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CONCEITO E PÚBLICO ALVO
3. HIGH CONCEPT
Este jogo em point&click se compõe de 16 minigames que constroem
diferentes versões de uma conspiração contra um grupo de ativistas
de uma comunidade periférica fictícia situada na cidade de Juiz
de Fora, MG, promivida por oposições políticas, empresariais,
midiáticas/religiosas e policiais-milicianas, que deixará em
aberto um gancho narrativo para um próximo jogo.
O objetivo geral é simular uma vivência de construção identitária
afro-brasileira a partir do conceito de Orixá e daí partir
para o ativismo. Por que a partir do conceito de Orixá? Para
oferecermos uma alternativa simbólica ao imaginário judaicocristão e greco-latino de personagem, de herói e de identidade.
A partir disso, objetiva-se oferecer novas visões de mundo e,
ao mesmo tempo, expor os etnocentrismos que impregnam nossa
cultura.
O objetivo geral temático está embutido nos objetivos específicos
de mecânica e narrativa, na forma de dois desafios principais: um
pertinente ao parâmetro ético e outro pertinente ao parâmetro
conceitual, ambos definidos pelo Orixá regente da personagem
protagonista e pelo tipo de oposição.
Deste modo, o diferencial do jogo é promover a rejogabilidade
por meio de diferentes perspectivas para construção de um evento
complexo.
4. PÚBLICO-ALVO
Pessoas entre 15 e 25 anos, em ensino médio e graduação,
principalmente licenciandos e recém-licenciados, que tenham
simpatia por e/ou interesse em jogos e questões étnico-raciais.
Nosso foco neste último público justifica-se pela busca no
atendimento às exigências da RESOLUÇÃO CNE/CP 1, DE 18 DE
FEVEREIRO DE 2002 para formação de professores e mediadores
educacionais:

>>o ensino visando à aprendizagem do aluno;
>>o acolhimento e o trato da diversidade;
>>o exercício de atividades de enriquecimento cultural;
>>o aprimoramento em práticas investigativas;
>>a elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos
conteúdos curriculares;
>>o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de
metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores;
>>o desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho
em equipe.
Entendemos que um jogo narrativo, em qualquer suporte que seja,
tem, pela combinação de suas características ludo-poéticas, o
potencial de promover um encontro de diversos saberes permeados
pelo sabor, como propõe Roland Barthes (1977), do “faz-deconta”, acionando fantasias pré-existentes que geram interesse,
identificação e afeto (no sentido geral de resposta emocional,
não necessariamente prazerosa), e transformando tais fantasias
na Fantasia, segundo J.R.R. Tolkien (1966), a atividade humana
de representar, por meio da arte, aquilo que não existe no
“mundo primário”, cotidiano, criando “mundos secundários” tão
narrativamente consistentes que se tornam críveis.
Esse potencial facilita a concretização de um trabalho autônomo
multidisciplinar ou interdisciplinar de ensino-aprendizagem,
como sugere Paulo Freire (1996), tão necessário e tão
pouco utilizado nas formações contemporâneas de mediadores
educacionais.
________________________________
BARTHES, Roland. Aula. Tradução e Posfácio: Leyla PerroneMoisés. São Paulo: Editora Cultrix, 1977.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à
prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
TOLKIEN, J.R.R. The Tolkien Reader. New York: Ballantine Books,
1966.

NARRATIVA E MECÂNICA
5. CRIAÇÃO DE PERSONAGEM JOGADORA (PC)
O jogo começa no site Cores Vivas, na aventura solo “Que navio
é esse? (http://historias.interativas.nom.br/coresvivasgame/)
para construção de personagem
pelas regras do Sistema
Incorporais.
Essa aventura solo tem por objetivo apresentar consequências
práticas, diretas e cotidianas do racismo, provocando uma
sensação de desconforto que abrirá o espaço necessário para a
manifestação de um orixá.
A partir daí, o/a jogador/a é chamado/a a criar sua personagem
e a forma mística dela com base nas características gerais
do orixá que se manifestou, gerando uma carta com parâmetros
quantitativos e qualitativos e uma imagem.
No momento, esta carta aparece em formato PDF para impressão
(página seguinte), mas nossa meta é criar uma versão digital
para criação dela:
Um exemplo de criação de personagem
e planilha digital do RPG The One Ring:
http://azrapse.es/tor/sheet.html

A backstory da NPC
Iridessa
pode
ser
acessada pela página do
Orixá Oyá ou pelo ícone
que aparece no menu do
videogame.

