
O sol da manhã desce suave enquanto os sons dos escravos 
indo da senzala para a Casa Grande se misturam os dos 

animais sendo preparados para a lida diária. Vacas despertam 
para serem ordenhadas, galinhas se esforçam para por ovos, bois 
são presos a arados, porcos resignam-se a sua última refeição 
antes de serem eles próprios comidos.

Em frente à Casa Grande, os escravos recebem a benção 
do senhor, Dom Rodrigo, antes da primeira refeição 

do dia. Depois de comer, é hora de pegar as ferramentas 
e trabalhar na roça sob o sol e a vista dos feitores. Dizem 
que escravos não podem errar e sonhar com fugas para 
não sofrerem a punição do chicote. Pão, pano e pau, são os 
direitos dos escravos. 

Após a benção senhorial, enquanto os escravos “boçais” 
vão ao campo, os escravos “ladinos” que trabalham na 

Casa Grande correm para servir o desjejum a Dom Rodrigo 
que, viúvo, come com seu filho, Dom Bernardo. Os demais 
comem na cozinha fora da casa. Naquele tempo e lugar cada 
um conhece seu lugar e dele não deve arredar. É o que se diz. 
Muitos se consideram felizes por trabalhar para um homem 
bom como Dom Rodrigo. Nesta província do Rio de Janeiro 
do ano de Nosso Senhor de 1679, “homem bom” é aquele 
que tem título de nobreza e riquezas. Dom Rodrigo tem 
tudo isso e trata os seus escravos melhor do que a maioria 
das pessoas dali, por isso é bem respeitado pelos seus pares 
e até querido por escravos e agregados.

Você observa o movimento da fazenda com atenção. Há 
escravos na plantação de cana de açúcar. Está é uma 

“fazenda obrigada”, pois se dedica ao cultivo da cana, mas 
deve levá-la ao engenho real para que produzir o açúcar. Ali 
há apenas uma engenhoca para produção de aguardente. Os 
tempos ainda são prósperos, mas há uma preocupação no ar 
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não foram poucas às vezes em que Dom Jerônimo ajudou 
você e sua família. Além disso, ele é muito generoso e 
certamente recompensará muito bem qualquer favor que 
venha a receber. É preciso agir! Mas, como?

Gaspar deve voltar para Dom Manuel com a resposta 
de Dom Rodrigo, logo deve ser possível emboscá-lo 

no caminho de volta. Outra opção é se esgueirar pela casa e 
tentar pegar a pasta que Gaspar trouxe. Mas, talvez a melhor 
opção seja conversar diretamente com Dom Rodrigo sobre 
isso. Afinal, ele é uma boa pessoa e a briga com Dom 
Jerônimo foi uma sandice.

Se você acha que o melhor é emboscar Gaspar na volta, 
vá para 2

Se você prefere tentar se esgueirar na casa sem ser visto, 
vá para 5

Se você acha que o certo é ir conversar com Dom Rodrigo, 
vá para 8

porque a competição dos holandeses tem afetado os preços do 
açúcar na colônia. Expulsos do Nordeste, os holandeses levaram 
as técnicas do cultivo do açúcar para as Antilhas e muito tem 
prejudicado quem cá vive ao produzirem mais e melhor. Por isso 
muita gente quer ir para o interior em busca de ouro e pedras 
preciosas. Quem sabe não será esse o seu caminho?

Você caminha pela fazenda pensando nessas coisas e passa 
por Maria do Rosário, mulata inteligente e culta que está 

restaurando o altar da capela da fazenda. Ela é livre e protegida 
por Dona Conceição, esposa de Dom Jerônimo. Hábil, não fosse 
mulher e mulata seria chamada de “Mestre Rosário”. De 
fato, não fosse a Rosário muito competente ela lá não estaria 
porque Dom Rodrigo e Dom Jerônimo agora eram inimigos. 
Nem sempre fora assim. Antes os dois eram grandes amigos. 
Porém, quis o destino que Dom Rodrigo se apaixonasse por 
Dona Conceição e por isso Dom Rodrigo e Dom Jerônimo 
travaram um duelo que o primeiro perdeu. O ferimento não 
foi mortal, mas findou a amizade dos dois. Uma tragédia 
porque Dom Jerônimo é considerado o mais generoso e justo 
dos senhores da região. Você está pensando nessas coisas 
quando vê um homem chegar a cavalo. Você reconhece que 
é Gaspar, um dos feitores de Dom Manuel de Alcântara, aliado 
de Dom Geraldo que é o grande inimigo de Dom Jerônimo e 
Dona Conceição. O que esse homem estará fazendo aqui?

Logo Dom Rodrigo vem recebê-lo e Gaspar imediatamente 
apeia e o saúda:

- Salve, Dom Rodrigo. Meu senhor, Dom Manuel de 
Alcântara, lhe envia seus respeitos e essa pasta.
Dom Rodrigo pega a pasta, dá uma moeda ao homem e 
entra na casa depois de lhe dizer:
- Salve, Gaspar. Descanse e coma na cozinha antes de 
retornar.
Isso é muito estranho: um homem de Dom Manuel aqui? O 
que estará havendo?

Pode ser que seja algum acordo para prejudicar Dom 
Jerônimo e isso você não deseja de modo algum. Afinal, 



2 Você segue pela estrada procurando o melhor 
local para a emboscada. O caminho é longo 
pela estrada de terra, mas o sol ainda não 
está forte. Perto daí fica o “pau da fome”, 

uma árvore sob cuja sombra os tropeiros costumam 
acampar para “ranchar”, ou seja, fazer suas refeições. 
Certamente Gaspar vai usar essa estrada porque esse é 
o caminho mais rápido até a fazenda de Dom Manuel.
Um grupo de três homens e uma mulher vem 
caminhando na sua direção, dois deles vem segurando 
um pedaço de madeira longo e fino onde está 
pendurada uma rede com alguém dentro. O terceiro 
homem ampara a mulher que chora sem parar. Um 
deles lhe pergunta:
- Com licença. Sabe me dizer se o Padre Antônio está 
na fazenda de Dom Rodrigo?
- Eu o vi por lá hoje. Mas, diga-me, o que houve?
O homem abana o chapéu tristemente e a mulher 
chora ainda mais:
- Ai, é uma desgraça. O pobre do rapaz mal saído dos 
seus quinze anos foi capinar agora de manhã e não 
viu a cobra no mato alto. A malvada o picou e agora 
o infeliz está com a perna inchada, a tremer de dor e 
vomitar sem parar. Picada de jararaca é terrível! Por 
isso o estamos levando para receber a extrema unção 
de um padre antes que ele se vá.
O outro homem que segura a rede resolve se meter na 
conversa:
- Não era jararaca, era jibóia. E das bravas.
- Que jibóia, o quê! Você não sabe o que diz. – Retruca 
o primeiro homem – Perdoe meu primo, ele não sabe 
o que fala.

