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AVISOS

Ainda que nada seja mencionado de maneira direta, O  Dragão em nossa sala  fala
dos conflitos advindo da ausência e perda de alguém querido.
É recomendado o cuidado ao lidar com tais temáticas, principalmente caso alguma
das pessoas envolvidas já tenha passado por uma experiência. Antes de tudo, o bom
senso. Todas as pessoas envolvidas precisam estar confortáveis.

A escolha de "pessoas" em detrimento de jogadores(as) é deliberada.
Como este jogo aborda profundas particularidades de diferentes pessoas, o jogo
assume uma postura de linguagem neutra sempre que possível, respeitando as
identidades das pessoas envolvidas no jogo.



Após anos de afastamento,
um grupo de pessoas tem um
fatídico reencontro com o
objetivo de finalmente falar
sobre algo que os marcou
profundamente.
A ausência de alguém, o que
sobrou após essa partida e
como os que ficaram são
afetados são os motores do
jogo.

“Cada dia que passa eu lembro menos.
Sobrou só um ressentimento, uma
sensação de que as coisas poderiam ter
sido diferentes.
Melhor fazer isso logo. Melhor falar
sobre isso e tirar esse peso da minha
coluna. O quanto antes começarmos,
mais cedo terminamos.
Espero que ninguém atrase.”



Sobre o que o jogo trata

O dragão em nossa sala é sobre como
pessoas e relações se mantém após uma
perda. 

Um grupo, de 3 a 4 pessoas se encontra e
recorda tempos antigos, em que o elo que
os unia ainda existia. O ressentimento, a
raiva, a barganha que advém desses
conflitos foi evitada por muito tempo,
porém é chegada a hora de falar sobre o
dragão que se mantém em nossa sala.



O objetivo do jogo

O objetivo do jogo é atravessar o véu dos
ressentimentos e mágoa que o tempo criou,
recordar quem era o dragão, e concluir, de
maneira coletiva, qual foi o tesouro que
deixou para seus antigos amigos.



“Já foi bom. Faz muito tempo, mas já foi. 
Já fomos inseparáveis, mas o elo que nos
mantinha unidos se partiu. Pra falar a verdade
eu nem lembro em que momento as coisas
começaram a desandar.
São tantos momentos pálidos, tantas memórias
turvas...acho que eu nem sou a mesma pessoa
que era tempos atrás, com eles...

Talvez eu não devesse ter vindo.”



O ENCONTRO
O Jogo inicia com cada pessoa
selecionando um ASPECTO do dragão que representa sua
ligação com a personagem que se foi:

CHIFRES

Opiniões. Como a pessoa via o mundo

ASAS

Ações. Como a pessoa agia em seu dia a
dia

CORAÇÃO

Sentimentos e ambições

CAUDA

Relação com os presentes



O ENCONTRO

As pessoas envolvidas selecionam um do ASPECTOS do dragão para
representar em absoluto segredo.
(No caso de nao houver quatro pessoas, 
é possível optar em selecionar dois aspectos por pessoa, ou omitir um
deles, no caso de três envolvidos )

É absolutamente possível que mais de uma pessoa escolha a mesma
parte. Este é, alias, um dos conflitos possíveis da proposta.

As pessoas ganham, de maneira inata, um dado a mais para defender
seu aspecto escolhido durante testes de DISCERNIMENTO (Ver
sessão Fato vs ilusão)



“Lembra como o dragão tratava as crianças?
Era grosso com todo mundo, mas era só aparecer uma criança
que se derretia todo!
AHAHAHAHAHAHA!
Apesar do jeito turrão ele tinha um bom Coração.”

Após a escolha secreta de um de um dos ASPECTOS para ser representado, todas as
pessoas envolvidas criam suas lembranças sobre CADA UM dos ASPECTOS DO
DRAGÃO.



CONFLITOS E BARGANHAS: 
OS EPISÓDIOS
O jogo funciona de maneira episódica.
Em cada um dos EPISÓDIOS, uma das pessoas fala de suas lembranças
sobre seu ASPECTO escolhido sobre o dragão. 