As personagens filhas
de Oyá de jogadores
serão publicadas aqui,
com links para suas
backstories.

Na aventura-solo “Que navio é esse? são geradas personagens
negras que se tornam seres mágicos após receberem uma revelação
divina, tornando-se espíritos mensageiros [1] de uma divindade,
segundo as regras regras do Sistema Incorporais de Ludonarrativas
[2].
Esses são espíritos ligados aos repertórios simbólicos e
religiosos da cultura afro-brasileira, Deste modo, é fundamental
para esses espíritos que haja diversidade cultural e igualdade
social, pois em sociedades autoritárias e homogêneas eles não
conseguem se manifestar, vão progressivamente sendo esquecidos
e correm o risco de desaparecerem.
Os Orixás foram categorizados segundo quatro Conceitos
(Combatentes, Negociadores, Provedores e Reveladores) e quatro
Valores (Compaixão, Justiça, Preservação e Tolerância). As
combinações originam 16 possibilidades, uma para cada Orixá.
As personagens jogadoras são, então, “filhas” destes Orixás, ou
seja, seus espíritos se tornam mensageiros, porta-vozes, dos
Orixás [3].
Para essas personagens a magia é real e usada para fazer efeitos
“mundanos” que poderiam ocorrer normalmente, como ter muita
sorte, ou efeitos “fantásticos” que desafiam a visão mundana
da realidade, como respirar debaixo da água. Elas conseguem se
ocultar porque os efeitos fantásticos raramente são grandiosos
e por isso normalmente não são percebidos, ou então são
racionalizados, pelas pessoas não usuárias de magia. Esses
efeitos são conferidos à persongem mensageira pelo seu Orixá.
O Orixá não é escolhido pelo/a jogador/a e sim sorteado num jogo
de 16 búzios que será programado em java script, ao mesmo estilo
dos sorteadores de moedas online [4]. Esse jogo é baseado no
oráculo Meridilogun [5]. Deste modo, os parâmetros CONCEITO e
VALOR, bem como seus respectivos CONHECIMENTOS, são determinados
pelo Orixá sorteado, cabendo a/o jogador/a escolher o parâmetro
PERFIL (competitivo, cooperativo, isolacionista ou rebelde),
que lhe renderá os valores numéricos das COMPETÊNCIAS (física,
intelectual, mágica e social), com os quais resolverá as ações.

Um dos objetivos do videogame é ajudar o/a jogador/a a aprofundar
sua personagem, criar sua própria backstory e compreender o
sistema de regras, bem como a vivenciar uma situação de racismo.
Esta mesma personagem pode, após passar pelo videogame, ser
usada no cardgame impresso (futuramente digital) e no RPG de
mesa. Além disso, a personagem publicada no site do jogo passará
a integrar o baralho do cardgame e o repertório de personagens
não jogadoras (NPCs), podendo ser incluída em aventuras prontas
do RPG.
As NPCs do videogame são personagens construídas por membros
da equipe de produção pelo mesmo processo da aventura solo.
Cada narrativa de Orixá contará com pelo menos uma NPC filha do
Orixá em questão, que será a NPC ativista vítima da conspiração
maior.
As relações narrativas são baseadas nas funções de Vladimir
Propp [6], segundo o Diagrama de Relacionamentos das regras do
sistema Incorporais.
6. CHAMADO PARA A AVENTURA
Uma vez de posse da carta digital, o/a jogador/a é convidado/a
a entrar na próxima aventura solo em formato point&click, cujo
objetivo é demonstrar como a identificação simbólica do orixá
afeta a tomada de decisões em situações de racismo.
Por isso, usaremos os parâmetros da carta para influenciar os
resultados e conferir pontos de experiência para evoluir a
personagem.