O grupo segue o caminho até a fazenda e você faz o 
sinal da cruz agradecendo a Nossa Senhora pela saúde 
e pedindo livramento de toda picada de cobra. 
Alguns quilômetros à frente você encontra uma 
árvore e sobe nela para esperar por Gaspar. A espera 
é longa, mas ao final de três horas, já perto do almoço, 
o homem aparece trotando a cavalo pela estrada. 
Ele carrega dois facões e um mosquetão, mas parece 
estar bem distraído. Você respira fundo e....salta sobre 
Gaspar quando ele passa derrubando-o do cavalo!
O seu ombro se machuca na queda, mas Gaspar está 
tonto sem entender o que aconteceu. Um bom chute 
no queixo faz com que ele caia desmaiado. O cavalo 
em que ele vinha, um pangaré tranqüilo, fica parado ali 
também sem entender o que aconteceu. Na sela está 
a pasta que Gaspar havia levado para Dom Rodrigo. 
Você a pega, a abre e encontra alguns papéis onde 
pode reconhecer o selo do governo real com o brasão 
do Reino, bem como outros papéis com os brasões de 
Dom Rodrigo e de Dom Manuel. Esses papéis devem 
ser muito valiosos. O que fazer?

Se você prefere levar os papéis imediatamente para 
Dom Jerônimo, vá para 3.

Se você prefere guardá-los porque poderá vendê-los 
no futuro a bom preço, vá para 4.



3 Você parte usando o pangaré do próprio 
Gaspar para chegar à fazenda de Dom 
Jerônimo o mais rapidamente possível. Só que 
aquele pangaré é bom de trote, mas ruim de 

galope. Logo ele se cansa e você tem que ir devagar 
mesmo.
Após duas horas você passa pelos primeiros agregados 
que trabalham nas roças de mandioca, milho e feijão 
para subsistência da fazenda. O seu sorriso de vitória 
congela na boca quando ouve um tropel de cavalos 
vindo pela estrada. Ao se virar, vê ao longe um furioso 
Gaspar vindo a cavalo acompanhado por mais dois 
homens armados! Se eles te pegarem, será o fim!
Você então dispara com o pangaré para a Casa Grande 
de Dom Jerônimo a toda velocidade. Os homens ainda 
estão longe, por isso, antes de chegar à entrada da 
fazenda, você apeia do pangaré e o manda na direção 
contrária, ao encontro do Gaspar. Isso os distrai 
tempo suficiente para que você possa se esgueirar para 
a Casa Grande. Para sua grande sorte, Dom Jerônimo 
está lá e pára surpreso quando você entrega a pasta 
nas mãos dele.
Após ouvir sua história, Dom Jerônimo manda você 
se esconder e depois vai receber Gaspar e seu bando 
para despistá-los. Ele então estuda os documentos e 
vai conversar com a esposa.
Você fica por alguns dias na fazenda de Dom Jerônimo 
e depois vai para a cidade do Rio de Janeiro. Tudo 
parece bem por um ano. Pelo menos, por enquanto, 
a propriedade de Dom Jerônimo parece estar segura. 

Contudo, Dom Geraldo é encontrado assassinado. O 
que terá havido? Dom Rodrigo é eleito vereador, será 
que isso significa problemas no futuro? Só o tempo 
dirá o que vai acontecer.

 As escolhas que você fez na história lhe conferem 1 ponto 
de LUZ e indicam vocação FÍSICA. Vá para 11 escolher 
uma Luz, que é o aspecto positivo da personagem, e uma 
Sombra, seu aspecto negativo. Depois, em 12 escolha a 
profissão e em 13 os conhecimentos de acordo com esta 
vocação. Finalize a personagem no DIAGRAMA DE 
CRIAÇÃO DA CARTA, EM 14. 



4 Os documentos da pasta parecem ser muito 
importantes e você decide guardá-los para usar no 
futuro se necessário. Certamente Dom Jerônimo 
será ainda mais generoso ao recompensar um 

amigo se esses documentos surgirem na hora certa!
Você decide voltar para a fazenda de Dom Rodrigo 
como se nada tivesse acontecido e chega lá a tempo de 
jantar. No dia seguinte chega a notícia de que Gaspar 
foi atacado na estrada por salteadores, mas felizmente 
ele está bem. O rapaz que foi trazido picado por 
uma cobra também sobrevive, alguns dizem que 
milagrosamente, outras que ele escapou graças à ajuda 
de Ana Mascate, cabocla curandeira que esteve na 
fazenda. De qualquer forma, foi preciso amputar a 
perna picada do joelho para baixo. O Padre Antônio o 
acompanhou por toda a recuperação.
Após alguns dias, você decide ir ao Rio de Janeiro e 
esperar um tempo por lá para ver o que acontece. No 
início tudo corre bem, mas depois de alguns meses 
Dom Jerônimo começa a ser atormentado por credores 
de dívidas e para cúmulo do azar uma praga atinge 
sua plantação de tabaco. Você está se preparando para 
levar a pasta a ele quando encontra com Maria do 
Rosário nas ruas caminhando com Dona Conceição. 
As duas parecem muito aflitas e, ao segui-las, você as 
ouve comentando que Dom Geraldo foi encontrado 
morto assassinado. Antes que você possa intervir as 
duas entram na Casa da Câmara e o quadrilheiro não 
permite sua entrada, pois você não tem visita marcada 
com ninguém. Sem ter o que fazer, você retorna à sua 
casa e pega a pasta, mas não consegue mais encontrar 
Rosário e Dona Conceição.

Os dias passam e surgem boatos de que Dom 
Jerônimo estaria por trás da morte de Dom Geraldo. 
É claro que você não acredita nisso e fica procurando 
uma chance para entregar a pasta para Dom Jerônimo. 
Infelizmente, você não tem sucesso e depois de 
mais algumas semanas chega a notícia de que Dom 
Jerônimo teve suas terras confiscadas e por isso fugiu 
do Rio de Janeiro para não ser preso. Contudo, antes 
de fugir ele concedeu alforria a todos os escravos de 
sua fazenda. Estes e os agregados da fazenda andam 
pela cidade dizendo para todos que Dom Jerônimo 
é um bom homem que foi incriminado e perseguido 
pelo azar. Ao saber desses fatos você pensa que teria 
sido melhor ter entregado a pasta para Dom Jerônimo 
meses atrás quando teve chance.

As escolhas que você fez na história lhe conferem 1 
ponto de SOMBRA e indicam vocação FÍSICA. Vá 
para 11 escolher uma Luz, que é o aspecto positivo da 
personagem, e uma Sombra, seu aspecto negativo. Depois, 
em 12 escolha a profissão e em 13 os conhecimentos 
de acordo com esta vocação. Finalize a personagem no 
DIAGRAMA DE CRIAÇÃO DA CARTA, EM 14.   