A pessoa divide com os outros sua lembrança, menciona a visão que tinha
das atitudes e pensamentos do dragão. Em contrapartida, as outras
também apresentam suas próprias visões.



- “Por onde a gente começa, então? Eu nunca fiz nada assim”

- “ Do começo, oras. Podemos falar de como o dragão tinha uma opinião formada
sobre tudo. Lembram daquela vez que ele discutiu com nosso professor dizendo
que a culpa de tudo no mundo era do agronegócio?”

- “Não, ele falou exatamente o OPOSTO. O agronegócio era uma solução má
utilzada...

- “Vocês dois estão errados, não foi bem assim que essa conversa aconteceu....”



CONFLITOS E BARGANHAS: 
OS EPISÓDIOS
A partir desse momento, certos conflitos surgem. Cada pessoa tem uma
visão e lembranças singulares sobre o dragão. Mais do que isto, cada um
tem a plena certeza de que conhece sua verdadeira face, e pretende provar
isso para os outros, afinal de contas, é  pra isso que todos estão ali, para pôr
as cartas na mesa.

O jogo conta com quatro EPISÓDIOS, cada um nomeado de acordo com
um dos ASPECTOS do dragão. Em cada episódio, as pessoas envolvidas
apresentam suas visões sobre o ponto em específico sendo discutido.



FATO VS. ILUSÃO:
DISCERNIMENTO
Eventualmente, as pessoas envolvidas entrarão em desacordo sobre algo,
mostrarão ter lembranças diferentes sobre algum ASPECTO do dragão. Caso não
consigam atingir um consenso por meio de conversa, iniamos as rolagens de
DISCERNIMENTO, a mecânica principal do jogo



“ O dragão possuía opiniões muito fortes sobre a desigualdade social.
Vocês lembram aquela vez em que ele gritou com aquele homem que tratou mal
um pedinte na rua? Tivemos que nos envolver antes que uma briga generalizada
acontecesse”

-“ Isso nunca ocorreu! O dragão sempre foi uma pessoa egoísta, ele sempre teve
a opinião de que é cada um por si nessa vida. Como é que ele dizia? Cada macaco
no seu galho!”



FATO VS. ILUSÃO:
DISCERNIMENTO
O DISCERNIMENTO consiste em uma rolagem de dados entre as pessoas
envolvidas que apresentam lembranças distintas do dragão durante um
EPISÓDIO. 

Cada pessoa possui, de maneira inata
(sem a adição ou subtração de nenhum dado) 
TRÊS dados de seis lados para rolar
durante o DISCERNIMENTO. Todo resultado PAR equivale a um SUCESSO.



Exemplo:

Renata e Gabriel discordam veementemente
em relação à quais eram as opiniões políticas do dragão.
Decidem discutir e discernir quem está enganado. 

Renata lança seus 3 dados de seis lados: 2, 4, 3 = DOIS números pares, DOIS sucessos

Gabriel lança seus 3 dados, que resulta em 1 3, 6 = Apenas UM sucesso.
Juntos, chegam a conclusão que, muito provavelmente, Gabriel tem uma visão
ressentida devido a situações que passou com o dragão, e que Renata tem a razão.
O EPISÓDIO segue até que todos cheguem a um consenso sobre o ASPECTO do
dragão em questão, seja por meio de conversas ou por meio de testes
de DISCERNIMENTO.



CONVICÇÃO
“Ela NÃO era assim! Eu tenho plena certeza de que ela nunca agiu desse
jeito, você está dizendo isso por puro despeito. Eu conheço BEM os fatos!”

Você tem certeza que sabe como o dragão agia. Talvez fosse seu melhor amigo,
ou talvez seu amante. O que importa é que você mais do que ninguém conhecia
o dragão e sabe o que realmente acontecia em seus mundos, interno e externo.

Cada pessoa inicia o jogo com três pontos de CONVICÇÃO. Ao fim de cada
EPISÓDIO, a pessoa que manteve sua opinião sob o ASPECTO do dragão
discutido como a correta, é recompensado com um ponto de CONVICÇÃO.