_____________________________
1. http://www.historias.interativas.nom.br/incorporais/pdfs/edenoitedafloresta.pdf
2. http://historias.interativas.nom.br/incorporaisrpg
3. http://historias.interativas.nom.br/coresvivas/orixas/
4. http://en.castlots.org/
5. https://ocandomble.com/2011/10/08/merindilogun-16-buzios/
6. http://web.mit.edu/allanmc/www/propp.pdf

Na página seguinte, o fluxograma de aventura solo digital
point&click. Neste esquema, serão planejados 16 caminhos, um
para cada orixá, todos com a mesma estrutura mas com eventos
diferentes, associados aos parâmetros CONCEITO e VALOR do Orixá.
Os valores quantitativos são relativos ao parâmetro PERFIL,
escolhido pelo/a jogador/a. Usamos o orixá Oyá, de Conceito
Combatente, Valor Tolerância e Perfil a ser escolhido, para
exemplificar a estrutura.
Propomos duas versões: uma gratuita a ser rodada em navegador
web (exemplo: Contos de Ifá 1) e outra paga em app para celulares
sem necessidade de acesso à internet, para atender o item sobre
monetização do edital. Exemplo: Carcará Asas da Justiça 2.
Sendo um jogo essencialmente bidimensional, não teremos geração
de terrenos nem fator de colisão. O cenário é contemporâneo e as
16 tramas se passam numa comunidade periférica fictícia da cidade
de Juiz de Fora, Minas Gerais, com foco em 4 ambientes: terreiro
que vem sendo construído pelos seus integrantes por meios
sustentáveis, escola pública que vem lutando pela implantação
de uma horta, associação de moradores e rádio comunitária que
vem lutando para não ser fechada.
A equipe de pesquisa e levantamento, que inclui o Coletivo
Descolônia de discentes negros/as da UFJF, coletará casos de
racismo, que serão selecionados e convertidos em 16 roteiros,
um para cada Orixá.
Usaremos o Orixá Oyá-Iansã para exemplificar a estrutura narrativa
apresentada no fluxograma, cujo storyboard está dísponível em
http://historias.interativas.nom.br/coresvivasgame/videogame/
senha descolonia.
Cada roteiro será dividido em um primeiro desafio pertinente ao
parâmetro VALOR da personagem, que pode ser resolvido via dois
caminhos: uma decisão revolucionária ou uma decisão reformista.

_____________________________
1. http://contosdeifa.com/
2. https://supernova.games/games/carcara-br/

7. ASPECTOS TÉCNICOS
Pretendemos que os principais recursos (gerador de personagem,
point&click e RPG de mesa) estejam disponíveis gratuitamente
online, em plataformas responsivas para qualquer sistema
operacional, tipo WordPress, que possam ser acessadas em PCs,
tablets e celulares sem necessidade de configurações robustas ou
de última linha, aproveitando os requisitos de acessibilidade
dos próprios navegadores web. Teremos também um banco de dados
com tela de login para os/as jogadores criarem e armazenarem
suas personagens. Todos esses recursos ficarão hospedados sob o
domínio proprietário historias.interativas.nom.br.
Para monetização do game, pretendemos programar um app contendo
todos os recursos principais mais alguns recursos extras, como
o gerador de skins, que possa ser comprado em plataformas de
distribuição, como Steam, Apple Store e Google Play, entre
outras. Este app, uma vez adquirido, não necessitará de conexão
à internet, exceto para publicação de personagem no site, porém
demandará mecanismos de armazenamento mais robustos.
Para produção, avaliaremos a viabilidade de linguagens HTML,
CSS, Java Script e PHP, plataforma WordPress e MySql, Renpy,
Game Maker, RPG Maker MV e outros preferencialmente gratuitos.
Como recurso opcional para monetização, pretendemos criar um
app gerador de skins, que permita aos jogadores a customização
da aparência das suas personagens (exemplo: Sailor Moon 1).
1. http://www.dressupgames.com/sailor-moon-creator
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INÍCIO: CUT SCENE APRESENTANDO O EVENTO DISPARADOR
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ASPECTOS ARTÍSTICOS
8. ARTE DO GAME
A paleta de cores variará em torno das cores básicas no Candomblé:
branco (início, criação), vermelho (movimento, ação) e preto
(fim, destruição), segundo a poética[1] do sacerdote-artista
baiano Mestre Didi, Deoscóredes Maximiliano dos Santos[2]. O
preto rege as cores frias, o vermelho as cores quentes e o
branco os cinzas e prateados. Esta paleta já foi desenvolvida e
aplicada no site do cenário Cores Vivas, para o RPG Incorporais:
1. http://www.23bienal.org.br/especial/pedi.htm
2. http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa21953/mestre-didi

Para cada uma das 16 narrativas teremos um trio de matizes e
suas variações tonais: duas básicas e uma do Orixá em questão.
No nosso exemplo, a paleta predominante será preto-cinza-branco
e coral, estando o coral no lugar do vermelho representando a
Iansã da NPC Iridessa.