5 Você entra na casa com muito cuidado, evitando fazer 
barulho, para tentar descobrir onde Dom Rodrigo 
guardou a tal pasta. Aproximando-se do escritório você 
percebe que a porta está fechada, mas há pessoas lá 

dentro conversando. O jeito é tentar ouvir a conversa:
- Houve um escândalo nas docas. Um contrabandista foi pego por 
um quadrilheiro tentando trazer um livro proibido para o Rio de 
Janeiro. O quadrilheiro cumprindo seu ofício de homem da lei levou 
o contrabandista direto ao Ouvidor Geral – dizia Dom Rodrigo.
- Que livro? – perguntou Dom Bernardo, filho de Dom 
Rodrigo.
- “Discursos e demonstrações matemáticas sobre as duas novas 
ciências” do Galileu. Esse homem já morreu há trinta e sete 
anos e continua criando problemas!
Bom, não adiante tentar entrar no escritório enquanto aqueles 
dois estiverem ali e como, pelo visto, eles não vão conversar 
sobre a pasta, você decide ir para a cozinha, o centro das 
fofocas, pare ver o que desdobre.
Na cozinha estão três escravas ocupadas preparando o almoço 
e Gaspar comendo pão, queijo e toucinho, enquanto conversa 
com um homem negro que você não conhece. O homem negro 
parece estar insistindo com Gaspar:
- Eu estou dizendo que é uma grande oportunidade, Gaspar. 
Eu agora tenho a patente de Capitão do Mato. Fui de soldado 
a cabo do mato e se esse ataque ao mocambo der certo, eu 
chego a Sargento-Mor. Muitos proprietários estão investindo 
capital para recapturar seus cativos fugidos. Eu estou certo que 
tem um mocambo aqui perto onde eles se escondem. Venha 
comigo que você fará sua fortuna, homem.
- Não sei, Sebastião. Você tem certeza que esse mocambo ou 
quilombo tem muitos cativos? Eu ouvi Dom Manuel falar 
disso, mas não sei se ele me daria permissão para ir.
- Pois se ele, Dom Rodrigo e Dom Geraldo já investiram nessa 
empresa. Só Dom Jerônimo não quis investir alegando que terá 
que viajar para Salvador para visitar os parentes da esposa que 
estão com a bexiga. Pode-se entender, pois é raro o escravo que 
foge da fazenda dele.

Gaspar dá uma gargalhada, bebe um trago de aguardente:
- Dom Jerônimo não vai se gabar de sua generosidade. Ele logo 
vai cair do cavalo. Quem deve tem que pagar!
Sebastião faz uma cara de espanto, mas Maria das Dores, a 
escrava que comanda a cozinha entra na conversa:
- Vossemecês querem mais alguma coisa? Eu tenho que aviar o 
almoço do senhor e sua família!
Os dois se erguem e saem carregando pães e toucinho para 
comer lá fora. Você se mantém em silêncio, primeiro pensando 
em como é estranho que a grande maioria dos capitães do mato 
que perseguem escravos seja de negros alforriados, homens que 
um dia foram escravos. Depois sua mente se volta para o que 
ouviu sobre Dom Jerônimo. Não é à toa que fogem poucos 
escravos da fazenda dele. Enquanto a metrópole, o Reino 
de Portugal, estimula que as pessoas tratem os escravos para 
que eles durem pouco porque lucra muito com esse comércio 
de gente, Dom Jerônimo os trata bem e eles assim vivem 
mais e melhor. Ele é uma boa pessoa e deve estar realmente 
preocupado com parentes que estejam com varíola, ou bexiga 
como disse Sebastião. Mas, o que incomoda é a fala de Gaspar. 
Você sabe que Dom Jerônimo tem dívidas, mas ele estava 
negociando com os credores. Será que Dom Manuel e Dom 
Rodrigo estão armando uma cilada para levar Dom Jerônimo à 
falência. O que haverá naquela pasta?!

Se você quer tentar entrar no escritório de Dom Rodrigo na 
hora do almoço, quando todos estão distraídos, vá para 6.

Se você prefere tentar entrar no escritório de Dom Rodrigo à 
noite, quando todos devem estar dormindo, vá para 7.



6 É hora do almoço e a fazenda praticamente para. Os 
escravos comem nos campos ou na cozinha, os empregados 
e agregados idem. O senhor come na Casa Grande com seu 
filho. A refeição é praticamente um lugar em que cada um 

tem seu lugar marcado e é exatamente com isso que você conta 
para conseguir entrar na casa grande em segredo.
Você se encaminha para lá, passando por diversas pessoas sem 
perder a calma. Entra na casa grande, passa pela sala e entra no 
escritório. Uma vez lá dentro, você vê a mesa e alguns papéis sobre 
ela. Caminhando sem fazer barulho você começa a examinar os 
papéis quando ouve vozes vindas do lado de fora:
- Olá Rosário. O que está fazendo por aqui?
“É a voz de Dom Rodrigo”, você pensa.
- Eu estava à sua procura, preciso de papel para fazer um novo 
esquema. Quero desenhar a capela de outro ângulo para tirar 
algumas dúvidas.
“Essa voz é da Maria do Rosário! A mulata forra artesã amiga de 
Dona Conceição!”, você pensa.
- Claro, você pode pegar no escritório.
“Essa não! Onde eu me escondo!”
- Você vai deixar essa negrinha entrar no seu escritório, pai?
“Dom Bernardo! O filho de Dom Rodrigo! Não me digam que ele 
também vai entrar aqui!”
- O baú está trancado. A mão só tem documentos e livros, de que 
vale isso para uma negra? Essa daí ainda sabe desenhar e assinar o 
nome, mas só.
“Dom Rodrigo de novo! Ai minha...”
Nesse momento a porta se abre e você se agacha embaixo da mesa. 
Você ouve passos de alguém entrando no escritório resmungando 
baixinho. Alguém chega junto da mesa e começa a mexer nos 
documentos. De repente, a pessoa se abaixa e dá de cara com você. 
É Rosário!
Você engole em seco e começa a murmurar algo sobre Gaspar 
e querer ajudar Dom Jerônimo. Rosário faz um sinal de silêncio, 
pega os papéis e fala para você encontrá-la lá fora. Rosário esconde 
os documentos na saia e sai da sala. Você ouve a voz de Dom 
Rodrigo. Depois, silêncio. Após esperar algum tempo, você se 

esgueira para fora do escritório e sai em silêncio da Casa Grande. 
No quintal, Rosário vem ao seu encontro e rapidamente explica o 
que descobriu:
- Dom Rodrigo se uniu a Dom Manuel para que Dom Jerônimo não 
consiga renovar seus empréstimos. Eles subornaram os credores, 
fazendo um acordo com eles para que Dom Manuel fique com 
as terras de Dom Jerônimo. Desse modo, Dom Jerônimo ficará 
arruinado e poderá até ser preso por dívidas. Você tem que levar 
esses documentos para Dom Jerônimo agora!
Você parte da fazenda de Dom Rodrigo e após várias horas de 
caminhada chega à fazenda de Dom Jerônimo e, por sorte, logo o 
encontra conversando com Loiro, o feitor da fazenda. Após ouvir sua 
história, Dom Jerônimo manda você ir descansar na cozinha enquanto 
estuda os documentos e vai conversar com a esposa.
Você fica por alguns dias na fazenda de Dom Jerônimo e depois 
vai para a cidade do Rio de Janeiro. Tudo parece bem por um ano. 
Pelo menos, por enquanto, a propriedade de Dom Jerônimo parece 
estar segura. Contudo, Dom Geraldo é encontrado assassinado. 
O que terá havido? Dom Rodrigo é eleito vereador, será que isso 
significa problemas no futuro? Só o tempo dirá o que vai acontecer.

