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Nostalgia é um jogo para partilharmos nossas memórias. Não quaisquer memórias, mas            
aquelas que nos trazem ao mesmo tempo a alegria de poder contar com elas e a tristeza de                  
saber terem ficado para sempre no passado. O número recomendado de participantes é 3-5 e               
vocês precisarão de canetas e alguns pedaços de papel. 
 
Ao redor de uma mesa - de preferência com algumas bebidas - cada pessoa escreve uma                
memória nostálgica, uma lembrança verídica do seu passado que até hoje deixa saudades. A              
natureza ou o momento da recordação podem ser de qualquer tipo: um romance adolescente,              
os domingos maravilhosos na casa dos avós, uma noite de conversa com alguém que mudou               
para sempre sua vida. 
 
É fundamental que essas memórias realmente tragam sentimentos mistos de alegria e tristeza,             
por isso, levem o tempo necessário para escrevê-las. Tentem redigir três ou quatro linhas,              
oferecendo alguns detalhes mas não se alongando muito. Além disso, não se revelem no texto               
como autores das recordações: escrevam em gênero neutro e não citem pessoas ou lugares              
que possam identificá-los. Um exemplo seria: 
 
Aquele feriado mágico na casa da praia, junto do pessoal da faculdade, quando bebemos,              
cantamos, dançamos, acordamos tarde e vivemos como se fôssemos uma família. Aquele            
feriado mágico no qual eu me apaixonei pela primeira vez. 
 
Em seguida, dobrem e embaralhem os papéis, colocando-os no centro da mesa. Então, alguém              
sorteia um deles e conta a memória aos demais, como se fosse sua. A pessoa deve preencher                 
as lacunas do texto e detalhar a recordação, buscando que os sentimentos evocados pareçam              
verdadeiros e nostálgicos. Não há problema se alguém sortear a própria lembrança:            
simplesmente narre a história completa, acrescentando as passagens omitidas. 
 
Quando acabar, a pessoa entrega o papel para o participante a sua esquerda, que também               
deverá apresentar a mesma memória como sendo sua, completando as lacunas do texto com              
suas próprias ideias. Repitam essa ação até que todos tenham contado sua versão da história.  
 
Feito isso, a segunda pessoa que narrou a recordação pega um novo papel, reiniciando o               
processo. Quando todos os participantes tiverem contado todas as memórias, o jogo acaba.             
Fiquem cinco minutos em silêncio, tomando suas bebidas e pensando nas histórias que             
surgiram. Depois, conversem sobre a experiência. Não revelem uns para os outros de quem              
era qual memória. Agora, todas pertencem a cada um de vocês. 