Para um Orixá de cores frias, como, por exemplo, Ogum, teremos
sua matiz, azul cobalto, e variantes tonais, no lugar do preto,
mais o vermelho e o branco. Para os Orixás ditos fun-fun (do
iorubá, branco), teremos o branco e detalhes em matizes frias
ou quentes em tonalidades claras e escuras com baixa saturação
(pastéis).
Para cada narrativa teremos um estilo diferente, inspirado e,
em alguns casos, produzido pelos artistas negros e negras do
Coletivo Descolônia da UFJF. O estilo da narrativa exemplo
segue a poética da artista, professora e integrante do coletivo
Eliane Bettocchi (1), também diretora de arte deste projeto.
1. http://historias.interativas.nom.br/lilithstudio/

Entre algumas referências visuais, podemos citar, além de Mestre
Didi:
Abdias Nascimento; Rosana Paulino; Carolina Cerqueira; Rubem
Valentim; Renata Dorea; Nathalia Ferreira; Francesco Lemos;
Hugo Canuto; Tauan Carmo. [2]
Para os efeitos sonoros, buscaremos trabalhar o toque de cada
Orixá como ritmo base para composições de clima épico, como
por exemplo a trilha sonora do filme Pantera Negra (Marvel,
2018; 3). Também tomaremos como referências alguns músicos
brasileiros, como Uakti (4), Rita Bennedito, Carol Conká, Chico
Science, Nação Zumbi, e manifestações culturais como samba de
roda, capoeira e jongo.
1.
2.
3.
4.

O estilo norteador tem como referência o grafitti urbano, aos
quais se agrega a estética da escrita Adinkra (1).

http://www.adinkra.org/index.htm
http://historias.interativas.nom.br/coresvivas/epistemicidio/
https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Panther_(soundtrack)
https://en.wikipedia.org/wiki/Uakti_(band)

Os Orixás como representados no site do jogo, criados pela
artista Eliane Bettocchi a partir do mito de Onilé, a Terra, e
a roupa dos Orixás
(http://historias.interativas.nom.br/coresvivas/orixas/).

Na página seguinte, personagens criadas por membros da equipe
de produção a partir das regras e da identidade visual do game.

CURRÍCULOS RESUMIDOS
Game Design: Jaderson Aparecido de Souza
Mestre em Tecnologias da Inteligência e Design Digital pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (com apoio de bolsa
CAPES). Possui pós-graduação em Produção e programação de games
pelo SENAC-SP(2007) e graduação em Tecnologia e Processamento
de Dados pela FIAP(2004), cursando atualmente graduação em
marketing pelo SENAC-SP. Fundador e presidente da Ong Jogos
pela Educação, a qual evoluiu para a empresa Game e Arte e traz
toda a experiência na área atuante desde 2009.
Realizou trabalhos de produção e pesquisa de atividades
educativas com games nos últimos 4 anos através da Jogos pela
Educação, levando à práxis sua pesquisa de mestrado em mais de
20.000 atendimentos. Pela PUC, já apresentou-se em simpósios
e encontros de pesquisa, como no caso da Semana Acadêmica
da PUC-SP(2010); também ministrou aulas de design de jogos.
Realizou palestras em universidades, eventos como a Campus
Party e diversas atividades no SESC-SP.
Atualmente, realiza atividades educativas com games, é game
designer chefe do jogo para PC “A Nova Califónia”(2017) e
“Amora”(breve em 2018).
Gestão e Produção executiva: Tainá Felix
Pós graduanda em Gestão Cultural pelo SENAC-SP(2018) e barachel
em Teatro pelo curso de Comunicação das Artes do Corpo pela PUC-SP
(2011). É atriz formada pelo Teatro Escola Macunaima (2007). Atuou
como professora de iniciação teatral na Instituição de Ensino
Colégio Beka e como atriz-mediadora do Oficina livre de teatro
para adolescentes no ONG Casa Clamor Cavanis, sob o convênio da
Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo.
Como diretora da ONG Jogos pela Educação, ministrou aulas com
games em diversas instituições, além de intervenções e oficinas
no SESC-SP, participou de mesas e palestras na Campus Party e
SBOGames (2013) e SBGames (2017). É produtora do jogo para PC “A
Nova Califórnia”, lançado em novembro de 2017 na Steam. Atualmente
é sócia e produtora da Game e Arte, na qual promove trabalhos
acerca da produção e conhecimento através dos jogos digitais.
Game e Arte Ensino de Arte e Cultura LTDA. ME
Desde 2010, a Game e Arte é uma instituição que busca contribuir
com a educação de crianças e jovens através de estudos e atividades

