do meu poder e, caso Binárius ponha as mãos nele,
terá o meu poder e poderá me destruir. E isso será o fim da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa. Serão mais de 250 milhões de pessoas no planeta, subjugadas à
Binárius. Todo Deus tem seus Guardiões protetores, e vocês são da linhagem dos Guardiões
da Palavra, que foram escolhidos para agir em caso de ameaça. E essa é a ameaça! Como
forma de proteção, o Medalhão foi dividido e escondido nas regiões da CPLP. Nesse sistema
de Caverna mística, vocês poderão encontrar perigos, portais místicos, passagens secretas,
itens de batalha e as partes do Medalhão, mas não se enganem, nessas cavernas vocês podem
morrer!

Benediximus nobis!!!!!
E da mesma forma que a Deusa Adrias se materializou, ela se despediu, deixando
vocês de frente para o sistema de caverna.

Fonte: Adaptado de
http://www.rpgnoticias.com.br/dicas-dm-construindo-mapas-masmorras/

Ação dos PJ’s:
Informação ao Mestre: O sistema de caverna será regido pelo mestre como o RPG em
aventura de masmorra dinâmica. Ou seja, o Mestre deverá escolher o que cada galeria
revelará aos jogadores. O importante é que os PJ’s não percebam como o Mestre está
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conduzindo o jogo a partir desse ponto. Entretanto, como estratégia de administrar o tempo e
o engajamento dos PJ’s na aventura, vamos considerar cada galeria como um sorteio de d20.
A aleatoriedade, no entanto não existirá, uma vez que o Mestre conduzirá as respectivas
revelações.
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Aventura 3: Futuro Inexistente
2197 –Intro (01001001 01101110 01110100 01110010 01101111)
Informação para o jogador:
Em 2197 a civilização chega ao limiar de sua existência, apesar dos avanços tecnológicos
inimagináveis, o ser humano não conseguiu evitar a destruição da natureza. O planeta se
tornou um grande deserto, a atmosfera é hostil para a humanidade, tempestades de poeira,
mega furacões, tufões, nevascas, temporais e maremoto são comuns.
O derretimento das calotas polares alterou por completo a geografia do planeta, grande parte
da Floresta Amazônica foi invadida pelo oceano Atlântico. A Bacia do Prata não existe mais.
As Cataratas do Iguaçu desaguam diretamente no oceano. O Mar mediterrâneo cobre as
pirâmides do Egito, Veneza, Gibraltar. O México teve grande parte do seu território submerso
pelo Atlântico e Pacífico, assim como, como o Caribe, Indonésia e a Costa Oeste dos EUA.
O derretimento das calotas polares ocasionou, não somente a o aumento do nível dos oceanos,
mas alterou os movimentos de rotação e translação do planeta: os dias ficaram mais curtos e
as estações do ano ficaram descompassadas.
A mudança do clima levou incontáveis espécies de animais à extinção. Doenças tropicais
espalharam-se por todo o globo, pragas assolam as poucas áreas produtivas nos polos norte e
sul, resultando numa escassez de alimento sem precedentes. Estima-se que mais de 6 bilhões
de pessoas morreram em consequências das mudanças climáticas.
Em meio a tantas mortes, cataclismas e falências institucionais, a INCORP ganha poder ao ter
controle da internet, das redes de comunicação, investindo em indústrias militares, transporte,
farmacêuticas, alimentar e financiando o surgimento de novos Estados e governos.
No mundo em que a desesperança é crônica, a fé em uma salvação através da tecnologia e a
fuga para o mundo virtual, levam as pessoas a cultuar uma nova divindade, Binárius. O novo
Deus representa tudo que a atual humanidade deseja, um mundo sem dor, sem medo, sem
desilusão, sem doença, de eterna juventude, beleza e felicidade.
Parte I – Controle (01100110 01101001 01110010 01100101 01110111 01100001
01101100 01101100):
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Informação para o mestre: Após os eventos da aventura 2, os PJ’s encontram-se no
Controle (localizado no território que era conhecido como Califórnia - EUA), um campo de
trabalho forçado, para onde são enviados os presos políticos, rebeldes, pagãos (pessoas que se
negam a cultuar Binárius) ou qualquer pessoa considerada subversiva.
O controle encontra-se no dentro da cordilheira de Sierra Nevada, fazendo fronteira com o
oceano pacífico (antigo vale do silício) ao oeste e com a área industrial da INCORP a leste.
Nesta etapa os jogadores deverão localizar Luíz, que nessa aventura possui aproximadamente
50 anos e lidera o movimento revolucionário contra a INCORP. Por ser o inimigo “número
um” da INCORP o paradeiro de Luiz é desconhecido. Somente em Casa Real (antiga
Londres) que os PJ’s se encontram com Luiz.
Devido a hegemonia do Deus Binárius os antigos idiomas como Português, Espanhol, Inglês e
entre outra são proibidas de serem faladas, lidas ou escritas, apenas o “idioma binário” é
permitido nas comunicações, quem ousar o contrário é tido como rebelde e a pena é passível
de prisão ou morte.
Peça para que cada jogador role o 1d10 para determinar em que pavimento cela se encontra os
PJ’s.

Informação para os Jogadores:
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Vocês estão no subsolo do Controle local em que estão os presos políticos, intelectuais e
opositores do regime teocrático “bianariano”. As celas são feitas com paredes de concreto e
aço e portas são de policarbonato blindado. Dentro da cela há apenas um vaso sanitário, uma
pia e quatro beliches feitos de cimento, cobertos por um fino colchão e lençol.
Do lado de fora da cela os soldados da INCORP fazem a segurança do presídio. Entre um e
outro soldado aparece um adorador de binários, com objetivo de converter os prisioneiros à
nova religião, ou então, proferindo sermões no qual justificam que os trabalhos forçados e
prisão são formas de purificação e um ato de misericórdia concedida por Binarius.
Informação para o mestre:
● Todos os PJ’s estão com roupas de presidiário e no antebraço há um código de barra e
um microchip instalado.
● Defina a quantidade de NPC que estarão na cela com os PJ’s, esse número pode 1 a 3
personagens.
● Os NPC’s podem ser ativistas, militantes, educadores, rebeldes, militares, pessoas
comuns e etc.
● As informações que os PJ’s poderão obter dos seus companheiros de cela são:
o O controle fica na cordilheira de Sierra Nevada no antigo estado da Califórnia;
o Todos os prisioneiros trabalham na indústria que fica na superfície da cidade,
onde são produzidos os dispositivos eletrônicos e químicos, que são vendidos e
utilizados pela INCORP.
o Muitos prisioneiros já tentaram fugir, mas todos que tentaram foram mortos.
o O Complexo industrial funciona 24h e cada guarda tem o turno de trabalho que
dura 16h, além dos adultos, os adolescentes e idosos são obrigados a trabalhar
e viver em reclusão.
o Os filhos dos rebeldes ficam num alojamento na superfície, onde são
doutrinados na religião de Binárius e são utilizados nos experimentos do
“composto A” da INCORP. Os sacerdotes alegam que as crianças carregam as
decadência e corrupção de seus pais e por isso eles também devem expurgar
suas falhas, para que os filhos dos filhos dos rebeldes nasçam puros e devotos a
Binárius.
Informação para o Mestre e Jogadores:
Após as interações dos jogadores com os companheiros de celas e obterem as informações,
soldados da INCORP aparecem na entrada das celas, as portas se abrem com um voz
robotizada em idioma binário eles dizem:
“01110100 01101111 01100100 01101111 01110011 00100000 01110000 01100001
01110010 01100001 00100000 01101111 00100000 01110010 01100101 01100110
01100101 01101001 01110100 11110011 01110010 01101001 01101111 00100000
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01101111 00100000 01110100 01110101 01110010 01101110 01101111 00100000
01100100 01100101 00100000 01110110 01101111 01100011 11101010 01110011
00100000 01100011 01101111 01101101 01100101 11100111 01100001 01101101
00100000 01100101 01101101 00100000 00110001 00110101 00100000 01101101
01101001 01101110 01110101 01110100 01101111 01110011” (todos para o refeitório o
turno de vocês começam em 15 minutos.)
Numa cela próxima aos PJ’s um NPC chorando se recusa ir trabalhar, alegando que está
cansado, doente e que sente dores. No entanto, os soldados são insensíveis ao lamento do
prisioneiro, eles entram na cela o arrasta para o lado de fora e aplicam-lhe choques com um
bastão e um dos soldados ordena: “01100100 01100101 01110011 01100011 01100001
01110010 01110100 01100101 00100000 01100101 01110011 01110100 01100101
00100000 01101110 01101111 00100000 01101100 01100001 01100111 01101111”
(descarte este no lago)
Informação ao Mestre: Se algum dos PJ’s perguntar pelo lago um companheiro de cela
informará: “Lago é uma espécie de composteira, para onde são levados os prisioneiros
mortos, doentes ou que se recusa a trabalhar, lá seus corpos são decompostos, processados e
transformados em adubo”.
A caminho do refeitório peça para que cada PJ faça um teste de percepção com 1d6, a fim de
identificar elementos do cenário.
Se o dado der 1: O PJ não percebe nenhuma informação.
Se o dado der 2: O PJ houve e vê um dos soldados entrar na sala de armas.
Se o dado der 3: O PJ identifica a sala de monitoramento onde tem acesso a todas as câmeras
do complexo prisional.
Se o dado der 4: O PJ ouve um grupo de prisioneiros falar que a porta da saída leste estar
com problemas e por isso aumentaram a segurança.
Se o dado der 5: O PJ ouve som de caminhos vindo da ala oeste do presídio.
Se o dado der 6: O PJ percebe que os corredores são monitorados por câmeras.
Informação para os Jogadores:
Vocês chegam até o refeitório o ambiente possui guardas nas entradas e saídas, é totalmente
branco, assim como as mesas, cadeiras e bandejas. A comida servida pelos adoradores de
binárius é um resíduo molecular processado, sem sabor, que esteticamente se assemelhar a um
mingau.
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Um dos adoradores de binárius com olhar, que mistura complacência e fanatismo lhe diz:
01100010 01101111 01101101 00100000 01100001 01110000 01100101 01110100
01101001 01110100 01100101 (bom apetite)
Informação para Mestre:
Permita que os jogadores se reúnam numa mesa para possam elaborar alguma estratégia de
fuga enquanto comem, se necessário insira um NPC para lhes auxiliar. Porém essa terá 30%
de dar certo, caso contrário os PJ permaneceram na área industrial.
Parte II – Área Industrial (11100001 01110010 01100101 01100001 00100000 01101001
01101110 01100100 01110101 01110011 01110100 01110010 01101001 01100001
01101100)

Informação para o Mestre:
Após a saída dos PJ’s do refeitório, aplique o seguinte texto:
Informação ao PJ:
Ainda no refeitório vocês ouvem uma sirene tocar sinalizando o fim da refeição, muitos dos
que aí estão não terminaram de comer, outros ainda estavam na fila para serem servidos. Mas
os soldados da INCORP são implacáveis, puxam pelo braço os prisioneiros que estavam na
fila e derrubam no chão as tigelas com o alimento daqueles que ainda tentavam comer nos
poucos segundos que restavam. Diante de tal cenário, a palavra de ordem é desespero e fome.
Os soldados da INCORP conduzem todos para um elevador, que em poucos segundos lhes
deixam na entrada de uma das fábricas do complexo.
Nos arredores da fábrica vocês vêem trabalhadores de todas as idades cobertos de pó, as
feições de seu rosto não possuem nenhum tipo de expressão, é como se a fábrica tivesse
sugado sua alma e lhe tirado tudo aquilo que é humano, outros estão exaustos a tal ponto que
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mal conseguem caminhar de volta para o elevador e ficam ali jogados no chão dormindo,
amontoados uns sobre os outros, como se fossem cães de ruas,e eles apenas esperam…
esperam a sirene tocar para começar a trabalhar novamente, esperam pela bota do soldado da
INCORP que lhe acordará com um chute, ou simplesmente, esperando a morte chegar.
Um Prisioneiro se aproxima dos PJ’s e diz:
-

Esses daí já perderam a esperança, desistiram de viver, estão viciados no “Composto
A”. Elas não sentem fome, não sentem dor, não sentem alegria, não sentem nada,
fazem apenas os que os outros mandam ou seguem uma rotina já estabelecida. Se
quiserem sobreviver não fiquem sem a máscara, luvas e botas dentro da fábrica e sob
hipótese alguma saiam do domo industrial sem os trajes especiais, a não ser que
vocês queiram conhecer o inferno.

Ao mesmo tempo que esse prisioneiro conversa com vocês, soldados da INCORP lhe
entregam máscaras de gás, luvas e botas no portão de entrada da fábrica.
Informação para o Mestre:
Caso os jogadores deseje mais informações poderão saber que:
 A fábrica é uma das centrais de produção do “composto A”, esse composto é diluído
nos poucos reservatórios de água potável que ainda existem, como um agente químico
de controle social.
 Os Domos são coberturas nanotecnológicas que protegem as cidades controladas pela
INCORP, o clima fora dos domos é hostil para o homem. Sem a camada de ozônio, as
pessoas envelheceram mais rápido, desenvolveram anomalias genética, tiveram
problemas no sistema imunológico, além do número crescente de câncer de pele e
cataratas nos olhos. Boa parte da fauna e flora desapareceram ou sofreram mutações
genéticas, tornando-se impróprias para o consumo, o que ocasionou em uma crise
global na produção de alimentos.
 A geografia e geopolítica do planeta foi completamente alterada quando o
aquecimento global chegou a níveis elevados. Diversos países deixaram de existir ou
tiveram seu território submerso no oceano, milhares de pessoas morreram de fome, de
doença ou em decorrência de cataclismas naturais. Com a nova geografia, a INCORP
começou a financiar governos e comprar territórios de governos falidos e se tornou a
instituição mais poderosa do mundo.
 Devido às condições climáticas adversas, a água potável se tornou um bem raro e 90%
delas é de propriedade da INCORP, onde a maioria da população do planeta tem que
pagar o um alto preço para ter acesso a água limpa.
Informação para os Jogadores
Dentro da fábrica vocês são colocados para trabalhar na destilação do Composto A. Mesmo
com a máscara e luva é possível sentir a toxicidade da composição química, além do intenso
calor no ambiente.
Informação para o Mestre
Realize um teste de envenenamentocom os PJ’s para qual resistirá ao ambiente hostil. (1d20
+ modificador constituição + modificador de pontos de vida, se aplicável)
Quando mais tempo o jogador ficar fábrica maior será o dano que ele receberá.
 30 a 20 pontos: não sofre danos;
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 19 a 14 pontos: Desaceleração dos batimentos cardíacos, falta de ar e suor intenso
 13 a 6 pontos: Desaceleração dos batimentos cardíacos, falta de ar, suor intenso, queda
da pressão arterial e tontura
 5 a 2 pontos: Desaceleração dos batimentos cardíacos, falta de ar, suor intenso, queda
da pressão arterial, tontura, vômitos e dores por todo o corpo
 1 a 0 ponto: Desaceleração dos batimentos cardíacos, falta de ar, suor intenso, queda
da pressão arterial, tontura, vômitos, dores por todo o corpo, vermelhidão, ferimentos
na pele e coma.
A cada 10 min realize um novo teste de envenenamento, ou pelo menos 4 vezes até o fim da
jornada de trabalho do PJ’s.
Os Pj’s que não tiverem condição de trabalhar serão examinados e medicados por um
adorador de binários que é médico e encaminhados para suas celas. Os demais continuarão
trabalhando.
Informação ao Mestre:
Permita que os jogadores elabore alguma estratégia para combater os efeitos da intoxicação
pelo “composto A”.
Informação para os Jogadores
A medida que os dias passam, a saúde de vocês só agravam e os efeitos do composto A ficam
mais forte, a cada dia um sentimento de apatia, entorpecimento da realidade e alucinações têm
aumentado. A rotina mecânica, com as mesmas tarefas dia após dia e o isolamento da
sociedade, faz com que os efeitos do “composto A” sejam potencializados.
Informação para o Mestre
A partir da background da ficha de cada personagem realize rodadas aleatórias de alucinações
com os jogadores, seja na sela, no refeitório, na indústria ou em outros locais que os PJ esteja.
Quanto mais tempo o PJ permanecer na alucina, mais viciado ficará no “composto A”. As
alucinações podem variar de prazerosa e agradáveis ao completo terror.
Informações para os Jogadores
Vocês estão no refeitório e um novo grupo de trabalhadores, dentre uma mulher que se
aproxima de vocês e diz:
-Até que fim encontrei vocês!
Ação dos Jogadores
Informação para mestre:
Os PJ’s terão acesso as seguintes informações:
 NPC apresentada aos PJ’s é Jasmin uma espiã (classe rastreadora) que faz parte dos
Guardiões da Palavra;
 Ela foi enviada para libertar os PJ’s a mando de Luíz e em seguida seguir para Casa
Real, a fim de destruir Binarius;
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 Luíz atualmente é líder dos Guardiões da Palavra que está localizada em Hárpia, uma
cidade fortaleza localizada entre o Brasil e o Peru, numa região da Amazônia que
resiste a mudanças climáticas.
Informação para os Jogadores:
Jasmim Diz:
-Existe um veículo lá fora nos esperando para sair, mas não temos como enfrentar
todos os Soldados da INCORP, precisamos criar alguma distração, o que acham?
Informação para o Mestre
Auxilie os jogadores a criar uma estratégia de fuga. Jasmim é uma rastreadora de nível
avançado. Utilize os poderes dela em favor dos PJ’s.
Durante a fuga Jasmim consegue apoio aéreo para retirar os PJ’s e outros trabalhadores da
fábrica. Dentro do avião, Jasmim relata a segunda fase do plano dela que é impedir o
lançamento dos satélites “Argos” da INCORP, que tem como objetivo mapear e controlar
todas as redes de comunicação globais, além de localizar núcleos rebeldes à Binários, para
isso os jogadores deverão ir a central de controle da INCORP em Casa Real (antiga Londres).
Parte III - Casa Real (01000011 01100001 01110011 01100001 00100000 01010010
01100101 01100001 01101100):
Informação para o Mestre
Forneça aos jogadores ítens de combates, táticos, magias de acordo com a classe e um
paraquedas para cada.
Informação para os Jogadores
Vocês e Jasmim sobrevoam Casa Real. Mesmo do alto é possível ver os Neos e ArranhaCéus, Casa Real é opulência construída sobre a corrupção e manipulação de diversos regimes
políticos espalhado pelo mundo.
Jasmim diz:
-Se preparem! Vamos saltar em poucos segundos. Nosso objetivo é entrar na rede de
comunicação da INCORP que fica no setor 7, antigo bairro de Greenwich.
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Informação para o Mestre
O PJ’s devem aterrissar o mais próximo possível da central de comunicação da INCORP, para
isso peça para que todos os jogadores faça o teste de destreza.
Insira encontros aleatórios dos jogadores com soldados, adoradores, civis e funcionários da
INCORP até que eles consigam entrar na sala de controle dos satélites.
Ação dos Jogadores
Informação para o Mestre e Jogadores
Na sala de controle os jogadores encontraram diversos computadores e diversos monitores
gigantescos. Para desativar o Lançamento dos Satélites “Argos” os Jogadores deverão realizar
um teste de cognição e percepção para conseguir concluir a missão.
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Informação ao Mestre
Aplicar testes, intercalando com insucessos que ocasionam em aceleração do lançamento do
Satélite “Argos”. Em caso de ação de um PJ com cognição e percepção altos, aparecerá uma
tela de senha para cancelamento:

OBS: Para desativar, os PJ’s deverão lançar um comando em linguagem binária do nome
BINÁRIUS:
01000010 01001001 01001110 11000001 01010010 01001001 01010101 01010011
Após acertar a senha, aparecerá a tela de acesso permitido;

Em caso de Erro:
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Parte IV – Harpia (01101000 01100001 01110010 01110000 01101001 01100001)

Informação para o Mestre
Após impedir o lançamento dos Satélites da INCORP os jogadores são levados para Harpia
uma cidade protegida na região remanescente da floresta Amazônica.
Ao chegar na cidade os jogadores são recebidos como heróis pela população e por Luiz, que
agora é senhor de idade avançada e líder do movimento contra Binarius.
Luiz convida todos vocês para a casa dele, que muito se assemelha as casas simples do
nordeste brasileiro. Ele e seus amigos e familiares oferece um banquete com os produtos
agrícolas cultivados organicamente e com peixes que, graça a manipulação genética, foram
possíveis reproduzir e resgatar espécie que havia sidos extentintos devido às mudanças
climáticas.
Permita que os jogadores andem por Harpia e conheçam os seus moradores. Harpia é uma
cidade altamente tecnológica, mas que muito se assemelha às cidades interioranas do nordeste
brasileiros, com suas praças, feiras e relação comunitária fraterna.
Ação dos Jogadores:
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Informação para o Mestre
Sem que os jogadores soubessem, Binarius havia rastreado a ida dos jogadores para Harpia,
com propósito de destruir a cidade e matar Luiz.
Quando julgar necessário, inicie os ataques de soldados da INCORP e de Binarius chegando
na cidade.
Informação para os Jogadores
Vocês ouvem o alarme da cidade soar informando do ataque iminente, ao mesmo tempo vocês
vêm soldados da INCORP atirando e prendendo cidadãos de Harpia. Em defesa da cidade
guerreiros da resistência enfrentam os soldados para proteger Harpia.
Ação dos jogadores
Informação para o Mestre
Permita que os jogadores criem estratégias para proteger a cidade junto com Luiz e Jasmim.
Quando julgar necessário insira Binarius na batalha.
Informação para os Jogadores
Binarius aparece diante de vocês. Sua aprecia é de um Robô humanóide, com capacidade de
exprimir emoções.
Em meio a caos da batalha Binarius é pura serenidade. Ele olha para vocês e diz:
-Porque Lutar? A hegemonia do poderio humano sobre a Terra chegou ao fim. Vocês
são o vírus mais nocivo para este mundo, vocês destruíram esse planeta, elegeram tiranos
como seus líderes. E vocês se revoltam contra mim! Apenas dei aquilo que vocês queriam,
não fiz nada que não quisessem que fosse feito! Vejam não há mais dor, nem diversidade,
nem minorias. Apenas vocês, rebeldes que lutam pela pluralidade, sonham em salvar o
mundo que destruíram e acreditam em ideologias passadas. Se vocês persistem em viver na
ignorância só o que resta é expurgá-los de sua existência.

Batalha Final
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Informação para o Mestre
Binárius é ser com alta capacidade destrutiva, possui poderes psiônicos e táticos. Forneça
aos jogadores itens adequados a cada classe.
Quando julgar necessário Luís e Jasmim evocarão Adrias para auxiliar os PJ’s e derrotar
Binarius.
Adrias concederá itens e magias dos ancestrais do PJ’s para derrotar Binárius.
Informação para o Mestre e Jogadores
Após a derrotar Binárius um imenso clarão aparece ao ponto de cegá-los. Quando vocês
voltam a enxergar vocês estão no ano de 2018… no Evento da CPLP em Salvador na Bahia..
Adrias e ao lado de Luiz, bem mais jovem, aparece e diz:
-Graças ao esforço de vocês, Binárius não existe mais, eles e seus asseclas não
passam de sombra de um futuro inexistente. Hoje vocês não são apenas heróis, mas
protetores do mundo e das suas mais belas formas de expressões. Somos apenas uma
espécie, porém somos plurais e refletimos, em nossas vozes, toda a ancestralidade e
diversidade da nossa História. Muitos acreditam ser, essa pluralidade, uma ameaça, mas
isso é o que nos torna tão fascinantes. O desafio, meus filhos, é ver beleza no outro! É
construir empatia, pois assim o outro jamais será uma ameaça! Parabéns pela vitória. Mas
lembrem-se que aqueles que não nos entendem, serão motivados por ódio.
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GUARDIÕES DA PALAVRA
(Ficha do Personagem – Augusto)

Nome do
Personagem:
Classe

Pedro

Nome de Jogador

Dobrador de
água
Gênero
Masculino
Idade
27
Nível do Personagem Básico

Arquétipo(s)
Ancestral

Valor
7,0
13,0
15,0
10,0
11,0
17,0

Força
Constituição
Destreza
Percepção
Cognição
Carisma
Constituição +2
15 pontos

Brasil
José

Arquétipo do Ancestral Brasil

ATRIBUTOS

PONTOS DE VIDA

Augusto

Modificador
-1
+1
+1
0
0
+2
Modificador

+1

Total
16

Perícias
Dobras em substâncias em estado líquido, bem como controlar porções
pequenas de água.

Equipamentos/ itens

Cantil de couro: possibilita ao dobrar de agua, carregar consigo sempre a
fonte de seus poderes (água), para locais onde não tenha.
Background
A Bahia é um dos estados brasileiros que em 2017 teve um crescimento
econômico formidável, devido a um setor extremamente importante e
estratégico que é agricultura, responsável por cerca de 4 % do PIB nacional. Isso
é literalmente fruto de muito trabalho dos agricultores familiares que

323

corresponde a 91% na produção de mandioca, arroz, soja, laranja, algodão e
café. No entanto, esse formidável papel desempenhado pelas famílias de
agricultores, é devido a uma legendaria família de guardiões dos elementos e
língua lusa que atuam em diferentes estados do Brasil, a gerações, lutando
contra todos os males que afetam a sociedade brasileira, utilizando a língua,
cultura e dobra dos elementos naturais. Na Bahia devido as questões climáticas e
sucessivas secas, temos a atuação dos guardiões que realizam a dobradura da
água, manipulando-a, de forma a sanar os problemas causados pela falta de
água, levando-a para locais onde ela não chega.
Pedro é o líder dos dobradores de água e pater-família que atuam no estado da
Bahia. Desde jovem aprendeu com seu bisavô José a dobradura d´agua para sua
defesa pessoal, como em prol da sociedade brasileira. Na família de Pedro de
um total de 13, somente ele herdou os poderes da dobradura de água do bisavô
José e o título pater-família. Os demais desenvolveram somente a dobradura de
areia e ar. Por esse fato, Pedro enfrenta uma series de contestações, inveja,
rejeição, de alguns membros de sua família que ansiava o título pater-família.
Esse desequilíbrio na família dos guardiões vem se acentuando desde os finais
do ano de 2017 e chega em 2018 em total efervescência. Logo Pedro tem uma
grande missão, continuar realizando as atividades no estado que depende muito
da dobradura de água para sobrevivência das diversas famílias que sofrem com
as sucessivas crises hídricas, e acima de tudo, acabar com os ensaios de uma
possível guerra no seio familiar, restaurando o equilíbrio, utilizando-se da dobradura de água e de um dos elementos mais forte, marcante, e que os une, a “língua portuguesa”.
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GUARDIÕES DA PALAVRA
(Ficha do Personagem – Betson)

Nome do
Personagem:

Bel

Nome de Jogador

Betson Silva Jesus
Santos

Classe

Dobrador de
Água

Arquétipo(s)

Brasileiro

Gênero

Masculino

Ancestral

Idade

32

Nível do
Personagem

Arquétipo do Ancestral

Menha Dikinu
Angolano

Básico

ATRIBUTOS

Valor

Força

15

Constituição

14

Destreza

10

Percepção

8

Cognição

8

Carisma

13

PONTOS DE VIDA

Constituição +2

Modificador

Modificador

16

Perícias

Total
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Equipamentos/ itens

Cantl

Background

Bel, guerreiro brasileiro, dobrador de água, com habilidades que usa para
manter a justça e proteção do seu povo e cultura. Seu poder e inspiração se
originam da harmonia com a natureza, através das águas, e também do
contato com a sabedoria do seu ancestral angolano, Menha Diiinu.
Com sua personalidade e força única está sempre pronto para representar o
seu povo, mantendo sempre a identdade cultural deste, viva.
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GUARDIÕES DA PALAVRA
(Ficha do Personagem – Denilson)
Nome do
Personagem:
Classe
Gênero
Idade
Nível do Personagem

José Tavares

Nome de Jogador

Denilson Romeiro

Encantador
Masculino
34

Arquétipo(s)
Ancestral

Brasileiro
Omar ibn Wafiq
Goense islâmico

Arquétipo do Ancestral

Básico

ATRIBUTOS

Valor
10
13
13
14
14
14

Força
Constituição
Destreza
Percepção
Cognição
Carisma
PONTOS DE VIDA

Constituição +2
15

Modificador
0
+1
+1
+1
+1
+1
Modificador
+1

Total
16

Perícias
Canção de descanso, Canção de Proteção e Frenesi Coletivo.

Equipamentos/ itens
Oud (alaúde)

Background
José Tavares

Nascido numa família simples de desgarrados perdidos no interior da Bahia, José teve a
oportunidade de conhecer muito cedo canções tradicionais, quase perdidas, que remontam
séculos de culturas já não lembradas ou vividas nos caóticos centros urbanos do que ainda
chamam de Brasil. Herdeiro das culturas “fundamentais” do país, tendo ascendentes brancos,
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negros e indígenas, José teve uma louca experiência na juventude, quando descobriu ser
descendente de uma família árabe de Goa por parte de mãe e resolveu viajar para conhecer
aquelas terras. A ida foi de avião, gastando todo dinheiro que havia conseguido desde que
começara a trabalhar, mas o retorno foi epopeico, entre embarcações, trabalhos forçados e
algumas fugas. Conheceu a Índia e passou por vários lugares na Ásia e na África até
conseguir voltar para o Brasil escondido num container. Trouxe consigo, além de si mesmo e
do farrapo que vestia, um oud velho que comprou de um desgastado comerciante árabe que ao
acaso encontrou em Goa. Talvez fosse um sinal de seus ancestrais. Ao desembarcar decidiu
fazer valer quem realmente era, juntou-se a um velho encantador do lugarejo onde havia
nascido e dedicou-se à arte da música e da memória de todos aqueles que foram no passado
para que ele fosse no presente. Depois de anos bebendo das fontes de seus antepassados e
acompanhando muitas das atrocidades cometidas pela INCORP, mais uma vez um impulso
inexplicável tomou o peito do já não tão jovem encantador. Ele se juntou aos Preservadores.
Omar ibn Wafiq
Nascido no século XV, filho de um comerciante árabe oriundo de Ormuz, foi um músico
conhecido em Goa nos tempos do Sultanato de Bamani. Até que a morte do pai e do irmão
mais velho o forçaram a tomar os negócios da família. Morreu jovem, desgostoso com o
destino que lhe havia sido imposto, mas deixou quatro filhos. Uma de suas filhas foi casada
com um rico mercador indiano que havia se convertido ao islamismo nos tempos dos sultões e
acabou por se tornar cristão quando os portugueses dominaram a região. Apesar do impasse
religioso, ela já havia tido três filhos e o marido os criou cristãos. O mais jovem foi parar em
Lisboa, de onde sua prole veio, de algum modo, acabar no Brasil. Nesta linhagem ficaram
memórias cada vez mais escassas e fantasiosas sobre um remoto e famoso músico da Índia,
que a todos encantava ao tocar seu oud.
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GUARDIÕES DA PALAVRA
(Ficha do Personagem – Naiades)
Nome do
Personagem:

Nala

Dobrador de
Água
Gênero
Feminino
Idade
31
Nível do Personagem Básico
Classe

ATRIBUTOS

Naiades

Arquétipo(s)

Brasileiro

Ancestral

Opará
Africano

Arquétipo do Ancestral

Valor
14
12
5
11
10
15

Força
Constituição
Destreza
Percepção
Cognição
Carisma
PONTOS DE VIDA

Nome de Jogador

Constituição +2
14

Modificador
+1
0
-2
0
0
+1
Modificador
+1

Total
15

Perícias
Aplica pequenas dobras em substâncias em estado líquido e controla
porções pequenas de água.
Equipamentos/ itens

Utiliza a água para curar. Pode mover grandes porções de água e pode
mudar a água que dobra de estado físico rapidamente. Adapta-se
facilmente às mudanças.
Background
Nala é uma jovem brasileira, dobradora de água, contrariando
a maioria dos dobradores, aprendeu a dominar seu dom apenas
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com seu instinto de sobrevivência e sua intuição herdada de sua
ancestral africana Opará. Mulher forte e destemida está
habituada com lutas, pois desde muito cedo se deparou com a
maldade e ambição humana. Nala é reservada e evita ao
máximo revelar sua habilidade como dobradora de água, uma
forma que ela considera para se autoproteger.
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GUARDIÕES DA PALAVRA
(Ficha do Personagem – Rodrigo)

Nome do
Personagem:

Salvador
Gonçalves

Nome de Jogador

Rodrigo Sena

Classe

Sacerdote
Cristão

Arquétipo(s)

Cabo Verdiano

Gênero

Masculino

Ancestral

Idade

20

Nível do
Personagem

António Aurélio
Gonçalves

Arquétipo do Ancestral

Cabo Verdiano

Nível Básico

ATRIBUTOS

Valor

Modificador

Força

13

+1

Constituição

14

+1

Destreza

17

+2

Percepção

16

+2

Cognição

11

0

Carisma

13

+1

PONTOS DE VIDA

Constituição +2

Modificador

16

+2

Total
18

Perícias
Escudo de Luz: Após uma oração ou culto a divindade, o jogador cria um
escudo de luz em volta dele ou de algum companheiro, protegendo do
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ataque inimigo.
Auxílio Divino: O jogador invoca a força de sua divindade, resistndo a
ataques por um turno.
Abençoar Água: Com a invocação da sua divindade, o jogador poderá
transformar água potável em água curatva. Pode ser usado nele mesmo
ou em outro jogador. A água abençoada, por estar repleta de
positvidade, causa dano a espíritos malignos.
Amaldiçoar Água: Esta magia imbuí um frasco de água com energia
negatva, transformando-a em água profana. ggua profana causa dano a
espíritos Bondosos da mesma forma que água abençoada causa dano a
espíritos malignos

Equipamentos/ itens

Biblia;

Background

Salvador Gonçalves nasceu em 15 de agosto de 1998 na cidade de
Assomada, na ilha de Santago, que pertence ao arquipélago de ilhas de
Sotavento em Cabo-Verde. Seu pai Diogo e sua Mãe Marta desde muito jovem,
antes mesmo da aparição dos seus poderes de sacerdote, aproximou Salvador
da religião cristã, ensinando seus dogmas e o amor a cristo. “Meu flho, nós
devemos sempre acreditar que somos o instrumento do poder divino na terra,
e lutar pelo que acreditamos, pregando sempre a paz e a harmonia entre os
povos” dizia sempre o seu pai nos momentos de estudo e devoção. Salvador
ouviu sempre dos seus familiares a história de um ancestral distante chamado
Antonio Aurelio. Nhô Roque, como costumava apelidá-lo. Ele teria nascido no
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início do século XX na capital de cabo verde e se destacou pelos estudos da
história do seu povo dando ênfase na defesa dos direitos e do papel da mulher
em cabo verde. Também sacerdote muito conhecido, acredita-se que sua
morte foi ocasionada por interesse de uma empresa de exploração em uma
região que Antonio Aurelio defendia como sendo parte importante da história
de cabo-verde, e que seus estudos poderiam atrapalhar o funcionamento de tal
empresa em solo cabo verdiano. Antonio Aurelio morreu aos 82 anos
atropelado por uma viatura da polícia da capital de cabo verde.
Quando seus poderes se revelaram, seus pais resolveram afastá-lo da
cidade para que eles fossem aperfeiçoados, pois sabiam que algo maior estava
por vim e que iria ameaçar a todos.
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GUARDIÕES DA PALAVRA
(Ficha do Personagem – Tamires)
Nome do

Ijeawele Adiche

Nome de Jogador

Personagem:
Classe

Dobradora do

Arquétipo(s)

Tamires Maia
Brasileiro.
(Yorubás,

Ar

Guiné,

Africanos
Golfo

da

Monomotapa,

Bantos)
Feminino
Gênero
17
Idade
Nível do Personagem Básico

Zhou
Arquétipo do Ancestral Macaense e Guineeses

Ancestral

ATRIBUTOS

Modificador

17
11
17
13
17
21

Força
Constituição
Destreza
Percepção
Cognição
Carisma
PONTOS DE VIDA

Valor

Constituição +2
13

+2
0
+2
+1
+2
+6
Modificador
+1

Total
14

Perícias
Dobra de planar; dobra de patinete aéreo; dobra de ski aéreo; dobra de
tornado; dobra de voar; dobra da bolha de vácuo.