As escolhas que você fez na história lhe conferem 1 ponto de LUZ 
e indicam vocação INTELECTUAL. Vá para 11 escolher uma 
Luz, que é o aspecto positivo da personagem, e uma Sombra, seu 
aspecto negativo. Depois, em 12 escolha a profissão e em 13 os 
conhecimentos de acordo com esta vocação. Finalize a personagem 
no DIAGRAMA DE CRIAÇÃO DA CARTA, EM 14.    



7 A noite, quando todos estão dormindo, você 
vai até a casa grande. Felizmente, uma janela 
está aberta e você pode entrar. Esgueirando-se 
entre pessoas dormindo, você caminha até o 

escritório de Dom Rodrigo. Uma vez lá dentro, vê uma 
mesa, um contador (um móvel com gavetas) no qual 
se vêem dois livros (“dois livros!”, pensa você, não 
imaginava que Dom Rodrigo fosse tão culto e com 
tantas posses!), uma cadeira e um baú. Sem perda de 
tempo, chega até o baú e começa a mexer no cadeado. 
“Essa porcaria está trancada, mas não me parece 
firme”, pensa você, “será que eu consigo abrir esse 
cadeado sem fazer barulho?”
De repente, a porta se abre e um homem grita: 
- O que você está fazendo aqui?! 
Você se vira e dá de cara com um furioso Dom 
Rodrigo.
Não o que explicar, o jeito é tentar correr. Mas, a 
janela está trancada. Você tenta passar empurrando 
Dom Rodrigo, mas o filho dele dom Bernardo vem 
correndo, assim como o feitor Dom Joaquim. A luta é 
feroz, mas rápida. Logo eles conseguem prender você 
com cordas.
- Não sei se pretendia me roubar ou me espionar, mas 
vai daqui para a cadeia! – esbravejou Dom Rodrigo.
Apesar dos seus protestos, Dom Rodrigo envia você 
para a Câmara onde seu destino é a prisão por uma 
semana à espera de julgamento. O seu receio é grande. 
Qual será sua pena? Açoite? Escravidão por dívidas? 
Desterro para Angola?
Para sua surpresa, a porta da cela se abre e o carcereiro 
manda você sair:

- Para fora. Dom Rodrigo está tão feliz que retirou as 
acusações.
- Por quê?
-  Você não sabe?  Dom Jerônimo perdeu as terras e 
teve que sair daqui fugido com a família, senão eles 
seriam presos.
Você sai da prisão maldizendo o azar que causou a sua 
prisão e a ruína de Dom Jerônimo. Mas, talvez você 
possa encontrá-lo e se sair melhor da próxima vez.

As escolhas que você fez na história lhe conferem 1 ponto 
de SOMBRA e indicam vocação INTELECTUAL. Vá 
para 11 escolher uma Luz, que é o aspecto positivo da 
personagem, e uma Sombra, seu aspecto negativo. Depois, 
em 12 escolha a profissão e em 13 os conhecimentos 
de acordo com esta vocação. Finalize a personagem no 
DIAGRAMA DE CRIAÇÃO DA CARTA, EM 14.  



8 Almoço. Santa Inquisição. Fortalezas e canhões 
na Baía de Guanabara. Você procura por uma 
oportunidade para conversar com Dom Rodrigo, 
mas ele está ocupado supervisionando as atividades 

da fazenda com seu filho Dom Bernardo, ou então trancado 
no escritório. A oportunidade finalmente surge na hora do 
almoço quando Dom Rodrigo volta para Casa Grande e 
convida você a se juntar a eles na varanda.
Esse é um momento em que a fazenda praticamente para, o que, 
considerando o calor dessa hora do dia, faz todo sentido. Nos 
campos os escravos se sentam para comer, o mesmo acontecendo 
com os escravos domésticos na cozinha. Todos têm seu lugar 
marcado e dele não devem sair. Ao chegar à varanda, você ouve 
pela janela aberta o Padre Antônio, Dom Rodrigo e Dom Bernardo 
conversando na sala ao final do almoço. Padre Antônio faz um 
sinal com a mão e você fica esperando em silêncio enquanto os 
senhores conversam entre si.
Padre Antônio continua sua fala comentando que a Santa 
Inquisição havia prendido um homem sob acusação de 
judaísmo:
- Vejam vocês que o homem era de uma família de cristãos-
novos, o seu avô já havia se convertido ao Cristianismo para 
salvar a família. Mas, um dos comissários, um dos homens 
escolhidos pela Igreja para ficar de olhos e ouvidos bem abertos, 
recebeu a denúncia de uma escrava doméstica que na casa se 
preparava a comida fritando com azeite em vez de com banha de 
porco. Aliás, nunca se comia porco lá. A visita de investigadores 
do clero levantou suspeitas, pessoas da casa foram interrogadas 
e mandadas para Portugal para se apurar as denúncias.
- E essa família tinha riquezas? Essas denúncias sempre 
interessam a alguém. – gracejou Dom Bernardo.
Padre Antônio ficou aborrecido e disse que de fato era 
uma família de comerciantes com posses e que a escrava 
denunciante provavelmente seria alforriada, mas que a Igreja 
tinha ali um trabalho sério para salvar as almas de práticas 
erradas.

- Isso foi no Rio de Janeiro? – perguntou Dom Rodrigo – 
Pretendo mandar meu filho para lá mês que vem. Esse rapaz 
quer muito visitar os fortes. É fazendeiro, mas tem grande 
interesse pela engenharia militar.
- Os fortes que protegem a Baía de Guanabara! – exclamou 
Dom Bernardo animado – Eu quero ver os canhões do 
Reduto São Teodósio no Morro do Cão e os canhões da 
Fortaleza de Santa Cruz da Barra! São nossas defesas contra 
ataques de piratas e corsários!
- Eu me pergunto como os homens que operam esses 
canhões de terra conseguem atingir os navios inimigos no 
mar. Parece-me ser uma questão de sorte – pondera Padre 
Antônio.
- Não se trata de sorte, mas sim de perícia em cálculos 
matemáticos. É trabalho de precisão! – responde Dom 
Bernardo.
A conversa prossegue então sobre o cultivo de cana, preocupações 
com ataques inimigos, necessidades de alianças políticas, fugas 
de escravos etc. Quando surge uma pausa você percebe uma 
oportunidade de puxar assunto sobre os problemas de Dom 
Jerônimo.