educativas com jogos digitais.
Partimos do princípio de que os jogos digitais são objetos repletos
de possibilidades, as quais desembocam de diversas formas na
produção de saberes. Apoiados em diversas pesquisas realizadas
no Brasil e em outros países, e em especial em nossa pesquisa de
Mestrado defendida no programa em Tecnologias da Inteligência e
Design Digital, da PUC- SP, desenvolvemos programas educativos com
games a partir da possibilidade de construção de saberes.
As atividades da Game e Arte compreendem o game como linguagem.
Buscando a construção de novos saberes, nossa metodologia prioriza
a vivencia e a reflexão.
O time da Game e Arte é composto por Jaderson Souza, Mestre me
Tecnologias da Inteligência e Design Digital e Tainá Felix, Pósgraduanda em Gestão Cultural, além de professores e professoras
de múltiplas áreas de conhecimento.
Em 2017 a Game e Arte lançou seu primeiro jogo digital para PC na
plataforma Steam, o “A Nova Califórnia”, uma adaptação inédita de
um dos contos satíricos de Lima Barreto. O game ganhou o prêmio de
melhor jogo digital do IV FAEL 2017 e foi finalista do Festival de
jogos do SBGames 2017 na categoria Serious Game.
No segundo semestre de 2018 lançará seu segundo game, o “Amora”,
um pocket game para PC com pequenas fases que dialogam entre a
poesia e a ação.
Roteirista chefe: Carlos Klimick
Doutor em Letras (PUC-Rio), Mestre em Design (PUC-Rio), Bacharel
em Administração (PUC-Rio). Atua há 26 anos com jogos narrativos
(RPG: Role Playing Game) e há 19 anos com jogos narrativos e
educação, nas funções de roteirista e game designer. Co-autor
do primeiro RPG brasileiro com temática nacional, “Desafio dos
Bandeirantes”, e dos RPGs “Era do Caos”, “Esferas” publicados
pelas editoras GSA e Akritó Editora, e da plataforma “Incorporais”
de ludonarrativas.
Atualmente atua como autônomo nas áreas de roteirização e game
design, sendo também pesquisador colaborador do grupo de pesquisa
Histórias Interativas: estudo e projeto de ludonarrativas do
Laboratório Interdisciplinar de Linguagens para licenciaturas
da UFJF. Seu último trabalho como roteirista e game designer
foi no projeto insititucional da UFJF financiado pela CAPES
Sabores Mitológicos, um conjunto de ludonarrativas sobre água
e sustentabilidade.