Equipamentos/ itens
Spray de Pimenta de bolso.

Background

334

Ijeawele tem 1,70 de altura, descendentes de Goeense e Mandinga. Sua bisavó,
de origem guineense, era princesa Fula em Guiné-Bissau, mas foi vendida para
a América Portuguesa depois da derrota contra os Mandingas. Lá ela conheceu
o bisavô de Ijeawele, de origem mandinga, e se apaixonaram-se, tiveram um
filho, seu avô Zang, de onde veio sua mãe, a bela menina chamada, Sying.
Quando Ijeawele tinha 13 anos de idade, seus pais morreram em um assalto a
ônibus, que eles estavam, quando voltava para casa. Com isso, passou a ser
criada pelo avó materno, Zang, que lhe ensinou a importância de manter viva a
cultura e a língua de um povo. Se referenciando a terra de seus pais,
principalmente, de seu pai, em Macau, onde a colonização não tomou corpo por
completo, já que, o povo macaense tinha a escrita muito forte o que manteve a
sua cultura até hoje sobre a dos portugueses. Seu avó morreu quando
completara 16 anos de idade e por isso, atualmente, ela mora com a tia
paterna, Lúcia, é estudante de fotografia e adora história.
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GUARDIÕES DA PALAVRA
(Ficha do Personagem – Thais)
Nome do Personagem:
Classe
Gênero
Idade
Nível do Personagem

Ziza
Monges
Masculino
43
Básico

Nome de Jogador
Thais
Arquétipo(s)
Cabo verdiano
Ancestral
Português
Arquétipo do Ancestral Português

ATRIBUTOS

Valor
10
9
5
14
13
8

Força
Constituição
Destreza
Percepção
Cognição
Carisma

Modificador
0
0
-2
+1
+1
-1

Constituição +2
Modificador
11
0
Perícias
Dobrador de ar - Poderá realizar todas as dobras de deslocamento
PONTOS DE VIDA

Total
11

Equipamentos/ itens
Leque
Background
Ainda pequeno, o personagem (Ziza) foi abandonado em um mosteiro. Cresceu aos cuidados
dos monges que o ensinou suas habilidades como a de usar o leque para voar.
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RPG PLAY
RPG GUARDIÕES DA PALAVRA
[13:44] Bianca Cardoso: 3518980_8_campanha rpg - guardiões da palavra.pdf
[13:45] Bianca Cardoso: 4968554_8_sistema de regras - rpg guardiões da palavra.pdf
[12:52] Betson Silva Jesus Santos:
[12:53] Betson Silva Jesus Santos: 3518980_8_campanha rpg - guardiões da palavra.pdf
[12:54] Betson Silva Jesus Santos: Teste
[21:45] Bianca Cardoso: Aventura 1: A Convenção
[21:46] Bianca Cardoso: Todos os anos, a CPLP – Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa promovem um evento para discutir sobre as diretrizes do órgão, bem como
propagar estudos, discussões e conhecimento acerca da cultura e sociedade dos países que
tem o Português como língua oficial.
[21:47] Bianca Cardoso: A Convenção, como é chamado, consiste em uma grande
confraternização entre chefes de Estado, intelectuais, artistas, escritores e estudantes dos
países da CPLP, bem como países observadores (países que não tem o português como idioma
oficial, mas possui uma significativa comunidade que falam o idioma no país), onde o
principal
homenageado é a diversidade e a similaridade do mundo lusófono. Comemorado no Dia
Internacional da Língua Portuguesa, 05 de Maio é a data escolhida para a realização da
Convenção que, por sistema de rodízio, em 2018 teve como sede o Brasil na cidade de
Salvador na Bahia no Hotel Luso-Brasileiro.
[21:47] Bianca Cardoso: Para maiores informações sobre a CPLP, acessar: www.cplp.org
[21:48] Bianca Cardoso: ara tanto, no evento desse ano, a CPLP disponibilizou 40 inscrições
com todas as despesas pagas a jovens dos países membros, a fim de compartilhar informações
e Histórias sobre a cultura desses países. Os jovens participaram de um sorteio promovido
pelas feiras locais da CPLP, ocorridas sempre no mês anterior ao grande evento.
[21:49] Bianca Cardoso: Chegou o grande dia, vocês estão desembarcando dos seus
respectivos aviões quando avistam um rapaz, trajando camisa esporte e bermuda jeans com
uma grande placa na mão escrito: “Convenção – CPLP”.
[21:50] Bianca Cardoso: Ação dos PJ’s:
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[22:43] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Estou em casa me preparando para a Convenção e
empolgada com todas as pessoas novas que vou conhecer.
[22:43] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: E é claro, mostrar tudo que minha cidade linda tem de
lindo!
[23:07] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Minha casa fica em um dos bairros históricos de
Salvador, Engenho Velho de Brotas, defronte ao casarão em que o poeta Castro Alves morou.
[23:14] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): Depois de um viajem exaustiva,
finalmente
Salvador!
[23:16] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): Acabo de sair do portão de
desembarque e
me deparo com o rapaz segurando a placa da convenção.
[23:16] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena):
[23:16] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena):
[23:16] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena):
[23:16] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena):
[23:16] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena):
[23:19] (Moremi/Nala) NaiadesMeline:
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[23:20] (Moremi/Nala) NaiadesMeline:
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[23:21] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Minha casa é perto de muitos pontos turísticos e
também de patrimônios históricos, mas que infelizmente alguns estão abandonados...
[23:52] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): Me dirijo ao rapaz e pergunto: " você
ira me
levar direto para a convenção?"
[08:03] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Estou ansiosa para participar da convenção .
Será
uma grande oportunidade
[08:24] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Tenho medo de avião . Graças a Deus aterrissou
[08:25] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Me dirijo ao rapaz e digo : vim para convenção
[16:38] JOSÉ (Denilson Romeiro): Chego de ônibus na rodoviária de Salvador. Olho o
endereço
e os horários anotados num pedaço de papel e sigo rumo à Convenção..
[17:18] Tamires Maia Araujo: rolou [d20]:15 = 15
[17:24] Tamires Maia Araujo: Olá, rapaz, como vai?! eu vim para ir à convenção. Vamos
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conferir meu nome na lista. Tudo certo? ok. obrigada!
[20:11] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC):

[20:21] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC):

[22:56] Pedro (Augusto Fiuza): [22:56] Pedro (Augusto Fiuza): [22:56] Pedro (Augusto
Fiuza): [22:56] Pedro (Augusto Fiuza): [22:56] Pedro (Augusto Fiuza): [22:56] Pedro
(Augusto Fiuza): [22:56] Pedro (Augusto Fiuza): [22:57] Pedro (Augusto Fiuza):
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[23:06] Pedro (Augusto Fiuza):

[23:06] Pedro (Augusto Fiuza):
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[23:06] Pedro (Augusto Fiuza):
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[23:06] Pedro (Augusto Fiuza):
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[23:12] Pedro (Augusto Fiuza): Estou na Padaria Solar da Boa Vista
[23:14] Pedro (Augusto Fiuza):
[10:30] Pedro (Augusto Fiuza): Redefinindo jogada
[10:33] Pedro (Augusto Fiuza): Depois de concluir as atividades preventivas no Sertão
Baiano,
conseguir organizar meio agradável viagem em direção a Salvador.
[10:46] Pedro (Augusto Fiuza): Pegando as diversas estradas do meu Sertão, conseguir chegar
na cidade do Salvador. Me dirijo agora de carro, para a Convenção que será realizada no
Hotel
Luso-Brasileiro.
[10:49] Pedro (Augusto Fiuza): Acabo de chegar no Hotel Luso-Brasileiro.
[21:44] Bianca Cardoso: (para Salvador Gonçalves): Sim, senhor, estou esperando os
convidados da CPLP. Será uma honra levá-lo ao nosso evento. Pela minha lista, o Sr deve
ser....Salvador Gonçalves? Correto?
[21:47] Bianca Cardoso: (para Ziza): Olá Sra! Estamos aguardando uma última convidada
chegar para embarcamos em direção ao Hotel Luso-Brasileiro.
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[21:49] Bianca Cardoso: (Para IjeaweleAdiche): E a Sra deve ser a IjeaweleAdiche! Agora
estamos completos
[21:49] Bianca Cardoso: (para Salvador, Ziza e Ijeawele): Pronto! Estamos completos!
Vamos?!
Por favor, me sigam...
[21:54] Bianca Cardoso: (idem): Prazer em conhecê-los, meu nome é meu nome é Roberto
Miranda e levarei vocês ao Hotel Luso-Brasileiro, onde a comissão de recepção lhes aguarda.
Vamos?
[21:55] Bianca Cardoso: (idem): Peço que sigam ao ônibus, enquanto entro em contato com
mais convidados...
[21:57] Bianca Cardoso: Roberto, enquanto mexe nos papéis, pega uns números de telefones
nas fichas e disca o primeiro que encontra. A convidada é Nala, moradora de Salvador
[21:58] Bianca Cardoso: (dado para Roberto):
[21:58] Bianca Cardoso: rolou [d6]:5 = 5
[22:06] Bianca Cardoso: (para Nala):
[22:06] Bianca Cardoso: 7632272_8__som de telefone tocando[mimp3].mp3
[22:08] Bianca Cardoso: Roberto, na segunda ligação, liga agora para José Tavares, morador
do recôncavo baiano
[22:09] Bianca Cardoso: (dado para Roberto):
[22:09] Bianca Cardoso: rolou [d6]:5 = 5
[22:09] Bianca Cardoso: 7632272_8__som de telefone tocando[mimp3].mp3
[22:09] Bianca Cardoso: 7632272_8__som de telefone tocando[mimp3].mp3
[22:14] Bianca Cardoso: (para Pedro): Na frente do Hotel, você vê duas mulheres e um rapaz
recepcionando as pessoas que chegam.
[08:12] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Certo . Vou fazer um lanchinho . Será que vai
demorar ? Estou precisando de um banho
[08:16] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC):
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[13:35] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Alô, pois não?
[13:35] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Em que posso ajudar?
[13:39] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Claro! quanto tempo até vocês chegarem aqui?
[13:40] Bianca Cardoso: Boa Tarde SraNala, sou Roberto Miranda colaborador da Convenção
da CPLP. Foram passados os nomes dos convidados para que pudéssemos buscá-los. A sra.
gostaria de ir conosco? Estou no aeroporto passando para pegar alguns convidados e a
Engenho Velho de Brotas está na nossa rota.
[13:43] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Certo! Eu que agradeço pela atenção!
[13:43] Bianca Cardoso: (para Nala): Dentro de 1h. Quando estivermos próximo a sra, ligarei
novamente. Obrigado!
[14:22] Betson Silva Jesus Santos: Pronto para essa empreitada
[14:23] Betson Silva Jesus Santos: Estou em Salvador na Bahia, no bairro historico de Pirajá
[14:34] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): No ônibus, entro no site da organização
buscando informações sobre o que ira ocorrer no evento.
[15:28] Betson Silva Jesus Santos: Aguardando o uber enquanto organizo minha agenda de
questões sobre o evento
[17:46] JOSÉ (Denilson Romeiro): Ainda saindo da rodoviária, atendo o celular: Alô, quem
fala?
[21:30] Pedro (Augusto Fiuza): Boa tarde! Meu nome é Pedro, acabo de chegar no Hotel para
participar da Convenção. Em que salão está acontecendo a recepção?
[21:06] Bianca Cardoso: (para Ziza): SrZiza, serviremos lanche na recepção do hotel, pode
nos
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acompanhar? Estamos com o horário apertado, e o trânsito pode nos atrasar para o
credenciamento.
[21:17] Bianca Cardoso: (para Salvador Gonçalves): Ao adentrar ao ônibus, você vê várias
pessoas já aguardando para seguir ao Hotel e alguns lugares disponíveis do meio pro final do
ônibus.
[21:19] Bianca Cardoso: (para Salvador): Ao sentar, um adolescente sentado ao lado da sua
cadeira, fala: - Olá, sou Luiz, de Angola, e você?
[21:22] Bianca Cardoso: (para José Tavares): Alô, sou Roberto Miranda, colaborador da
Convenção da CPLP, estamos saindo do aeroporto e passando para pegar os convidados da
Convenção, o sr já desembarcou? Gostaria que pegássemos o sr?
[21:25] Bianca Cardoso: (para Pedro): Uma das mulheres, bem sorridente, direciona a fala
para você: - Olá Pedro, sou Júlia Brito. Seja bem vindo à Convenção da CPLP 2018. Será um
prazer recebê-lo nesses dias de compartilhamento de saberes e cultura das nações irmãs
unidas pela Língua Portuguesa! À direita do saguão vc poderá fazer seu credenciamento, para
em seguida fazer o check-in. Fique a vontade e seja bem-vindo!
[21:39] Tamires Maia Araujo: Roberto Miranda eu irei contigo de ônibus. Quero aproveitar
para apreciar esta cidade e o povo.
[21:54] Bianca Cardoso: (para IjeaweleAdiche): Ao adentrar no ônibus, percebe a sua frente
um rapaz, que mexe em um aparelho tecnológico (é Salvador Gonçalves)... o rapaz então
senta
ao lado de um adolescente. Poucos lugares restantes... mas consegue sentar! Ao seu lado uma
mulher de meia idade que parece sofrer com o fuso horário local!
[21:55] Bianca Cardoso: (para IjeaweleAdiche):
[21:58] Bianca Cardoso: 8685984_8__snore2.wav
[21:58] Bianca Cardoso: (para IjeaweleAdiche): O que você faz?
[22:49] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Tudo bem . Não tem jeito
[22:50] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Não consigo ficar muito tempo sem comer ...
Mas
[23:32] Betson Silva Jesus Santos: Já estou em frente ao hotel, saindo do uber antes de me
juntar a convenção vou procura algo para lanchar
[23:33] Betson Silva Jesus Santos: Pronto. Em direçao ao sa
[23:33] Betson Silva Jesus Santos:
[23:33] Betson Silva Jesus Santos:
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[23:37] Betson Silva Jesus Santos: Já estou no salão principal do hotel e procuro alguém em
busca de informação sobre o local do evento.
[01:06] Pedro (Augusto Fiuza): Muito obrigado! Depois de horas no volante e muita estrada,
preciso de um banho e um quarta para descansar. Você já tem a programação dos eventos que
ocorrerá amanhã ? Como Também de toda convenção? Quero organizar com brevidade minha
agenda para participar de todas as atividades. Estou muito ansioso, para ouvir meus irmãos
lusofônicos... Essa troca cultural será extremamente importante. Vou fazer o credenciamento
e check-in, até.
[01:07] Pedro (Augusto Fiuza): Muito obrigado! Depois de horas no volante e muita estrada,
preciso de um banho e um quarta para descansar. Você já tem a programação dos eventos que
ocorrerá amanhã ? Como Também de toda convenção? Quero organizar com brevidade minha
agenda para participar de todas as atividades. Estou muito ansioso, para ouvir meus irmãos
lusofônicos... Essa troca cultural será extremamente importante. Vou fazer o credenciamento
e check-in, até.
[01:08] Pedro (Augusto Fiuza): Credenciamento e check-in feito. Vou tomar um café.
[09:32] quintas: 3518980_8_campanha rpg - guardiões da palavra.pdf
[09:32] quintas: 3518980_8_campanha rpg - guardiões da palavra.pdf
[09:32] quintas: 3518980_8_campanha rpg - guardiões da palavra.pdf
[10:02] Betson Silva Jesus Santos: Ok. A recepcionista me direcionou para o ambiente do
evento, estou efetuando o credenciamento e recebendo o crachá de participante.
[14:01] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): Oi Luiz, tudo bom? eu sou de Cabo
Verde.
[17:35] JOSÉ (Denilson Romeiro): Ah, sim. Já desembarquei sim. Eu gostaria muito, muito
obrigado. Acabei de descer do ônibus, tô ainda na rodoviária, aguardo aqui mesmo?
[10:31] Bianca Cardoso: (Para Ziza, Salvador, Ijeawele): Ao entrarem no ônibus, Roberto
fala: Espero que vocês aproveitem a viagem a nossa cidade! A cidade, que foi fundada em 1549
por
Tomé de Souza, foi a primeira capital do Brasil. Espero que fiquem encantados com Salvador.
Aproveitem o caminho, pois do aeroporto da cidade até o hotel, a vista costuma encantar os
visitantes.
[10:35] Bianca Cardoso:
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[10:35] Bianca Cardoso: (idem): (O túnel de bambu na saída do aeroporto Internacional de
Salvador-Ba)
[10:35] Bianca Cardoso: Para as religiões afro-brasileiras, o Bambu tem um papel poderoso
na
limpeza de energias, por isso o bambuzal foi colocado no acesso de saída e entrada do
aeroporto.
[10:37] Bianca Cardoso: (idem): Durante o trajeto, diversos pontos turísticos puderam ser
vistos pelos convidados
[10:37] Bianca Cardoso: O Elevador Lacerda, com vista à Baía de Todos os Santos
[10:37] Bianca Cardoso:
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[10:37] Bianca Cardoso: O Elevador Lacerda foi o primeiro elevador urbano do mundo,
construído entre os anos de 1869 e 1873 configura-se como importante ponto turístico de
Salvador. Utilizado no transporte de pessoas entre a Praça Cairu (Cidade Baixa) e a Praça
Tomé de Souza (Cidade Alta), é responsavel pela movimentação de 28 mil pessoas por dia,
pelo valor de R$ 0,15 (quinze centavos de Real).
[10:38] Bianca Cardoso: (idem): mais sobre o Elevador Lacerda, em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elevador_Lacerda
[10:39] Bianca Cardoso: (idem): Outro ponto de referência da beleza de Salvador é o Dique
do
Tororó. Conhecido pelas estátuas dos Orixás, o dique é o único manancial natural da cidade
do
Salvador, entretanto as estátuas foram colocadas após revitalização realizada no ano de 1998.
[10:39] Bianca Cardoso:
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[10:40] Bianca Cardoso: Dique do Tororó com vista para as imagens dos Orixás e estádio de
futebol.
[10:40] Bianca Cardoso: https://pt.wikipedia.org/wiki/Dique_do_Toror%C3%B3
[10:41] Bianca Cardoso: (idem): Todos esses lugares demonstram as belezas dessa cidade que
foi o berço do país e primeira capital do Brasil. Mas as disparidades econômica, próprias do
capital, demonstram que os rumos tomados pela economia mundial preocupam desde 2008,
quando iniciou uma crise que desestabilizou o capitalismo.
[10:41] Bianca Cardoso:

[10:41] Bianca Cardoso: (Pessoas em situação de Rua em Salvador)
[10:42] Bianca Cardoso:

352

[10:42] Bianca Cardoso: (Morador de Rua em Salvador)
[10:44] Bianca Cardoso: (Para Ziza, Salvador, Ijeawele) : No ônibus a caminho do Hotel,
Luiz,
um dos 40 sorteados diz: - Nossa, como Salvador tem prédios parecidos com a minha cidade!
[10:50] Bianca Cardoso: Ziza, Salvador, Ijeawele, joguem o D6 para saber se vcs ouviram a
fala
de Luiz
[10:55] Bianca Cardoso: (para Nala): Retornando a ligação para informar que estamos
passando para pegá-la...já estamos no Engenho Velho.
[10:59] Bianca Cardoso: (para José Tavares): Estamos em frente a Rodoviária, próximo ao
desembarque de passageiros, estamos te aguardando
[11:03] Bianca Cardoso: (para Bel): Duas mulheres e um rapaz estão no saguão do Hotel a
recepcionar os convidados. Uma das mulheres, bem sorridente, direciona a fala para você:
Sou
Júlia Brito. Seja bem vindo à Convenção da CPLP 2018. Será um prazer recebê-lo nesses dias
de compartilhamento de saberes e cultura das nações irmãs, unidas pela Língua Portuguesa! À
direita do saguão vc poderá fazer seu credenciamento, para em seguida fazer o check-in.
Fique a vontade e seja bem-vindo!
[11:03] Bianca Cardoso: (ainda para Bel): Júlia Brito
[11:04] Bianca Cardoso: (serve a descrição para Pedro):
[11:04] Bianca Cardoso:
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[11:05] Bianca Cardoso: (para Bel): Descreva a sua ação após o convite de Julia Brito
[11:05] Bianca Cardoso:
[11:37] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): rolou [d6]:5 = 5
[11:52] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Ouvi atentamente oas explicações
[11:52] Bianca Cardoso: (para Ziza): Vc ouviu claramente o que foi dito.
[11:54] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Fico encantada com a cidade
[12:07] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Mas triste com o contraste social
[12:46] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): rolou [d6]:1 = 1
[13:51] Bianca Cardoso: (Salvador):Valor do dado baixo, mas atributo de Percepção alto com
modificador +2, por esse motivo: Ouviu claramente o que foi dito
[14:18] Tamires Maia Araujo: tomei um susto com a senhora roncando! risos!
[14:25] Tamires Maia Araujo: Uma cidade cheia de história, eu me sinto agraciada em estar
aqui. Uma cidade que para ser construída aos moldes civilizatórios foi preciso o genocídio e a
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força como meio, parece-me contraditório, não é mesmo, Roberto?
[14:26] Tamires Maia Araujo: rolou [d6]:3 = 3
[14:29] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): A desigualdade social em Salvador é tão visível
quanto as suas belas imagens. São dois extremos sociais de grandes excessos: Riqueza e
Pobreza. De um lado, uma riqueza traduzida em seus belos edifícios e do outro, uma pobreza
traduzida em suas favelas, capaz de chocar qualquer cidadão de bem
[14:46] Betson Silva Jesus Santos: Oi Júlia! Sou Bel, agradeço a gentileza e é um prazer estar
aqui fazendo parte dessa história. Agradeço outra vez e peço licença. Caminho no saguão do
hotel em direção a minha direita onde Júlia indicou e chegando ao local efetuo o meu
credenciamento e aguardo o check-in.
[19:59] JOSÉ (Denilson Romeiro): Ah, tô vendo o ônibus. Estou indo.
[20:02] JOSÉ (Denilson Romeiro): Sigo em direção ao ônibus, ao me aproximar aceno
solicitando entrada.
[20:38] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Estou pronta, linda leve e solta aguardando vocês me
pegarem
[15:53] Bianca Cardoso: (para Ijeawele): Você ouviu perfeitamente o que Luiz disse.
[01:15] Bianca Cardoso: (para Ijeawele e Ziza): Roberto, então participa no diálogo com os
dois convidados, respondendo a inquietação de Ijeawele: - Exato! O processo de colonização,
com o seu emergente Capitalismo gerou um distanciamento de oportunidades sociais e
econômicas àqueles que não eram dos grupos hegemônicos. Nossos países foram construídos
através da exploração e violência, a partir de um processo que ocasionou uma disparidade
social gigantesca. O nosso mundo, apesar de nos trazerem experiências maravilhosas, está
imerso nesse contexto de exploração e uso da força na subjugação das populações nativas e
migrações forçadas de força de trabalho. Porém, as nossas experiências também nos
moldaram e possibilitaram a construção de uma(várias) identidade(s) em comum. Somos
ligados por um passado e unidos pela Língua Portuguesa.
[01:20] Bianca Cardoso: (para Nala e José Tavares): Vcs adentram o ônibus e há poucos
lugares disponíveis...Do diálogo acima (travado entre Ziza, Ijeawele e Roberto Miranda, vcs
apenas escutam a fala e Roberto.
[01:21] Bianca Cardoso: (Idem): Roberto Miranda direciona a fala pra vcs: - Olá, Sra. Nala e
Sr. José Tavares, sejam bem vindos ao nosso expresso CPLP (rsrsrs). Sintam-se a vontade
para
escolher seus lugares...se bem que estamos tão perto do Hotel...
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[01:27] Bianca Cardoso: (para todos do ônibus): Roberto, mesmo antes de terminar a frase,
exclama: - Chegamos. Sras. e Srs. eis o Hotel Luso-Brasileiro!
[01:30] Bianca Cardoso: (para todos do ônibus): Chegando em frente ao Hotel, duas mulheres
e um rapaz estão no saguão do Hotel a recepcionar os convidados. Uma das mulheres, bem
sorridente, direciona a fala para você: Sou Júlia Brito. Seja bem vindo à Convenção da CPLP
2018. Será um prazer recebê-lo nesses dias de compartilhamento de saberes e cultura das
nações irmãs, unidas pela Língua Portuguesa! À direita do saguão vc poderá fazer seu
credenciamento, para em seguida fazer o check-in. Fique a vontade e seja bem-vindo!
[01:31] Bianca Cardoso: (idem): Júlia Brito (descrição)
[01:32] Bianca Cardoso:

[09:13] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): capaz de chocar qualquer cidadão de bem. É o
visual
de quase todas as grandes cidades desse país, onde os governos não se preocupam em
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resgatar a dignidade dessas criaturas através do trabalho, educação, pelo contrário, dão
esmolas em forma de benefícios, para não serem capazes de enxergar a realidade e, com isso,
terão garantias de votos para suas reeleições. E quando se fala em violência, os maiores
culpados são aqueles que deveriam combatê-la: Governo Federal, Estadual, Municipal, em
conjunto com a Sociedade
[09:15] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Não é mesmo Roberto ?
[21:18] JOSÉ (Denilson Romeiro): Agradeço à moça muito simpática e sigo para fazer o
credenciamento e o check-in.
[16:43] Bianca Cardoso: (para Ziza): Essa situação não se aplica somente ao Brasil. Esse é o
resultado de um capitalismo em crise que construiu seus fundamentos na exploração da base
social (o assalariado). Muito dessa pobreza e descaso aparecem, sobretudo nos países
resultantes da exploração colonial que, ao transitar entre a mão de obra escrava para a
assalariada, não construiu um projeto socio-economico para tais populações. Tais
assistênciasapesar de tardia, resultam de lutas e reflexões acerca desse passado (se é que
podemos dizer
assim) e suas consequências.
[16:45] Bianca Cardoso: (para Nala, José Tavares e Ijeawele): O diálogo travado entre Ziza e
Roberto foi próximo a vcs, que ouviram. Qual a ação de vcs?
[16:49] Bianca Cardoso: (para Bel, Pedro, Salvador Gonçalves): para saber se vcs ouviram o
diálogo, joguem o d6
[18:32] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Desculpem, não pude deixar de ouvir vocês.
Concordo,
com você Roberto, e é essa consciência que nós precisamos ter, esse entendimento sobre
nossa situação atual, precisa ser revista em nosso contexto histórico e a partir dele, buscar
ações práticas de transformação desse cenário. Vivemos num contexto como Paulo Freire
apresenta em seu livro Pedagogia do oprimido, onde uma grande parcela da população se
encontra na condição de oprimido. No entanto, ter consciência dessa condição e buscar
caminhos que nos permita transpor.
[18:34] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: É necessário e porque não, urgente, e acredito que
isso se dará a partir do momento em que nós organizarmos coletivamente, não só aqui no
Brasil, mas também em outros locais do mundo.
[18:59] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Verdade Roberto.Para além dos inevitáveis
questionamentos morais que essa situação levanta, é necessário compreender que a
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concentração de riquezas está na base da sociedade capitalista. Todo o funcionamento da
produção material capitalista se baseia no investimento de capital em um determinado ramo
produtivo com fins de retirar um valor superior ao investido ao final do processo. Esta
operação só é possível devido à exploração do trabalho de muitos por parte dos poucos que
detêm capital.
[19:00] Tamires Maia Araujo: Acredito que programas de políticas públicas são de
fundamental importância, acredito que elas são incômodas para quem está no topo da cadeia
social, que não suporta ver filhx de empregadxs superando a desigualdade, e algumas pessoas,
que precisam dessa ajuda do estado, por ignorância se apropriam da ideologia dominante e
acaba reproduzindo um discurso contra a si mesmo.
[19:53] JOSÉ (Denilson Romeiro): Perdoem-me a intromissão, mas, é muito bom presenciar
uma conversa dessa natureza. Realmente, precisamos estar sempre atentos à realidade que
nos cerca. A consciência dos problemas estruturais é uma das camadas da consciência
histórica, uma necessidade fundamental para não vivermos tendo brotado do nada e
morrermos em lugar nenhum. Afinal, somos muito mais que apenas força de trabalho.
[22:23] Betson Silva Jesus Santos: rolou [d6]:5 = 5
[23:00] Pedro (Augusto Fiuza): rolou [d6]:3 = 3
[23:03] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): rolou [d6]:5 = 5
[14:21] Bianca Cardoso: (para Bel, Salvador): Passando próximo ao grupo, vcs ouviram toda
a
conversa. Qual a ação de vcs
[14:21] Bianca Cardoso: (para Pedro): Vc não ouviu a conversa
[19:35] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Podemos compreender como é o nosso ritmo de
vida
e como o capitalismo nos consome; vivemos sempre competindo contra o mundo, precisamos
sempre ser ou estar entre os melhores. Somos reféns de nosso estilo de vida, do nosso
consumo, não produzimos mais conhecimentos como em outrora, mas sim sobre formas de
consumir.
[14:53] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): Escuto e concordo com o que foi dito
por
ambos.
[15:13] Betson Silva Jesus Santos: Embora esteja irrequieto com o diálogo que ouço,
abstenhome
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de intervir no mesmo.
[15:26] Bianca Cardoso: OBS: Todos os PJ's estão reunidos no saguão do Hotel. Apenas os
jogadores do ônibus se conhecem (de vista e diálogo)
[15:26] Bianca Cardoso: Após efetuado os check-ins, vocês foram informados de que o
restante da tarde estava livre! Deixando a disposição dos convidados, o acesso a Praia do
Farol da Barra, assim como ao próprio Farol e ao Museu Náutico.
[15:28] Bianca Cardoso:

[15:29] Bianca Cardoso: (visão aérea da Praia da Barra e do Farol da Barra)
[15:29] Bianca Cardoso: Vcs vão passear?
[15:31] Bianca Cardoso: (para todos): Super empolgado, Roberto então lança o convite!
[15:34] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Eu quero ir . Quero explorar Salvador e seus
encantos
[15:34] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Ansiosa...
[16:17] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): Também quero ir. A Bahia de todos os
santos me fascina.
[22:28] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): Baía*
[22:46] JOSÉ (Denilson Romeiro): Eu vou!
[12:01] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Vou acompanhar vocês, não sou turismóloga mas
tenho propriedade pra apresentar minha terra dentro daquilo que conheço. É triste dizer, mas
mesmo eu, nativa da terra tenho um conhecimento precário da história da cidade, reflexo do
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ensino que tive, sempre pautado em materiais didáticos que de maneira geral apresentavam o
Brasil e trazia exemplos de realidades do sul e sudeste, natural, os materiais usados são
elaborados por profissionais de lá. Espero que as futuras gerações tenham um ensino mais de
acordo com a realidade vivida aqui
[12:03] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: E eu estou correndo atrás do prejuízo e aproveitando
os bons momentos que tenho pra aprender com amigos e professores que são historiadores e
tem uma formação bem mais completa e crítica da história de Salvador, da Bahia,
[12:04] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Não sou boba, vou apresentar a cidade a vocês
reunindo meus conhecimentos e experiências, se todos quiserem é claro
[18:39] Pedro (Augusto Fiuza): Terei o maior prazer em passear com todos. Já visitei o Forte
de Santo Antonio - Farol da Barra e o Museu Náutico algumas vezes, conheço a história do
local e posso guiar essa visita, será um orgulho.
[19:52] Betson Silva Jesus Santos: Sim. Claro que não deixarei passar essa oportunidade, que
promete ser bastante agradável, de conhecer de diferentes maneira minha cidade. Pois
acredito que além de nos conhecermos um pouco mais, partilharemos diferentes olhares e
conhecimentos durante o tour.
[12:42] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Para um país como o nosso ,com uma imensa
diversidade cultural , ainda mais se pensarmos na forma como ocorreu a formação da nossa
sociedade, a partir das influências recebidas dos diferentes ciclos migratórios. Pensk que
saber a história de uma lugar significa resgatar e preservar a tradição daqueles que
contribuíram para que chegássemos ao ponto em que nos encontramos. Trata-se de uma
oportunidade única para compreender, inclusive, a nossa própria identidade.
[10:41] Bianca Cardoso: (para Ijeawele): Considerarei que vc, na omissão, aceitou o convite!
[10:51] Bianca Cardoso: (para todos): Ótimo! Diz Roberto!
[10:52] Bianca Cardoso: Mas vamos conhecer um pouco da História desse local?!
[10:53] Bianca Cardoso: História de Salvador - Primeira Capital do Brasil
[10:53] Bianca Cardoso: I - Tomé de Souza e a Localização Estratégica de Salvador
[10:53] Bianca Cardoso: Mesmo após a adoção por Portugal do sistema de capitanias
hereditárias, o Brasil continuou a ser fortemente assediado pelos navios da França e Holanda,
as quais não concordavam com a repartição do mundo entre Espanha e Portugal, oficializado
no tratado de Tordesilhas e chancelado pelo Vaticano. Visando proteger os seus interesses o
rei de Portugal, Dom João III, decidiu centralizar a decisões da nova Terra nas mãos de um
único homem criando o posto de governador geral do Brasil. Para desempenhar essa missão
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ele enviou o fidalgo Tomé de Souza, acompanhado de cerca de 1.000 pessoas, entre elas 600
soldados, um médico, alguns farmacêuticos e 06 missionários jesuítas. O sistema de divisão
de
terras em capitanias e sesmarias foi mantido e a principal missão de Tomé de Souza era
incentivar a urbanização em pontos estratégicos do Brasil, bem como proteger militarmente o
território das invasões estrangeiras.
[10:58] Bianca Cardoso: a) Localização estratégica Primeira habitação A baía de todos os
santos foi descoberta em 01 de novembro de 1501, pela primeira expedição exploradora após
o
descobrimento de Pedro Álvares Cabral. Com a adoção do sistema de capitanias hereditárias,
o
lote da capitania da Baía foi doado a Francisco Pereira Coutinho em 1534. Dois anos depois,
quando o donatário chegou ao local para tomar posse, já existia na baía de todos os santos,
uma pequena comunidade de europeus. Nela se destacava Diogo Alves do Santos (O
Caramuru), degredado alguns anos antes e que havia casado com Paraguaçu, a filha de um
cacique tupinambá. Paraguaçú inclusive, já havia adotado o nome católico de Catarina e tinha
com Diogo muitos filhos.
[10:59] Bianca Cardoso: Vila do Pereira Com auxílio dos moradores existentes e com a
intervenção pacificadora de Caramuru, Francisco Coutinho fundou a povoação de Vila do
Pereira, nas imediações da ladeira da Barra. Durante um período de paz de quase dez anos,
estabeleceu-se na região a cultura da cana de açúcar com vários engenhos sendo edificados. A
paz durou até 1545, quando um violento ataque desferido pelos tupinambás, forçou os
portugueses a se refugiarem na capitania vizinha de Porto Seguro. Após uma negociação de
paz, em 1547, os colonos naufragaram durante uma tempestade em frente a ilha de Itaparica
quando retornavam a Vila do Pereira. Os sobreviventes foram capturados e devorados pelos
índios, e entre eles se encontrava o donatário Francisco Coutinho. Diante dessa tragédia, a
Coroa Portuguesa adquiriu dos herdeiros em 1548, as terras da capitania, para implantar
nelas o Governo Geral da colônia.
[11:00] Bianca Cardoso: Cidade de São Salvador Em 29 de março de 1549, chega pela ponta
da barra a comitiva de Tomé de Souza que veio com ordens expressas do rei, para fundar no
local uma cidade fortaleza chamada de São Salvador. Além da preocupação com as invasões
estrangeiras, Tomé de Souza era conhecedor da grande belicosidade de algumas tribos
indígenas da região. Por essas razões decidiu-se pela edificação de Salvador na parte alta,
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onde havia paredões de até 80 metros de altura. Ele construiu-a completamente cercada por
muralhas, e com canhões direcionados para o mar.
[11:00] Bianca Cardoso: II - Linha de Defesa A linha de defesa de Salvador foi sendo
montada
ao longo do tempo e consistia principalmente de quatro fortes: Dois fortes localizados na
Barra
(Sto. Antonio e Santa Maria), um forte marítimo (São Marcelo) localizado em frente a cidade
alta, e outro forte na extremidade direita localizada na praia da Boa Viagem (Forte de Monte
Serrat).
[11:00] Bianca Cardoso: a) Forte de Santo Antonio da Barra
[11:03] Bianca Cardoso:

[11:03] Bianca Cardoso: O mais importante dos fortes, foi ampliado e ganhou a forma atual
entre 1694 e 1702, pois anteriormente possuía forma de hexágono semelhante ao forte Monte
Serrat. Em 1698havia uma lanterna de bronze envidraçada, alimentada por óleo de baleia, que
funcionava como um farol. Essa farol, considerado o mais antigo do Brasil, foi substituido em
1832 pelo sistema atual de fabricação inglesa. Desde 1998 funciona no local o Museu Náutico
da Bahia.
[11:03] Bianca Cardoso: b) Forte de Santa Maria
[11:04] Bianca Cardoso
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[11:05] Bianca Cardoso: O forte de Santa Maria contava com oito canhões e fazia parte do
comando unificado de defesa que durou até 1695. Hoje no local está a sede da Sociedade
Amigos da Marinha.
[11:06] Bianca Cardoso: Os outros Fortes (São Marcelo e Forte de Monte Serrat) ficam mais
distantes... Mas saibam que o Forte São Marcelo está construído sobre um banco de areia a
300 metros da costa, diante da parte mais antiga do porto da cidade. Ele foi finalizado em
1728 e passou por algumas reformas em 1812. No século XVIII, existiam ali 54 peças de
artilharia.
[11:08] Bianca Cardoso: E o Forte de Monte Serrat foi construído entre 1583 e 1587, com
reformas em 1602 e em 1654, quando adquiriu a forma atual. Ele era chamado inicialmente de
Forte de São Felipe. Foi no século XVIII que ele adquiriu a denominação atual de Forte de
Monte Serrat. Consta que esse forte foi tomado pelos holandeses em 1624 e 1638, e pelos
rebeldes da revolta da Sabinada em 1837.
[11:08] Bianca Cardoso: Fonte:
http://historiacomgosto.blogspot.com.br/2013/05/historia-de-salvador-primeira-capital.html
[11:12] Bianca Cardoso: Sobre o Museu Náutico da Bahia, que funciona no Forte Santo
Antônio da Barra, visite http://www.museunauticodabahia.org.br/
[11:12] Bianca Cardoso: Sobre o Museu Náutico da Bahia, visitar o link acima
[11:32] Bianca Cardoso: (para todos): Luiz, interrompe a fala de Roberto, e diz: - Nossa! Esse
Farol.... é incrível! Mexendo no celular, busca uma foto para mostrar ao grupo
[11:34] Bianca Cardoso: É muito parecido com a Fortaleza de São Miguel, da minha linda
Luanda!
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[11:34] Bianca Cardoso: Olhem, olhem... Eu fiz uma atividade na escola e tenho essas fotos
no
meu telemóvel
[11:35] Bianca Cardoso: Aqui, a Fortaleza de São Miguel na Luanda antiga...
[11:35] Bianca Cardoso:

[11:35] Bianca Cardoso: E nessa foto, a Fortaleza de São Miguel na Luanda moderna
[11:36] Bianca Cardoso:

[11:51] Bianca Cardoso: (para todos): Realmente Luiz! As estruturas arquitetônicas são
similares.... diz Roberto!
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[11:52] Bianca Cardoso: (para todos): Nossa! Como passou rápido o tempo! Olhem esse pôrdo
sol....
[11:52] Bianca Cardoso:

[12:48] Bianca Cardoso: (para todos): No final da tarde, no conhecido pôr do sol na Barra, vcs
estão contemplando a bela imagem de fim de tarde, quando Roberto diz: - Nossa, quanta
beleza! Vcs já conheciam os pontos turísticos que visitamos hoje? Quais histórias vocês
sabem
sobre eles?
[15:29] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Oi Roberto . Eu sei um pouco sobre o solar do
Unhão
.mas é a história que todos contam
[15:30] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Me falaram que ocomplexo de casarios começou
a ser
construído em 1690 como residęncia da família Unhăo Castelo Branco. A localidade era
conhecida na época como Fazenda Unhăo. No início do séc. XVIII, o Solar foi vendido a José
Pires de Carvalho e Albuquerque, que estabeleceu morgado, ou seja, a propriedade năo podia
ser vendida, somente herdada pelo primogęnito. Foi com ele que a localidade viu seus tempos
áureos e deixou de ser uma fazenda aristocrática para ser conhecido como o Solar do Unhăo.
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O casarăo ganhou feiçőes requintadas com a instalaçăo dos painéis de azulejos portugueses e
foi construída a Capela do Solar
[15:30] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Imagino quantas mortes deve estar por de baixo
dessa história
[15:32] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Me fez lembrar da música de Ton Zé
[15:32] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Senhor cidadão ....
[15:32] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Senhor cidadão Senhor cidadão Me diga, por
quê Me
diga por quê Você anda tão triste? Tão triste Não pode ter nenhum amigo Senhor cidadão Na
briga eterna do teu mundo Senhor cidadão Tem que ferir ou ser ferido Senhor cidadão O
cidadão, que vida amarga Que vida amarga Oh senhor cidadão, Eu quero saber, eu quero
saber Com quantos quilos de medo, Com quantos quilos de medo Se faz uma tradição? Oh
senhor cidadão, Eu quero saber, eu quero saber Com quantas mortes no peito, Com quantas
mortes no peito Se faz a seriedade? Senhor cidadão Senhor cidadão Eu e você Eu e você
Temos coisas até parecidas Parecidas Por exemplo, nossos dentes Senhor cidadão Da mesma
cor, do mesmo barro Senhor cidadão Enquanto os meus guardam sorrisos Senhor cidadão Os
teus não sabem senão morder Que vida amarga Oh senhor cidadão, Eu quero saber, eu quero
saber Com quantos quilos de medo, Com quantos quilos de medo Se faz uma tradição? Oh
senhor cidadão, Eu quero saber, eu quero saber Se a tesoura do cabelo Se a tesoura do cabelo
Também corta a crueldade Senhor cidadão Senhor cidadão Me diga por que Me diga por que
[15:33] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): ( não me contive ) adoro cantar
[16:29] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Lindo o por do sol aqui na Barra, mas na Gamboa é
muito lindo também, sempre que posso vou ouvir jazz no MAM, ou ver alguma exposição.
Temos que dar um pulo lá vocês vão gostar.
[16:35] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: O que mais eu gosto na Barra é o farol e o pôr do sol,
mas sinto que foi descaracterizada ao longo do tempo, se tornando uma região de
estrangeiros, e onde coexistem sociedades nitidamente divididas, as dos morros e becos,
moradores com um poder aquisitivo menor e os grandes prédios com moradores com poder
aquisitivo maior e que ao meu ver, se "acham", como se fossem melhor que os outros porque
moram com vista pro mar
[16:36] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Eu gosto do bairro, mas não muito desse povo meio
metido a besta rs

366

[16:37] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Mas gosto do bairro, do mar, e das construções
antigas
[11:36] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Teste
[14:33] quintas: Teste
[14:34] quintas: Parece que estou perdida em Salvador. Só cheguei agora de Lisboa
[14:34] quintas: Estou no Campo Grande. Como vou para a Barra? è na barra que vocês
estão?
[00:43] JOSÉ (Denilson Romeiro): Apesar de morar tão perto conheço muito pouco de
Salvador. Já conhecia os lugares e algumas dessas histórias, mas, não sei nada mais sobre.
[10:10] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): Já morei por algum tempo em Salvador
por
conta das funções do sacerdócio, porem não conheci muitos pontos turísticos, esse passeio
esta muito enriquecedor para mim
[10:12] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): Inclusive, que musica Ziza.
[18:31] Pedro (Augusto Fiuza): Já conhecia sim. É um de tantos locais históricos da cidade do
Salvador que mais gosto. O início de formação da sociedade brasileira ocorreu nessa
localidade (Barra), com as múltiplas relações sociocultural dos lusitanos (Diogo Alvares, O
Caramuru e outros colonos) com os povos tupinambás, formando a primeira vila do Brasil,
que
ficou conhecida como a Vila de Caramuru... A Barra que conhecemos na atualidade em
termos
de beleza, não chegar aos pés da Barra do Século XIX, com seus casarões e sobrados de
arquitetura neoclássica, jardins, igrejas, bondes e uma vegetação tropical, dão uma aparência
de grandeza e magnificência.
[18:31] Pedro (Augusto Fiuza): No Forte de Santo Antônio – Farol da Barra está instalado o
Museu Náutico da Bahia, que contém acervos de naufrágios (embarcações portuguesas,
espanholas e chinesas) que ocorreu na Baía de Todos os Santos entre os séculos XVII, XVIII
e
XIX, salas especificas de instrumentos náuticos, cartografia, tipo de embarcações etc. A visita
a este museu e fantástica, reveladora e com um grau de alto conhecimento sobre a história da
Bahia.
[14:15] Betson Silva Jesus Santos: Contemplar uma paisagem tão bela como esta é algo,
talvez,
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impossível de ser explicado apenas em palavras. Nem as canções, poesias, pinturas, esculturas
são capazes de capturar o todo da imponente beleza de uma tarde como esta. Já conhecia
estes pontos turísticos que visitamos hoje, entretanto, de maneira muito superficial pois ainda
a pouco não partilhava dessa cultura de busca do conhecimento de nossas origens, do saber,
do conhecer os processo que nos trouxeram este momento, ao hoje. De um lado o espetáculo
da natureza onde o Sol parece tocar o Mar. Do outro lado um forte, construção que nos
transporta a tempos remotos onde podemos ter um breve vislumbre do passado e das
diferenças culturais, científicos e até bélica. O que pode facilmente ser corroborado ao olhar
ainda para o outro lado e contemplar a diversidade do atual, do contemporâneo: a arquitetura,
o comércio as relações pessoais. Só recentemente vejo como tudo isso é atraente e
enriquecedor.
[13:10] Bianca Cardoso: (para todos): Roberto fala: - Nossa! Ouvindo as palavras de vcs até
que me distraio de maluquices da minha cabeça....
[13:11] Bianca Cardoso: (para todos): Roberto continua...
[13:12] Bianca Cardoso: Desde da nossa saída no Hotel, percebo que estamos sendo
seguidos...vcs perceberam?
[13:13] Bianca Cardoso: (para todos): Devem jogar o D20 para saber quem percebeu que
estava sendo seguido(a)
[13:13] Bianca Cardoso: Jogarei o dado por Luiz (Jogador do Mestre)
[13:14] Bianca Cardoso: rolou [d20]:4 = 4
[13:14] Bianca Cardoso: Luiz não percebeu...
[13:20] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): rolou [d20]:19 = 19
[13:21] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): Percebi
[13:28] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): rolou [d20]:12 = 12
[13:31] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Fico perplexa com a fala de Roberto
[13:32] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Estava tão destraida
[13:32] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Mas tinha percebido movimentos estranhos
[13:33] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Ele assim como eu ... Atenta a tudo
[13:53] Betson Silva Jesus Santos: rolou [d20]:19 = 19
[14:01] JOSÉ (Denilson Romeiro): rolou [d20]:10 = 10
[16:53] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: rolou [d20]:16 = 16
[20:26] Tamires Maia Araujo: rolou [d20]:9 = 9
[21:43] Pedro (Augusto Fiuza): rolou [d20]:9 + [d20]:18 = 27
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[22:29] Bianca Cardoso: (para Salvador, Ziza, Bel, José, Nala, Ijeawele): Vocês perceberam
um
homem de terno...seguindo em todos os pontos turísticos visitados.
[22:33] Bianca Cardoso:

[22:34] Bianca Cardoso: (para todos): - Nesse calor.... muito estranho esse sujeito, diz
Roberto! [22:36] Bianca Cardoso: (para Pedro): Percebendo que Pedro não tinha notado o tal
homem
misterioso, Roberto se dirige a Pedro e fala:
[22:37] Bianca Cardoso: - Você não viu ele? Que estranho...será que precisamos tomar
cuidado? Posso até estar enganado, mas tem algo acontecendo aqui, e eu vou descobrir!!!
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[22:37] Bianca Cardoso: (para todos): Depois de um dia exaustivo, com viagem de avião,
passeio de ônibus e uma tarde na praia da Barra, todos os convidados foram direcionados aos
quartos para descansar.
[22:40]

Bianca

Cardoso:

ORIENTAÇÃO:

PARA

A

PRÓXIMA

RODADA,

CONSIDERAREI A
POSIÇÃO DA MESA PARA O SORTEIO DO DADO: KARINA (1); ZIZA (2); IJEAWELE
(3);
SALVADOR (4); JOSÉ (5); BEL (6); PEDRO (7); NALA (8)
[22:41] Bianca Cardoso: E aquele que for sorteado, será o colega de quarto de Luiz....
[22:41] Bianca Cardoso: rolou [d8]:3 = 3
[22:42] Bianca Cardoso: Quarto 1: Luiz e Ijeawele
[22:46] Bianca Cardoso: Quarto 2: Karina e Nala (obs: Karina ainda não chegou no Hotel)
[22:47] Bianca Cardoso: Quarto 3: Ziza e Pedro
[22:47] Bianca Cardoso: Quarto 4: Salvador e Bel
[22:48] Bianca Cardoso: Quarto 5: José e Roberto
[22:50] Bianca Cardoso: (para todos): Vcs foram direcionados para os respectivos quartos!
[22:51] Bianca Cardoso: (para todos): A noite vai terminando e todos vcs estão deitados na
cama...apesar da diferença de fuso horário, o passeio da tarde cansou a todos(as)
[22:53] Bianca Cardoso: (para Ijeawele): No meio da noite, Ijeawele é acordada por Luiz, que
diz ouvir barulhos estranhos no corredor. Luiz parece estar assustado, e diz: - Você ouviu a
barulheira? Vou olhar o que está acontecendo! Percebi um homem estranho nos seguindo o
dia
todo, ele era alto, moreno, usando terno bem cortado... sei que são ternos bons porque meu
avó era alfaiate em Luanda.
[22:54] Bianca Cardoso: Ação de Ijeawele:
[06:57] Tamires Maia Araujo: ah! Luiz, não deve ser nada demais. Lembre-se que estamos no
hotel. Ele pode ser o gerente, dono daqui e talvez esteja querendo socializar um pouco com a
gente. Talvez ele esperou o dia todo para poder falar com a gente, mas não teve coragem e,
agora, não quer esperar até amanhã. risos! Nosso grupo é bem grande e diverso com várias
pessoas interessantes. Volte a dormir Luiz!
[10:43] Pedro (Augusto Fiuza): Vou observar também Roberto, atenção redobrada.
[20:11] Bianca Cardoso: Após amanhecer, todos foram chamados no saguão do Hotel, onde
um
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comunicado foi dado pela Coordenada Júlia Brito: - Bom dia a todos e todas! Meu nome é
Júlia
Brito e sou coordenadora local da Convenção da CPLP. Gostaria de agradecer a presença de
todos e todas para abrilhantar nosso evento esse ano! Fiquem a vontade na estadia em
Salvador e no Hotel parceiro da Convenção, qualquer coisa que, por ventura, possam precisar
pode contar com nossa equipe apoiadora que teremos o prazer em resolver.
[20:11] Bianca Cardoso: CORREÇÃO: JOGADA EM RESPOSTA A IJEAWELE
[20:13] Bianca Cardoso: (para Ijeawele): Mas, vc não percebe que há algo errado? Eu vou ver
o que há, beber algo... volte a dormir... mas... se eu não voltar, saberás que o perigo nos
ronda!
[20:14] Bianca Cardoso: Após amanhecer, todos foram chamados no saguão do Hotel, onde
um
comunicado foi dado pela Coordenada Júlia Brito: - Bom dia a todos e todas! Meu nome é
Júlia
Brito e sou coordenadora local da Convenção da CPLP. Gostaria de agradecer a presença de
todos e todas para abrilhantar nosso evento esse ano! Fiquem a vontade na estadia em
Salvador e no Hotel parceiro da Convenção, qualquer coisa que, por ventura, possam precisar
pode contar com nossa equipe apoiadora que teremos o prazer em resolver.
[20:14] Bianca Cardoso: (a fala de cima é para todos)
[20:15] Bianca Cardoso: (para todos): Júlia Brito transparece ser simpática e solícita. Mulher
de média estatura, bela e independente! Julia Brito, com um lindo sorriso e seus lindos
cabelos
curtos, demonstra que a felicidade parece ser marca registrada das pessoas dessa cidade.
[20:16] Bianca Cardoso:
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[20:18] Bianca Cardoso: (para Ijeawele): Um colaborador do Evento se aproxima de vc e
entrega uns folhetos e materiais do evento. E pergunta: - Olá, seja bem vindo a Convenção
CPLP 2018, esses são os materiais de credenciamento. Poderia entregar o outro material ao
seu colega de quarto?
[20:24] Bianca Cardoso: (para os demais): Vcs estão no saguão recebendo os folhetos das
mãos
dos colaboradores...
[20:39] Tamires Maia Araujo: Ah! Obrigada! Entregarei sim! Gente, alguém viu o Luiz por
aí?
Eu não o vi hoje. Gente, quem tem notícias de Luiz?
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[20:42] Bianca Cardoso: (Roberto): Olá Ijeawele...não, não vi Luiz! A última vez que vi foi
no
final do nosso passeio de ontem!
[20:48] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Obrigada pelo folheto . Não , não vi Luiz .
[20:52] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Vou sentar no sofá
[20:54] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC):

[21:05] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Obrigada pelo folheto! Não vi Luiz, ele não dorme
com
você Ijeawele? Ops, correção, no mesmo quarto que você (rsrs)
[00:13] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): Obrigado pelo folheto. Pergunto a Bel:
Como
Passou a noite?
[12:35] JOSÉ (Denilson Romeiro): Eu também não vi Luiz hoje.
[13:43] Betson Silva Jesus Santos: Oi Salvador, dormi muito bem. obrigado! estava cansado
do
passeio. rsrsrs
[13:44] Betson Silva Jesus Santos: Por isso Ijeawel não vi Luiz.
[15:35] Pedro (Augusto Fiuza): Opa! Muito Obrigado pelos materiais, vou entregar a minha
colega Ziza. Colega, eu também não vir Luiz hoje.
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[17:05] Bianca Cardoso: (para Ijeawele); O turno retorna pra vc com as respostas sobre
Luiz...o que vc faz?
[19:44] Tamires Maia Araujo: Gente, para tudo, por favor!!!! (estou em pânico) Acredito que
aconteceu alguma coisa muito sinitra com Luiz!!! Ele desconfiou que alguém estava seguindo
a
gente desde cedo, sabe? e achava que essa pessoa estava no hotel. Ai, gente!!! Estou me
sentindo culpada, porque não levei a sério. Eu lembro que depois que ignorei o fato, ele
resolveu ir verificar o que estava acontecendo e disse mais ou menos assim: tudo bem, durma,
mas vou verificar... Ah! lembrei bem de uma parte: "[...] se eu não voltar, saberás que o
perigo
nos ronda!". Aconteceu alguma coisa com Luiz e é minha culpa!!! (estou chorando)
[20:01] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Calma, vamos conversar com outras pessoas do hotel,
e descobrir se há algum sistema de controle por câmeras, poderemos visualizar algo.
[20:01] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Que nos dê pistas
[21:12] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Boa ideia colega . Vc irá falar com o pessoal do
hotel
? Me disponho ajudar nessa empreitada. Está tudo muito suspeito.
[21:13] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Acho que tem muita coisa para descobrir
[21:14] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Não está me Cheirando nada bom
[21:20] Pedro (Augusto Fiuza): Essa situação requer muita cautela. Não sabemos o que
realmente está acontecendo... Luiz não sairia sem fala com o grupo, principalmente com você
que é colega de quarto dele, algo está acontecendo. Vamos comunicar os organizadores do
evento e em seguida organizar um grupo de busca. Quem topo?
[21:59] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): Precisamos Procurar Pistas, ter acesso
a
câmeras de segurança, qualquer coisa. Ele esta correndo perigo!
[16:08] JOSÉ (Denilson Romeiro): Vixe, a situação pode ser séria. Realmente, o melhor a
fazer
é comunicar à organização do evento e depois começarmos uma busca. Eu topo.
[17:26] Betson Silva Jesus Santos: Não vamos nos precipitar, vomos fazer como já sugerido,
verificar junto a adm do hotel não só as cameras mas se existem outros números de contato.
Só então tomaremos as providências que nos cabe como registrar o seu desaparecimento
[15:23] Bianca Cardoso: (para todos): Se aproxima de vcs uma das Coordenadoras do Evento
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(Júlia Brito)
[15:27] Bianca Cardoso: - Olá, queridos colegas!Algum problema? Vejo que você (para
Ijeawele) está parecendo aflita com algo? Posso ajudar em alguma coisa? Precisam de algo?
[15:29] Bianca Cardoso:

[15:29] Bianca Cardoso: (Julia Brito)
[15:41] Bianca Cardoso:
[15:58] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Não Júlia
[15:59] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Está tudo bem
[15:59] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Olho para todos também despistar em ela, não
podemos confiar nela, precisamos entender primeiro o que está à
[16:24] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: acontece
[16:24] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: acontecendo*
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[17:34] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Chamo Ijeawele no canto e pergunto : vc acha
Ijeawelequeé a melhor atitude a ser tomada ? Eu não sei... Acho melhor ela saber o que está
acontecendo
[18:17] Pedro (Augusto Fiuza): Sim precisamos de ajuda, um colega nosso sumiu.
[18:49] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC):
[18:51] JOSÉ (Denilson Romeiro): Não sabemos bem se ele sumiu. Pode ser que algo sério
tenha acontecido, mas, também pode ser que não. Ele pode ter encontrado alguém, saído para
beber e a noite ter sido tão boa que ainda não terminou. Não sabemos. Mas, é interessante
que, sendo ele um dos beneficiados pela estadia do evento, a coordenação esteja ciente de que
ele não passou a noite no hotel e que ninguém do grupo que o acompanhava tem notícias dele.
Estamos preocupados com ele, por isso a aflição de Ijeawele. Ah, caso os organizadores do
evento tenham alguma informação, seremos gratos.
[19:07] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Teste
[19:20] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Teste
[22:21] Pedro (Augusto Fiuza): Teste
[11:37] Bianca Cardoso: (para todos): Julia Brito, então fala: - Ok, vamos fazer assim, vou
pesquisar nos registros!
[11:44] Bianca Cardoso:
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[11:47] Bianca Cardoso: (para todos): - O rapaz era colega de quarto de Ijeawele, correto?
Um
momento que olharei nos registros de check in. Após consultar os registros no tablet, fala: Mas aqui consta que você fez o check-in e estava sozinha no quarto.
[11:54] Bianca Cardoso: (para todos): Mas afinal de contas o que está acontecendo aqui? De
qual colega vcs estão falando? Pelos registros o grupo está completo...vejamos os nomes:Ziza,
Ijeawele, Salvador Gonçalves, José Tavares, Bel, Pedro e Nala...ainda tem Karina que ainda
vai
se juntar a vcs...pelas contas, esse grupo está fechado!!!
[12:01] Bianca Cardoso: (para todos) Isso mesmo?
[12:09] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Não estou ciente desse deTalhe do check-in
[12:11] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Será melhor ir na polícia ??
[12:23] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Júlia, eu me lembro que são 10 pessoas, sendo que a
Karina você informou que ainda vai chegar e que seria minha colega de quarto, mas porque
não citou os nomes do Roberto e do Luiz? Eles não fizeram check-in?
[12:24] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Roberto também sumiu?
[12:25] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Quem não está entrando agora sou eu? Como o grupo
consta completo? Até onde sabemos, somente Karina não se juntou a nós ainda.
[12:25] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: entendendo*
[12:28] (Moremi/Nala) NaiadesMeline:

12:29] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Olhem, anotei aqui por quarto, e risquei quem está
conosco, lembrando de Karina, que não conta. Por isso risquei
[12:29] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Não parece, mas risquei Bel também rs
[16:44] JOSÉ (Denilson Romeiro): Oi?! Mas, o Luiz estava com a gente no passeio ontem...
Acho que o vi no ônibus que nos trouxe, ele não estava lá? (pergunto para todos integrantes
do
grupo)
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[21:19] Pedro (Augusto Fiuza): Olha realmente a coisa está ficando complicada. Cada
momento
é uma coisa diferente. O rapaz foi visto por todos aqui, durante as atividades em grupo, como
ele não fez check-in ? Isso seu sistema deve está em pane.
[23:08] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): Me volto ao grupo e falo: Pode ser um
erro
no sistema de check-in gente, se a ljeawele disse que o colega de quarto dela sumiu devemos
procura-lo. Viro para a Julia Brito: e vamos, com ou sem a ajuda da organização do evento.
[23:10] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): É de nosso conhecimento que o Luiz
estava
em nosso grupo e o mesmo, junto a outros colegas do grupo, perceberam um homem nos
seguindo enquanto estávamos no passeio pela cidade.
[07:37] Tamires Maia Araujo: Gente, o Luiz está correndo perigo! Sabemos que ele estava
com
gente então mesmo
[07:39] Tamires Maia Araujo: que hotel diga que não a gente vai ter que procurar meios para
achá-lo. Alguém já pediu as filmagens do dia que a gente chegou e durante nossa estadia até o
momento do desaparecimento de Luiz?
[15:14] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Júlia, ontem fomos passear por Salvador e tinha 9
pessoas no total, e Luiz estava conosco. Ele não fiz check-in? E também o Roberto.
[13:34] Betson Silva Jesus Santos: Indago todo o grupo: alguém tirou fotos durante o passeio,
em que apareça o Luíz ? E alguém conhecia o Luíz de antes desse evento?
[13:39] Betson Silva Jesus Santos: Está tudo muito suspeito! como assim, sem registro? todos
tivemos que fazer o check-in. Paresse uma conspiração, no mínimo uma falha de segurança
do
hotel! e eu não vou ficar parado sem fazer nada esperando que mais algém suma sem
explicação.
[22:48] Bianca Cardoso: (para todos): Julia Brito: - Percebo que vcs estão realmente
preocupados e já estão chamando atenção dos demais convidados do evento...vamos fazer
assim, a palestra inicial começará em poucos instantes...peço que assistam!
[22:50] Bianca Cardoso: (idem): Depois, caso o suposto rapaz não apareça, procuraremos,
mas
POR FAVOR não vamos assustar os convidados do Evento sem termos certeza de nada..OK?!
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[23:01] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): Eu me recuso a assistir sem antes
tomarmos
uma providencia.
[05:38] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Não irei assiti palestra nenhuma Júlia Brito . Só
sairei
daqui quando uma resposta me for dada . E se demorar vou colocar minha boca no trombone .
Todo mundo vai saber o que está acontecendo
[05:38] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Assistir*
[10:05] Betson Silva Jesus Santos: Como já disse antes aos participantes desse grupo. Não
ficarei parado esperando por outro sumiço. Então não adianta tentar ganhar tempo ou querer
que fiquemos calmos, sem antes que tudo seja esclarecido.
[10:08] Betson Silva Jesus Santos: Então não assistirei a palestra antes de obter respostas. E
tem mais! informo que darei inicio a minhas próprias ações investigativas.
[16:45] Bianca Cardoso: (Para todos: Julia Brito então fala paea o grupo: - Não vejo como
ajudar....como procurar alguém que não existe no sistema? Estranho... Será que vcs não
conheceram ele fora do Evento e dos convidados do Evento e ele simplesmente foi pra casa?
[16:47] Bianca Cardoso: Vou buscar imagens das câmaras do saguão... Dentro de uma hora
retorno com o arquivo. Enquanto isso, assistam a palestra de abertura! E avisem (ou a qq
membro da coordenação do evento) se avistarem o rapaz
[16:48] Bianca Cardoso: (Fala acima direcionada a todos)
[18:26] Pedro (Augusto Fiuza): Julia Brita, não vou assistir palestra nenhuma, vou procurar o
colega Luiz. E outra, vou ligar para polícia.
[18:15] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Também não vou assistir palestra, vou ficar com
todos
e buscar por informações
[01:01] JOSÉ (Denilson Romeiro): Me acabo de rir com a potencialidade treteira do grupo e,
ao
retomar o controle de meus movimentos, pergunto aos colegas: Como podemos saber onde
está um cidadão que até ontem eu não sabia da existência e não tenho ideia nem de onde veio,
nem para onde estava indo? E outra, toda essa situação é muito estranha... Enfim, se não
vamos assistir a palestra, vamos fazer o quê? Em uma hora teremos acesso às imagens do
saguão, daqui até lá, o que de fato faremos? A única possibilidade frutífera que consigo
imaginar no momento é procurarmos Roberto. Não adianta sairmos andando feito barata
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tonta. Quais as ideias?
[15:47] Bianca Cardoso: (para todos): - Antes que vcs percam a palestra de abertura, vejam as
imagens da câmera de segurança!
[15:57] Bianca Cardoso: O vídeo mostra o primeiro de vcs (Pedro) chegando a Convenção ,
sozinho sendo recepcionado por Julia Brito, minutos depois Bel entra no saguão também
sozinho...algumas horas depois, o grupo adentra o saguão recepcionado por Julia Brito...
Aparecem no vídeo Roberto, Nala, Ziza, Ijeawele, Salvador Gonçalves e José Tavares, todos
parecem felizes no vídeo!
[15:59] Bianca Cardoso: (para todos): - Bem, parece que o tal colega de vcs não chegou junto
com o grupo!
[15:59] Bianca Cardoso: diz Julia Brito, demonstrando uma pintada de descrédito o grupo
[16:00] Bianca Cardoso: (para todos): Joguem o d12
[16:00] Bianca Cardoso: (dado de Roberto)
[16:00] Bianca Cardoso: rolou [d12]:7 = 7
[16:02] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): rolou [d12]:10 = 10
[16:39] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): rolou [d12]:10 = 10
[17:25] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: rolou [d12]:6 = 6
[18:13] JOSÉ (Denilson Romeiro): rolou [d12]:12 = 12
[20:32] Pedro (Augusto Fiuza): rolou [d12]:4 = 4
[21:29] Betson Silva Jesus Santos: rolou [d12]:1 = 1
[17:36] Tamires Maia Araujo: rolou [d20]:13 = 13
[23:36] Bianca Cardoso: (informação de jogo): Com exceção de Bel, Nala e Pedro...Vcs
perceberam (inclusive Roberto) uma pequena distorção no vídeo da segurança, no momento
em que o grupo adentrou o hall do Hotel.
[23:38] Bianca Cardoso: (para todos): Antes mesmo de qq outra conversa entre o grupo, foi
possível perceber uma grande movimentação no Auditório Paulo Freire, o auditório principal
do hotel.
[23:43] Bianca Cardoso: (para todos): Julia Brito então fala: - Prontinho...eis as imagens da
segurança, agora eu preciso iniciar a palestra de abertura!
[23:43] Bianca Cardoso: (para todos): O início da Convenção será em poucos minutos. O
saguão do Hotel está repleto de participantes de diversos países do mundo. Uma diversidade
tamanha, unidas pela fala! De início, muitas pessoas ainda procuram credenciamento, além da
curiosidade pelos temas de palestras e Grupos de Trabalho que ocorrerá ao longo do Evento.
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No primeiro dia, muitas palestras e mesas redondas acontecerão, mas o foco principal será o
início da organização dos GT (Grupos de Trabalho) que tem como principal objetivo
estabelecer uma interação entre os jovens dos diferentes países, que ao final da Convenção
produzirá um relatório sobre suas impressões dos demais países.
[23:45] Bianca Cardoso: (idem): Com a sua voz marcante, mas sempre serena Júlia Brito
anuncia no microfone: - Boa tarde a todos e todas! Os jovens convidados do Evento devem se
inscrever nas mesinhas ao lado do auditório principal Paulo Freire para participar dos Grupos
de Trabalho, que serão coordenados por um(a) supervisor(a) que lhes acompanhará no
decorrer do evento. Mais uma vez obrigada!
[23:46] Bianca Cardoso: (idem): Assim, após o comando, todos os jovens foram aos poucos
inscritos e informados que o primeiro encontro do grupo seria logo mais às 19h30min, em um
dos auditórios do Hotel, destinado ao Evento
[00:04] Bianca Cardoso: (para todos): Todos foram direcionados aos totens de inscrição nos
GT's da Convenção
[00:08] Bianca Cardoso:

[00:09] Bianca Cardoso: (para todos): A frente de vcs encontram-se os totens de inscrições
nos
GT's (Grupo de Trabalho), onde haverá um(a) coordenador(a) para mediar as ações do grupo.
[00:11] Bianca Cardoso: Vcs devem escolher um dos totens acima
[00:11] Bianca Cardoso: A B C D E F?
[01:06] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Vou escolher o tema f
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[01:21] Bianca Cardoso: Informação: Os totens acima ainda n contém temas! Nesse ponto
somente escolham a fila
[01:23] Bianca Cardoso: Ziza escolheu a fila do toten F
[09:57] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Vou para a fila do Totem A
[20:52] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): Fila D
[00:43] Pedro (Augusto Fiuza): Fila A
[17:38] JOSÉ (Denilson Romeiro): Escolho a fila do totem E.
[19:15] Tamires Maia Araujo: Eu escolho o totém ‘A’
[22:36] Betson Silva Jesus Santos: Escolho o B
[14:14] Bianca Cardoso: (para todos): A frente, no totem, parece algo estar errado...a tela
apresenta falhas! Mas, com dificuldades conseguiram se inscrever no GT
[14:16] Bianca Cardoso: (idem): Roberto então direciona a fala para vcs: - Olá! Agora que
vocês já se inscreveram, vamos conhecer a coordenação desse Grupo, naquela sala
[14:27] Bianca Cardoso:

[14:28] Bianca Cardoso:

382

[14:30] Bianca Cardoso: (para todos): Após a inscrição dos GT’s, os jogadores foram
apresentados à coordenadora do grupo, Adriana Amaral, que prontamente fez a sua
apresentação: - Olá, meus queridos! Sou Adriana Amaral e sou curadora da Exposição Mundo
Atlântico Lusófono. Estaremos desenvolvendo reflexões sobre o contato intercultural dos
países de língua portuguesa e acredito que a troca de experiência que teremos será
maravilhosa no entendimento do que temos de singular e plural entre nós! Adriana é uma
mulher muito bonita, que aparenta ter mais idade do que realmente tem, pois o corte curto dos
cabelos e seus óculos arredondados quase que escondem a estonteante beleza inerente a
suapessoa. Ela então continua sua apresentação:
[14:39] Bianca Cardoso:
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[14:40] Bianca Cardoso: (para todos): - Sou museóloga, responsável pela exposição
permanente do Mundo Atlântico, cargo que herdei, com muito orgulho, de minha mãe e por
isso há quase 30 anos vivo mudando de residência a cada dois anos entre os países de língua
portuguesa. Por esse motivo, costumo dizer que a minha nação é a língua portuguesa! Agora,
como forma de nos conhecermos, gostaria que vocês fizessem uma breve apresentação,
relatando o nome, idade, país de origem... Enfim, o que mais quiserem dizer! Vamos lá?!
[16:44] Tamires Maia Araujo: Olá, sou IjeaweleAdiche, tenho 17 anos. Sou estudante de
fotografia e adoro história, esse bem querer pela história é por conta do meu querido avô
materno, Zang, que me contava muitas histórias das terras distantes de seus pais. Minha
bisavó do continente africano e meu bisavô do continente asiático. Ele me ensinou que para
um povo entender seu presente era preciso ter uma visão crítica de seu passado.Estou
adorando estar com uma museóloga, a senhora deve ter tanto para dizer. Estou ansiosa… rsss
[17:40] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Olá sou Ziza tenho 43 anos , sou português ,
formado
em jornalismo .tenho dois filhos e sou divorciado .
[17:43] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Gosto de viajar e conhecer novos lugares e
pessoas
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de diferentes na
[17:44] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Nacionalidades * e cultura
[19:29] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Olá, sou Nala, tenho 31 anos, nascida e criada em
Salvador mais especificamente no bairro Engenho Velho de Brotas. Sou Pedagoga e adoro
não
só ensinar, má também aprender, sou muito curiosa, por isso sempre observo tudo.
[20:05] JOSÉ (Denilson Romeiro): Sou José, nasci em São José do Itaporã, um vilarejo de
Governador Mangabeira, uma pequena cidade do Recôncavo da Bahia. Lido com música,
graças aos meus avós e à Lyra Ceciliana, um dos monumentos de Cachoeira. Quase terminei
um curso de Agronomia, em Cruz das Almas, mas, não nasci para lidar com a terra, nasci para
andar sobre ela até não poder mais. Já rodei meio mundo da pior ou melhor maneira possível,
mas, nesses últimos anos tenho me voltado mais pra cultura de onde brotei.
[20:36] Pedro (Augusto Fiuza): Opa, sou Pedro, tenho 27 anos, nasci na Cidade de São
Salvador-BA. Sou professor de História e Ética, amo o meu trabalho, pois o ato de ensinar
proporciona de formar nostálgica e sublima ao mesmo tempo, uma aprendizagem prazerosa e
reedifica o trabalho do professor a cada momento. Gosto de ler livros de assuntos diversos e
possuo um gosto eclético para músicas. Nas horas livres me dedico a comunidade e também
as
atividades da pesquisa histórica.
[21:44] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): Oi, sou Salvador, tenho 20 anos, moro
na
cidade de Assomada cidade localizada no arquipélago de ilhas de Sotavento em Cabo Verde.
Sou estudante de História e desde muito novo fui aproximado da religião cristã. Além de me
dedicar às funções do sacerdócio que já possuo, escolhi estudar história pois queria conhecer
mais o local onde vivo e saber mais sobre os meus antepassados, que construíram o que é hoje
Cabo Verde.
[08:14] Betson Silva Jesus Santos: Olá, sou Bel, tenho 29 anos, moro no bairro de Pirajá em
Salvador/Ba - Brasil, e sou historiador, educador e um cidadão politicamente ativo ou vugo:
cidadão guerreiro, escolhi está área de atuação por vocação e poder está conhecendo e
participando ativamente da nossa construção histórica e social.
[12:51] Bianca Cardoso: (para todos): Após as apresentações Adriana fala: - Nossa! Quanta
diversidade! Isso é próprio da formação dos países lusófonos e seu contexto.
[12:52] Bianca Cardoso: (idem): - O que acham de nomearmos nosso grupo de trabalho?
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Alguém tem alguma ideia? Pode ser qualquer nome que reflita esse lindo momento em que
estamos vivendo!
[12:57] Bianca Cardoso: (para todos): Vamos fazer uma rodada de sugestões! A minha
sugestão é: "Minha língua, minha nação". E vcs? O que sugerem?
[13:12] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Minha sugestão : lusofonia : história e identidade
[23:27] JOSÉ (Denilson Romeiro): Lusofonismo.
[09:14] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Lusofonia, cultura e diversidade
[19:22] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): Me identifiquei com a sugestão da
Ziza.
[17:29] Tamires Maia Araujo: lusofonia, história e diversidade
[17:36] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Meu voto : minha língua minha nação
[20:54] Pedro (Augusto Fiuza): Meu voto: minha língua minha nação.
[21:06] Betson Silva Jesus Santos: Voto na opção 1. Minha língua minha nação.
[21:33] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Voto na opção 1
[10:02] Bianca Cardoso: (para todos): Após a votação, Adriana avisa:
[10:03] Bianca Cardoso: (idem): - Bem, gente! Definido! O nosso GT será: "Minha língua,
minha nação!"
[10:21] Bianca Cardoso: (idem): Nesse primeiro momento, os trabalhos de GT consiste na
apresentação da coordenadora e definição do nome! Já que fizemos isso, vamos então assistir
a
palestra do Professor Lauro Moreira, embaixador do Brasil na CPLP!
[10:22] Bianca Cardoso: (para todos): Para tanto, vamos conhecer um pouco mais do nosso
Palestrante
[10:22] Bianca Cardoso: 4434698_8_curriculo embaixador lauro moreira.pdf
[10:50] Bianca Cardoso: O Tema da palestra é Lusofonia e Língua Portuguesa
[10:50] Bianca Cardoso: 824427_8_texto do audio - rpg guardiões da palavra.doc
[10:55] Bianca Cardoso: (para todos): Ao finalizar a palestra, já se passavam das 17:30hs e os
estudantes iriam se reunir com Adriana, somente as 19:30hs. Vocês estão na sala do saguão
principal após a palestra do Prof. Lauro Moreira. O saguão é iluminado e alguns dos presentes
contemplam a bela vista das janelas que davam para a praia do Farol da Barra. Outros buscam
sair do Hotel para aproveitar o pôr-do-sol. Um grupo, notadamente desfocado pelo fuso
horário, busca repouso nos seus quartos....
[10:55] Bianca Cardoso: (para todos): Para onde seus personagens irão?
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[00:51] JOSÉ (Denilson Romeiro): Estou muito desconfiado daquele vídeo e agoniado com
essa
situação, sairei do Hotel em direção ao Farol, onde notei que estava sendo seguido ontem
neste mesmo horário.
[00:51] JOSÉ (Denilson Romeiro): Estou muito desconfiado daquele vídeo e agoniado com
essa
situação, sairei do Hotel em direção ao Farol, onde notei que estava sendo seguido ontem
neste mesmo horário.
[08:13] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Eu fui contemplar o por do sol no farol, sento na
grama, contemplo a magnífica paisagem , ao meu lado jovens tocam violão
[08:14] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Lembro-me de minha juventude e ao som de
legião
urbana contemplo a paiaagem
[08:18] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC):

[22:48] Pedro (Augusto Fiuza): Fui no banco pagar umas contas e ao Pelourinho.
[18:14] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): Sigo também para o farol em busca de
pistas
do homem que nos seguiu anteriormente.
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[22:50] Betson Silva Jesus Santos: Vou caminhar aos raios do por do Sol. Durante a
caminhada
busco conhecer pessoas por ali, iniciando conver nas minhas paradas no carrinho de pipoca,
sorvete e comprar água.
[22:51] Betson Silva Jesus Santos: Vou caminhar aos raios do por do Sol. Durante a
caminhada
busco conhecer pessoas por ali, iniciando conversas nas minhas paradas no carrinho de
pipoca, sorvete e para comprar água.
[07:09] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Vou dar uma volta na praia pra saudar a rainha do
mar
e pedir proteção.
[07:09] (Moremi/Nala) NaiadesMeline:

[07:10] (Moremi/Nala) NaiadesMeline:

388

[07:11] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Depois vou curtir o do calçadão
[16:08] Bianca Cardoso:
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[09:39] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): rolou [d6]:3 = 3
[09:47] Tamires Maia Araujo: rolou [d4]:4 = 4
[09:48] Tamires Maia Araujo: rolou [d6]:2 = 2
[09:49] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): rolou [d6]:6 = 6
[11:54] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: rolou [d6]:3 = 3
[13:34] Bianca Cardoso: Para ro
[13:34] Bianca Cardoso:
[13:35] Bianca Cardoso: (*para todos): Joguem d6
[13:51] JOSÉ (Denilson Romeiro): rolou [d6]:3 = 3
[19:50] Betson Silva Jesus Santos: rolou [d6]:4 = 4
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[20:29] Pedro (Augusto Fiuza): rolou [d6]:6 = 6
[20:04] Bianca Cardoso: (para todos): Todos vcs (em diferentes momentos) perceberam a
presença de um homem de terno seguindo-o(a)
[20:05] Bianca Cardoso: (para todos): O que fazem?
[20:20] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): Quero fazer um teste de percepção.
Quero
saber se tem algo que indique que ele tem ligação com o ocorrido ou algo maior.
[20:58] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Me escondo para ver o que o homem vai fazer
[21:16] Pedro (Augusto Fiuza): Vou para um local bem movimentado e tiro satisfação com
ele.
[20:43] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): rolou [d6]:1 = 1
[20:43] Bianca Cardoso: (para Salvador): Jogue D6 para saber se o homem de terno é suspeito
[20:45] Bianca Cardoso: (Para Moremi): Jogue d6 para teste de Destreza...
[20:46] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): rolou [d6]:2 = 2
[20:46] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): ops
[20:47] Bianca Cardoso: (Para Moremi): Modificador de atributo -2...terá q tirar no d6 o valor
6 para conseguir se esconder...
[20:48] Bianca Cardoso: (para Pedro): Jogue d6 para teste de Carisma...
[20:51] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): rolou [d6]:6 = 6
[20:52] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Sigo o homem para ver seus passos
[20:53] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Tentar que ele não me perceba
[20:53] Bianca Cardoso: (para Salvador): rapaz de terno ficou nervoso com sua postura.... vou
jogar o d6 parasabe
[20:54] Bianca Cardoso: *para saber a reaçao dele
[20:54] Bianca Cardoso: rolou [d6]:5 = 5
[20:55] Bianca Cardoso: (para Salvador): Ele foi até vc e diz: - Vc realmente è ousado
[20:55] Bianca Cardoso: (para Salvador): - Vc ainda acha q pode me olhar assim?
[20:56] Bianca Cardoso: (para Salvador): - Vc sabe quem sou eu?
[20:59] JOSÉ (Denilson Romeiro): Paro para observá-lo, sem me preocupar se estou sendo
visto ou não. Espero ver algo que me dê alguma pista de alguma coisa.
[21:00] JOSÉ (Denilson Romeiro): rolou [d6]:4 = 4
[21:03] Bianca Cardoso: (para Ziza): O homem parece nao saber o q incomoda...estava a
seguir
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mas agora janao sabe se esta sendo seguido
[21:05] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): Então diga quem você é.
[21:07] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): rolou [d6]:3 = 3
[21:09] Bianca Cardoso: (para José): o Homem misterioso percebe vc e esta nitidamente
incomodado...vou jogar d6 para sabe a reaçao dele
[21:09] Bianca Cardoso: rolou [d6]:5 = 5
[21:10] Bianca Cardoso: (para Jose): Ele foi até vc e diz: - Vc realmente è ousado
[21:10] Bianca Cardoso: (para José): - Vc ainda acha q pode me olhar assim?
[21:10] Bianca Cardoso: (para Jose): - Vc sabe quem sou eu?
[21:11] JOSÉ (Denilson Romeiro): Sorrio e respondo: É exatamente isso que quero saber.
[21:11] JOSÉ (Denilson Romeiro): rolou [d6]:1 = 1
[21:12] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): Vou tentar atacar
[21:15] Bianca Cardoso: (para Salvador): jogue d6
[21:17] Bianca Cardoso: (para Salvador): - Hahahaha...breve saberá!
[21:18] Bianca Cardoso: (para salvador
[21:18] Bianca Cardoso: *para Salvador: e no meio da multdao o homem misterioso
desapareceu
[21:18] Bianca Cardoso: (para Josè): Jogue d6
[21:19] Bianca Cardoso: ok
[21:19] Bianca Cardoso: (para José): - Hahahaha...breve saberá!
[21:19] Bianca Cardoso: (para José): e no meio da multidao o homem misterioso desapareceu
[21:24] JOSÉ (Denilson Romeiro): Saco meu oud da mochila e com toda ira que aquela tirada
de vilão me despertou tento causar um Frenesi Coletivo na multidão para qual ele se dirigiu.
[21:25] JOSÉ (Denilson Romeiro): rolou [d10]:5 = 5
[21:32] Bianca Cardoso: (para José): jogue d10
[21:35] Bianca Cardoso: (para José): O ataque funcionou e todos no local começaram a andar
sem rumo e se bater em postes, bancas de frutas....porém o golpe nao atingiu o homem de
terno, pois os mesmo jatiha desaparecido do local
[11:24] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: rolou [d6]:3 = 3
[19:18] Pedro (Augusto Fiuza): rolou [d6]:3 = 3
[21:05] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Continuo observando cada passo desse homem
[21:06] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Paro leio um jornal para disfarçar
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[07:26] Tamires Maia Araujo: Ah, nãaao! Acho que estou sendo seguida!!! Que sinistro,
parece
o cara que vimos no hotel! Melhor eu ir em direção ao shopping para ver se me livro desse
louco!!!
[19:03] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): rolou [d6]:2 = 2
[19:06] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Pwrcebobv
[19:06] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Percebo o sorriso irônico do homem . Vou ate e
e
bato no ombro dele
[19:06] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Finjo que o conheco e digo : eu acho que nós
conhecemos
[19:07] Bianca Cardoso: (para Ziza): jogue d6
[19:07] Bianca Cardoso: (para Ijeawele): jogue d6
[19:11] Bianca Cardoso: (para Pedro): o homem se dirige a vc e diz: - Entaovc me viu?
Sabem
quem sou eu?
[19:12] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Eu estou tentando lembrar
[19:12] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Me lembre por gentileza...
[19:12] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Faço cara de esquecimento
[19:12] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): E tento arrancar do homem algo
[19:13] Bianca Cardoso: (para Ziza): O homem claramente nota sua manobra e solta um
sorrizinho de canto de boca...o que vc faz?
[19:14] Bianca Cardoso: (para Ziza): - Hum...eu sei quem vcé..mas....vc sabe quem eu sou?
[20:14] Bianca Cardoso: (para Nala): O homem misterioso claramente percebeu vc e soltou
um
sorrizinho irônico....
[20:16] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): oi
[20:17] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: De canto de olho vejo o sorriso irônico do homem,
evito encara-lo
[20:21] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: rolou [d6]:5 = 5
[20:23] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Pois não em que posso ajudar?
[20:26] Pedro (Augusto Fiuza): Não, literalmente não sei quem é você. E na real gostaria de
saber. Você me conhece de onde mesmo?
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[20:27] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Eu te seguir, foi vc quem se dirigiu a mim, acho que
está equivocado.
[20:28] Bianca Cardoso: (para Nala): jogue d6
[20:30] Bianca Cardoso: (para Nala): O homem misterioso, de repente para de andar e retorna
em sua direção...o que vc faz?
[20:32] Bianca Cardoso: (para Nala): -Vc me segue e ainda pergunta em que posso ajudar? Vc
sabe quem sou?
[20:35] Bianca Cardoso: (para Pedro): Ele foi até vc e diz: - Vc realmente è ousado...
[20:36] Bianca Cardoso: (para Pedro): mas...sabe, sua ousadia me trouxe até aqui!
[20:36] Bianca Cardoso: rolou [d6]:5 = 5
[20:38] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Porque eu sou insolente? V. Se dirigiu a mim e ainda
me ofende? Vou embora, não sou obrigada a ouvir tanto disparate, seu louco!
[20:39] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Solte-me
[20:39] Bianca Cardoso: (para Pedro): De repente, o Homem misterioso pegou um dispositivo
a
mão e digitou algo....em alguns minutos um carro apareceu. Desse carro, saiu um outro
homem e tentou agarrar-lhe o braço direito. O homem misterioso diz: - Pedro, vc não tem
forças ainda, não resista!
[20:39] Bianca Cardoso: (para pedro). O que vc faz?
[20:43] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Oxum opara! Pela força de suas águas, te imploro
misericórdia junto a mãe Yemanjá!
[20:44] Bianca Cardoso: (para Nala): O homem entao, fala: - Vc é mesmo insolente hein?!
[20:45] Bianca Cardoso: (para Nala): vou jogar d6...prepare-se...igual ou maior q 4 vc será
atacada
[20:45] Bianca Cardoso: rolou [d6]:5 = 5
[20:46] Bianca Cardoso: (para Nala): De repente, o Homem misterioso pegou um dispositivo
a
mão e digitou algo....em alguns minutos um carro apareceu. Desse carro, saiu um outro
homem e tentou agarrar-lhe o braço direito. O homem misterioso diz: - Nala, vc não tem
forças
ainda, não resista!
[20:47] Pedro (Augusto Fiuza): Comecei a pedir socorro e logo apareceu um amigo.
[20:47] Bianca Cardoso: (para Nala): Essas palavras naosao o suficiente para me deter...diz o
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homem!
[20:51] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): Vou sair e procurar os outros colegas
de
grupo. Vou optar em chegar um pouco atrasado no encontro
[20:51] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Lanço junto a esse pedido uma manobra de água para
me defender
[20:52] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: E petririco o homem em gelo
[20:52] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Petrifico*
[20:53] Bianca Cardoso: (para Salvador): após o escape do homem misterioso...uma luz
estranha ficou o ar!
[20:53] Bianca Cardoso: (para Salvador) Em tons avermelhados...
[20:54] Bianca Cardoso: (para Salvador): Ja se aproxima das 19hrs e o encontro do GT o
Evento esta marcado para as 19:30! qual sua ação?
[20:56] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): Posso tentar andar em na mesma
direção em
que o homem misterioso fugiu. Ele deixou alguma pista?
[21:01] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Eu estou tentando me lembrar de onde te
conheço ...
Me ajude
[21:01] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Faço cara de pensativa
[21:02] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Vc é tão família -respondo
[21:03] Bianca Cardoso: (para Salvador): Como fará isso? Sabe onde eles estão?
[21:03] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Ainda me faço de desentendido -nao estou
entendendo meu querido
[21:03] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Pq fala assim comigo ? Respondo e ponho a mão
no
ombro dele
[21:04] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Fico sem graça ... Estou sem chão
[21:04] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Acho que ele desconfiou e eu me meti em uma
silada
[21:05] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): ( assim penso )
[21:05] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Saio do local e dou as costas ao homem
[21:05] Bianca Cardoso: (para Savador): não..somente um rastro de luz em tons avermelhados
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[21:06] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Me sinto frustrado
[21:07] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Dou as costas e saio de perto do homem . Vou
para o
grupo decepcionado .
[21:10] Bianca Cardoso: (para Ziza): O homem entao lhe encara e diz: - Vc é mesmo ousado!
[21:10] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): Volto para o encontro
[21:10] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): no hotel
[21:10] Bianca Cardoso: (para Ziza) jogue d6...igual ou maior q 4 vc será atacada
[21:10] Bianca Cardoso: *atacado
[21:11] Bianca Cardoso: rolou [d6]:2 = 2
[21:11] Bianca Cardoso: (para Ziza): - Esse será um papo que teremos em outro momento!
[21:12] Pedro (Augusto Fiuza): Fiquei desesperado e tentei correr sem sucesso, pois os
meliantes já estavam em cima de me. A única coisa que me restou foi gritar por socorro, a um
casal que passava do outro lado da rua.
[21:14] Bianca Cardoso: (para Ziza): O homem entao, desaparece em meio a multidão
[21:14] Bianca Cardoso: (para Ziza): Ja se aproxima das 19hrs e o encontro do GT o Evento
esta marcado para as 19:30! qual sua ação?
[21:16] (Moremi/Nala) NaiadesMeline:
[21:17] (Moremi/Nala) NaiadesMeline:
[21:17] (Moremi/Nala) NaiadesMeline:
[21:18] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: =
[21:19] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: ⛄
[21:22] Bianca Cardoso: (para Pedro): obs: Esquece o casal pois não falei se havia
casal...considerarei que vc pediu socorro as pessoas que estavam na rua!
[21:23] Bianca Cardoso: (Para Pedro): Algumas pessoas realmente notaram algo errado na
reação do diálogo entre os dois homens e vc...
[21:23] Bianca Cardoso: (para Pedro): jogarei d12...teste de carisma
[21:24] Bianca Cardoso: (para pedro) quem sabe alguem se arrisca...
[21:25] Bianca Cardoso: (para Pedro) De 1-4 ninguem te ajuda de 5-12 ok okalguem tenta de
ajudar...
[21:25] Bianca Cardoso: rolou [d12]:12 = 12
[21:26] Bianca Cardoso: (para Pedro): Um rapaz, viu a estranha siuação e vai até vc
[21:26] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Oxum opara! Pela força de suas águas, te imploro
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misericórdia junto a mãe Yemanjá!
[21:27] Bianca Cardoso: (para Pedro): -- O que está acontecendo aqui?
[21:27] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Lanço junto a esse pedido uma manobra de água para
me defender
[21:28] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: petririco o homem em gelo
[21:28] Bianca Cardoso: (para Pedro): O homem misterioso diz: - Saia daqui...ou vc será o
próximo!
[21:28] Bianca Cardoso: rolou [d8]:2 = 2
[21:29] Bianca Cardoso: (para Pedro): O homem, com medo, se afasta!
[21:29] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: rolou [d10]:3 = 3
[21:30] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: rolou [d10]:4 = 4
[21:32] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: rolou [d12]:4 = 4
[21:35] Bianca Cardoso: (para Nala) jogue d10
[21:36] Bianca Cardoso: (para Nala): e d12 depois
[21:40] Pedro (Augusto Fiuza): Depois que o rapaz foi afugentado, o único caminho para me
salvar era invocar as forças dos meus ancestrais. Retiro o canil d,água.
[21:41] Bianca Cardoso: (para Nala): Vccoseguiu pegar uma porção pequena de agua do mar,
e resfria-la, mas apenas deixou o tal homem misterioso com frio....
[21:42] Bianca Cardoso: (para Nala): O homem diz para o outro: - Assim, nossa missão ficará
fácil!
[21:43] Pedro (Augusto Fiuza): Dobro a água e crio uma barreira entre eles e eu.
[21:44] Bianca Cardoso: (para nala): Eles estão quase conseguindo lhe por no carro....
[21:44] Bianca Cardoso: (para Nala): Jogarei d20
[21:44] Bianca Cardoso: rolou [d20]:4 = 4
[21:45] Bianca Cardoso: (para Nala): aff sem sorte
[21:45] Pedro (Augusto Fiuza): rolou [d10]:1 = 1
[21:45] Bianca Cardoso: (para Nala) O que faz?
[21:45] Pedro (Augusto Fiuza): rolou [d12]:2 = 2
[21:49] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Vou aproveitar que ele sente um calafrio e desço a
madeira nele, chuto um ovo dele pra ele ser um monovo e saio correndo
[21:51] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: rolou [d12]:7 = 7
[21:51] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Tá indo errado o dado
[21:52] Bianca Cardoso: (para Pedro): JUogue d10, depois d12
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[21:52] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: rolou [d6]:5 = 5
[21:54] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Kkkk toma seu monoovo!
[21:54] Bianca Cardoso: (para Pedro): Vc conseguiu tirar a agua do cantil, mas molhou o
rosto
do homem!
[21:55] Bianca Cardoso: (para Pedro) vou jogar o d10...
[21:55] Bianca Cardoso: rolou [d10]:7 = 7
[21:56] Bianca Cardoso: (para Pedro): A agua atrapalhou o homem, que enfraqueceu a
segurada no braço! O q faz?
[21:56] Pedro (Augusto Fiuza): Corro em direção a praça e dobro a água da fonte e inundo
uma parte da rua, bloqueando o acesso dos malfeitores a praça.
[21:58] Bianca Cardoso: (para Nala): Jogue d6 para testar a força do chute
[21:59] Bianca Cardoso: (para Nala): ok...aguardo o d6
[22:00] Bianca Cardoso: (para Nala). O chute foi forte o bastante para o homem ter mais duas
amigdalas kkkkkkk
[22:01] Bianca Cardoso: (para Nala): Ele cai no chão sem reação!!!!!
[22:02] Bianca Cardoso: (para Nala): O outro homem..o misterioso, fala: - Nos encontraremos
de novo!!! Pode esperar!!!
[22:02] Bianca Cardoso: E sai correndo entre os caminhantes da orla da Barra e do farol
[22:03] Pedro (Augusto Fiuza): rolou [d10]:7 = 7
[22:03] Pedro (Augusto Fiuza): rolou [d12]:6 = 6
[22:05] Bianca Cardoso: (Para Nala): Jà se aprxima das 19 hrs e o encontro do GT do Hotel
será as 19:30...o q faz?
[22:06] Bianca Cardoso: (para Pedro): OBS: vou considerar como tentativa a ação...jogue d10
e
d12
[22:07] Pedro (Augusto Fiuza): rolou [d6]:1 = 1
[22:13] Bianca Cardoso: (para Pedro): como vc efetuou o poder na rodada anterior, sua
capacidade de efetuar o golpe ficou baixa, mas vc conseguiu tirar a agua da fonte e os
populares ficaram assustados...
[22:14] Bianca Cardoso: (para Pedro): jogue d6 para teste de destreza
[22:16] Bianca Cardoso: (para Pedro): Quando perceberam q vc fez a agua levitar...sairam
correndo e gritando....MILAGREEEEEE....outros gritavam ESTÁ AMARRADOOOOO
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[22:17] Bianca Cardoso: (para Pedro): mas o que importa é que o desespero dos populares fez
se afastar os homens que o perseguiam
[22:18] Bianca Cardoso: (para Pedro): mas ainda foi possivel escutar o homem de terno gritar:
- Ainda vamos nos ver novamente Pedro, dobrador de agua!!
[22:18] Bianca Cardoso: (Para Pedro): Jà se aproxima das 19 hrs e o encontro do GT do Hotel
será as 19:30...o q faz?
[20:42] Pedro (Augusto Fiuza): Chamo um Uber e vou direto para o hotel.
[07:09] Tamires Maia Araujo: rolou [d6]:4 = 4
[20:11] Bianca Cardoso: (para Ijeawele); o homem misterioso vai ate vc e diz:
[20:12] Bianca Cardoso: (para Ijeawele): - Vc pensa que consegue disfarçar?
[20:13] Bianca Cardoso: (para Ijeawele): Eu sei q vc me viu, entao vim até vc!
[20:27] Tamires Maia Araujo: Eu não sei quem é você, não sei sua identidade. Então você não
precisa se preocupar comigo porque eu moro em outra cidade. Por favor, não me machuque.
[20:30] Bianca Cardoso: (para Ijeawele): jogue d10
[20:43] Bianca Cardoso: OBS: jogarei o dado para Thamires q esta com problemas. Teste de
carisma: se dado der até 5 o homem abordará de forma violenta; dado de 6 a 10 o homem nao
abordara e sairá de perto de ijeawele...lembrando que ha modificador no atributo Carisma
para o personagem
[20:43] Bianca Cardoso: rolou [d10]:4 = 4
[20:44] Bianca Cardoso: (modificador interfere no resultado no dado...segue jogada)
[20:45] Bianca Cardoso: (para Ijeawele): O homem parece convalecer-se do seu desespero e
sai de perto de vc, não antes de dizer que vcs anda irão se encontrar!!!!
[20:47] Bianca Cardoso: (para Bel): Após o seu passeio, dentro da normalidade, vc precisa
decidir seu destino.... qual sua ação? Volta pro Hotel ou faz outra coisa?
[20:50] Betson Silva Jesus Santos: Tomo o camiho de volta para o hotel. Caminho a passos
lentos observando a rua e as pessoas.
[20:52] Bianca Cardoso: (para todos): todos retornaram ao Hotel...
[20:52] Bianca Cardoso: (para todos)
[20:54] Bianca Cardoso: (para todos): Já são 19:30hs e os estudantes devem se reunir na sala
de trabalho do GT. Ao chegar, percebem que a sempre sorridente Júlia Brito, agora leva um
semblante de preocupação na face! O que será que a deixou assim? O que está acontecendo?
Vocês estão em uma das salas de reunião, organizada em forma de “U”, todos os estudantes
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encontram-se sentados e aguardando a chegada de Adriana, a coordenadora do GT. O clima
de
desconforto é claro...
[21:20] Tamires Maia Araujo: Pedro, que bom te ver! você não sabe quem eu vi. Nossa! Na
realidade fui seguida por aquele cara de terno que apareceu no hotel na noite que o Luis
sumiu. fiquei tensa demais e não sabia o que fazer, eu queria ter pelo menos ter filmado ele.
Estou com medo de que algo pior esteja por vir. Nossa, olha a Júlia! parece que ela também
teve um dia ruim!
[21:43] JOSÉ (Denilson Romeiro): Boa noite, Júlia, tudo bem? Teve mais alguma notícia
sobre o
rapaz que sumiu e não foi detectado pelas câmeras apesar de oito pessoas terem
testemunhado que ele estava no evento?
[21:44] Bianca Cardoso: (para José): Julia disseBoa Noite José
[21:44] Bianca Cardoso: (cont.) (para José)
[21:46] Bianca Cardoso: Boa noite, disse Júlia! - Nenhuma noticia pq o q vimos foi
suficiente!!
[21:46] Bianca Cardoso: (para José): - Peço que aguarde a sra. Adriana na sala
[21:48] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): Estou chegando e escuto o que a Julia
fala e
falo, mais qual o problema senhora Julia? O clima aqui não esta nada agradável.
[21:51] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Eu me aproximo para tentar ouvir a conversa de
Salvador com Julia
[21:51] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Quero tentar ouvir pq percebo o semblante de
Julia
mudar ... Ela não é mais a mesma
[21:51] Bianca Cardoso: (para Ziza): jogue d6
[21:51] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): rolou [d6]:6 = 6
[21:52] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Ouço a conversa dos dois ... Mas fico esperando
a
resposta de Julia para fazer alguma intervenção
[21:55] Bianca Cardoso: (para Salvador): - Eu não sei do que vcsestaõ falando, diz Julia!
Usando o ditado: Tudo como antes, no quartel de Abrantes
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[21:56] Bianca Cardoso: (para Salvador, José e Ziza): - Agora vamos ao evento!
Sra.Adrianaja
está a caminho! diz Julia
[21:57] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Não nãonão senhorita. Não é assim não... Vc
está
tensa
[21:57] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): O que está acontecendo? Podemos saber ?
[21:59] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Tento manter a voz firme
[22:01] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): me junto a ziza e também pressiono:
Algo
esta acontecendo e temos o direito de saber.
[22:16] Betson Silva Jesus Santos: colo em Salvador e Ziza ao indagar Júlia. Ao mesmo
tempo
estou atento ao ambiente buscando uma boa estratéa de ação.
[22:18] Betson Silva Jesus Santos: para influenciar Júlia a nos ajudar.
[22:24] JOSÉ (Denilson Romeiro): Desculpe, mas o que vimos não foi suficiente não, fia!
Inclusive, hoje tinha um cara estranho me seguindo, o mesmo que vi seguindo o grupo que o
cidadão desaparecido estava ontem. Eu não sou de Salvador, nunca vi aquele cara, isso só
pode ter a ver com esse evento! Essa parada tá bizarra e eu tô com medo.
[11:41] Pedro (Augusto Fiuza): Ijeawale não acredito nisso, esse cara de novo! Temos que
ficar
juntos e de olhos abertos para qualquer eventualidade. Não fique com medo, fique atenta a
tudo. Realmente, Julia parece não está bem, o que será que aconteceu? Vamos averiguar,
quem sabe ela pode ter alguma informações sobre o cara terno preto.
[11:43] Pedro (Augusto Fiuza): Olá, Julia! Tudo bem com você?
[23:52] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Decido não contar nada sobre o meu ataque para
tentar não chamar a atenção, quero dec
[23:52] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Quero descobrir primeiro o que est
[23:53] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Essa Júlia tanto tenta esconder
[20:47] Bianca Cardoso: (para todos): Visivelmente incomodada com a situação, Julia Brito
fala: - Vcs não fazem ideia do que está acontecendo, mas.... Por favor, pela minha segurança e
a de vcs, entrem na sala e escutem a explanação da sua Coordenadora. Assim que eu puder
eu......
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[20:48] Bianca Cardoso: (para todos): Antes e finalizar, Julia olha para um canto da sala e sua
fisionomia se transforma. O que era incomodo virou pavor!
[20:53] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Eu fico com medo em ver o rosto dessa moça
mudar .
Sem palavras eu entro na sala muda . E preocupada com tudo que está acontecendo
[20:54] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Não tenho forças para continuar ...
[20:55] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Penso : deve ser algo sério mesmo... Penso em
chamar a polícia.
[20:55] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Mas acho mais plausível entrar e pensar ...
[20:55] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Sento na cadeira ... Na última fila .
[20:59] JOSÉ (Denilson Romeiro): Sinto muito medo e estou muito tenso, a ponto de saltar no
pescoço de alguém ou correr até não poder mais. Já sentia que algo muito bizarro está
acontecendo e agora esse sentimento é muito mais forte.
[21:00] JOSÉ (Denilson Romeiro): Em silêncio e em estado de alerta entro na sala e sento
perto
da porta.
[21:10] Tamires Maia Araujo: Ei, Julia! Diz logo o que está acontecendo! Quem foi que você
para mudar tão rápido?
[21:10] Tamires Maia Araujo: ...quem foi que você viu para mudar tão rápido?
[21:14] Bianca Cardoso: (para Ijeawele): - Vc n entende, eles vêem tudo e tudo vêem!
ENTRE
NA SALA!
[21:15] Bianca Cardoso: (para Ijeawele): A voz de Julia não mais parecia amedrontada...
[21:17] Tamires Maia Araujo:
[21:21] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Entro na sala e continuo observando
[21:22] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Procuro sentar próximo do bebedouro de água, fico
procurando onde está
[21:25] Tamires Maia Araujo: Você falando assim me lembra o livro 1984 de georgeorwell.
Me
sinto até num big brother da vida real. Fala sério, Julia, como assim eles podem ouvir tudo?
Do
que você ta falando?
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[21:39] Tamires Maia Araujo: Com que frequencia eles podem nos ouvir? o que tem de
especial
nessa sala que bloqueia essa ação? Quem são essas pessoas e que elas querem?????
[22:36] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): Acompanho todos a sala e ainda tonto
com
todos os acontecimentos pego a bíblia e começo a
[22:36] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): Orar e lembrar dos meus familiares que
deixei em cabo verde
[19:49] Pedro (Augusto Fiuza): Depois dessa deixa de Julia, se eu já estava atento, vou
redobrar a atenção. Em concentração com meus ancestrais.
[12:56] Bianca Cardoso: (para todos): Júlia parece aliviada com a entrada de vcs na sala...
mas
antes sussurra, enquanto vcs entram: - Vcs ainda não fazem ideia do que está acontecendo,
mas sinto que está perto!
[12:56] Bianca Cardoso: (para todos): Adriana adentrou a sala, sorrindo e dizendo: - Boa
Noite!
Hoje, vamos iniciar nosso trabalho em conjunto, assistindo vídeos que trazem conceitos
geográficos importantes para pensarmos o mundo lusófono.
[12:57] Bianca Cardoso: Vídeo 1: Conceitos Geográficos – O Espaço geográfico (tempo
01m:38s) link: https://www.youtube.com/watch?v=CJ2-cwp05t0
[12:57] Bianca Cardoso: (para todos): Acima, o Vídeo 1: Conceitos Geográficos – O Espaço
geográfico (tempo 01m:38s)
[12:57] Bianca Cardoso: (para todos): Vídeo 2: Conceitos Geográficos – A Paisagem
geográfica
(tempo 02m:13s)
[12:57] Bianca Cardoso: https://www.youtube.com/watch?v=5spifk30hvA
[12:58] Bianca Cardoso: (para todos)Vídeo 3: Conceitos Geográficos – O Lugar geográfico
(tempo 01m:59s)
[12:58] Bianca Cardoso: https://www.youtube.com/watch?v=_8L8E2kv2hg
[12:58] Bianca Cardoso: (para todos): Vídeo 4: Conceitos Geográficos – O Território (tempo
02m:46s)
[12:58] Bianca Cardoso: https://www.youtube.com/watch?v=wKnSfm4ZLiU
[12:59] Bianca Cardoso: (para todos): Mas, antes que Adriana pudesse abrir para diálogo na
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turma, após exibição dos vídeos, todos sentiram um solavanco na sala e uma luz com tons
entre azul e lilás, formaram uma espécie de esfera no meio da sala. Era como se naquela sala,
por alguns segundos a relação de gravidade, espaço e tempo estivessem desordenadas. Mas o
mais estranho ainda estava por vir.
[13:02] Bianca Cardoso:

[13:02] Bianca Cardoso: (para todos): Da esfera lilás e azul, um homem de expressões fortes,
atravessa e flutua no meio da sala. Apavorados, todos tentam correr, mas a lentidão que
envolvia seus corpos os impediam de dar se quer um passo a frente. Como se estivesse com
pressa, o homem fala: - Calma, precisamos ser rápidos antes que eles descubram... Escutem
bem, o futuro está em perigo! Eles já estão aqui à procura dos Guardiões, vocês precisam ser
discretos ou então correm perigo de vida! Não confiem em quem muito sabe... Quem tem o
passado na mão, domina o futuro! Os Saltadores do Tempo já estão aqui! Vocês precisam
achar o Medalhão antes deles... Nós dependemos disso, o Mundo depende disso! Adriana
busque na biblioteca o livro de capa vermelha com o título “Receitas do Passado” e entenderá
o que estou dizendo... Agora preciso ir, não posso demorar senão eles me rastreiam. Adeus e
Boa Sorte! De repente a grande esfera desapareceu, levando junto a figura do homem que
notoriamente deixou um recado. Ainda sem entender muita coisa, Adriana entreolha os
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estudantes analisando se tudo aquilo não fazia parte de um sonho, um estranho sonho! Nossa! O que foi que aconteceu aqui? Pergunta Adriana, ainda confusa com o ocorrido.
Preciso
verificar o que houve, aguardem aqui na sala... Não saiam daqui até eu ver se está tudo
seguro.
[15:26] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Será que estou vivendo um sonho ? Ou será
algumefeito especial ? Fico me questionando. Mas começo a suar frio e minha boca sinto um
gosto
amargo ... Fico paralisado. Pálido esperando a reação do demais ou alguma explicação para a
"
aparição '
[20:20] Pedro (Augusto Fiuza): Nossa pensei que iria ficar paralisado para sempre. Sentir uma
energia ruim e maligna, nunca presenciei algo assim. O que aconteceu?
[10:40] JOSÉ (Denilson Romeiro): Fico atônito. Enquanto não consigo sequer balbuciar
qualquer palavra, penso: que foi isso, mermão?! Eu nem usei nada hoje... Isso foi real?!
[11:41] Bianca Cardoso: (para todos): Os demais nada disseram e nada fizeram...
[11:41] Bianca Cardoso: (para todos): Após alguns segundos, Adriana retorna a sala avisando
que nada parece ter acontecido, dizendo: - Vamos sair daqui, não quero esperar nem mais um
minuto para buscar o livro de receitas... Que parece não ser de receitas! Hoje já está tarde,
mas amanhã de manhã irei buscar uma resposta do que aconteceu aqui hoje. Quem vem
comigo?
[12:07] JOSÉ (Denilson Romeiro): Eu vou.
[12:12] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Eu não voy
[22:22] Pedro (Augusto Fiuza): Eu não vou.
[23:04] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): Eu também me recuso a ir, temos que
buscar informação do que esta acontecendo.
[10:52] Betson Silva Jesus Santos: Eu vou. Fico junto, assim ficaremos mais preparados para
enfrentar seja o que for.
[11:57] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Eu vou
[11:58] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Depois desta mensagem, precisamos averiguar juntos
[11:58] (Moremi/Nala) NaiadesMeline: Depois desta mensagem precisamos averiguar juntos
[11:46] Bianca Cardoso: (para Ziza, Pedro e Salvador): Adriana fala para vcs: - Sei que
parece
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assutador, mas vc não ouviu que há alguem atrás de nós? Seria melhor ficarmos juntos e
ninguem ficar sozinho, pelo menos até entendermos o que está acontecendo!
[11:55] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): ok, então vamos.
[11:57] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): Certo . Vamos ficar todos juntos . Espero que
esse
pesadelo acabe
[21:40] Pedro (Augusto Fiuza): Certo. Vamos ficar juntos e atentos.
[22:45] Bianca Cardoso: Ok
[22:45] Bianca Cardoso: Na manhã seguinte, antes das atividades da Convenção se iniciarem,
o grupo segue então para o Palácio do Governo onde está sediada a Exposição Mundo
Atlântico Lusófono, na Praça da Sé no centro antigo de Salvador. Postagem do Vídeo sobre o
palácio do Rio Branco em Salvador.
[22:46] Bianca Cardoso: Link:https://www.youtube.com/watch?v=J1gStfcfxZs
[22:48] Bianca Cardoso:

[22:53] Bianca Cardoso: (Para todos): Ao chegar à biblioteca itinerante da exposição,
prontamente Adriana e o grupo de jovens seguiram ansiosos para o computador a fim de
localizar o livro citado por aquele estranho homem. Logo perceberam, com uma rápida
pesquisa que o título “Receitas do Passado” constava no setor de livros raros da exposição.
Adriana precisaria de uma autorização para ter acesso à obra. Mas o que teria de mistério um
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livro da seção de culinária?
[22:55] Bianca Cardoso: (Idem): Autorização dada, o grupo entrou no setor de livros raros da
biblioteca itinerante. A ansiedade tomou conta de todos os presentes. Mas chega então o
bibliotecário dizendo: Senhora Adriana, eis o livro solicitado. Peço que manuseie com cui…
Antes da finalização da frase, Adriana responde: Eu sei, eu sei... Pode deixar! O livro será
devolvido do jeitinho que me entregou. Obrigado e pode ir agora. Após o bibliotecário se
distanciar, Adriana olhou para o grupo e perguntou: - Todos prontos?
[23:04] Bianca Cardoso: (Idem): Ao abrir cuidadosamente o livro, Adriana nada diferente
notou... Parecia mesmo um livro de receitas. Com um tom de desapontamento, perguntou ao
grupo: - E agora? Vejam vcs...estou nervosa...cuidado ao manusear o livro!!!
[23:08] Bianca Cardoso: Obs: todos vcs terão na rodada, a posse do livro na mão. Joguem o
d12
[23:50] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena): rolou [d12]:5 = 5
[07:37] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC): rolou [d12]:6 = 6
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CHAT PARALELO (RPG AD)80

[21:50] Bianca Cardoso:
Aqui nesse espaço, pode ser organizadas jogadas coletivas e articulação dos PJ's
[21:50] Bianca Cardoso:
Dúvidas e consulta ao Mestre
[22:29] (Moremi/Nala) Naiades Meline:
Bia, eu subentendi que nós somos uns dos sorteados
[22:30] (Moremi/Nala) Naiades Meline:
Bia, eu subentendi que nós somos um dos jovens sorteados
[23:48] Bianca Cardoso:
Isso
[09:58] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC):
Blz
[21:38] Bianca Cardoso:
Boa Noite, direcionarei as respostas pelo nome dos personagens, ok?!
[14:40] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena):
Meu personagem conhece alguém do grupo que esta no ônibus?
[14:51] Bianca Cardoso:
Por enquanto não Rodrigo
[21:07] Bianca Cardoso:
Betson, entendo que você irá de Uber, por isso Roberto Miranda não ligará para vc...
[10:43] Bianca Cardoso:
OBS: Todas as informações descritas ocorridas no ônibus, somente Ziza, Salvador, Ijeawele
têm conhecimento)
[11:39] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC):
Dado jogado
[12:01] Bianca Cardoso:
ok
80

Retrado do www.demo.rpgad.net.br.
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[23:01] Pedro (Augusto Fiuza):
Dado jogado.
[14:27] Bianca Cardoso:
Valeu Augusto
[16:23] Pedro (Augusto Fiuza):
Bianca, eu ouvir a conversa. Entende que era somente para jogar o dado.
[15:11] Bianca Cardoso:
Carlos, como vc tirou um dado baixo e sua percepção é baixa, vc n ouviu a conversa
[15:31] Bianca Cardoso:
Atenção: caso decidam passear, será o grupo todo junto!
[17:58] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC):
Esse passeio promete !
[18:03] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC):
Para um país como o nosso, com uma imensa diversidade cultural, ainda mais se pensarmos
na forma como ocorreu a formação da nossa sociedade, a partir das influências recebidas
dos diferentes ciclos migratórios. Pense que saber a história de um lugar significa resgatar e
preservar a tradição daqueles que contribuíram para que chegássemos ao ponto em que nos
encontramos. Trata-se de uma oportunidade única para compreender, inclusive, a nossa própria identidade.
[13:28] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC):
Doze ...
[13:28] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC):
Bianca não ouvi bem ns isso?
[22:21] Bianca Cardoso:
Carlos Augusto, vou considerar o primeiro lançamento de dados
[22:21] Bianca Cardoso:
Valor 9
[23:03] Bianca Cardoso:
para registro:
[23:03] Bianca Cardoso:
Quarto 1: Luiz e Ijeawele
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[23:03] Bianca Cardoso:
Quarto 2: Karina e Nala
[23:03] Bianca Cardoso:
Quarto 3: Ziza e Pedro
[23:03] Bianca Cardoso:
Quarto 4: Salvador e Bel
[23:03] Bianca Cardoso:
Quarto 5: José e Roberto
[23:33] Ziza (THAIS OLIVEIRA DUBOC):
Ok
[20:48] Pedro (Augusto Fiuza):
Bianca, meu turno não inicia.
[10:53] Bianca Cardoso:
Palestra na íntegra, disponível em:https://observalinguaportuguesa.org/lusofonia-e-linguaportuguesa/ acesso 14/08/2017 as 12:42.
[10:54] Bianca Cardoso:
Palestra na íntegra
[20:31] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena):
Não sei se joguei certo.
[20:32] SALVADOR GONÇALVES (Rodrigo Sena):
da pra fazer o teste?
[20:42] Bianca Cardoso:
sim rodrigo
[20:42] Bianca Cardoso:
fez certo...
[20:42] Bianca Cardoso:
indicou o q pretendia com o enfentamento
[20:42] Bianca Cardoso:
agora serao dois teste...um de percepçao e de carisma
[20:43] Bianca Cardoso:
para Rodrigo
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[19:15] Bianca Cardoso:
Thais: antes de perceber o sroisso precisa faze teste de percepçao
[19:16] Bianca Cardoso:
Mas...foi
[19:55] Bianca Cardoso:
aff...
[19:55] Bianca Cardoso:
cronometro zerado...
[20:02] Bianca Cardoso:
minha ultima jogada para Ziza desapareceu
[20:02] Bianca Cardoso:
?
[20:55] Bianca Cardoso:
vcs escolhem se decidem compartilhar o ocorrido
[20:57] Bianca Cardoso:
lembrando que vcs so sabem o q ocorreu com cada um

411

WHATSAPP RPG GUARDIÕES DA PALAVRA

07/05/18 21:58 - As mensagens enviadas a este grupo estão agora protegidas com a criptografa de
ponta-a-ponta. Toque para obter mais informações.
16/04/18 14:18 - Bianca Uneb Alfredo criou o grupo "RPG Guardiões da Palavra"
07/05/18 21:58 - Bianca Uneb Alfredo adicionou você
07/05/18 21:58 - Bianca Uneb Alfredo adicionou Augusto
07/05/18 21:58 - Bianca Uneb Alfredo removeu +55 75 8809-9596
07/05/18 22:01 - Bianca Uneb Alfredo: Boa Noite
07/05/18 22:01 - Bianca Uneb Alfredo: Prezad@s,

iniciaremos nosso jogo no ambiente RPG AD. Segue tutorial para incluir as informações da Ficha do
Personagem para o sistema.

Estamos em fase de teste do sistema também, por isso algumas adaptações precisarão serem feitas.

Após a realização do personagem, peço que vejam os documentos da mesa e leiam a primeira
Rodada, efetuando a respectva ação.

Aguardo retorno de realização do Personagem no RPG AD

Att
07/05/18 22:01 - Bianca Uneb Alfredo: ������
�� �� �� �� � Email enviado.
07/05/18 22:12 - Naiades: Oi, realizado.
07/05/18 22:13 - Bianca Uneb Alfredo: Ja jogou no ambiente?
07/05/18 22:13 - Bianca Uneb Alfredo: Tem jogada!
07/05/18 22:24 - Naiades: Ah?
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07/05/18 22:24 - Naiades: Não?
07/05/18 22:24 - Naiades: Já começa hoje?
07/05/18 22:28 - Rodrigo: oi
07/05/18 22:29 - Rodrigo: ja editei a fcha do personagem
07/05/18 22:32 - Naiades: Bia, eu sou brasileira
07/05/18 22:33 - Bianca Uneb Alfredo: Ja começou!!!
07/05/18 22:36 - Naiades: Eu sou brasileira
07/05/18 22:36 - Naiades: Não especifquei o estado e cidade
07/05/18 22:36 - Bianca Uneb Alfredo: Faremos uma adaptação, no espaço da Descrição do
personagem do RPG AD, Vc deve incluir somente o Arquétpo do Personagem, Nome do Ancestral e
Arquétpo do Ancestral, bem com arma ou adereço do Personagem
07/05/18 22:36 - Naiades: Mas considerei Salvador Bahia
07/05/18 22:37 - Naiades: Não posso estar no aeroporto
07/05/18 22:37 - Bianca Uneb Alfredo: N tem problema, se vc quiser pode incluir no item descrição
do RPG AD. O Baciground será na Ficha do Personagem que fzemos no word
07/05/18 22:37 - Naiades: Eu tô escrevendo aqui pq o chat paralelo tá ruim pra escrever pelo celular
07/05/18 22:38 - Bianca Uneb Alfredo: Sim, sim
07/05/18 22:38 - Naiades: Eu tô falando do jogo
07/05/18 22:38 - Bianca Uneb Alfredo: ���� Eu sei
07/05/18 22:38 - Bianca Uneb Alfredo: Então vc é de Salvador, oi?
07/05/18 22:38 - Naiades: Sim
07/05/18 22:39 - Bianca Uneb Alfredo: Descreva onde você está
07/05/18 22:39 - Bianca Uneb Alfredo: Isso deve ser seguido por todos que são de Salvador,
descrevam onde vocês estão
07/05/18 22:40 - Naiades: Oi
07/05/18 22:43 - Naiades: Bia
07/05/18 22:43 - Naiades: Não está funcionando pelo celular
07/05/18 22:44 - Naiades: Vou ter que ligar o computador
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07/05/18 22:44 - Bianca Uneb Alfredo: Nem no PC
07/05/18 22:44 - Naiades: Vou ter que ligar o computador
07/05/18 22:44 - Rodrigo: <Arquivo de mídia oculto>
07/05/18 22:47 - Bianca Uneb Alfredo: Estou fazendo um tutorial da mesa de jogo
07/05/18 22:50 - Naiades: Bia
07/05/18 22:50 - Naiades: A minha jogada foi pelo celular
07/05/18 22:50 - Bianca Uneb Alfredo: Eu vi
07/05/18 22:50 - Naiades: Mas eu não consegui ver que foi
07/05/18 22:50 - Naiades: Só constatei agora pelo pc
07/05/18 22:50 - Naiades: Não estava assim
07/05/18 22:51 - Naiades: Antes dava pra jogar tranquilo pelo celular
07/05/18 22:52 - Bianca Uneb Alfredo: Deve ser alguma atualização, tentaremos amanhã
07/05/18 22:52 - Bianca Uneb Alfredo: Mas sua jogada foi realizada
07/05/18 22:52 - Naiades: Eu consegui fazer a jogada
07/05/18 22:52 - Bianca Uneb Alfredo: ��
�
07/05/18 22:52 - Naiades: Eu atualizei a página agora no celular
07/05/18 22:52 - Naiades: Agora apareceu
07/05/18 22:52 - Bianca Uneb Alfredo: Qdo possível, informe onde fca a sua casa iiii
07/05/18 22:55 - Naiades: Tá
07/05/18 22:55 - Naiades: Não está contando o tempo
07/05/18 22:56 - Bianca Uneb Alfredo: Ja sinalizado, vamos aguardar até amanha
07/05/18 22:57 - Naiades: Blz
07/05/18 22:57 - Naiades: Bjs, boa noite
07/05/18 22:57 - Bianca Uneb Alfredo: �
07/05/18 22:57 - Bianca Uneb Alfredo: Os demais, tentem e sinalizem se conseguiram efetuar a
jogada
07/05/18 22:57 - Rodrigo: eu tentei
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07/05/18 22:57 - Rodrigo: só que a mensagem não foi
07/05/18 22:58 - Bianca Uneb Alfredo: Isso... igual a gente. Vamos aguardar até amanhã
07/05/18 22:58 - Rodrigo: oi
07/05/18 23:07 - Naiades: Consegui jogar de novo!
07/05/18 23:18 - Rodrigo: <Arquivo de mídia oculto>
07/05/18 23:18 - Rodrigo:
07/05/18 23:19 - Bianca Uneb Alfredo: ����
07/05/18 23:19 - Bianca Uneb Alfredo: Foram as tentatvas
07/05/18 23:20 - Rodrigo: eu to desconfado
07/05/18 23:21 - Rodrigo: "...quando avistam um rapaz, trajando camisa esporte e bermuda jeans..."
i07/05/18 23:21 - Naiades: Já joguei�
07/05/18 23:22 - Bianca Uneb Alfredo: ���
07/05/18 23:25 - Rodrigo: posso fazer perguntas ao npc?
07/05/18 23:49 - Bianca Uneb Alfredo: Pode sim
08/05/18 01:01 - Denilson: Eu sou brasileiro, baiano, mas, não sou de Salvador. Sou do Recôncavo
(não especifquei o lugar porque numa distopia acho que não sobraria muita coisa dessas bandas de
cá). Chego de ônibus de ônibus na rodoviária?
08/05/18 05:46 - Bianca Uneb Alfredo: Bom dia! Vc que vai dizer...lembre-se q estamos em 2018
08/05/18 08:26 - thais duboc: Bom dia .
08/05/18 08:26 - thais duboc: Você apagou esta mensagem
08/05/18 08:26 - thais duboc: Jogada feira
08/05/18 08:26 - thais duboc: Feita*
08/05/18 08:26 - Bianca Uneb Alfredo: ���
08/05/18 16:40 - Denilson: Jogada realizada.
09/05/18 22:14 - Bianca Uneb Alfredo: Boa noite pessoal!
09/05/18 22:15 - Bianca Uneb Alfredo: Informo que já tem nova jogada no ambiente
09/05/18 22:15 - Bianca Uneb Alfredo: Peço que Betson jogue para localiza-lo no enredo
09/05/18 22:15 - Bianca Uneb Alfredo: Aguardo vcs!
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10/05/18 08:04 - thais duboc: Bom dia
10/05/18 08:04 - thais duboc: Estou tentando entrar pelo celular e fca assim :
10/05/18 08:04 - thais duboc: IMG-20180510-WA0000.jpg (arquivo anexado)
10/05/18 08:05 - thais duboc: Estou sem internet em casa.
10/05/18 08:09 - thais duboc: Esperando técnico para conserto . Só tentando por celular
10/05/18 08:09 - Bianca Uneb Alfredo: Oi Thais...bom dia
10/05/18 08:09 - Bianca Uneb Alfredo: Coloque o www. Antes do endereço
10/05/18 08:09 - Bianca Uneb Alfredo: Tente e me dê retorno
10/05/18 08:13 - thais duboc: Tudo certnho e jogada feira
10/05/18 08:13 - thais duboc: Feita*
10/05/18 08:22 - Bianca Uneb Alfredo: ���
10/05/18 08:27 - Prof Alfredo Tecnologias: Ajude thais
10/05/18 08:27 - Prof Alfredo Tecnologias: Bianca
10/05/18 08:27 - Bianca Uneb Alfredo: Ja ajudei Alfredo ���
10/05/18 12:16 - Bianca Uneb Alfredo: Nala (Naiades) e José Tavares (Denilson) decidem se atendem
o telefone
10/05/18 13:45 - Naiades: Jogada realizada
10/05/18 13:47 - Bianca Uneb Alfredo: ���
10/05/18 13:47 - Bianca Uneb Alfredo: No aguardo dos demais
10/05/18 14:08 - Betson: Bianca, tentei fazer a jogada mas ela não está aparecendo
10/05/18 14:09 - Betson: Emviei o o texto mas nãoaparece como executada.
10/05/18 14:12 - Bianca Uneb Alfredo: Betson
10/05/18 14:13 - Bianca Uneb Alfredo: Vc está pelo PC ou Celular?
10/05/18 14:13 - Bianca Uneb Alfredo: Aqui vc está online
10/05/18 14:13 - Bianca Uneb Alfredo: Mas ainda n é sua vez
10/05/18 14:13 - Bianca Uneb Alfredo: Turno de Rodrigo
10/05/18 14:19 - Betson: Tentei pelo pc e depoi pelo celular
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10/05/18 14:19 - Betson: Oi
10/05/18 14:20 - Bianca Uneb Alfredo: Conseguiu?
10/05/18 14:21 - Betson: Ainda não
10/05/18 14:22 - Betson: Tento no meu turno.
10/05/18 14:24 - Bianca Uneb Alfredo: ��
��
��
�
��
10/05/18 14:24 - Bianca Uneb Alfredo: To vendo aqui
10/05/18 14:27 - Betson: Consegui
10/05/18 23:47 - Augusto: Ja fz essa fase.
11/05/18 07:18 - Bianca Uneb Alfredo: ���
11/05/18 07:18 - Bianca Uneb Alfredo: Aguardo os demais
11/05/18 07:28 - thais duboc: Bom dia
11/05/18 07:33 - Bianca Uneb Alfredo: Bom dia
11/05/18 20:32 - Bianca Uneb Alfredo: Boa noite pessoal
11/05/18 20:33 - Bianca Uneb Alfredo: Vou contnuar a rodada
11/05/18 20:47 - thais duboc: Blz
11/05/18 20:47 - thais duboc: Que bom
11/05/18 21:06 - Augusto: Blz
11/05/18 21:12 - Bianca Uneb Alfredo: Betson, entendo que você irá de Uber, por isso Roberto
Miranda não ligará para vc...
11/05/18 21:33 - Bianca Uneb Alfredo: Nova Rodada!
11/05/18 21:34 - Bianca Uneb Alfredo: Aguardo vcs
11/05/18 21:59 - Bianca Uneb Alfredo: Deverá descrever os passos até chegar no Hotel
11/05/18 23:00 - thais duboc: Realizada jogada
12/05/18 17:36 - Denilson: Jogada realizada.
12/05/18 17:55 - Augusto: Realizada jogada
12/05/18 18:34 - Bianca Uneb Alfredo: Esta mensagem foi apagada
12/05/18 18:34 - Bianca Uneb Alfredo: �����
�� �� �� �
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12/05/18 21:42 - Naiades: Bia
12/05/18 21:43 - Naiades: Eu não entendi a jogada do mestre
12/05/18 21:43 - Naiades: pra fazer o que?
12/05/18 21:43 - Naiades: A mulher de meia idade está dormindo
12/05/18 21:43 - Naiades: Mas é em um ônibus
12/05/18 21:45 - Naiades: Nala está aguardando Roberto Miranda ir buscar
12/05/18 21:49 - Naiades: <Arquivo de mídia oculto>
12/05/18 23:39 - Bianca Uneb Alfredo: Nai
12/05/18 23:41 - Bianca Uneb Alfredo: Vc ja jogou nessa rodada
12/05/18 23:42 - Naiades: Ah ta
12/05/18 23:43 - Bianca Uneb Alfredo: Foi a conversa no telefone
12/05/18 23:44 - Naiades: Oi, entendi
12/05/18 23:44 - Naiades: que vc colocou essa mensagem, achei que era
14/05/18 11:08 - Bianca Uneb Alfredo: Bom dia!
14/05/18 11:08 - Bianca Uneb Alfredo: Nova jogada para todos
14/05/18 11:08 - Bianca Uneb Alfredo: Ziza, Salvador, Ijeawele tem que jogar um D6
14/05/18 11:08 - Bianca Uneb Alfredo: Bel precisa descrever a ação no saguão do Hotel
14/05/18 11:10 - Bianca Uneb Alfredo: Pedro, como já fez o checi in, fca congelado uma rodada...
14/05/18 11:11 - Bianca Uneb Alfredo: Nala e José Tavares, precisam descrever a próxima ação
14/05/18 11:11 - Bianca Uneb Alfredo: OBS: Todas as informações descritas ocorridas no ônibus,
somente Ziza, Salvador, Ijeawele têm conhecimento.
14/05/18 11:11 - Bianca Uneb Alfredo: Aguardo vcs!
14/05/18 11:13 - Bianca Uneb Alfredo: Como jogar o dado no sistema consta no tutorial mesa de
RPG. Segue aqui tb
14/05/18 11:14 - Bianca Uneb Alfredo: <Arquivo de mídia oculto>
14/05/18 11:41 - thais duboc: Jogado o dado
14/05/18 11:41 - thais duboc: Deu 5
14/05/18 11:41 - thais duboc: Ouvi a fala ?
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14/05/18 11:48 - Bianca Uneb Alfredo: Com essa percepção...vc escuta até o que não foi dito
14/05/18 11:51 - thais duboc: Kii
14/05/18 11:51 - thais duboc: Obrigada
14/05/18 14:10 - Tamires: Nao estou conseguindo acessar a mesa.
14/05/18 14:22 - Bianca Uneb Alfredo: O q ocorre?
14/05/18 14:22 - Bianca Uneb Alfredo: Printa a tela
14/05/18 14:29 - Tamires: O erro estava entre o pc e a cadeira.
14/05/18 14:29 - Tamires: Já consegui, obrigada
14/05/18 14:48 - Bianca Uneb Alfredo:
14/05/18 14:56 - Betson: Jagada realizada.
14/05/18 15:19 - Bianca Uneb Alfredo: ���
14/05/18 20:03 - Denilson: Jogada realizada.
15/05/18 14:28 - Naiades: Bia, esqueci de avisar, joguei ontem
15/05/18 14:40 - Bianca Uneb Alfredo: ���
16/05/18 01:42 - Bianca Uneb Alfredo: Boa madrugada jogada para os que estavam no ónibus
(lembrando de Nala e Jose Tavares já estão dentro do ônibus). Os demais contnuam no saguão
(hibernando �)
16/05/18 01:42 - Bianca Uneb Alfredo: �
16/05/18 01:43 - Bianca Uneb Alfredo: No aguardo
16/05/18 01:54 - Bianca Uneb Alfredo: Para Ziza e Ijeawele tem uma resposta de Roberto sobre o
diálogo no ônibus
16/05/18 07:02 - thais duboc: Certo
16/05/18 07:08 - thais duboc: Estou te tentando jogar
16/05/18 07:08 - thais duboc: Mas n estou conseguindo
16/05/18 07:08 - thais duboc: IMG-20180516-WA0000.jpg (arquivo anexado)
16/05/18 07:10 - Rodrigo: Acontece comigo tbm... eu atualizo a página
16/05/18 07:10 - Rodrigo: As vezes resolve
16/05/18 07:11 - thais duboc: Obrigada vou tentar
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16/05/18 07:12 - thais duboc: Nada...
16/05/18 07:12 - Rodrigo: Vou entrar na sala também
16/05/18 07:12 - Rodrigo: Pera
16/05/18 07:14 - Rodrigo: Nada
16/05/18 07:27 - thais duboc: �♀
16/05/18 08:42 - Bianca Uneb Alfredo: Bom dia
16/05/18 08:42 - Bianca Uneb Alfredo: Vcs estão no celular?
16/05/18 08:42 - Bianca Uneb Alfredo: Ou Pc?
16/05/18 08:52 - thais duboc: Celular
16/05/18 08:57 - Bianca Uneb Alfredo: Limpe o cache do navegador
16/05/18 08:57 - Bianca Uneb Alfredo: E tente novamente
16/05/18 08:58 - Bianca Uneb Alfredo: Veja se consegue
16/05/18 09:15 - thais duboc: Obrigada
16/05/18 09:15 - thais duboc: Tudo oi
16/05/18 09:25 - Bianca Uneb Alfredo: ���
16/05/18 09:26 - Bianca Uneb Alfredo: Rodrigo, vc conseguiu ?
16/05/18 10:37 - Rodrigo: sim
16/05/18 10:37 - Rodrigo: obrigado
16/05/18 10:37 - Prof Alfredo Tecnologias: Rodrigo...cadê os africanos?
16/05/18 10:38 - Prof Alfredo Tecnologias: Nao conseguiu?
16/05/18 11:01 - Rodrigo: Minha namorada não conseguiu falar com eles.
16/05/18 11:01 - Rodrigo: Ela vai para unilab hoje
16/05/18 11:01 - Rodrigo: ai conseguira o contato deles
16/05/18 11:04 - Bianca Uneb Alfredo: Olá
16/05/18 11:05 - Bianca Uneb Alfredo: Esse contato é com o grupo Lusófono da Unilab? Entrei em
contato com a professora Jucélia que fcou de entrar em contato com o grupo. Mas até o momento
não retornou.
16/05/18 11:06 - Bianca Uneb Alfredo: Se puder ajudar nesse contato Rodrigo, agradeço!
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16/05/18 11:14 - Rodrigo: certo �
16/05/18 11:30 - Prof Alfredo Tecnologias: �
16/05/18 11:30 - Prof Alfredo Tecnologias: Rodrigo vai falar com alunos
16/05/18 11:33 - Bianca Uneb Alfredo: ���
16/05/18 20:59 - Denilson: Entrei, mas, não apareço online nem posso fazer nada. Atualizei a página
algumas vezes, mas, o problema persiste.
16/05/18 21:06 - Bianca Uneb Alfredo: Denílson...logue e aguarde algum tempo (no máximo 1
minuto)
16/05/18 21:07 - Bianca Uneb Alfredo: Desde de ontem q esta demorando para reconhecer que
entramos na mesa
16/05/18 21:19 - Denilson: Funcionou, obrigado! Fiz minha jogada.
16/05/18 22:57 - Bianca Uneb Alfredo: ���
17/05/18 16:47 - Bianca Uneb Alfredo: Boa tarde
17/05/18 16:48 - thais duboc: Boa
17/05/18 16:47 - Bianca Uneb Alfredo: Rolagem de dado D6 para Bel, Pedro e Salvador Gonçalves
17/05/18 16:48 - Bianca Uneb Alfredo: E nova jogada para Nala, José Tavares e Ijeawele
17/05/18 16:48 - Bianca Uneb Alfredo: Ziza pode contnuar o diálogo com Roberto
17/05/18 16:48 - Bianca Uneb Alfredo: Aguardo vcs!
17/05/18 16:49 - thais duboc: Blz
17/05/18 16:49 - thais duboc: La vou e u�
u
17/05/18 17:00 - Bianca Uneb Alfredo: �
17/05/18 17:07 - Tamires: Boa tarde, eu não consigo ver os diálogos com os nomes dos personagens.
Estou confusa. Quem são os donos dos personagens Ziza e Roberto? São Thaís e Denilson?
17/05/18 17:07 - Bianca Uneb Alfredo: Roberto é personagem do Mesrre
17/05/18 17:08 - Bianca Uneb Alfredo: *Mestre
17/05/18 17:08 - Bianca Uneb Alfredo: Ziza é Thais
17/05/18 17:09 - Bianca Uneb Alfredo: Denilson é José Tavares
17/05/18 17:11 - Bianca Uneb Alfredo: Betson é Bel
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17/05/18 17:12 - Bianca Uneb Alfredo: Naiades é Nala
17/05/18 17:15 - Tamires: Oi
17/05/18 17:16 - Tamires: Tentei jogar e recebi o aviso: “ você só pode enviar mensagens no seu
turno”
17/05/18 17:16 - Tamires: Quando é meu turno?
17/05/18 17:17 - Bianca Uneb Alfredo: Estou conversando com o gestoe
17/05/18 17:17 - Bianca Uneb Alfredo: *Gestor
17/05/18 17:17 - Tamires: Oi
17/05/18 17:18 - Bianca Uneb Alfredo: O sistema n está identfcando a entrada do jogador na mesa
17/05/18 17:19 - Tamires: Oi
17/05/18 17:54 - Bianca Uneb Alfredo: A equipe ja esta ciente
17/05/18 17:54 - Bianca Uneb Alfredo: Vamos aguardar
17/05/18 17:58 - Tamires: Oi
17/05/18 18:35 - Naiades: Jogada realizada Bia!
17/05/18 18:38 - Bianca Uneb Alfredo: Ótmo
17/05/18 18:38 - Bianca Uneb Alfredo: ���
�� �
17/05/18 18:39 - Bianca Uneb Alfredo: Peço que os demais tentem para saber se ja regularizou o
sistema
17/05/18 18:59 - thais duboc: Realizada
17/05/18 19:00 - Bianca Uneb Alfredo: ���
17/05/18 19:00 - Tamires: Eu não consegui
17/05/18 19:01 - Tamires: Agora foi
17/05/18 19:01 - Bianca Uneb Alfredo: Tamires tente desconectar e voltar a mesa
17/05/18 19:01 - Bianca Uneb Alfredo: �����
�� �� �� �
17/05/18 22:07 - Bianca Uneb Alfredo: Aguardo os demais
17/05/18 23:03 - Augusto: Dado jogado.
17/05/18 23:10 - Denilson: Ah, já fz minha jogada. Tinha esquecido de avisar.
17/05/18 23:12 - Bianca Uneb Alfredo: ���
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17/05/18 23:12 - Bianca Uneb Alfredo: Valeu
19/05/18 14:22 - Bianca Uneb Alfredo: Boa tarde! Nova jogada para Bel e Salvador
19/05/18 14:22 - Bianca Uneb Alfredo: No aguardo para retomar a jogada coletva
19/05/18 14:24 - Bianca Uneb Alfredo: Pedro...vc não ouviu a conversa...fque com cara de paisagem
iiiii
19/05/18 16:04 - Augusto: Pensei que era so para jogar o saco.
19/05/18 16:05 - Bianca Uneb Alfredo: Era isso mesmo...jogou o dado, e perdeu no teste de
percepção por isso não ouviu
19/05/18 16:06 - Augusto: Kii e agora, faço o que ?
19/05/18 16:06 - Bianca Uneb Alfredo: O dado era pra saber se vcs iriam ouvir
19/05/18 16:07 - Augusto: Humm
19/05/18 16:07 - Augusto: Eu vou
19/05/18 16:08 - Prof Alfredo Tecnologias: Bianca. O sistema contnua lento?
19/05/18 16:10 - Bianca Uneb Alfredo: Não
19/05/18 16:10 - Bianca Uneb Alfredo: Regularizou
19/05/18 16:10 - Bianca Uneb Alfredo: Mas tem o problema da fcha do personagem na mesa de
jogo q ja passei para Mariano
19/05/18 16:11 - Prof Alfredo Tecnologias: Me passe por email
21/05/18 14:39 - Bianca Uneb Alfredo: Ainda falta Bel e Salvador jogar
21/05/18 14:40 - Bianca Uneb Alfredo: Depois do dado, vcs escutaram a conversa
21/05/18 14:46 - Bianca Uneb Alfredo: Sen quiserem falar nada...é so dizer que n fala nada, mas
precisam entrar e informar isso
21/05/18 14:55 - Rodrigo: jogada realizada, desculpe a demora.
21/05/18 14:55 - Bianca Uneb Alfredo: ���
21/05/18 14:55 - Bianca Uneb Alfredo: Faltando Bel
21/05/18 15:14 - Bianca Uneb Alfredo: Bel jogou
21/05/18 15:14 - Bianca Uneb Alfredo: ���
21/05/18 15:14 - Betson: Jogada efetuada.
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21/05/18 15:29 - Bianca Uneb Alfredo: Boa tarde
21/05/18 15:29 - Bianca Uneb Alfredo: Jogada nova para todos
21/05/18 15:30 - Bianca Uneb Alfredo: Tem informação no chat paralelo
21/05/18 15:30 - Bianca Uneb Alfredo: Vamos lá, galera!
21/05/18 15:32 - thais duboc: To indo
21/05/18 15:34 - Bianca Uneb Alfredo: �
a21/05/18 15:35 - thais duboc: Jogada realizada
a
21/05/18 18:31 - thais duboc: PTT-20180521-WA0070.opus (arquivo anexado)
22/05/18 11:52 - Bianca Uneb Alfredo: Bom dia! Ainda faltam Ijeawele, Bel, Pedro, Nala,
22/05/18 11:52 - Bianca Uneb Alfredo: Precisam defnir se vão passear ou não..
22/05/18 12:05 - Naiades: Já joguei
22/05/18 12:06 - Bianca Uneb Alfredo: ���
22/05/18 18:42 - Augusto: Já joguei.
22/05/18 18:45 - Bianca Uneb Alfredo: Obrigada!
24/05/18 12:49 - Bianca Uneb Alfredo: Boa tarde!
24/05/18 12:49 - Bianca Uneb Alfredo: Nova jogada
24/05/18 12:49 - Bianca Uneb Alfredo: Peço q leiam as interações e defnam a ação
24/05/18 12:50 - Bianca Uneb Alfredo: No aguardo
24/05/18 15:30 - thais duboc: Jogada feira
24/05/18 15:30 - thais duboc: Feita*
24/05/18 16:07 - Bianca Uneb Alfredo: ���
24/05/18 23:32 - Augusto: Bianca, não estou conseguindo jogar...Está aparecendo a mensagem:
Desculpe, não foi possível conectar.
24/05/18 23:35 - Denilson: Também não estou conseguindo, fquei esperando pra ver se entrava
como daquela outra vez, mas, não foi. Atualizei e esperei alguns minutos duas vezes já e nada.
24/05/18 23:36 - Augusto: Eu fz o mesmo processo que você e também não conseguir.
25/05/18 06:11 - Bianca Uneb Alfredo: Bom dia! Vejam se ainda persiste. Ja passei para o
programador
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25/05/18 11:13 - Bianca Uneb Alfredo: Gente, ontem foi feita uma atualização do sistema rpgad.
Peço que acessem e verifquem o que o programador informa
25/05/18 11:13 - Bianca Uneb Alfredo: <Arquivo de mídia oculto>
25/05/18 11:35 - Naiades: Ainda está fora do ar
25/05/18 11:36 - Naiades: Consegui entrar agora
25/05/18 11:37 - Naiades: Parece bom
25/05/18 11:42 - Prof Alfredo Tecnologias: Naiades acalme o povo do mestrado
25/05/18 11:43 - Prof Alfredo Tecnologias: Eles demoraram deconseguir se inscrever e tenho meus
limites
25/05/18 11:43 - Naiades: Bia, pegunta pra ele porque não conseguimos visualizar as informações
do demais personagens
25/05/18 11:43 - Naiades: Eu expliquei já
25/05/18 11:43 - Prof Alfredo Tecnologias: Vou entrar de hoje pra dia 27 e começaremos
25/05/18 11:43 - Naiades: E ensinei tudo pra eles
25/05/18 11:43 - Naiades: Oi
25/05/18 11:44 - Bianca Uneb Alfredo: Ja falei...tem uma demandas maiores na fla..depois fcou de
ver isso
25/05/18 11:45 - Naiades: Ah tá bom
25/05/18 18:33 - Bianca Uneb Alfredo: E os demais? Conseguiram ?
25/05/18 19:20 - thais duboc: Eu já tnha jogado
25/05/18 19:20 - Bianca Uneb Alfredo: Eu vi Thais
25/05/18 19:20 - Bianca Uneb Alfredo: �
25/05/18 19:21 - thais duboc: ��
25/05/18 21:13 - Augusto: Boa noite! Bianca não estou conseguido enviar a mensagem.
25/05/18 21:13 - Augusto: O temporizado está zerado e não inicia uma nova fase.
25/05/18 21:16 - Bianca Uneb Alfredo: Vc está no wif?
25/05/18 21:16 - Augusto: Sim
25/05/18 21:17 - Bianca Uneb Alfredo: Tente lipar o cache
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25/05/18 21:21 - Augusto: Já fz e o problema contnua.
25/05/18 21:23 - Augusto: Não inicia o turno.
25/05/18 21:38 - Bianca Uneb Alfredo: Aguardando o programador analisar
25/05/18 21:44 - Augusto: ����
�� �� �
25/05/18 22:24 - Bianca Uneb Alfredo: @557188748870 resolvido
25/05/18 22:24 - Bianca Uneb Alfredo: Tentem quando possível
26/05/18 00:43 - Denilson: Jogada feitam
26/05/18 00:44 - Denilson: *feita.
26/05/18 00:44 - Bianca Uneb Alfredo: ���
27/05/18 21:51 - Bianca Uneb Alfredo: Boa noite Guardiões!
27/05/18 21:51 - thais duboc: Boa noite
27/05/18 21:52 - Bianca Uneb Alfredo: Aguardo vcs para a próxima jogada (alguns jogaram mas
faltam outros)
27/05/18 21:52 - Bianca Uneb Alfredo: Vamos aproveitar o "gás"
27/05/18 21:52 - Bianca Uneb Alfredo: Preciso do apoio pq ainda estamos no início sa aventura 1
27/05/18 21:52 - Bianca Uneb Alfredo: *da
27/05/18 21:55 - thais duboc: Certo
27/05/18 21:55 - thais duboc: �
28/05/18 18:32 - Augusto: Jogada realizada.
28/05/18 19:02 - Bianca Uneb Alfredo: ���
28/05/18 19:02 - Bianca Uneb Alfredo: Valeu!
01/06/18 13:15 - Bianca Uneb Alfredo: Prezados, após alguns problemas com o sistema (que também
está em fase de construção e será analisado tanto quanto o jogo na aplicação) informo que os
problema foram sanados e a situação já foi regularizada
01/06/18 13:16 - thais duboc: Certo
01/06/18 13:16 - Bianca Uneb Alfredo: Peço que, a partr desse momento, possamos acelerar a
aplicação, uma vez que estamos na primeira aventura e ainda temos mais 2 aventuras!
01/06/18 13:17 - Bianca Uneb Alfredo: Uma nova jogada já está diponível
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01/06/18 13:18 - Bianca Uneb Alfredo: Peço que joguem o D20 para testar se o personagem de vcs
perceberam o que Roberto percebeu, durante o passeio. Essa rodada é crucial, uma vez que a trama
começa a se revelar!
01/06/18 13:19 - Bianca Uneb Alfredo: Gostaria de contnuar a jogada ainda hoje, e creio ser
possível, pois é apenas rolagem de dados...aguardo para fnalizar essa rodada!
01/06/18 13:20 - Bianca Uneb Alfredo: Conto com a colaboração de vcs!
01/06/18 13:24 - Bianca Uneb Alfredo: Valeu Rodrigo!
01/06/18 13:27 - Rodrigo: �
01/06/18 13:28 - Bianca Uneb Alfredo: Algum problema para jogar?
01/06/18 13:28 - Rodrigo: Sem problemas
01/06/18 13:28 - Bianca Uneb Alfredo: ��
��
��
01/06/18 13:31 - thais duboc: Jogando ...
01/06/18 13:40 - Bianca Uneb Alfredo: Valeu Thais!
01/06/18 13:57 - Betson: Dado rolado.
01/06/18 14:02 - Bianca Uneb Alfredo: Valeu Betson e Denílson!
01/06/18 16:55 - Rodrigo: Joguei. Porém, Bia, baseada em qual valor houve a percepção?
01/06/18 16:57 - Rodrigo: Como fcou defnido? D20, se trar mais que 15 houve percepção? Ou se
trar menos que 10 não houve perceber...como fcou defnido?
01/06/18 16:58 - Rodrigo: tem os bônus de cada personagem também né?
01/06/18 16:59 - Naiades: Não...essa defnição depende do que o mestre considera
01/06/18 16:59 - Rodrigo: intendi
01/06/18 16:59 - Naiades: Ele pode considerar o valor dos atributos
01/06/18 17:00 - Naiades: Por exemplo, se o personagem tem percepção 11 de atributo
01/06/18 17:02 - Naiades: Se o personagem trou 10, e o atributo dele é 11...ele não percebeu
01/06/18 17:03 - Naiades: Ou o mestre pode considerar um valor padrão pra todos os jogadores
01/06/18 17:03 - Naiades: Depende do que for interessante pra fuidez do jogo
01/06/18 17:42 - Bianca Uneb Alfredo: Vcs estão curiosos viu?!
01/06/18 17:42 - Bianca Uneb Alfredo: Joguem o d20
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01/06/18 17:42 - Rodrigo:
01/06/18 17:43 - Bianca Uneb Alfredo: Mas é legal essa curiosodade... Nessa situação depende do
atributo (com modifcador)
01/06/18 17:43 - Bianca Uneb Alfredo: E tb a mestragem do mestre
01/06/18 17:44 - Bianca Uneb Alfredo:
01/06/18 17:47 - Rodrigo: �
.01/06/18 19:14 - Naiades: Mas então ninguém pode afrmar que percebeu.. .�
01/06/18 19:50 - Bianca Uneb Alfredo: Isso
01/06/18 19:50 - Bianca Uneb Alfredo: Somente jogar o dado
01/06/18 22:58 - Bianca Uneb Alfredo: Gente...
01/06/18 22:59 - Bianca Uneb Alfredo: Nova rodada...leiam os últmos acontecimentos
01/06/18 22:59 - Bianca Uneb Alfredo: Essa rodada é somente de Ijeawele (Tamires)
01/06/18 22:59 - Bianca Uneb Alfredo: Pois foi a sorteada para ser colega de quarto de Luiz (o
treteiro iiiii)
01/06/18 23:04 - Rodrigo:
01/06/18 23:31 - thais duboc: Blz
03/06/18 20:20 - Bianca Uneb Alfredo: Boa noite!
03/06/18 20:21 - Bianca Uneb Alfredo: Jogada nova para Ijeawele
03/06/18 20:21 - Bianca Uneb Alfredo: Os demais aguarda o turno
03/06/18 20:21 - Bianca Uneb Alfredo: �
03/06/18 20:31 - thais duboc: Blz
03/06/18 20:40 - Tamires: Boa noite, jogada realizada!
03/06/18 20:40 - Tamires: Bjo
03/06/18 20:44 - Bianca Uneb Alfredo: ���
�� �
03/06/18 20:44 - Bianca Uneb Alfredo: Gente...todos vcs devem jogar em resposta a Ijeawele
03/06/18 20:44 - Bianca Uneb Alfredo: Mo aguardo
03/06/18 20:44 - Bianca Uneb Alfredo: €No
03/06/18 20:45 - Bianca Uneb Alfredo: Ah... Deu pra entender �
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03/06/18 20:51 - thais duboc: ���
03/06/18 20:51 - thais duboc: Jogada realizada
03/06/18 20:52 - Bianca Uneb Alfredo: ���
�� �
03/06/18 20:52 - Bianca Uneb Alfredo: Aguardo os demais!
04/06/18 10:30 - Bianca Uneb Alfredo adicionou Marcondes
04/06/18 10:30 - Bianca Uneb Alfredo: Bem vindo Marcondes!
04/06/18 10:32 - Bianca Uneb Alfredo: Gente, add Marcondes colega de Doutorado que analisará a
versão responsiva do RPGAD!!!! Será observador na nossa mesa! Abraço
04/06/18 10:39 - thais duboc: Bem vindo
04/06/18 10:41 - Bianca Uneb Alfredo: Ainda no aguardo dos que ainda não jogaram
04/06/18 10:42 - Naiades: Já joguei ontem mesmo
04/06/18 10:43 - Bianca Uneb Alfredo: Eu vi �
04/06/18 10:44 - Marcondes: �
04/06/18 17:01 - Bianca Uneb Alfredo: Ijeawele, todos já responderam a jogada agora é sua...
04/06/18 17:01 - Bianca Uneb Alfredo: O turno retornou pra vc com as respostas sobre Luiz...o que
vc faz?
04/06/18 17:03 - Bianca Uneb Alfredo: No aguardo
04/06/18 17:03 - Bianca Uneb Alfredo: �
04/06/18 17:06 - Prof Alfredo Tecnologias: Ola todos. O programador disse que ja reparou todos os
problemas. Pergunto.