Se você prefere conversar desviando do assunto para tentar 
motivar Dom Rodrigo a fazer o que é certo, vá para 9.

Se você ir direto ao ponto com Dom Rodrigo perguntando 
sobre Gaspar, Dom Manuel e Dom Jerônimo para 

descobrir o que está havendo, vá para 10.



9 Dom Rodrigo toma mais um gole do bom 
vinho português. Homem cioso de suas 
origens aristocráticas, Dom Rodrigo jamais 
admite aguardente à mesa, evitando inclusive 

a mandioca, valendo-se da farinha de trigo importada 
sempre que possível. Ele segue os costumes da 
metrópole de que tudo que vem de fora, importado, é 
melhor que os produtos da terra local. Dom Rodrigo 
não tem o desejo de se rebelar contra as leis do Reino 
como havia acontecido na Bahia em 1665 e 1666 em 
Recife.
Você então aproveita a brecha na conversa e puxa 
assunto com Padre Antônio:
- O trabalho do Santo Ofício é fundamental, sem 
dúvida, Padre Antônio. Mas, as obras de caridade da 
Santa Madre Igreja são igualmente importantes, não é 
mesmo?
- Com certeza! – responde Padre Antônio animado 
– As obras de caridade como as Santas Casas de 
Misericórdia para cuidar dos doentes são uma das 
mais belas tradições do Reino. Nosso Senhor ensinou 
o perdão e a compaixão como grandes virtudes que 
todos devemos buscar.
- Perdoar as ofensas dos outros é fundamental então 
para um cristão?
- Certamente!
- Pagar o mal com o bem? Dar a outra face?
- Assim deve proceder quem deseja alcançar o Reino 
dos Céus.
Você observa atentamente Dom Rodrigo que ficou 
pensativo com a conversa. Após o almoço ele vai 
direto ao escritório. Bom, você fez o que pôde.

Qual não é sua surpresa quando no dia seguinte 
Dom Rodrigo incumbe você de levar uma mensagem 
a Dom Jerônimo. Você pega a carta e parte o mais 
rapidamente possível e após horas de caminhada 
chega à fazenda de Dom Jerônimo. Felizmente você 
logo o encontra conversando com Loiro, o feitor da 
fazenda. Depois de ouvir sua história, Dom Jerônimo 
manda você ir descansar na cozinha enquanto estuda 
a carta de Dom Rodrigo e vai conversar com a esposa.
Você fica por alguns dias na fazenda de Dom Jerônimo 
e depois vai para a cidade do Rio de Janeiro. Tudo 
parece bem por um ano. Pelo menos, por enquanto, 
a propriedade de Dom Jerônimo parece estar segura. 
Contudo, Dom Geraldo é encontrado assassinado. O 
que terá havido? Dom Rodrigo é eleito vereador, será 
que isso significa problemas no futuro? Só o tempo 
dirá o que vai acontecer.
 

As escolhas que você fez na história lhe conferem 1 ponto 
de LUZ e indicam vocação SOCIAL. Vá para 11 escolher 
uma Luz, que é o aspecto positivo da personagem, e uma 
Sombra, seu aspecto negativo. Depois, em 12 escolha a 
profissão e em 13 os conhecimentos de acordo com esta 
vocação. Finalize a personagem no DIAGRAMA DE 
CRIAÇÃO DA CARTA, EM 14.  



10 Você decide que não tem tempo a perder e 
vai direto ao ponto com Dom Rodrigo.
- Me perdoe a indiscrição, Dom Rodrigo, mas 
muito preocupa a presença de Gaspar aqui.

Surpreso, Dom Rodrigo troca um olhar com Dom 
Bernardo e depois pergunta:
- Por quê?
- Porque Gaspar trabalha para Dom Manuel que é 
aliado de Dom Geraldo, o grande inimigo de Dom 
Jerônimo. Os dois vivem tramando para destruir Dom 
Jerônimo.
- Isso tudo é verdade – diz Dom Rodrigo – Mas, qual 
é sua dúvida?
- Dom Rodrigo, todos sabem que Dom Jerônimo é um 
homem bom e generoso, respeitado e querido por várias 
pessoas. Alguém que se deve ajudar em vez de prejudicar.
- Para um homem tão bom e generoso, a mim parece 
que Dom Jerônimo tem muitos inimigos.
- Não é para menos. Dom Geraldo enviou um pedido 
de casamento para Dona Conceição, esposa de Dom 
Jerônimo.
Dom Rodrigo não fala mais nada e a mesa fica em um 
silêncio glacial. Você percebe que cometeu um erro 
porque a amizade entre Dom Jerônimo e Dom Rodrigo 
terminou justamente porque este se apaixonou por 
Dona Conceição. Dom Bernardo olha para você com 
reprovação e o Padre Antônio faz sinal para que você se 
retire. Você pede licença e sai. Do lado de fora, ouve pela 
janela a voz de Dom Rodrigo:
- Peço que me perdoem, eu preciso ir ao meu quarto 
descansar. Estou com uma forte dor de cabeça e 
indisposto.
- Gostaria que eu lhe aplicasse uma sangria? – pergunta 
Padre Antônio

Você ouve os passos dos homens deixando a mesa e 
sai da varanda para o quintal. Porém, menos de uma 
hora depois, Joaquim, feitor de Dom Rodrigo, vem ao 
seu encontro:
- O seu serviço aqui foi cancelado. Aqui está o dinheiro 
que lhe era devido. Pegue suas coisas e vá embora!
Você deixa a fazenda de Dom Rodrigo e resolve ir 
para a fazenda de Dom Jerônimo contar a ele o 
que descobrira. Chegando lá, ele não está, mas você 
consegue contar sua história para Dona Conceição 
que fica bem preocupada.
Alguns dias depois, o pior acontece. Dom Jerônimo 
perde suas terras por dívidas e a família tem que fugir 
correndo dali para que ele não seja preso. Para piorar 
ainda mais, Dom Geraldo é encontrado morto e Dom 
Jerônimo é considerado o principal suspeito. Você 
maldiz a impaciência que atrapalhou tudo. Quem sabe 
de uma próxima vez não consiga ajudar a família de 
Dom Jerônimo.

As escolhas que você fez na história lhe conferem 1 
ponto de SOMBRA e indicam vocação SOCIAL. Vá 
para 11 escolher uma Luz, que é o aspecto positivo da 
personagem, e uma Sombra, seu aspecto negativo. Depois, 
em 12 escolha a profissão e em 13 os conhecimentos 
de acordo com esta vocação. Finalize a personagem no 
DIAGRAMA DE CRIAÇÃO DA CARTA, EM 14.  