CONVICÇÃO
“Ela NÃO era assim! Eu tenho plena certeza de que ela nunca agiu desse
jeito, você está dizendo isso por puro despeito. Eu conheço BEM os fatos!”

CONVICÇÕES são dados extras que podem ser utilizados para aumentar suas
chances de vencer uma rodada de DISCERNIMENTO. 
Dados de CONVICÇÃO são gastos PERMANENTEMENTE após utilizados.



CONVICÇÃO
Exemplo:

No segundo EPISÓDIO, Asas, Gabriel e Renata discordam
acercada maneira que o dragão agia em seu dia-a-dia.
Renata tem certeza de que o dragão era ríspido com as pessoas
devido a traumas que sofreu em sua infância, enquanto Gabriel
tem certeza que se tratava de alguém estressado por sua difícil
rotina de trabalho, porém de bom coração.

Gabriel gasta um dado de CONVICÇÃO, se mostrando mais
assertivo na discussão.

Renata rola 3 dados
Gabriel rola 3 dados+ 1 dado de convicção. = 4 dados



RESSENTIMENTO
“Você diz isso porque nunca gostou do dragão, nunca! Você nunca concordou 
com a maneira que ele decidiu viver a própria vida!”

Ainda há ressentimento entre o grupo. Talvez os amigos nunca tenham conseguido expressar
seus sentimentos reais sobre a situação, talvez alguns culpem a si mesmos, talvez aos outros.
talvez apenas não consigam concordar em mais nada.

Todos as pessoas iniciam o jogo com três pontos de RESSENTIMENTO.
RESSENTIMENTO pode ser utilizado para subtrair um dado de qualquer outra pessoa durante
os episódios.  Pontos de RESSENTIMENTO são gastos permanentemente após utilizados e não
podem ser obtidos de nenhuma maneira. O tempo nunca volta atrás.



RESSENTIMENTO

Exemplo:

Renata ainda se sente muito ressentida e culpa, secretamente Gabriel por eventos passados.
Durante um dos episódios, decide utilizar de seu ressentimento para retirar um dos dados da
rolagem de Gabriel

Gabriel rolaria TRÊS dados, seu valor inato em uma discussão. Agora, rolará apenas DOIS.



PROGRESSÃO DO JOGO

- Pessoas escolhem um ASPECTO para representar
- Pessoas decidem suas opiniões e visões sobre todos os ASPECTOS disponíveis
(incluindo o que escolheram para representar)

- Primeiro episódio – Chifres
- Segundo episódio – Asas
- Terceiro episódio – Coração
- Quarto episódio – Cauda

- Ao fim do quarto EPISÓDIO, as pessoas envolvidas já
possuem uma lembrança coletiva menos turva do dragão. Neste momento, o dragão é
NOMEADO.



“Não é esperança, não é apatia, talvez pura e simples aceitação. Por medo ou
respeito não falamos seu nome, ainda que estivesse preso à ponta da nossa língua
o tempo todo. Talvez agora, finalmente conseguimos dar o último passo em
direção a dias melhores.”



Coletivamente, as pessoas envolvidas finalmente lembram o nome do
dragão. 

O gênero do dragão e outras particularidades,  como o que aconteceu com
a pessoa também podem ser definidas em grupo, ainda que não sejam
necessariamente um ponto chave da história (a menos que, as pessoas
envolvidas tenham definido estes ASPECTOS previamente, durante as
discussões nos EPISÓDIOS)



"Ariel. Temos saudades. Saudades das bobagens, saudades das brigas, saudades
do que éramos antes do mundo virar de cabeça para baixo.
Te conhecer nos fortaleceu. Talvez agora consigamos seguir em frente. No fim das
contas foi isso que você deixou pra gente. Força. Força pra seguir."



Após, finalmente, conseguirem falar do dragão em sua sala, lembrar dos
momentos reais que passaram juntos e nomeá-lo, as pessoas envolvidas,
caso se sintam confortáveis, dividem com as outras o que aprenderam com
o dragão.

Qual foi o tesouro que o dragão nos deixou? Qual o ensinamento que
levaremos conosco?

Agora que o dragão não está mais em nossa sala, como levaremos ele em
nosso coração?