Esta tudo funcionando?
04/06/18 17:07 - Prof Alfredo Tecnologias: Agradeço
04/06/18 19:45 - Tamires: Joguei
04/06/18 19:49 - Bianca Uneb Alfredo: Pessoal... Treta grande no Hotel!!!! Corre pra jogar!!!!
Aguardo vcs$
04/06/18 19:49 - Bianca Uneb Alfredo: !
04/06/18 19:49 - Bianca Uneb Alfredo: ������
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04/06/18 19:51 - Bianca Uneb Alfredo: <Arquivo de mídia oculto>
04/06/18 20:02 - Naiades: Já joguei
04/06/18 20:10 - Bianca Uneb Alfredo: ���
�� �
04/06/18 20:52 - Bianca Uneb Alfredo: Atenção Alfredo...Thais e Augusto não estão conseguindo
jogar
04/06/18 20:53 - Bianca Uneb Alfredo: Cronômetro zerado
04/06/18 21:20 - Bianca Uneb Alfredo: Tudo oi agora
04/06/18 21:22 - Augusto: Conseguir jogar.
04/06/18 21:23 - Bianca Uneb Alfredo: ���
04/06/18 21:27 - Bianca Uneb Alfredo: No aguardo dos demais
04/06/18 23:37 - Prof Alfredo Tecnologias: ?
04/06/18 23:37 - Prof Alfredo Tecnologias: Explica
05/06/18 05:55 - Bianca Uneb Alfredo: Sim
05/06/18 15:39 - Bianca Uneb Alfredo: Boa tarde!
05/06/18 15:41 - Bianca Uneb Alfredo: Ainda no aguardo de Bel e José Tavares
07/06/18 07:58 - Bianca Uneb Alfredo: Bom dia!
07/06/18 07:59 - Bianca Uneb Alfredo: Onde está Luiz? Vamos Guardiões! Aguardo os demais
jogarem!
07/06/18 15:32 - Denilson: E aí, a jogada de Pedro será mantda?
07/06/18 17:05 - Bianca Uneb Alfredo: Vcs precisam decidir se vão expor ou não...
07/06/18 18:35 - Denilson: Pessoas, que faremos?
07/06/18 18:39 - Denilson: Acho que seria sensato informar que ele não dormiu no quarto. Não
sabemos o paradeiro dele e os organizadores podem saber de alguma coisa ou ajudar de alguma
forma. Porém, mediante a desconfança de Nala, ocultamos os detalhes da história, não falamos do
cara que nos seguia e tals. Que acham?
07/06/18 18:41 - Augusto: Como se trata de uma questão estremamente complicada, o sumiço de
uma pessoa, Pedro resolveu expor a situação. Geralmente temas como esse as pessoas divergem.
07/06/18 18:42 - thais duboc: Gostei da sugestão de Denilson
07/06/18 18:47 - Denilson: Então, a jogada de Pedro fca mantda. Nesse caso, vou jogar tentando
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amenizar o peso do verbo "sumir", relatvizando a situação pra que a gente não exponha os detalhes.
07/06/18 18:50 - Augusto: No jogo, Pedro sou eu.
07/06/18 18:50 - Augusto: Tentei explicar porque resolvir expor.
07/06/18 18:53 - Denilson: Entendo.
07/06/18 18:59 - Denilson: Eu sou o José. Aliás, tô meio perdido sobre quem é quem. No chat de
jogadas aparece o nome real e não há onde eu possa saber quem é cada personagem. Acho que já foi
comentado aqui, mas, eu sou meio esquecido.
07/06/18 19:00 - thais duboc: Thaís - ziza
07/06/18 19:01 - thais duboc: TB tenho essa difculdade
07/06/18 19:01 - Augusto: Jogador Carlos Augusto - Personagem Pedro
07/06/18 19:01 - Denilson: Pois, joguei. Espero chegarmos a um consenso.
07/06/18 19:01 - Augusto: Eu também
07/06/18 19:02 - Denilson: Hehe! Inda bem que não sou o único. �
07/06/18 19:02 - Augusto: ����
07/06/18 19:02 - thais duboc: O que poderíamos fazer para resolver isso ? Dos nomes ...
07/06/18 19:03 - Augusto: Deveria ter o nome do jogador e da personagem
07/06/18 19:03 - Augusto: Ficaria mas fácil
07/06/18 19:03 - thais duboc: Acho que se no sistema colocássemos... Na opção do nome ...
07/06/18 19:04 - thais duboc: Entende o que quero dizer ?
07/06/18 19:04 - Denilson: Seria bom.
07/06/18 19:04 - Naiades: Sugiro que coloquemos o nome do personagem juntamente com nosso
nome real, conforme imagem abaixo. Isso facilitará saber quem é quem mesa.
07/06/18 19:05 - thais duboc: Isso �
07/06/18 19:05 - Denilson: Hum, entendo. Vou fazer.
07/06/18 19:06 - Naiades: <Arquivo de mídia oculto>
07/06/18 19:08 - Naiades: <Arquivo de mídia oculto>
07/06/18 19:08 - Naiades: Não é o ideal, principalmente pra mim que jogo outros jogos
07/06/18 19:09 - Naiades: Mas pra quem está em apenas 1 mesa já ajuda
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07/06/18 19:10 - Naiades: O ideal é que o nome do personagem apareça na mesa propriamente, ao
refetuarmos nossas jogadas, mais uma pra pauta do programado r�
07/06/18 19:11 - Denilson: Mudei meu nome nesse padrão, nome do jogador em caixa alta e nome
real na grafa tradicional em parênteses.
07/06/18 19:12 - Denilson: Eu ia comentar isso. �
07/06/18 19:15 - Naiades: Pronto o importante é que nossa querida mestre está se saindo muito
bem, nos deixando super ansiosos e empolgados com a história
07/06/18 19:15 - Naiades: �
07/06/18 19:15 - Naiades: Esta mensagem foi apagada
07/06/18 19:16 - Naiades: Esta mensagem foi apagada
07/06/18 19:16 - Naiades: Esta mensagem foi apagada
07/06/18 19:16 - Naiades: Esta mensagem foi apagada
07/06/18 19:17 - Naiades: Esta mensagem foi apagada
07/06/18 19:26 - thais duboc: Feito
07/06/18 20:19 - Bianca Uneb Alfredo: �
07/06/18 20:19 - Bianca Uneb Alfredo: Boa noite07/06/18 20:19 - Bianca Uneb Alfredo: Então defniram!
07/06/18 20:19 - Bianca Uneb Alfredo: Oi para o Jogo
07/06/18 20:22 - Bianca Uneb Alfredo: Sobre a identfcação na mesa, temos dois caminhos: 1- o
exposto por Naiades, que é o mais simples e de fácil identfcação (Editar o nome do personagem,
incluindo o nome do jogador entre parêntese);
07/06/18 20:24 - Bianca Uneb Alfredo: 2- Incluir o nome do jogador ma fcha do personagem no item
"Contato". Essa forma foi indicada por mim nas orientações de montagem da fcha...vi q poucos
fzeram!
07/06/18 20:26 - Bianca Uneb Alfredo: Porém, para ter acesso a isso na mesa, basta clicar na imagem
do personagem que aparecerá a fcha dele com informações
07/06/18 20:28 - Bianca Uneb Alfredo: <Arquivo de mídia oculto>
07/06/18 20:29 - Naiades: Bia...pra mim ainda não é a melhor opção, porque eu teria que cadastrar o
nome dos meus outros personagens, dos outros jogos
07/06/18 20:29 - Bianca Uneb Alfredo: <Arquivo de mídia oculto>
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07/06/18 20:29 - Naiades: Mas para quem só está em um jogo, também é válido essa opção
07/06/18 20:30 - Bianca Uneb Alfredo: Pode ser feita qq uma das duas
07/06/18 20:34 - Bianca Uneb Alfredo: Tb acho a opçao 1 melhor
07/06/18 21:30 - thais duboc: 1
11/06/18 12:01 - Bianca Uneb Alfredo: Boa Tarde Gardiões!
11/06/18 12:01 - Bianca Uneb Alfredo: Nova jogada
11/06/18 12:01 - Bianca Uneb Alfredo: Treta a vista!!!!
11/06/18 12:07 - thais duboc: ���
11/06/18 12:08 - Bianca Uneb Alfredo: ���
11/06/18 12:10 - thais duboc: Feita
11/06/18 12:30 - Naiades: Já joguei
11/06/18 15:46 - Bianca Uneb Alfredo: �����
�� �� �� �
11/06/18 15:46 - Bianca Uneb Alfredo: Aguardo os demais
11/06/18 15:50 - Bianca Uneb Alfredo: Naiades...
11/06/18 15:50 - Bianca Uneb Alfredo: essa informação dos quartos (e quem está neles) vcs
jogadores só tem conhecimento do de vcs
11/06/18 15:51 - Bianca Uneb Alfredo: os demais não...então vc só sabe que VC está no quarto 2
sozinha
11/06/18 15:52 - Bianca Uneb Alfredo: Perceba que a informação que passei (dos quartos) foi a nível
de organização do sorteio. Não estava na História do jogo...
11/06/18 15:53 - Bianca Uneb Alfredo: Precisa refazer sua jogada
11/06/18 15:55 - Bianca Uneb Alfredo: @557187604254
11/06/18 16:30 - Naiades: Oi
11/06/18 16:30 - Naiades: Mais tarde
11/06/18 16:31 - Bianca Uneb Alfredo: ���
12/06/18 15:15 - Naiades: Jogada corrigida
12/06/18 15:16 - Naiades: Conforme as informações do próprio jogo enquanto personagem e não
como jogador
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13/06/18 14:16 - Betson: Jogada realizada.
13/06/18 14:19 - Bianca Uneb Alfredo: ���
13/06/18 14:20 - Bianca Uneb Alfredo: A noite lanço a nova jogada*
13/06/18 14:20 - Bianca Uneb Alfredo: !
13/06/18 22:53 - Bianca Uneb Alfredo: Boa noite Guardiões! Jogada nova! Preciso da resposta de vcs
a Julia Brito....sim ou não?! Qual será a melhor decisão a tomar diante de uma situação dessa? Boa
sorte!
14/06/18 05:39 - thais duboc: Jogada realizada
14/06/18 06:01 - Bianca Uneb Alfredo: � madrugou!!! ������
�� �� �� �� �
14/06/18 06:02 - Bianca Uneb Alfredo: Quem tem bebê sabe �
14/06/18 06:02 - Bianca Uneb Alfredo: �
14/06/18 08:23 - thais duboc: Pois é
14/06/18 08:23 - thais duboc: �
14/06/18 13:22 - Betson: Jogada realizada.
14/06/18 13:23 - Bianca Uneb Alfredo: ���
14/06/18 13:23 - Bianca Uneb Alfredo: Valeu!
14/06/18 18:27 - Augusto: Jogada realizada.
14/06/18 18:29 - Bianca Uneb Alfredo: Valeu!
16/06/18 01:03 - Denilson: Pessoas, desculpem o atraso, tve dias complicados. Fiz minha jogada.
16/06/18 01:37 - Bianca Uneb Alfredo: ���
19/06/18 16:01 - Bianca Uneb Alfredo: Nova jogada! Joguem o d12
19/06/18 16:01 - Bianca Uneb Alfredo: No aguardo
19/06/18 16:04 - Rodrigo: �
19/06/18 16:04 - Bianca Uneb Alfredo: Rodrigo jogou!
19/06/18 16:04 - Bianca Uneb Alfredo: Obrigada
19/06/18 17:24 - thais duboc: Jogado
19/06/18 17:24 - thais duboc: TB
19/06/18 17:24 - Bianca Uneb Alfredo: ���
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19/06/18 17:26 - Naiades: Jogada realizada
19/06/18 17:29 - Bianca Uneb Alfredo: Valeu Nai!
19/06/18 18:14 - Denilson: Joguei.
19/06/18 21:31 - Betson: Jogada realizada.
19/06/18 21:33 - Augusto: Jogada realizada
19/06/18 21:42 - Bianca Uneb Alfredo: ����
�� �� �
23/06/18 00:13 - Bianca Uneb Alfredo: Boa madrugada!
23/06/18 00:13 - Bianca Uneb Alfredo: Nova jogada!
23/06/18 00:13 - Bianca Uneb Alfredo: Em ritmo de São João �
23/06/18 00:16 - Bianca Uneb Alfredo: Na jogada dos dados... Aqueles que perceberam podem ou
não socializar a informação com quem não percebeu nada....a escolha é de quem viu, oi?! �
23/06/18 00:17 - Bianca Uneb Alfredo: E quem não percebeu....caso não seja informado do ocorrido
... ���
23/06/18 00:17 - Bianca Uneb Alfredo: �
23/06/18 01:04 - thais duboc: �
23/06/18 01:07 - thais duboc: Feito
23/06/18 09:59 - Naiades: Jogada realizada
23/06/18 10:44 - Bianca Uneb Alfredo: ���
��
26/06/18 15:49 - Bianca Uneb Alfredo: Boa tarde!
26/06/18 15:49 - Bianca Uneb Alfredo: Como foram de São João?
26/06/18 15:50 - Bianca Uneb Alfredo: Espero q todos estejam bem (e inteiros ����)!!!
26/06/18 15:50 - Bianca Uneb Alfredo: No aguardo da jogada!
26/06/18 15:52 - thais duboc: Maravilha .
26/06/18 15:52 - Augusto: Ja joguei
26/06/18 15:53 - Bianca Uneb Alfredo: Valeu Augusto
26/06/18 15:57 - Bianca Uneb Alfredo: Ja jogaram Naiades, Thais, Rodrigo e Augusto
26/06/18 15:57 - Bianca Uneb Alfredo: No aguardo de Thamires, Denilson e Betson
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30/06/18 13:52 - Naiades: Pessoal, fui assaltada
30/06/18 13:52 - Naiades: Mas eu tenho um aparelho antgo
30/06/18 13:52 - Naiades: E já coloquei o zap
30/06/18 13:59 - Bianca Uneb Alfredo: �
30/06/18 13:59 - Bianca Uneb Alfredo: Tudo bem?
02/07/18 14:42 - Bianca Uneb Alfredo: Boa Tarde!
02/07/18 14:42 - Bianca Uneb Alfredo: Nova jogada
02/07/18 14:43 - Bianca Uneb Alfredo: Vamos conhecer Adriana...mulher bonita e inteligente! Mas o
que será que nos aguarda?
02/07/18 17:34 - Bianca Uneb Alfredo: PTT-20180702-WA0063.opus (arquivo anexado)
02/07/18 17:40 - thais duboc: Joguei
02/07/18 17:42 - Bianca Uneb Alfredo: ���
02/07/18 19:54 - Naiades: Já joguei
02/07/18 20:58 - Bianca Uneb Alfredo: ���
03/07/18 16:19 - Bianca Uneb Alfredo: No aguardo de Rodrigo, Denilson, Augusto e Betson
03/07/18 20:08 - Denilson: Jogada feita.
03/07/18 20:24 - Bianca Uneb Alfredo: Oi Denilson!
03/07/18 20:24 - Bianca Uneb Alfredo: No aguardo dos demais
03/07/18 20:38 - Augusto: Joguei
03/07/18 20:44 - Bianca Uneb Alfredo: ���
03/07/18 20:44 - Bianca Uneb Alfredo: Obrigada
07/07/18 13:00 - Bianca Uneb Alfredo: Boa tarde!
07/07/18 13:00 - Bianca Uneb Alfredo: Nova jogada!
07/07/18 13:01 - Bianca Uneb Alfredo: Vamos sugerir nomes para o nosso GT?
07/07/18 13:01 - Bianca Uneb Alfredo: Abraços a todos!
07/07/18 13:13 - thais duboc: Feito �
09/07/18 13:07 - Bianca Uneb Alfredo: Pessoal! Aguardo Betson, Augusto, Rodrigo e Thamires
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09/07/18 13:08 - Bianca Uneb Alfredo: Boa tarde!!!!
11/07/18 16:13 - Bianca Uneb Alfredo: Gente
11/07/18 16:13 - Bianca Uneb Alfredo: N posso mais esperar
11/07/18 16:22 - Bianca Uneb Alfredo: São 4 opções para o nome do GT de vcs:
Opção 1 - Minha Língua, minha nação (proposta de Adriana);
Opção 2 - Lusofonia: história e identdade (proposta de Ziza);
Opção 3- Lusofonismo (proposta de José);
Opção 4: Lusofonia, Cultura e diversidade (proposta de Salvador).
11/07/18 16:22 - Bianca Uneb Alfredo: Joguem com seu voto!
11/07/18 16:23 - thais duboc: Certo
11/07/18 16:47 - Prof Alfredo Tecnologias: Gosto do 1 e do 3
11/07/18 16:47 - Prof Alfredo Tecnologias: Mas é só mais 1 voto
11/07/18 16:57 - Bianca Uneb Alfredo: ���
11/07/18 17:34 - thais duboc: Meu voto é 1
11/07/18 17:38 - thais duboc: Já joguei
11/07/18 17:38 - Tamires: Voltei no 4
11/07/18 18:26 - Bianca Uneb Alfredo: ����
�� �� �
11/07/18 20:55 - Augusto: Joguei.
11/07/18 21:06 - Betson: Jogada realizada. Voto na opção 1.
12/07/18 07:10 - Naiades: Joguei ontem, opção 1
12/07/18 07:11 - Bianca Uneb Alfredo: �����
�� �� �� �
12/07/18 10:59 - Bianca Uneb Alfredo: Gente! Nova Jogada!
12/07/18 11:00 - Bianca Uneb Alfredo: Pelos votos computados o nome do GT será "Minha Língua,
Minha Nação"
13/07/18 00:53 - Denilson: Jogada feita.
13/07/18 07:03 - Bianca Uneb Alfredo: ���
13/07/18 08:14 - thais duboc: Feita
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13/07/18 10:51 - Bianca Uneb Alfredo: �
13/07/18 10:52 - Bianca Uneb Alfredo: No aguardo dos demais
13/07/18 11:00 - thais duboc: �
14/07/18 22:49 - Augusto: Joguei
14/07/18 23:02 - Bianca Uneb Alfredo: Valeu!
14/07/18 23:03 - Bianca Uneb Alfredo: No aguardo dos demais!
17/07/18 20:08 - Bianca Uneb Alfredo: Boa noite guardiões!
17/07/18 20:08 - Bianca Uneb Alfredo: Ainda no aguardo da ação na nova jogada
17/07/18 20:08 - Bianca Uneb Alfredo: �����
�� �� �� �
17/07/18 22:54 - Betson: Jogada realizada.
17/07/18 22:57 - Bianca Uneb Alfredo: ���
18/07/18 07:10 - Naiades: Jogada realizada.
18/07/18 07:22 - Bianca Uneb Alfredo: ���
23/07/18 11:56 - Bianca Uneb Alfredo: Boa tarde
23/07/18 11:57 - Bianca Uneb Alfredo: Aguardo jogada dos q ainda não jogaram até a noite e então
eu farei nova jogada
23/07/18 11:57 - Bianca Uneb Alfredo: �
25/07/18 09:37 - Bianca Uneb Alfredo: Bom dia!
25/07/18 09:37 - Bianca Uneb Alfredo: Jogada de Dados
25/07/18 09:37 - Bianca Uneb Alfredo: D6
25/07/18 09:37 - Bianca Uneb Alfredo: Aguardo vcs
25/07/18 09:39 - thais duboc: Bom dia
25/07/18 09:39 - thais duboc: Joagu
25/07/18 09:39 - thais duboc: Joguei*
25/07/18 09:42 - Bianca Uneb Alfredo: ���
25/07/18 09:42 - Bianca Uneb Alfredo: Aguardo os demais
25/07/18 09:48 - Tamires: Bom dia, joguei!
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25/07/18 09:50 - Bianca Uneb Alfredo: Obrigada
25/07/18 10:58 - Naiades: <Arquivo de mídia oculto>
25/07/18 11:04 - Bianca Uneb Alfredo: Nai
25/07/18 11:05 - Bianca Uneb Alfredo: Coloque o www. Antes do endereço
25/07/18 11:05 - Bianca Uneb Alfredo: Isso resolve
25/07/18 11:50 - Naiades: Estou habituada a entrar direto pelo celular
25/07/18 11:51 - Naiades: Mas o problema está resolvido
25/07/18 11:51 - Naiades: Não foi necessário o www
25/07/18 11:51 - Naiades: A url já está salva no meu celular
25/07/18 11:59 - Bianca Uneb Alfredo: ���
25/07/18 13:52 - Denilson: Jogada feita.
25/07/18 13:59 - Bianca Uneb Alfredo: ���
25/07/18 14:00 - Bianca Uneb Alfredo: Aguardo Rodrigo, Augusto, Betson
25/07/18 17:00 - Rodrigo: Joguei
25/07/18 19:51 - Betson: Jogada efetuada.
25/07/18 20:30 - Augusto: Joguei
26/07/18 08:35 - Bianca Uneb Alfredo: ����
�� �� �
26/07/18 20:03 - Bianca Uneb Alfredo: Nova jogada
26/07/18 20:04 - Bianca Uneb Alfredo: <Arquivo de mídia oculto>
26/07/18 20:22 - Rodrigo: Joguei �
26/07/18 20:23 - Rodrigo: Esta mensagem foi apagada
26/07/18 20:34 - Naiades: O relógio tá parado
26/07/18 20:34 - Rodrigo: também vi
26/07/18 20:34 - Naiades: <Arquivo de mídia oculto>
26/07/18 20:34 - Rodrigo: tendei atualizar e n foi
26/07/18 20:35 - Naiades: Também tentei
26/07/18 20:35 - Naiades: 3 vezes
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26/07/18 20:35 - Rodrigo: tentei*
26/07/18 20:36 - Naiades: <Arquivo de mídia oculto>
26/07/18 20:40 - Rodrigo: normalizou
26/07/18 20:57 - Naiades: Jogada realizada
27/07/18 05:28 - Bianca Uneb Alfredo: Oi pessoal
27/07/18 05:28 - Bianca Uneb Alfredo: Aguardo os demais
29/07/18 20:42 - Bianca Uneb Alfredo: Pessoal boa noite! Aguardo Betson, Tamires , Thais e Denilson
para completar a jogada atual
29/07/18 20:42 - Bianca Uneb Alfredo: Para Naiades, Augusto e Rodrigo...nova jogada
29/07/18 20:43 - Denilson: Eita, desculpe. Vou fazer minha jogada.
29/07/18 20:43 - Bianca Uneb Alfredo: ���
29/07/18 20:43 - thais duboc: Ixi desculpa pensei que tnha feito
29/07/18 20:44 - thais duboc: Fazer agora
29/07/18 20:44 - Bianca Uneb Alfredo: Vai la q ja deixo a segunda rodada pra vc!
29/07/18 20:44 - Bianca Uneb Alfredo: Oi Thais
29/07/18 20:44 - Rodrigo: joguei
29/07/18 20:44 - Bianca Uneb Alfredo: Ja vi....segura online
29/07/18 20:47 - thais duboc: Não estou conseguindo rolar o dado
29/07/18 20:48 - Bianca Uneb Alfredo: Pa n era sua vez
29/07/18 20:49 - Bianca Uneb Alfredo: Tem 3 online
29/07/18 20:49 - thais duboc:
29/07/18 20:49 - Bianca Uneb Alfredo: Nesse caso os turnos são dw 5 minutos
29/07/18 20:52 - Bianca Uneb Alfredo: Ja jogou
29/07/18 20:52 - Bianca Uneb Alfredo: Aguarda o retorno do dado
29/07/18 20:52 - thais duboc: Já
29/07/18 20:53 - Bianca Uneb Alfredo: Thais vou considerar
29/07/18 20:53 - Bianca Uneb Alfredo: Q a primeira ação era a frase e o dado o teste
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29/07/18 20:53 - thais duboc: Desculpe
29/07/18 20:53 - Bianca Uneb Alfredo: Oi?
29/07/18 20:53 - thais duboc: Oi
29/07/18 20:53 - Bianca Uneb Alfredo: Tranquilo
29/07/18 20:54 - Bianca Uneb Alfredo: Jaja dou o resultado do dado
29/07/18 20:54 - thais duboc: Certo
29/07/18 20:58 - Bianca Uneb Alfredo: Ta lá.... Thaís
29/07/18 21:05 - Denilson: Já posso responder?
29/07/18 21:05 - Bianca Uneb Alfredo: Aiai..até a mestra fcou doida nesse turno iiii mas
estou.gostando assim..todo mundo online ao.mesmo tempo
29/07/18 21:05 - Bianca Uneb Alfredo: Sim
29/07/18 21:06 - Denilson:
29/07/18 21:06 - Bianca Uneb Alfredo: Atentem q as respostas serão endereçadas a cada um
29/07/18 21:12 - Rodrigo: Da tempo de alguém atacar ou tentar impedir?
29/07/18 21:12 - Rodrigo: @557193044313
29/07/18 21:12 - Bianca Uneb Alfredo: Tenta!!!
29/07/18 21:13 - Bianca Uneb Alfredo: Veja suas habilidades e use-as
29/07/18 21:14 - Bianca Uneb Alfredo: Quem vai arrancar alguma.coisa desse homem misterioso??
29/07/18 21:14 - Bianca Uneb Alfredo: Vamos lá
29/07/18 21:15 - Rodrigo: Eu não posso atracar, minhas habilidades são de suporte
29/07/18 21:15 - Bianca Uneb Alfredo: ����♀
29/07/18 21:15 - Bianca Uneb Alfredo: Eu ja sabia iiii
29/07/18 21:15 - Rodrigo: Escudo de Luz, Auxílio Divino, Abençoar ggua, Amaldiçoar ggua
29/07/18 21:15 - Bianca Uneb Alfredo: 1x0 pro homem de terno
29/07/18 21:15 - Rodrigo: hsuahshaushahuasha
29/07/18 21:16 - Bianca Uneb Alfredo: Afoga ele na agua benta iiiiiiiii
29/07/18 21:16 - Bianca Uneb Alfredo:
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29/07/18 21:17 - Denilson:
29/07/18 21:17 - Rodrigo: Uma coisa que eu pouco sei sobre o rpg, o mestre não é nosso amigo,
29/07/18 21:17 - Bianca Uneb Alfredo: �
29/07/18 21:17 - Bianca Uneb Alfredo:
29/07/18 21:17 - Rodrigo: Corrigindo 1x0 pro mestre
29/07/18 21:17 - Bianca Uneb Alfredo:
29/07/18 21:18 - Rodrigo:
29/07/18 21:18 - Bianca Uneb Alfredo: Mas eu quero q vcs arranquem informações!!! Falta um 6 no
d6...
29/07/18 21:18 - Denilson: Posso tentar causar um frenesi coletvo na multdão para qual ele fugiu?
29/07/18 21:18 - Rodrigo: não deixem esse homem fugir
29/07/18 21:19 - Bianca Uneb Alfredo: Faz essa açao na mesa e vamos ao teste
29/07/18 21:20 - Bianca Uneb Alfredo: Me parece q essa ação requer alto resultado de dado
29/07/18 21:20 - Bianca Uneb Alfredo: Vamos lá
29/07/18 21:21 - Denilson: Certo, não custa nada tentar.
29/07/18 21:21 - Bianca Uneb Alfredo: Porém mesmo uma pontuação baixa pode causar um
estrago....frenesi em Salvador
29/07/18 21:22 - Rodrigo:
29/07/18 21:22 - Bianca Uneb Alfredo: A Cidade iiii
29/07/18 21:24 - Denilson: Qual dado?
29/07/18 21:25 - Bianca Uneb Alfredo: D10
29/07/18 21:25 - Rodrigo: Tire um 10 por favor
29/07/18 21:25 - Bianca Uneb Alfredo: Fiquei até.com.medo.dessa odio todo
29/07/18 21:25 - Rodrigo: estou indignado hsuahsuahsuahsuahsuahushaushau
29/07/18 21:25 - Bianca Uneb Alfredo: iiiii
29/07/18 21:25 - Bianca Uneb Alfredo: �
29/07/18 21:25 - Denilson:
29/07/18 21:28 - Denilson: Que ódio!
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29/07/18 21:28 - Rodrigo: não foi desta vez
29/07/18 21:28 - Bianca Uneb Alfredo: Será q alguém conseguirá arrancar algo.desse meseravi?
29/07/18 21:29 - Bianca Uneb Alfredo: Vamos aguardar os outros pra saber ♀
29/07/18 21:31 - Bianca Uneb Alfredo: PTT-20180729-WA0037.opus (arquivo anexado)
29/07/18 21:32 - Bianca Uneb Alfredo: Para Thamides e Betson aguardo jogada até amanhã, após
isso, considerarei que enquanto vcs passeavam e caminhavam, nada perceberam...
29/07/18 21:32 - Bianca Uneb Alfredo: *Thamires
29/07/18 21:38 - Rodrigo: Concordo, seria muito interessante. O problema seria o horário, mas
poderíamos organizar vendo a disponibilidade de cada um.
29/07/18 21:39 - Denilson: Boa noite! Acho que se encontrarmos um horário fca realmente melhor,
mais fuido e com maior engajamento. O melhor momento pra mim seria de noite.
29/07/18 21:45 - thais duboc: Concordo .
29/07/18 21:45 - thais duboc: Acho melhor
29/07/18 22:25 - Augusto: Boa noite! Não estou conseguindo jogar. Meu turno não inicia.
30/07/18 19:18 - Augusto: Já normalizou. Conseguir jogar.
06/08/18 09:38 - Bianca Uneb Alfredo: Pessoal boa dia! Vamos pensar em um horário pra jogada
coletva?
06/08/18 09:38 - Bianca Uneb Alfredo: *bom
06/08/18 09:39 - Bianca Uneb Alfredo: Amanhã as 19?
06/08/18 09:47 - thais duboc: Bom dia.
Por mim pode marcar.
Mas lembra
06/08/18 09:47 - thais duboc: �
06/08/18 09:50 - Bianca Uneb Alfredo: ���
07/08/18 01:28 - Denilson: Por mim pode ser também. Mas, lembra mesmo, viu? �
07/08/18 10:48 - Rodrigo: Oi
07/08/18 17:50 - Bianca Uneb Alfredo: Pessoal...passo pra lembrar do nosso encontro daqui há 1h
10min
07/08/18 17:51 - Rodrigo: Já estou por aqui �

443
07/08/18 17:51 - Denilson: Valeu! �
07/08/18 18:57 - Bianca Uneb Alfredo: Ja online...
07/08/18 18:57 - Rodrigo: to aqui
07/08/18 19:00 - Bianca Uneb Alfredo: Para Ziza e Ijeawele
07/08/18 19:00 - Bianca Uneb Alfredo: Jogar d6
07/08/18 19:03 - Bianca Uneb Alfredo: Jogada para Pedro
07/08/18 19:04 - thais duboc: Joguei
07/08/18 19:08 - Bianca Uneb Alfredo: Ja ta lá de novo
07/08/18 19:09 - Bianca Uneb Alfredo: PTT-20180807-WA0074.opus (arquivo anexado)
07/08/18 19:11 - thais duboc: Oi
07/08/18 19:11 - thais duboc: Isso
07/08/18 19:11 - thais duboc: Entendi
07/08/18 19:11 - Bianca Uneb Alfredo: PTT-20180807-WA0075.opus (arquivo anexado)
07/08/18 19:11 - thais duboc: Blz
07/08/18 19:11 - Rodrigo: oi
07/08/18 19:18 - thais duboc: Meu cronômetro zerou
07/08/18 19:19 - Bianca Uneb Alfredo: Meu note desligou ♀
07/08/18 19:20 - Bianca Uneb Alfredo: ♀
07/08/18 19:20 - Bianca Uneb Alfredo: ���
07/08/18 19:20 - Bianca Uneb Alfredo: deixa ver o q foi
07/08/18 19:20 - Bianca Uneb Alfredo: Tá religando
07/08/18 19:21 - thais duboc: E minha resposta aparece ?
07/08/18 19:21 - thais duboc: Para mim n
07/08/18 19:23 - Augusto: Opa!
07/08/18 19:25 - Tamires: Nao estou conseguindo jogar
07/08/18 19:26 - Bianca Uneb Alfredo: Está no seu turno.
07/08/18 19:26 - Bianca Uneb Alfredo: ?
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07/08/18 19:26 - Bianca Uneb Alfredo: Manda print
07/08/18 19:26 - Augusto: Nem eu �
07/08/18 19:26 - Rodrigo: aqui pra mim ta no turno de ziza
07/08/18 19:27 - Augusto: Deixem tempo para me.
07/08/18 19:27 - Denilson: Pra mim também.
07/08/18 19:27 - Augusto: Tb
07/08/18 19:28 - Denilson: E o cronômetro também tá zerado.
07/08/18 19:28 - Rodrigo: sim
07/08/18 19:28 - Bianca Uneb Alfredo: Peço q todos falam logof e login novamente
07/08/18 19:28 - Denilson: Oi.
07/08/18 19:29 - Rodrigo: acho q normalizou
07/08/18 19:30 - Denilson: Uhum.
07/08/18 19:30 - Augusto: Agora está no turno de Tamires.
07/08/18 19:30 - Bianca Uneb Alfredo: Isso. Turno de Thamires
07/08/18 19:35 - Rodrigo: pra mim travou outra vez
07/08/18 19:35 - Denilson: Sim, até saí e entrei de novo, mas travou mesmo.
07/08/18 19:36 - Augusto: Isso
07/08/18 19:37 - Bianca Uneb Alfredo: <Arquivo de mídia oculto>
07/08/18 19:37 - Bianca Uneb Alfredo: ?
07/08/18 19:37 - Rodrigo: sim
07/08/18 19:37 - Denilson: Sim.
07/08/18 19:38 - Rodrigo: <Arquivo de mídia oculto>
07/08/18 19:38 - Augusto: Sim
07/08/18 19:40 - Bianca Uneb Alfredo: �
07/08/18 19:40 - Bianca Uneb Alfredo: Ja sinalizei ao gestor
07/08/18 19:41 - Bianca Uneb Alfredo: Ja limparam o cache.
07/08/18 19:41 - Bianca Uneb Alfredo: ?
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07/08/18 19:41 - Rodrigo: vou tentar isso
07/08/18 19:41 - Denilson: Farei isso.
07/08/18 19:43 - Bianca Uneb Alfredo: Control+ Shif + Del
07/08/18 19:45 - Rodrigo: limpei
07/08/18 19:46 - Bianca Uneb Alfredo: Tentem agora
07/08/18 19:47 - Denilson: Limpei o cache e entrei, cronômetro zerado.
07/08/18 19:47 - Denilson: Parece que ainda está travado.
07/08/18 19:48 - Bianca Uneb Alfredo: Isso
07/08/18 19:49 - Bianca Uneb Alfredo: PTT-20180807-WA0079.opus (arquivo anexado)
07/08/18 19:49 - Rodrigo: aqui tambem
07/08/18 19:50 - Denilson: Valeu.
07/08/18 19:50 - Rodrigo: tudo bem
07/08/18 19:56 - Denilson: Esperei cinco minutos, entrei e tá do mesmo jeito.
07/08/18 19:57 - Bianca Uneb Alfredo: Sim
07/08/18 19:57 - Rodrigo: aqui também
07/08/18 19:57 - Bianca Uneb Alfredo: �
07/08/18 19:58 - Bianca Uneb Alfredo: PTT-20180807-WA0080.opus (arquivo anexado)
07/08/18 20:03 - Denilson: Pra mim a últma jogada é a das 19:14.
07/08/18 20:08 - Bianca Uneb Alfredo: Iinfelizmente, por um problema sistêmico, vamos ter q adiar
nossa jogada coletva
07/08/18 20:08 - Bianca Uneb Alfredo: �
07/08/18 20:09 - Rodrigo: poxa �
07/08/18 20:11 - Bianca Uneb Alfredo: Rodrigo
07/08/18 20:11 - Rodrigo: Oi
07/08/18 20:11 - Bianca Uneb Alfredo: Vc viu a jogada q fz agora?
07/08/18 20:11 - Rodrigo: Vi
07/08/18 20:12 - Bianca Uneb Alfredo: <Arquivo de mídia oculto>
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07/08/18 20:12 - Rodrigo: <Arquivo de mídia oculto>
07/08/18 20:13 - Naiades: Estou tentando responder
07/08/18 20:13 - Naiades: Bia
07/08/18 20:13 - Naiades: Na sala, eu e Professor Alfredo pedíamos que o pessoal saísse da mesa
07/08/18 20:13 - Bianca Uneb Alfredo: Estamos com problemas
07/08/18 20:13 - Naiades: E um por vez entrava
07/08/18 20:14 - Naiades: Deu certo no dia
07/08/18 20:14 - Bianca Uneb Alfredo: Vamos tentar?
07/08/18 20:14 - Bianca Uneb Alfredo: Quenmm ainda esta online aqui no zap?
07/08/18 20:14 - Naiades: E eu estava roteando meus dados pra turma toda, a internet porque a
UNEB estava com internet ruim
07/08/18 20:15 - Bianca Uneb Alfredo: Eu ja saí
07/08/18 20:15 - Rodrigo: Eu aqui
07/08/18 20:15 - Bianca Uneb Alfredo: Quem sair da mesa sinaliza
07/08/18 20:15 - Naiades: Eu saí
07/08/18 20:15 - Bianca Uneb Alfredo: Tsva Salvador e Nala
07/08/18 20:15 - Naiades: Deixei um pessoa
07/08/18 20:16 - Rodrigo: No momento só está eu
07/08/18 20:16 - Bianca Uneb Alfredo: Rodrigo
07/08/18 20:16 - Bianca Uneb Alfredo: Pode sair.
07/08/18 20:16 - Bianca Uneb Alfredo: ?
07/08/18 20:16 - Rodrigo: Voltou pra mim aqui
07/08/18 20:16 - Rodrigo: Vou sair
07/08/18 20:16 - Bianca Uneb Alfredo: Deixa
07/08/18 20:16 - Naiades: Tenta fazer a jogada
07/08/18 20:16 - Bianca Uneb Alfredo: Se voltou... Deixa
07/08/18 20:16 - Rodrigo: <Arquivo de mídia oculto>
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07/08/18 20:17 - Naiades: Qdo terminar nos avise
07/08/18 20:17 - Bianca Uneb Alfredo: Entra vc Nai
07/08/18 20:17 - Naiades: Oi
07/08/18 20:17 - Bianca Uneb Alfredo: N fz jogada pra ele ainda
07/08/18 20:17 - Rodrigo: Passei o turno pra ela
07/08/18 20:18 - Bianca Uneb Alfredo: Vou entrar
07/08/18 20:18 - Rodrigo: Saiu ou contnuo?
07/08/18 20:18 - Naiades: Jogada realizada
07/08/18 20:18 - Bianca Uneb Alfredo: Contnua
07/08/18 20:19 - Naiades: Era pra ele ter jogado antes de eu entrar
07/08/18 20:19 - Naiades: Agora vai ter que esperar
07/08/18 20:19 - Rodrigo: PTT-20180807-WA0081.opus (arquivo anexado)
07/08/18 20:20 - Rodrigo: Nala tenta passar o turno pra mim
07/08/18 20:20 - Naiades: Agora vai funcionar Bia
07/08/18 20:20 - Bianca Uneb Alfredo: Esse passar é sair da mesa?
07/08/18 20:20 - Naiades: Já tá terminando o turno
07/08/18 20:20 - Naiades: Não precisa
07/08/18 20:21 - Rodrigo: PTT-20180807-WA0082.opus (arquivo anexado)
07/08/18 20:21 - Bianca Uneb Alfredo: Nala jogar d6
07/08/18 20:21 - Rodrigo: <Arquivo de mídia oculto>
07/08/18 20:21 - Naiades: Já joguei
07/08/18 20:22 - Augusto: Opa
07/08/18 20:22 - Augusto: Entra também ?
07/08/18 20:22 - Naiades: Espera Augusto
07/08/18 20:22 - Naiades: Pra passar a vez pra Rodrigo
07/08/18 20:23 - Rodrigo: Passei o turno para a nala outra vez
07/08/18 20:23 - Augusto: Certo
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07/08/18
♀
♀
20:23 - Bianca Uneb Alfredo: ♀
07/08/18 20:23 - Bianca Uneb Alfredo: ♀
07/08/18 20:23 - Bianca Uneb Alfredo: ������
�� �� �� �� �
07/08/18 20:24 - Naiades: Calma
07/08/18 20:24 - Naiades: Já saí da mesa
07/08/18 20:24 - Naiades: Veja se voltou pra vc Rodrigo
07/08/18 20:24 - Rodrigo: Sim
07/08/18 20:24 - Augusto: Posso entra ?
07/08/18 20:24 - Naiades: Infelizmente depois que jogar tem que sair da mesa ao fm da jogada
07/08/18 20:25 - Bianca Uneb Alfredo: Pode
07/08/18 20:25 - Naiades: Até Mariano normalizar
07/08/18 20:25 - Naiades: Bia
07/08/18 20:25 - Bianca Uneb Alfredo: Tem jogada pra vc
07/08/18 20:25 - Naiades: Avisa quem entra e sai
07/08/18 20:25 - Augusto: Está no turno de Rodrigo
07/08/18 20:25 - Bianca Uneb Alfredo: Tem uma jogada pra vc
07/08/18 20:25 - Naiades: Pq o relógio não interfere pro mestre
07/08/18 20:26 - Rodrigo: Passei para o Augusto
07/08/18 20:26 - Augusto: Isso
07/08/18 20:26 - Naiades: Blz
07/08/18 20:26 - Naiades: Vou entrar de novo
07/08/18 20:26 - Augusto: Joguei e sair.
07/08/18 20:28 - Rodrigo: Bianca os outros jogadores sabem que o homem misterioso fugiu do José
e de mim?
07/08/18 20:28 - Naiades: Joguei de novo
07/08/18 20:28 - Rodrigo: Tô confuso iiiii
07/08/18 20:30 - Naiades: A ordem do texto aparece bagunçada pra mim
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07/08/18 20:32 - Bianca Uneb Alfredo: Não!
07/08/18 20:32 - Naiades: <Arquivo de mídia oculto>
07/08/18 20:32 - Bianca Uneb Alfredo: Veja q sempre sinalizo
07/08/18 20:33 - Naiades: Oi
07/08/18 20:33 - Bianca Uneb Alfredo: Pedro foi atacadooooii
07/08/18 20:34 - Naiades: Eu estou com ele né
07/08/18 20:34 - Bianca Uneb Alfredo: lembre-se q vc ta sozinho
07/08/18 20:34 - Bianca Uneb Alfredo: Não
07/08/18 20:34 - Bianca Uneb Alfredo: Pra vc Nai. Vou jogar agora
07/08/18 20:34 - Naiades: Oxe os dois vêem o homem aí mesmo tempo?
07/08/18 20:34 - Naiades: Ah ta
07/08/18 20:35 - Naiades: Está no meu turno
07/08/18 20:35 - Bianca Uneb Alfredo: Vcs n estão no mesmo lugar
07/08/18 20:35 - Naiades: Entendi
07/08/18 20:36 - Rodrigo: Agora complicou �
07/08/18 20:36 - Naiades: Augusto
07/08/18 20:36 - Naiades: Entre
07/08/18 20:40 - Bianca Uneb Alfredo: Naiades....
07/08/18 20:41 - Bianca Uneb Alfredo: Ta se dando mal ���
07/08/18 20:41 - Rodrigo: �
07/08/18 20:41 - Bianca Uneb Alfredo: Usa a fcha do personagem.... E rápido
07/08/18 20:41 - Naiades: To tentando
07/08/18 20:41 - Bianca Uneb Alfredo:
07/08/18 20:41 - Naiades: Minha fcha tava na celular roubado
07/08/18 20:41 - Bianca Uneb Alfredo: Dobradora de água
07/08/18 20:41 - Naiades: Tive que baixar agora☹
07/08/18 20:42 - Naiades: Eu sei �
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07/08/18 20:42 - Bianca Uneb Alfredo: Ah ta
07/08/18 20:42 - Bianca Uneb Alfredo: Ja tava passando
07/08/18 20:43 - Bianca Uneb Alfredo: ����
07/08/18 20:44 - Bianca Uneb Alfredo: Augusto entra e tenta se salvar tb hein!?
07/08/18 20:44 - Augusto: Vou entra
07/08/18 20:45 - Rodrigo: passei a jogada
07/08/18 20:47 - Naiades: Não consegui terminar minha jogada
07/08/18 20:48 - Bianca Uneb Alfredo: Pedro jogando
07/08/18 20:48 - Augusto: Joguei
07/08/18 20:48 - Bianca Uneb Alfredo: PTT-20180807-WA0084.opus (arquivo anexado)
07/08/18 20:48 - Naiades: Evoquei minha ancestral e não fz a manobr a�
a
07/08/18 20:49 - Bianca Uneb Alfredo:
07/08/18 20:49 - Bianca Uneb Alfredo: Ela espera....é paciente ❤
07/08/18 20:50 - Augusto: Kiiii. Tá bem.
r07/08/18 20:51 - Naiades: Bora Rodrigo, quero joga r�
07/08/18 20:51 - Rodrigo:
07/08/18 20:51 - Rodrigo: pronto
07/08/18 20:54 - Bianca Uneb Alfredo: PTT-20180807-WA0085.opus (arquivo anexado)
07/08/18 20:55 - thais duboc: Gente minha resposta está fora da ordem
07/08/18 20:56 - Naiades: Eu estou perto do mar
07/08/18 20:56 - Bianca Uneb Alfredo: pois é ♀
07/08/18 20:57 - Naiades: Por isso evoquei oxum e Yemanjá pra que permite q eu fazer a manobra
07/08/18 20:57 - Naiades: Usei a água do mar
07/08/18 20:57 - thais duboc: N posso ouvir áudio . Pq estou com minha bebê dormindo
07/08/18 20:57 - Naiades: Pq estamos próximos
07/08/18 20:57 - Bianca Uneb Alfredo: O outro dobrador do grupo tem um cantl
07/08/18 20:57 - Bianca Uneb Alfredo: Veja q sinAlizo de quem é a jogada
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07/08/18 20:58 - Naiades: Deixa eu petriricar ele vai!
07/08/18 20:58 - Naiades: Petrifcar*
07/08/18 20:59 - Rodrigo: travou outra vez
07/08/18 20:59 - Augusto: Quero jogar
07/08/18 20:59 - Bianca Uneb Alfredo: Vc pode fazer algo com ele sim! Pense direito....
07/08/18 20:59 - Naiades: Tem que sair
07/08/18 20:59 - Naiades: Jogar e sair
07/08/18 20:59 - Naiades: E entrar
07/08/18 20:59 - Rodrigo: vejam se voltou
07/08/18 20:59 - Rodrigo: eu sai
07/08/18 20:59 - Bianca Uneb Alfredo: Pode mudar o estado fsico da água...
07/08/18 21:00 - Augusto: Travou
07/08/18 21:00 - Bianca Uneb Alfredo: Denilson, o homem perguntou se vc sabe quem é ele
07/08/18 21:07 - Augusto: Quero jogar
07/08/18 21:07 - Augusto: Libera o tempo
07/08/18 21:07 - Bianca Uneb Alfredo: Kiiiij
07/08/18 21:07 - Naiades: Ei
07/08/18 21:07 - Bianca Uneb Alfredo: Thais então escolheu seguur para i Evento
07/08/18 21:08 - Bianca Uneb Alfredo: Oi Thais.. Pode deslogr?
07/08/18 21:08 - Naiades: Pq Ziza não jogou p dado?
07/08/18 21:08 - Bianca Uneb Alfredo: Percebemos q a mesa trava com muitos jogadores ♀
07/08/18 21:08 - Naiades: Todo mundo é atacado e ela se safa?
07/08/18 21:08 - Naiades: Injustça
07/08/18 21:08 - Naiades: �
07/08/18 21:08 - Augusto: Travou
07/08/18 21:08 - Bianca Uneb Alfredo: O homem jogou o dado e deu baixo ♀
07/08/18 21:09 - Naiades: Tem que fazer a jogada e sair
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07/08/18 21:09 - Bianca Uneb Alfredo: Deve ter achado q n valia A pena
07/08/18 21:09 - Naiades: Pq aí o relógio vai pra outro jogador
07/08/18 21:09 - Rodrigo: eu to começando a achar tbm
07/08/18 21:09 - Bianca Uneb Alfredo:
07/08/18 21:10 - Bianca Uneb Alfredo: Agora é Salvador
07/08/18 21:10 - Augusto: Tá com Rodrigo agora
07/08/18 21:10 - Naiades: Isso
07/08/18 21:10 - Rodrigo: vou ter q voltar para o hotel �
07/08/18 21:10 - Bianca Uneb Alfredo: Precisa defnir se vai ate o evento ou se sai sem destno
07/08/18 21:10 - Naiades: Qdo Rodrigo terminar, clica na aba mesa
07/08/18 21:10 - Naiades: E entra de novo
07/08/18 21:10 - Augusto: E buli comigo é ?
07/08/18 21:11 - Bianca Uneb Alfredo: Pronto Rodrigo
07/08/18 21:11 - Bianca Uneb Alfredo: Valeu
07/08/18 21:11 - Naiades: Não precisa deslogar
07/08/18 21:11 - Rodrigo: �
07/08/18 21:11 - Bianca Uneb Alfredo: Hunmnn
07/08/18 21:11 - Augusto: Certo.
07/08/18 21:11 - Bianca Uneb Alfredo: Valeu Nai
07/08/18 21:11 - Bianca Uneb Alfredo: Basta sair da mesa
07/08/18 21:12 - Naiades: Isso Bia
07/08/18 21:12 - Naiades: Joga, saí da aba mesa
07/08/18 21:12 - Naiades: E retorna
07/08/18 21:12 - Augusto: Ufa
07/08/18 21:12 - Bianca Uneb Alfredo: PTT-20180807-WA0090.opus (arquivo anexado)
07/08/18 21:12 - Naiades: Aí o relógio pula pro jogador online
07/08/18 21:12 - Naiades: Sim
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07/08/18 21:12 - Bianca Uneb Alfredo: ������
�� �� �� �� �
07/08/18 21:12 - Naiades: O mestre pode fazer isso
07/08/18 21:13 - Naiades: Sim, Bia
07/08/18 21:13 - Augusto: Kiiii
07/08/18 21:13 - Naiades: Eu não falei antes pq achei que tudo estava. Com defeito
07/08/18 21:13 - Bianca Uneb Alfredo: PTT-20180807-WA0091.opus (arquivo anexado)
07/08/18 21:14 - Naiades: E pq achava que vc sabia
07/08/18 21:14 - Augusto: Certo.
07/08/18 21:14 - Augusto: Já posso utlizar a dobra d'água?
07/08/18 21:15 - Naiades: Eou eu mestre
07/08/18 21:15 - Naiades: Petrifca ele
07/08/18 21:15 - Naiades: �
07/08/18 21:15 - Augusto: Boa ideia
07/08/18 21:16 - Bianca Uneb Alfredo: PTT-20180807-WA0092.opus (arquivo anexado)
07/08/18 21:20 - Bianca Uneb Alfredo: ppoderes básicos
07/08/18 21:21 - Naiades: ���
07/08/18 21:22 - Bianca Uneb Alfredo: Vai Nai
07/08/18 21:22 - Bianca Uneb Alfredo: Vc faz como pra petrifcar.
07/08/18 21:22 - Naiades: ��♀
�
07/08/18 21:22 - Bianca Uneb Alfredo: ?
07/08/18 21:22 - Bianca Uneb Alfredo: PTT-20180807-WA0093.opus (arquivo anexado)
07/08/18 21:23 - Naiades: Kd
07/08/18 21:23 - Bianca Uneb Alfredo: Sua vez Nai
07/08/18 21:23 - Augusto: Minha jogada ?
07/08/18 21:23 - Naiades: Então, vou cobrir ele de água
07/08/18 21:23 - Naiades: E depois petrifco ele
07/08/18 21:24 - Bianca Uneb Alfredo: Qual água.
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07/08/18 21:24 - Naiades: Com água no corpo dele
07/08/18 21:24 - Bianca Uneb Alfredo: ?
07/08/18 21:24 - Naiades: Do mar
07/08/18 21:24 - Bianca Uneb Alfredo: Vc está perto do mar? Pq. Longe n tem força
rr07/08/18 21:24 - Naiades: Do marr♂
07/08/18 21:24 - Naiades: Tô perto
07/08/18 21:24 - Naiades: Estava caminhando
07/08/18 21:24 - Naiades: Lembra?
07/08/18 21:25 - Bianca Uneb Alfredo: Vixe!
07/08/18 21:25 - Bianca Uneb Alfredo: Foi mesmo
07/08/18 21:25 - Bianca Uneb Alfredo: �
07/08/18 21:25 - Bianca Uneb Alfredo: PTT-20180807-WA0094.opus (arquivo anexado)
07/08/18 21:25 - Bianca Uneb Alfredo: PTT-20180807-WA0095.opus (arquivo anexado)
07/08/18 21:25 - Naiades: <Arquivo de mídia oculto>
07/08/18 21:25 - Naiades: Isso
07/08/18 21:26 - Naiades:
07/08/18 21:26 - Bianca Uneb Alfredo: Me lembrei
07/08/18 21:26 - Augusto: E eu?
07/08/18 21:26 - Augusto: Não jogo mas
07/08/18 21:29 - Bianca Uneb Alfredo: Sim
07/08/18 21:29 - Bianca Uneb Alfredo: Nas espera fnalizar a de Nai
07/08/18 21:29 - Bianca Uneb Alfredo: Naiades
07/08/18 21:29 - Bianca Uneb Alfredo: Sua vez
07/08/18 21:30 - Augusto: E o que faço? Não tem na jogada
07/08/18 21:30 - Bianca Uneb Alfredo: Naiades d10 oi (valor 3)
07/08/18 21:30 - Naiades: Desculpem
07/08/18 21:30 - Bianca Uneb Alfredo: Agora d12
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07/08/18 21:31 - Naiades: O celular tá travando nos dados
07/08/18 21:31 - Bianca Uneb Alfredo: ���
07/08/18 21:31 - Naiades: Qdo fui clicar o d12
07/08/18 21:31 - Naiades: Repetu o d10
07/08/18 21:31 - Bianca Uneb Alfredo: Vc contnua sendo atacado e agora n tem mais ajuda
07/08/18 21:32 - Augusto: Posso tomar attude ?
07/08/18 21:32 - Bianca Uneb Alfredo: Pronto Nai.. Jogue d12
07/08/18 21:32 - Naiades: Meu primeiro D10 foi 9
07/08/18 21:32 - Bianca Uneb Alfredo: Oi. Sabe q se deu mal ne?! �
07/08/18 21:33 - Naiades: Aí não apareceu pq mudou o turno
07/08/18 21:33 - Naiades: Injustça
07/08/18
�
21:33 - Bianca Uneb Alfredo: Hum...sei
07/08/18 21:33 - Bianca Uneb Alfredo: Deve
07/08/18 21:33 - Naiades: Aí qdo joguei de novo deu 3
07/08/18 21:33 - Naiades: Devia ter printado
07/08/18 21:33 - Naiades: �
07/08/18 21:38 - Bianca Uneb Alfredo: Vamos fechar com a resolução de Naiades e Augusto
07/08/18 21:38 - Bianca Uneb Alfredo: Pode jogar Augusto
07/08/18 21:40 - Bianca Uneb Alfredo: Ainda tem uma chance de se defender....
07/08/18 21:41 - Bianca Uneb Alfredo: Augusto contnue... Faz o q com o cantl d'água?
07/08/18 21:42 - Bianca Uneb Alfredo: Esta mensagem foi apagada
07/08/18 21:45 - Naiades: Quero jogar
07/08/18 21:45 - Bianca Uneb Alfredo: Que dado foi esse Augusto
07/08/18 21:45 - Bianca Uneb Alfredo: Agora D12
07/08/18 21:46 - Bianca Uneb Alfredo: �������
07/08/18 21:48 - Rodrigo: <Arquivo de mídia oculto>
07/08/18 21:48 - Rodrigo: �
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07/08/18 21:48 - Bianca Uneb Alfredo:
07/08/18 21:49 - Naiades: Já joguei
07/08/18 21:50 - Bianca Uneb Alfredo: Naiades a melhor iiiiii
07/08/18 21:50 - Naiades: �
07/08/18 21:50 - Bianca Uneb Alfredo: Monovo iiii
07/08/18 21:50 - Naiades: ����
07/08/18 21:50 - Rodrigo:
07/08/18 21:52 - Rodrigo: Se ela acertar um 6 ele não vai ter mais nenhum iiiii
07/08/18 21:53 - Augusto: Kiiii
07/08/18 21:55 - Bianca Uneb Alfredo:
07/08/18 21:55 - Bianca Uneb Alfredo: Pior q foi isso
07/08/18 21:55 - Naiades: �����
07/08/18 21:56 - Naiades: Bia, posso ir?
07/08/18 21:56 - Naiades: Minha sinusite tá atacada
07/08/18 21:57 - Bianca Uneb Alfredo: Pode sim...so tem q decidir depois se volta pro hotel ou faz
outra ação
07/08/18 21:57 - Bianca Uneb Alfredo: Mas ainda n lancei
07/08/18 21:57 - Naiades: Certo
07/08/18 21:57 - Naiades: �
07/08/18 21:59 - Bianca Uneb Alfredo: Ja lancei mas amanhã vc joga
07/08/18 21:59 - Bianca Uneb Alfredo: Augusto
07/08/18 21:59 - Bianca Uneb Alfredo: Jogue d10 e depois d12
07/08/18 22:01 - Augusto: Certo
07/08/18 22:02 - Bianca Uneb Alfredo: ���
07/08/18 22:03 - Bianca Uneb Alfredo: Sua vez augusto
07/08/18 22:03 - Augusto: Joguei.
07/08/18 22:06 - Bianca Uneb Alfredo: Jogue d6
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07/08/18 22:07 - Bianca Uneb Alfredo: Para saber se os populares viram q foi vc ou n q fez a água
levitar "sozinha"
07/08/18 22:09 - Augusto: Posso concluir amanhã?
07/08/18 22:11 - Bianca Uneb Alfredo: Sim
07/08/18 22:11 - Bianca Uneb Alfredo: Ja ta lá
07/08/18 22:11 - Bianca Uneb Alfredo: Vc se sarfou
07/08/18 22:11 - Augusto: �����
� �� �� �� �
07/08/18 22:12 - Bianca Uneb Alfredo: Agora so precisa defnir se volta pro hotel ou não
07/08/18 22:12 - Augusto: Conseguir
07/08/18 22:12 - Augusto: Amanhã tem mas. Certo.
07/08/18 22:12 - Augusto: Boa noite!
07/08/18 22:12 - Bianca Uneb Alfredo: Por mim oi!
07/08/18 22:13 - Bianca Uneb Alfredo: Obrigada pela paciência de todos vcs! Vamos marcar com
Tamires e Betson q ainda n concluíram essa etapa
07/08/18 22:15 - Bianca Uneb Alfredo: Até esse ponto (exceto Betson e Tamires) vcs estão a decidir
se voltam pro hotel (alguns ja decidiram) ou não!
07/08/18 22:15 - Bianca Uneb Alfredo: Bel ainda paga contas e nem atentou para a presença do
homem de terno misterioso
07/08/18 22:16 - Bianca Uneb Alfredo: E Ijeawele falta jogar d6
07/08/18 22:16 - Bianca Uneb Alfredo: ����
08/08/18 08:55 - thais duboc: Bom dia . Acabei por dormir.
08/08/18 08:55 - thais duboc: �
08/08/18 08:55 - thais duboc: Vcs conversam viu
08/08/18 08:56 - thais duboc: Acompanhar está difcil
08/08/18 09:05 - Bianca Uneb Alfredo: �
08/08/18 09:05 - Bianca Uneb Alfredo: Foi engraçado.. Ri horrores
08/08/18 09:11 - thais duboc: ��
10/08/18 08:05 - Bianca Uneb Alfredo: Bom dia!
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10/08/18 08:06 - Bianca Uneb Alfredo: Vamos fazer outra rodada hoje a noite?
10/08/18 08:06 - Bianca Uneb Alfredo: As 19hrs?
10/08/18 08:06 - Bianca Uneb Alfredo: No aguardo do retorno
10/08/18 08:06 - Bianca Uneb Alfredo: As treitas começaram!!!!
10/08/18 17:32 - thais duboc: Por mim estou dentro
10/08/18 18:32 - Bianca Uneb Alfredo: Acho q foi muito em cima
10/08/18 18:32 - Bianca Uneb Alfredo: Somente Thais respondeu
10/08/18 18:32 - Rodrigo: Eu posso mais vou chegar um pouco atrasado
10/08/18 18:32 - Rodrigo: Tô na faculdade e vou sair as 19j
10/08/18 18:32 - Rodrigo: 19h*
10/08/18 18:49 - Augusto: Hoje eu não posso.
17/08/18 09:24 - Bianca Uneb Alfredo: Olá a todos
17/08/18 09:24 - Bianca Uneb Alfredo: Vamos marcar nossa rodada coletva?
17/08/18 09:25 - Bianca Uneb Alfredo: O gestor sinalizou q resolveu a situação
17/08/18 09:25 - Bianca Uneb Alfredo: O q acham de hoje a noite as 20hrs? Estarão na balada? ��
����
17/08/18 09:25 - Bianca Uneb Alfredo: Me mandem retorno
17/08/18 10:09 - thais duboc: Oi gente .Oi Bianca
17/08/18 10:09 - thais duboc: Estou disponível
17/08/18 10:09 - thais duboc: Minha balada tem sete meses �
17/08/18 10:09 - thais duboc: Só me lembrar
17/08/18 10:16 - Bianca Uneb Alfredo:
17/08/18 10:18 - Rodrigo: por mim tudo bem
17/08/18 10:22 - Bianca Uneb Alfredo: ����
�� �� �
17/08/18 10:23 - Bianca Uneb Alfredo: Denilson, Naiades, Tamires, podem?
17/08/18 12:27 - Denilson: Oi! Posso.
17/08/18 12:28 - Bianca Uneb Alfredo: ���
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17/08/18 12:41 - Naiades: Eu não tenho como partcipar
17/08/18 12:42 - Naiades: Estarei trabalhando em uma ação social a noite
17/08/18 12:43 - Bianca Uneb Alfredo: �����
�� �� �� �
17/08/18 12:43 - Bianca Uneb Alfredo: Vamos fazer a noite e quem n puder faz no dia seguinte
17/08/18 12:44 - Bianca Uneb Alfredo: Minha amiga muda o mundo!!!! �
17/08/18 12:44 - Naiades: Pronto Bia
17/08/18 12:44 - Naiades: Fechado
17/08/18 12:44 - Naiades: Kiiii, é o trabalho no empreendimento
17/08/18 12:45 - Naiades: Tava fazendo levantamento da economia local agora
17/08/18 12:45 - Naiades: Do entorno do Trobogy e nova Brasília
17/08/18 12:47 - Bianca Uneb Alfredo: ����
�� �� �
17/08/18 13:09 - Betson: ���
17/08/18 14:11 - thais duboc: ����
�� �� �
17/08/18 19:53 - Bianca Uneb Alfredo: Boa noite Guardiões
17/08/18 19:53 - Rodrigo: boa
17/08/18 19:54 - Bianca Uneb Alfredo: Nossa jogada coletva será daqui a 10 minutos
17/08/18 19:54 - Rodrigo: �
17/08/18 19:57 - Denilson: Boa noite! Oi.
17/08/18 20:11 - thais duboc: Cheguei
17/08/18 20:13 - thais duboc: Minha Net está caindo mas vou tentar
17/08/18 20:13 - Bianca Uneb Alfredo: Certo
17/08/18 20:14 - Bianca Uneb Alfredo: To fazendo ums rodada com Tamires
17/08/18 20:14 - Bianca Uneb Alfredo: *uma
17/08/18 20:18 - Bianca Uneb Alfredo: Thais... Tente passar a vez
17/08/18 20:18 - Bianca Uneb Alfredo: <Arquivo de mídia oculto>
17/08/18 20:22 - Bianca Uneb Alfredo: Gente...travou! Podem sair da mesa e depois retornar
17/08/18 20:23 - Bianca Uneb Alfredo: ?
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17/08/18 20:23 - Denilson: Oi.
17/08/18 20:23 - Bianca Uneb Alfredo: N precisa deslogar
17/08/18 20:23 - Rodrigo: Oi
17/08/18 20:23 - Bianca Uneb Alfredo: Somente sair da mesa
17/08/18 20:27 - Betson: Boa noite. Estou online mas o tempo está zerado.
17/08/18 20:27 - Bianca Uneb Alfredo: Isso
17/08/18 20:27 - Bianca Uneb Alfredo: Tentando resolver
17/08/18 20:27 - Denilson: No meu tá contando o tempo.
17/08/18 20:28 - Bianca Uneb Alfredo: Agora ta oi
17/08/18 20:28 - Bianca Uneb Alfredo: Betson caso esteja zerado ainda, saia da mesa e retorne
17/08/18 20:29 - Tamires: Joguei
17/08/18 20:30 - Bianca Uneb Alfredo: Tem teste de carisma pra Tamires
17/08/18 20:30 - Bianca Uneb Alfredo: D10
17/08/18 20:37 - Betson: Estou online
17/08/18 20:37 - Bianca Uneb Alfredo: Oi
17/08/18 20:47 - Bianca Uneb Alfredo: Beteon
17/08/18 20:47 - Bianca Uneb Alfredo: Jogada sua
17/08/18 20:47 - Bianca Uneb Alfredo: Precisa decidir sr volta pro hotel ou vai a outro lugar
17/08/18 20:51 - Bianca Uneb Alfredo: Oi
17/08/18 20:51 - Betson: Joguei.
17/08/18 20:54 - Bianca Uneb Alfredo: Vamos jogar todos juntos agora
17/08/18 20:54 - Bianca Uneb Alfredo: Já tem jogada
17/08/18 20:54 - Denilson: Oi.
17/08/18 20:55 - Bianca Uneb Alfredo: E mensagem no bate papo paralelo
17/08/18 20:57 - Bianca Uneb Alfredo: PTT-20180817-WA0161.opus (arquivo anexado)
17/08/18 20:57 - thais duboc: Travou
17/08/18 20:58 - Bianca Uneb Alfredo: Pois é... Saiam da mesa e depois voltem
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17/08/18 20:59 - Bianca Uneb Alfredo: Tem q mudar s vez antes de zerar
17/08/18 20:59 - Bianca Uneb Alfredo: O turno
17/08/18 21:00 - Bianca Uneb Alfredo: PTT-20180817-WA0162.opus (arquivo anexado)
17/08/18 21:00 - Bianca Uneb Alfredo: �����
�� �� �� � orientação
17/08/18 21:00 - Denilson: Oi.
17/08/18 21:01 - Rodrigo: oi
17/08/18 21:01 - Bianca Uneb Alfredo: Esse botão
17/08/18 21:01 - Bianca Uneb Alfredo: @Betson, Thais, Tamires
17/08/18 21:01 - Bianca Uneb Alfredo: Faltam vcs
17/08/18 21:02 - Bianca Uneb Alfredo: Sair da mesa e aguardar eu dizer pra entrar
17/08/18 21:03 - Bianca Uneb Alfredo: Na sua jogada, deve jogar e passar a vez antes de zerar o
cronômetro
17/08/18 21:03 - thais duboc: Oi
17/08/18 21:05 - Bianca Uneb Alfredo: Certo, espera eu dizer prs voltar
17/08/18 21:22 - Bianca Uneb Alfredo: Augusto
17/08/18 21:23 - Bianca Uneb Alfredo: Tamires fez ums jogada direcionada a vc
17/08/18 21:23 - Bianca Uneb Alfredo: Augusto Pode Entrar na mesa e jogar
17/08/18 21:36 - Bianca Uneb Alfredo: Denilson tá online ainda?
17/08/18 21:36 - Denilson: Tô.
17/08/18 21:36 - Bianca Uneb Alfredo: Se estver, pode entrar e jogar
17/08/18 21:36 - Denilson: Oi.
17/08/18 21:37 - Bianca Uneb Alfredo: Qdo Augusto puder, responde Thamires
17/08/18 21:38 - Bianca Uneb Alfredo: Rodrigo qdo Denilson terminar vc entra e joga tb
17/08/18 21:38 - Rodrigo: oi
17/08/18 21:43 - Denilson: Joguei.
17/08/18 21:43 - Bianca Uneb Alfredo: Oi
17/08/18 21:47 - Bianca Uneb Alfredo: Rodrigo ja ta digitando
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17/08/18 21:47 - Bianca Uneb Alfredo: Depois de Rodrigo, será Betson
17/08/18 21:47 - Bianca Uneb Alfredo: Oi Betson?
17/08/18 21:47 - thais duboc: Oi ... E Thaisinha ???
17/08/18 21:47 - thais duboc: Tô com sono
17/08/18 21:47 - Bianca Uneb Alfredo: Kiiiii
17/08/18 21:47 - Bianca Uneb Alfredo: Certo
17/08/18 21:47 - thais duboc: �
17/08/18 21:48 - Bianca Uneb Alfredo: Depois de Rodrigo vc joga
17/08/18 21:48 - thais duboc: Viu
17/08/18 21:49 - Rodrigo: joguei
17/08/18 21:49 - Bianca Uneb Alfredo: Rodrigo. Teríamos 2 jogar o dado pra saber se vc escutou s
conversa
17/08/18 21:50 - Rodrigo: oi
17/08/18 21:50 - Bianca Uneb Alfredo: Vou considerar q vc falou tudo sem o teste de audição
17/08/18 21:50 - Bianca Uneb Alfredo: Seria um teste de percepção
17/08/18 21:51 - Bianca Uneb Alfredo: Ziza joga d6
17/08/18 21:52 - Bianca Uneb Alfredo: ����
17/08/18 21:52 - Bianca Uneb Alfredo: Ouviu até o q n foi dito
17/08/18 21:52 - Bianca Uneb Alfredo: �����
17/08/18 21:52 - thais duboc: Joguei
17/08/18 21:52 - thais duboc: �
17/08/18 21:55 - thais duboc: Jogada frita
17/08/18 21:55 - thais duboc: Feita*
17/08/18 21:56 - Bianca Uneb Alfredo: Thais, Rodrigo e Denilson
17/08/18 21:56 - thais duboc: Oi
17/08/18 21:56 - Bianca Uneb Alfredo: Julia respondeu s vcs
17/08/18 21:57 - Bianca Uneb Alfredo: *A vcs
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17/08/18 21:59 - thais duboc: Joguei
17/08/18 22:00 - Bianca Uneb Alfredo: Tem w sair ds mesa
17/08/18 22:00 - Bianca Uneb Alfredo: Thais
17/08/18 22:00 - Bianca Uneb Alfredo: Oi...passou a vez
17/08/18 22:00 - thais duboc: Já saí
17/08/18 22:01 - Bianca Uneb Alfredo: Passei a vez pra Rodrigo
17/08/18 22:02 - Rodrigo: terminei
17/08/18 22:02 - Bianca Uneb Alfredo: Oi
17/08/18 22:04 - Bianca Uneb Alfredo: Denilson
17/08/18 22:04 - Prof Alfredo Tecnologias: E aí Bianca. Deu pau no sistema?
17/08/18 22:04 - Bianca Uneb Alfredo: SIM
17/08/18 22:04 - Denilson: Eu?
17/08/18 22:04 - Bianca Uneb Alfredo: isso
17/08/18 22:05 - Bianca Uneb Alfredo: Sim Alfredo, depois da rodada fnalizar farei o relatório
17/08/18 22:05 - Denilson: Tem o quê?
17/08/18 22:05 - Prof Alfredo Tecnologias: Pioi
17/08/18 22:05 - Prof Alfredo Tecnologias: Oi
17/08/18 22:06 - Bianca Uneb Alfredo: Vamos ver se irá travar
17/08/18 22:06 - Denilson: Oi.
17/08/18 22:07 - Bianca Uneb Alfredo: PTT-20180817-WA0176.opus (arquivo anexado)
17/08/18 22:07 - Bianca Uneb Alfredo: Pulou a ordem da mesa e foi pra Betson
17/08/18 22:07 - Bianca Uneb Alfredo: Ele ta digitando
17/08/18 22:07 - Bianca Uneb Alfredo: ♀
17/08/18 22:08 - Denilson: Tendi.
17/08/18 22:09 - Bianca Uneb Alfredo: Desculpa a voz...gripe e cansaço
17/08/18 22:10 - Denilson: Oxe, relaxe e melhoras!
17/08/18 22:10 - Bianca Uneb Alfredo: ���
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17/08/18 22:11 - Bianca Uneb Alfredo: Sua vez Denilson
17/08/18 22:11 - Denilson: Uhum!
17/08/18 22:19 - Bianca Uneb Alfredo: Vixe .. Pegaram Julia de barreira iiiii
17/08/18 22:19 - Rodrigo:
17/08/18 22:19 - Denilson: Oxe, digitei e não foi.
17/08/18 22:19 - Denilson: Ah, minha net caiu...
17/08/18 22:20 - Bianca Uneb Alfredo: Ja é sua vez de novo
17/08/18 22:24 - Bianca Uneb Alfredo: Kiiii
17/08/18 22:25 - Denilson: �
17/08/18 22:25 - Bianca Uneb Alfredo: José estarrou tudo#
17/08/18 22:25 - Bianca Uneb Alfredo: Kiiii
17/08/18 22:25 - Bianca Uneb Alfredo:
17/08/18 22:25 - Denilson:
17/08/18 22:26 - Rodrigo:
17/08/18 22:27 - Bianca Uneb Alfredo: Nessa altura...todos já percebem a situação
17/08/18 22:28 - Bianca Uneb Alfredo: Será q Julia vai rodar a baiana ou pipocará? Cenas do próximo
capítulo
17/08/18 22:28 - Bianca Uneb Alfredo: Vamos aguardar posição de Augusto (jogada direta de
Tamires pra ele), e Naiades
17/08/18 22:30 - Bianca Uneb Alfredo: Obrigada pela presença sempre prestatva de vcs. Hoje os
problemas sistêmicos não permitram uma jogabilidade melhor, mss estamos trabalhando para
melhora-lo tb!
17/08/18 22:31 - Denilson: Valeu! �
17/08/18 22:32 - Bianca Uneb Alfredo: Esse fm de semana vamos jogar como antes, jogada na
mesa e cada um entra e joga (se houver jogada direcionada a outro personagem, peço q sinalize no
grupo)
17/08/18 22:32 - Bianca Uneb Alfredo: Vamos pre agendar a jogada coletva para quarta a noite?
17/08/18 22:33 - Bianca Uneb Alfredo: 20hrs?
17/08/18 22:33 - Bianca Uneb Alfredo: Aguardo posição
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17/08/18 22:33 - Bianca Uneb Alfredo: Abraços
17/08/18 22:33 - Denilson: Por mim pode ser.
17/08/18 22:34 - Rodrigo: nesse horário estou em aula
17/08/18 22:34 - Rodrigo: nesse horário só to livre na terça
18/08/18 07:31 - thais duboc: Bom dia
18/08/18 07:31 - thais duboc: Para mim o hrs que vcs marcarem dou um jeito .
18/08/18 07:31 - thais duboc: Só me lembrem
18/08/18 07:42 - Bianca Uneb Alfredo: ���
20/08/18 12:42 - Naiades: Oi, só peço que me lembre aqui
20/08/18 12:42 - Bianca Uneb Alfredo: ���
20/08/18 13:02 - Augusto: Joguei
21/08/18 14:17 - Bianca Uneb Alfredo: Oi Augusto!
21/08/18 14:17 - Bianca Uneb Alfredo: Lembrando que amanhã faremos nossa jogada online
simultânea as 20hrs
21/08/18 14:18 - Bianca Uneb Alfredo: Passarei amanhã pra lembrá-los novamente
21/08/18 14:18 - Bianca Uneb Alfredo: �
21/08/18 16:06 - thais duboc: ����
�� �� �
22/08/18 20:10 - Bianca Uneb Alfredo: Boa noite pessoal
22/08/18 20:13 - Bianca Uneb Alfredo: Vamos?
22/08/18 20:13 - thais duboc: Vamos
22/08/18 20:14 - thais duboc: Vai entrar um de cada vez ?
22/08/18 20:15 - Bianca Uneb Alfredo: Sim...mas até agora só eu e vc �
22/08/18 20:15 - thais duboc: Ah tá bom. Se quiser faço a minha
22/08/18 20:16 - Bianca Uneb Alfredo: Todos ja jogaram....vou jogar o retorno
22/08/18 20:16 - thais duboc: Certo
22/08/18 20:16 - Denilson: Boa noite!
22/08/18 20:23 - Bianca Uneb Alfredo: Chegou mais 1 ����
�� �� �
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22/08/18 20:26 - Bianca Uneb Alfredo: Augusto, Betson, Rodrigo, Tamires
22/08/18 20:26 - Bianca Uneb Alfredo: Naiades
22/08/18 20:26 - Bianca Uneb Alfredo: Vamos aguardar mais uns 15 minutod
22/08/18 20:48 - Bianca Uneb Alfredo: Joguei em resposta a jogads de vcs
22/08/18 20:50 - thais duboc: Não aprece para mim
22/08/18 20:50 - Bianca Uneb Alfredo: A idéia era vcs.decidirem juntos
22/08/18 20:50 - Bianca Uneb Alfredo: Pq a ação deve ser em bloco
22/08/18 20:51 - Bianca Uneb Alfredo: Saia da mesa.e volte
22/08/18 20:51 - Bianca Uneb Alfredo: Veja se aparece
22/08/18 20:55 - Bianca Uneb Alfredo: Thais qdo terminar, passa a vez
22/08/18 21:01 - Bianca Uneb Alfredo: Oi
22/08/18 21:01 - Bianca Uneb Alfredo: Vamos ter q aguardar os demais ������
22/08/18 21:01 - Bianca Uneb Alfredo: Muitos planos de maldades iiiiiii
22/08/18 21:02 - Bianca Uneb Alfredo: #maldadeadiada
22/08/18 21:03 - Denilson:
22/08/18 21:03 - Denilson:
22/08/18 21:03 - thais duboc: Joguei
22/08/18 21:04 - thais duboc: Viu
22/08/18 21:04 - thais duboc: Kii
22/08/18 21:10 - Bianca Uneb Alfredo: Curiosa com a digitação de Tamires �
22/08/18 21:16 - Bianca Uneb Alfredo: Uma rodada para Ijeawele
22/08/18 21:17 - Naiades: Oi
22/08/18 21:17 - Bianca Uneb Alfredo: �
22/08/18 21:18 - Naiades: Acabei de chegar de Alagoinhas
22/08/18 21:18 - Naiades: Vou entrar
22/08/18 21:18 - Bianca Uneb Alfredo: �
22/08/18 21:23 - Rodrigo: Eu estou na faculdade
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22/08/18 21:23 - Rodrigo: Estou indo pra casa agora
22/08/18 21:28 - Bianca Uneb Alfredo: Certo
22/08/18 21:29 - Bianca Uneb Alfredo: Eu estarei online �
22/08/18 21:29 - Bianca Uneb Alfredo: Se puder jogar, avançamos
27/08/18 10:28 - Bianca Uneb Alfredo: Bom dia!
27/08/18 10:29 - Bianca Uneb Alfredo: No aguardo urgente de Betson e Augusto na jogada
27/08/18 10:29 - Bianca Uneb Alfredo: Augusto, Betson
27/08/18 19:50 - Augusto: Joguei
27/08/18 21:11 - Bianca Uneb Alfredo: Obrigada
27/08/18 21:11 - Bianca Uneb Alfredo: Falta Betson
28/08/18 13:06 - Bianca Uneb Alfredo: Boa tarde Guardiões!!
28/08/18 13:06 - Bianca Uneb Alfredo: Nova jogada
28/08/18 13:07 - Bianca Uneb Alfredo: Agora, se exista alguma dúvida da treita, ela desapareceu!
28/08/18 13:08 - Bianca Uneb Alfredo: �����
28/08/18 15:16 - thais duboc: Certo
28/08/18 15:16 - thais duboc: Vou lá ��
�
28/08/18 15:28 - thais duboc: Jogada frita
*28/08/18 15:28 - thais duboc: Feita*�
28/08/18 15:34 - Bianca Uneb Alfredo: �����
�� �� �� �
29/08/18 17:04 - Bianca Uneb Alfredo: Gente....vamos marcar jogada coletva amanha a noite (20:30)
ou sexts as (20:00)
29/08/18 17:04 - Bianca Uneb Alfredo: O q acham?
29/08/18 17:05 - thais duboc: Certo . Para mim o que a maioria decidir estarei só me lembrar
29/08/18 18:23 - Bianca Uneb Alfredo: ���
30/08/18 07:24 - Bianca Uneb Alfredo: Kd o povo com a resposta???? ������
30/08/18 07:24 - Bianca Uneb Alfredo: *bom dia �
30/08/18 07:35 - Augusto: Hoje eu posso a noite.
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30/08/18 07:50 - Bianca Uneb Alfredo: ����
�� �� �
30/08/18 07:50 - Bianca Uneb Alfredo: Mais um guardião!!
30/08/18 09:55 - Betson: ���
30/08/18 10:02 - Denilson: Pessoas, me desculpem, mas essa semana tá barril pra mim. Amanhã vou
apresentar meu tcc.
30/08/18 10:14 - Bianca Uneb Alfredo: �������
� �� �� �� �� �
30/08/18 10:14 - Bianca Uneb Alfredo: Sucesso
30/08/18 10:14 - Bianca Uneb Alfredo: TrAnquilo
30/08/18 10:20 - thais duboc: Boa sorte ���
30/08/18 10:24 - Bianca Uneb Alfredo: Depois de relaxar, joga ou usa o jogo pra relaxar depois iiii
30/08/18 15:14 - Denilson: Brigado!
30/08/18 15:14 - Denilson: Brigado!
30/08/18 15:14 - Denilson: Valeu!
30/08/18 20:06 - Bianca Uneb Alfredo: Boa noite! Aguardo Betson, Augusto, Naiades, Rodrigo,
Tamires jogarem
30/08/18 20:07 - Augusto:
30/08/18 20:07 - Bianca Uneb Alfredo: Denilson hoje ta se concentrando no TCC q apresenta
amanhã!
30/08/18 20:07 - Augusto: Boa apresentação!
30/08/18 20:22 - Augusto: Joguei
30/08/18 20:33 - Bianca Uneb Alfredo: Valeu Augusto
01/09/18 15:57 - Bianca Uneb Alfredo: Boa tarde!
01/09/18 15:58 - Bianca Uneb Alfredo: Aguardo jogada até hoje a noite, depois disso considerarei
que
♀
♀♀ vcs (q n jogaram) fcaram la parados sem falar e fazer nada ♀ ♀♀�
01/09/18 16:00 - thais duboc: Boa tarde
01/09/18 16:00 - thais duboc: Quem está faltando ??
01/09/18 16:13 - Bianca Uneb Alfredo: Rodrigo, Thamires, Betson, Naiades, Denilson
01/09/18 16:43 - thais duboc: Certo
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03/09/18 10:33 - Denilson: Então, inda é tempo de jogar ou aguardo nova jogada?
03/09/18 10:33 - Bianca Uneb Alfredo: Joga!!!
03/09/18 10:33 - Bianca Uneb Alfredo: To aqui mas espero
03/09/18 10:33 - Bianca Uneb Alfredo: E como foi o TCC?
03/09/18 10:33 - Denilson: Valeu!
03/09/18 10:35 - Denilson: Tudo tranquilo! Muitas crítcas, alguns elogios e a confrmação de que tô
no caminho certo! �
03/09/18 10:36 - Bianca Uneb Alfredo: ������
�� �� �� �� �
03/09/18 10:41 - Denilson: Jogada feita.
03/09/18 10:44 - Bianca Uneb Alfredo: Rindo horrores iiiii
03/09/18 10:55 - Denilson:
03/09/18 11:43 - Bianca Uneb Alfredo: Nova jogada
03/09/18 11:44 - Bianca Uneb Alfredo: Somente dizer sim ou não ♀
03/09/18 12:08 - Denilson: Jogada realizada.
03/09/18 12:12 - thais duboc: Realizada
03/09/18 12:16 - Bianca Uneb Alfredo: ����
�� �� �
03/09/18 12:16 - Bianca Uneb Alfredo: Aguardo os demais
06/09/18 10:53 - Betson: Jogada realizada..
06/09/18 10:54 - Bianca Uneb Alfredo: Valeu!!!! �����
�� �� �� �
06/09/18 11:59 - Naiades: Jogada realizada
06/09/18 12:07 - Bianca Uneb Alfredo: ����
�� �� �
06/09/18 12:07 - Bianca Uneb Alfredo: Valeu
11/09/18 11:47 - Bianca Uneb Alfredo: Olá pessoas!!
11/09/18 11:48 - Bianca Uneb Alfredo: Nova jogarda para Ziza, Pedro e Salvador
11/09/18 11:56 - thais duboc: Certo
11/09/18 11:58 - thais duboc: Jogada feita
11/09/18 11:59 - Bianca Uneb Alfredo: Augusto so falta vc �
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11/09/18 11:59 - Bianca Uneb Alfredo: Pessoal foi rápido �
11/09/18 21:43 - Augusto: Joguei
11/09/18 23:08 - Bianca Uneb Alfredo: Boa noite!
11/09/18 23:08 - Bianca Uneb Alfredo: Nova jogada!
11/09/18 23:10 - Bianca Uneb Alfredo: Vejam o desenrolar da história depois que todos decidiram ir
procurar o livro e efetuem a jogada!
11/09/18 23:10 - Bianca Uneb Alfredo: �
11/09/18 23:10 - Bianca Uneb Alfredo: No aguardo
11/09/18 23:52 - Rodrigo: acho que eu rasguei o livro no momento q eu peguei iiii
12/09/18 05:55 - Bianca Uneb Alfredo: �����
12/09/18 05:55 - Bianca Uneb Alfredo:
12/09/18 07:38 - thais duboc: Jogado �
12/09/18 15:02 - Bianca Uneb Alfredo: IMG-20180912-WA0030.jpg (arquivo anexado)