11 VALORES: LUZ & SOMBRA

Barroco originalmente quer dizer estranho, bizarro. Aqui, 
“barroco” também signfica uma perspectiva artística, histórica 

e cultural de configuração do cenário e das personagens. Essa posição é 
corroborada por diversos pesquisadores que consideram o barroco como 
um período fundamental de constituição das sociedades de origem ibérica 
(Portugal e Espanha) na transição do mundo medieval para o moderno.  
O barroco como movimento artístico trabalha com jogos de luz e sombra 
em que os limites são pouco definidos, refletindo as conspirações entre 
nações, disputas entre fé e ciência, e o jogo entre burguesia e nobreza. Os 
papéis estão claramente demarcados, porém estas rígidas regras sociais são 
subvertidas na penumbra, apontando para crises que levarão às grandes 
revoluções do século seguinte.
Os aspectos compõem um elemento importante da criação de personagens 
representando a dualidade entre um desenvolvimento positivo da 
personagem e a possibilidade de sua perda em um caminho negativo. Os 
aspectos variam de acordo com o cenário sendo vivenciado via RPG. 
Considerando o ideário cristão católico no paradigma brasileiro colonial, 
optamos por partir dos 7 pecados capitais e das 7 virtudes cristãs para 
compor as possibilidades de Luz e Sombra da personagem 
É importante evitar anacronismos e reconhecer que uma pessoa do século 
XXI jamais terá os mesmos valores de uma pessoa do período barroco 
(séculos XVII e parte do XVIII), portanto fizemos certos ajustes na lista 
original de pecados capitais para torná-la mais adequada às sensibilidades 
contemporâneas e também para enfatizar os conflitos éticos do nosso 
tempo. A seguir uma explicação para cada pecado e virtude conforme são 
entendidos no cenário.

SOMBRAS
Soberba: arrogância. Trata-se de um orgulho desmedido que leva a pessoa 

a ignorar conselhos considerando-se sempre certa. Em seus piores níveis 
a pessoa se considera muito acima das demais e tem dificuldades em 
reconhecer seus erros. 

Avareza: apego exagerado a bens materiais. A pessoa se torna gananciosa, 
o que pode levá-la a trapacear e passar por cima das demais pessoas em 
prol da riqueza. Outro desvio é buscar economizar tanto que ela passa 
por privações sem o precisar.

Inveja: a pessoa não consegue ser feliz sempre comparando sua situação 
com a de outras pessoas almejando ter suas posses, títulos, aparência, 
aliados, habilidades etc. Conspira para arruinar a felicidade dos outros em 
vez de cuidar de si.

Ira: dificuldade em controlar sua raiva tendo reações exageradas de fúria diante 
das adversidades. Agindo assim fere emocional e fisicamente as pessoas à sua 
volta. Tende a desejar vinganças exageradas diante de quem se opõe a ela.

Vício: aglutinamos os pecados de “gula” e “luxúria” por entender que os 
chamados “prazeres da carne” não são malignos em si, apenas o seu 
exagero é destrutivo. O problema também é mais amplo podendo incluir 
bebida, jogo, consumismo etc.

Indecisão: criamos este pecado nos referindo à frase “a inação dos bons me 
assusta mais do que a ação dos maus” ligada a Einstein e Luther King. A 
pessoa não age por temor das conseqüências ou incapacidade de definir um 
curso de ação.

Preguiça: incapacidade de agir para resolver um problema esperando que 
outros o façam. Refere-se à atitude de “empurrar com a barriga” que 
faz com que problemas simples se tornem graves. Também pode ser a 
preguiça de pensar do imediatismo.

LUZES
Humildade: capacidade de reconhecer de que se pode estar errado e as 

outras pessoas certas. Perceber que ninguém sabe tudo ou pode tudo, e 
é necessário ouvir aos outros e por vezes pedir ajuda. Desenvolvida, esta 
virtude leva à tolerância.

Generosidade: capacidade de doar recursos como tempo ou bens materiais 
como mercadorias ou dinheiro para ajudar outras pessoas. Esta virtude 
vai além da caridade buscando capacitar as pessoas a caminharem com as 
próprias pernas. 

Compaixão: solidariedade com os sofrimentos e angústias das outras 
pessoas que mobiliza agir para ajudar. O desenvolvimento desta virtude 
traz a percepção das injustiças e desigualdades sociais e agir para resolver 
esses problemas.

Serenidade: permite manter a calma mesmo diante das piores adversidades 
ou situações de alto risco. Esta virtude auxilia a tomar decisões sensatas e 
ponderadas para si ou a aconselhar outras pessoas mais cuidadosamente.

Temperança: equilíbrio na busca da realização de projetos pessoais e/
ou ao desfrutar os prazeres da vida. Dessa forma a pessoa evita gastos 
excessivos, perda de foco e/ou a queda no vício por meio de exageros.

Autoconfiança: determinação e confiança para realizar projetos pessoais 
ou para o grupo pelo qual se sente lealdade. A pessoa conhece os riscos 
e suas capacidades tomando decisões conscientes. Refere-se também à 
certeza quanto a seus valores.

Iniciativa: capacidade de partir para a ação quando é necessário de forma 
intempestiva ou planejada, conforme o caso. Mobiliza pessoas e recursos 
para que os objetivos almejados sejam alcançados.

Cada personagem tem uma luz e uma sobra representando possíveis 
desenvolvimentos positivos e negativos. Contudo, a oposição entre luz e 
sombra no barroco normalmente não é direta. O barroco trabalha com 
diagonais e desequilíbrios. Assim, personagens freqüentemente têm luz e 
sombra que não estão em oposição direta.
De acordo com o resultado da aventura solo, as personagens começam 
ou com 1 ponto positivo ou com 1 ponto negativo do aspecto escolhido. 
Posteriormente vão adquirindo mais pontos positivos ou negativos de 
acordo com suas decisões ao longo das histórias por meio da distribuição dos 
pontos de experiência (XP) de Ética. A diferença entre eles deve ser somada 
ou subtraída de resolução de ações pertinentes ao aspecto. Caso a diferença 
ultrapasse -5 entre Luz e Sombra ou atinja o nível de [-21], a personagem se 
torna coadjuvante, passando ao controle do/a Mestre.
Por exemplo: a personagem terminou a aventura solo com 1 ponto de 
Sombra, e optou por Inveja, e passou a ter uma penalidade de 1 em testes 
que envolvam inveja. Posteriormente, nas aventuras de RPG, ganhou 
3 pontos positivos de Ética, e optou por Compaixão, ficando com uma 
diferença positiva de 2 pontos, que podem ser usados para aumentar testes 
de ações que envolvam compaixão.

Vá para 12 escolher sua PROFISSÃO.