Direção Artística: Eliane “Lilith” Bettocchi
Atuou por 19 anos como profissional de Game Design, Direção
de Arte, Projeto Gráfico e Ilustração para jogos narrativos
analógicos comerciais e educacionais, como autônoma e para
editoras brasileiras (Devir, GSA, Akritó) e norte-americanas
(Green Ronin, GenCon).
Atualmente é professora adjunta e coordenadora da Licenciatura
em Artes Visuais – 2o. ciclo do Bacharelado Interdisciplinar em
Artes e Design do Instituto de Artes e Design da Universidade
Federal de Juiz de Fora. Coordena o grupo de pesquisa Histórias
Interativas: estudo e projeto de ludonarrativas e o Laboratório
Interdisciplinar de Linguagens para licenciaturas da UFJF. Seu
último trabalho como Diretora de Arte e Game Designer foi o projeto
institucional da UFJF financiado pela CAPES Sabores Mitológicos,
um conjunto de ludonarrativas sobre água e sustentabilidade
(http://historias.interativas.nom.br/saboresmitologicos/)
Coordenou o sub-projeto na área de Artes do Programa Institucional
de Iniciação à Docência (PIBID) entre 2012 e 2017. Foi consultora de
Design da Cátedra Unesco de Leitura PUC-Rio, onde coordenou projeto
de formação de professores de ensino médio com apoio da Faperj.
Pós-graduação lato sensu em Teoria da Arte pela Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (1998), Mestrado (2002) e Doutorado (2008)
em Design pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Artista chefe 2D: Naiara Castro
Graduanda em Artes e Design pela Universidade Federal de Juiz de
Fora (2014). Atua como bolsista no Laboratório Interdisciplinar
de Linguagens na UFJF, onde desenvolve e estuda jogos analógicos
e digitais aplicados à educação. Autora principal no artigo full
paper “Concepção Poético-crítica de Personagem Feminina para
League of Legends”(2017) e co-autora no short paper “Processos
de Concept Art no Game Design: Uma proposta de metodologia de
criação de personagens” (2016) ambos para edições da SBGames
(Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Cultural).
Ministrou o workshop: “Oficina de experimentação - Imersão no
processo criativo para a construção de personagens” (2017). Em
2017, trabalhou como voluntária no evento SBGames, onde teve
contato com diversos desenvolvedores e adquiriu experiências
essenciais para o interesse por jogos. Atualmente atua como
co-coordenadora do grupo Ciber Ludens da UFJF, em encontros
especializados em concept art.

Pesquisa referencial: Coletivo Descolônia
O Laboratório Descolônia surge a partir do Coletivo Descôlonia
(2016), coletivo de alunos negros interessados em produzir e
pesquisar sobre Arte Afrocentrada, atendendo a demanda dos
alunos do Instituto de Artes e Design da Universidade Federal
de Juiz de Fora ao questionarem a escassez da temática no
currículo vigente. O Laboratório tem por objetivo estimular
e difundir a produção artística dos alunos em suas diferentes
linguagens de expressão. Possibilitar o contato e a troca de
saberes sobre Arte Afrocentrada e artistas negros que possuem
em sua condição racial o estímulo para sua poética visual. A
criação de um espaço descolonizado e afrocentrado para formação
complementar de artistas e educadores interessados na temática.
Um espaço para compartilhamento de vivências para refletirmos
juntos sobre nosso papel enquanto negro na sociedade.
Neste design case, a graduanda em Artes e Design do IAD - UFJF
Andressa Silva representa o coletivo.
Gestão do projeto: Alessandra Maia
Atua como Pesquisadora de Inovação do Laboratório de Mídias
Digitais (LMD-PPGCom/UERJ), com bolsa Qualitec do InovUerj, e
Professora Substituta de Jornalismo da Faculdade de Comunicação
Social da Uerj. É Pós-Doutoranda do Programa de Pós-Graduação
em Comunicação da Universidade Federal Fluminense. Designer de
jogos (2017) pelo Senac Rio, Doutora (2018) e mestre (2014)
em Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPGCOM/UERJ).
Graduada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo e
Relações Públicas pela Faculdade de Comunicação Social da UERJ.
Desenvolve pesquisas que investigam entretenimento, em especial
videogames, e o potencial de aprendizagem e desenvolvimento de
habilidades cognitivas importantes para as diferentes áreas de
interação social.
Sound Design: José Cláudio Siqueira Castanheira
Doutor em comunicação pela Universidade Federal Fluminense. É
professor do curso de Cinema da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC). Pesquisador nas áreas de música, estudos do som e
cinema. Atua como compositor de trilhas musicais e sound designer
para cinema e televisão. Entre seus trabalhos estão a captação de
Som Direto e Música Original para o longa-metragem Duas da Manhã,
de Eduardo Nunes (2009) e a Edição de Som e Música Original para
o curta A Própria Cauda, de Virgínia Jorge (2015).