12 ESCOLHA DA PROFISSÃO
As escolhas que você fez na história indicam uma 
vocação para a competência Física, Intelectual ou Social 
para a qual temos uma lista de profissões. Só que na 

época do Brasil Barroco, de 1650 a 1790, uma pessoa não podia 
escolher qualquer profissão; ela era limitada por:

>>Status: nobres; livres (ofícios neutrais e mecânicos); escravos
>>Sexo: masculino (homens); feminino (mulheres)
>>Etnia: brancos; negros; mestiços (caboclos e mulatos)

A sua personagem tem status médio, é livre, e tem o sexo que você 
escolher. Agora você deve sortear a etnia da personagem. Role 1 

dado de 6 lados e veja o resultado: 
>>5-6 = negro; 
>>3-4 = mestiço; 
>>1-2 = branco.

Depois veja na tabela a seguir quais profissões estão disponíveis 
para sua personagem usando a legenda:

>>M: somente masculina; 
>>F: somente feminina; 
>>M/F: masculina e feminina, disponível para homens e 

mulheres;
>>b: somente brancos; 
>>n: somente negros; 
>>m: somente mestiços; 
>>b/m: disponível para brancos e mestiços; 
>>b/n/m: disponível para brancos, negros e mestiços.

Se a sua personagem for feminina e quiser uma profissão que era só 
para homens, ela então pode se disfarçar de homem. Porém, se a 

personagem for negra ou mestiça (mulatos e caboclos) e a profissão for 
só para brancos, aí não há o que fazer. É preciso escolher outra profissão.

Vocação Física Vocação Intelectual Vocação Social
Feitor: M; b/m. 
Conhecimentos: 
sobrevivência, 
montaria, um combate

Administrador: M/F; 
b/m. Conhecimentos: 
administração, ler/
escrever, um serviço.

Advogado: M; b. 
Conhecimentos: 
leis e costumes; ler/ 
escrever; uma erudição.

Operário (lavrador, 
peão de obra, 
estivador, marinheiro 
etc): M/F; b/n/m. 
Conhecimentos: 
sobrevivência, 
comércio, um serviço

Artesão (pintor, 
escultor, mestre de 
obras et): M/F; b/m. 
Conhecimentos: 
artesanato; comércio; 
um serviço.

Artista (acrobatas, 
atores, músicos): 
M/F; b/n/m. 
Conhecimentos: 
mitos e lendas, leis 
e costumes, uma 
comunicação.

Mateiro (caçador, 
capitão do mato 
etc.) M/F; b/n/m. 
Conhecimentos: 
sobrevivência; 
furtividade, um 
combate.

Barbeiro-cirurgião: 
M/F; b/n/m. 
Conhecimentos: 
curandeirismo, armas 
brancas, um serviço.

Comerciante: 
M/F; b/n/m. 
Conhecimentos: 
comércio, ler/escrever, 
um serviço.

Quadrilheiro 
(policial): M; b/m. 
Conhecimentos: 
segurança, 
interrogatório, um 
combate.

Cientista: M/F; b. 
Conhecimentos: ler/
escrever, pesquisa, uma 
erudição.

Curandeiro: 
M/F; b/n/m. 
Conhecimentos: 
curandeirismo, 
extrativismo, um 
serviço.

Soldado M; b/n/m. 
Conhecimentos: 
técnicas militares; 
montaria, um combate. 

Escrivão: M;/b. 
Conhecimentos: 
ler/escrever; lei e 
costumes, um serviço.

Doméstico: 
M/F; b/n/m. 
Conhecimentos: 
trabalhos domésticos, 
comércio, um 
subterfúgio.

Tropeiro ou 
Navegante: 
M/F; b/n/m. 
Conhecimentos: 
montaria ou náutica; 
comércio; um combate. 

Mestre-Operador 
(caldeireiro 
tacheiro, purgador 
etc): M; b/n/m. 
Conhecimentos: 
construção; 
extrativismo; um 
serviço. 

Juiz do povo: M; 
b. Conhecimentos: 
ler/escrever, leis 
e costumes, um 
subterfúgio.

Vaqueiro: 
M/F; b/n/m. 
Conhecimentos: 
montaria; treinar 
animais; um combate.

Professor: M; b/m. 
Conhecimentos: 
ensino; ler/escrever; 
uma erudição.

Missionário: M;b. 
Conhecimentos: 
religião, ler/escrever, 
uma comunicação.

  

Escolhida a profissão, complete sua personagem de acordo com 
as instruções a seguir.

Praefectura Paranambucae pars Borealis, una cum Praefectura de Itâmaracâ 
Marggraf, Georg, 1610-1644 (il.) (Amstelodami : Typographeio Ioannis Blaev, 1647)



13       CONHECIMENTOS 
Anote os conhecimentos específicos e escolha um 
conhecimento do grupo indicado na profissão (combate, 
comunicação, erudição, serviço ou subterfúgio) conforme a 

lista a seguir. Depois, escolha livremente mais um conhecimento também 
desta lista.

COMBATE
 > Armas brancas: técnicas de combate próximo com objetos ou armas 
brancas (lâminas, bastões etc.).
 > Engenharia militar: construção e destruição de máquinas e edificações 
para ataque, defesa e deslocamento.
 > Luta desarmada: técnicas de combate utilizando o próprio corpo.
 > Máquinas de guerra ou Artilharia: combate com máquinas bélicas de grande 
porte (balestras, catapultas, trebucheiras, canhões, lançadores de mísseis etc).
 > Projéteis: técnicas de combate a distância com projéteis que requerem 
pontaria (arcos, bestas, lanças, zarabatanas, fundas, armas de fogo etc).
 > Sobrevivência: conhecimento de equipamentos e procedimentos de 
sobrevivência em ambientes inóspitos e situações de risco.
 > Técnicas militares: conhecimentos teórico-práticos para gerenciamento e 
comando de ações bélicas.

COMUNICAÇÃO
 > Canto: utilização melodiosa da voz.
 > Dança: capacidade de mover o corpo de acordo com um ritmo.
 > Ensino: técnicas para transmitir e construir competências, habilidades e 
conhecimentos e capacidade de pesquisa.
 > Idioma: comunicação em língua viva diferente da de origem.
 > Instrumento musical: tocar instrumento musical; pode incluir conhecimento 
técnico sobre e de construção e manutenção do instrumento.
 > Leis e costumes: conhecimento e aplicação de leis e costumes de uma cultura.
 > Ler/escrever: ser alfabetizado num idioma, incluindo matemática básica.
 > Mitos e lendas: conhecimento geral de mitos, lendas, tradições, folclore 
e crendices.
 > Performance: técnicas de uso do corpo e/ou instrumentos para atuações 
cênicas e apresentações públicas.
 > Persuasão: técnicas de manipulação, convencimento e argumentação.

ERUDIÇÃO
 > Alquimia: conhecimentos e técnicas de catalogação e manipulação de 
minerais e substâncias inorgânicas para finalidades diversas.
 > Astronomia: estudo dos corpos celestes e das forças da natureza. 
 > Medicina: técnicas e conhecimentos sobre o funcionamento do 
corpo, realização de tratamentos e cirurgias complexos, aplicação de 
medicamentos alquímicos.
 > Naturalismo: conhecimentos e técnicas de catalogação e manipulação de 
seres vivos e substâncias orgânicas para finalidades diversas.
 > Ocultismo: conhecimentos teórico-práticos específicos sobre feitiçaria 
(receitas, rituais, materias, etc).

 > Religião: conhecimentos teórico-práticos específicos sobre uma crença 
religiosa (mitologia, ritualística, hierarquias etc).
 > Pesquisa: técnicas de coletar informações em diferentes fontes e organizá-
las de forma produtiva.

ESPORTE
 > Acrobacia: técnicas de agilidade e proeza corporais.
 > Escalada: técnicas para subir em superfícies verticais (escarpas, paredes, 
árvores etc).
 > Jogo: atividade física ou mental com finalidade lúdica ou competitiva.
 > Prestididgitação: técnicas de agilidade e proeza manuais.
 > Montaria: técnicas para utilizar animais como meio de transporte.
 > Natação: uso do corpo para deslocar-se na água.

SERVIÇO
 > Administração: técnicas de organização, gerenciamento, liderança e 
contabilidade.
 > Agricultura: técnicas de criação e armazenamento de víveres vegetais ou 
animais.
 > Artesanato: técnicas de confecção de imagens e objetos (incluindo 
vestuário) para fins utilitários, devocionais e/ou decorativos.
 > Comércio: negociação de bens e serviços com base em conhecimento de 
economia e finanças.
 > Construção: confecção de edificações e equipamentos.
 > Curandeirismo: práticas de primeiros socorros, pequenas cirurgias e 
confecção de remédios caseiros ou naturais.
 > Extrativismo: técnicas de coleta de víveres vegetais, animais (pesca e caça) 
ou minerais.
 > Náutica: condução e conhecimento de transporte aquático.
 > Trabalho doméstico: serviços de manutenção e rotina em espaços 
privados (higiene, alimentação, arrumação etc.).
 > Treinar animais: técnicas de comunicação com e treinamento de animais 
para várias funções, inclusive condução de transportes.

SUBTERFÚGIO
 > Disfarces: técnicas para mudar a aparência através de vestuário, 
maquiagem e linguagem corporal.
 > Fraude: técnicas para forjar e falsificar objetos.
 > Furto: técnicas de surrupiar objetos e seres de modo imperceptível.
 > Furtividade: técnicas de esconder-se, esgueirar-se e mover-se sem ser 
percebido.
 > Interrogatório: técnicas de induzir a entrega de informações.
 > Investigação: técnicas de extrair informações de fontes secretas ou 
veladas.
 > Malandragem: conhecimento da cultura marginal, incluindo golpes e 
trapaças.
 > Segurança: conhecimento de equipamentos e procedimentos de 
rastreamento, despistamento, captura e detecção.



14DIAGRAMA DE CRIAÇÃO DA 
CARTA

1. Escolha uma Luz e uma Sombra da lista de VALORES em 6 e 
anote os pontos recebidos na aventura solo na Luz ou na Sombra 
escolhidas.
2. Escolha um PERFIL e anote a pontuação das COMPETÊNCIAS 
de acordo com a VOCAÇÃO resultante da aventura solo. O nível 
inicial de aprendizado nas competências (NIV) é Habilitado (HBL). 
Pontos de Saúde (PS) = pontos de Competência Física (FIS) + 10.
FÍSICA: 

Competências>
\/Perfil

Física 
(FIS)

Intelectual 
(INT)

Social 
(SOC)

COMPETITIVO 3 1 1
COOPERATIVO 2 1 2
ISOLACIONISTA 2 2 1
REBELDE 2 ou 3 2 ou 1 1

INTELECTUAL:
Competências>

\/Perfil
Física 
(FIS)

Intelectual 
(INT)

Social 
(SOC)

COMPETITIVO 2 2 1
COOPERATIVO 1 2 2
ISOLACIONISTA 1 1 3
REBELDE 2 ou 1 2 ou 3 1

SOCIAL:
Competências>

\/Perfil
Física 
(FIS)

Intelectual 
(INT)

Social 
(SOC)

COMPETITIVO 2 1 2
COOPERATIVO 1 1 3
ISOLACIONISTA 1 2 2
REBELDE 1 2 ou 1 2 ou 3

3. Anote a PROFISSÃO permitida para sua personagem conforme 
explicado em 7.
4. Marque o sexo (M ou F) e a etnia  (b, m ou n) nos quadrados 
pertinentes.
5. Anote os três CONHECIMENTOS da profissão, o 
conhecimento do PERFIL e escolha livremente mais dois da Lista 
9. 

Perfis Conhecimentos
COMPETITIVO Segurança ou Sobrevivência

COPERATIVO Persuasão ou Interrogatório
ISOLACIONISTA Pesquisa ou Investigação

REBELDE Qualquer um dos acima

O diagramas 15 é opcional.

PONTOS DE EXPERIÊNCIA (XP) 
Ganho e Gasto 

:

Pontuação Nível qualitativo
1 a 3 HBL: Habilitado =  6 conhecimentos 
4 e 5 XPT: Experiente = 10 conhecimentos (escolha 

mais 4 da lista)
6 PRT: Perito = 12 conhecimentos em diante 

(escolha quantos quiser da lista)

XP: Criatividade =                                                                
Gestão = 

Criatividade = 0 a 3 distribuição livre, exceto Aspecto; Gestão = 0 
a 3 em Competências; Ética = 0 a 3 em Valor. Para aumentar, gaste 
tantos pontos quanto cada nível desejado x3: de 1 para 2, 6 pontos; 
de 2 para 3, 9 pontos; de 1 para 4, 6+9+12=27 pontos.

PARA JOGAR O RPG:
DIFICULDADE E RESULTADO (Ponto de Competência + 

2D6 ou 1 carta numeral):
Resultado Dificuldade/Descrição

:( Desastre!!!
2 a 5 falha
6 a 7 Fácil/sucesso medíocre
8 a 9 Média/sucesso normal

10 a 11 Difícil/ sucesso grande
12 a 13 Múito difícil/sucesso excepcional

14 em diante Quase impossível
:) Golpe de Mestre!!!

COMBATE (Físico + 2D6 ou 1 carta numeral): use as cartas de 
Ação de Combate do Baralho de Ações ou a Tabela:

Tipo Dificuldade Dano Alcance
Desarmado fácil 5* --

Arma Branca fácil 10* 7m
Projéteis média 12** 150m

Arma de fogo média 24** 700m
* Somar a diferença entre os resultados de ataque e defesa.

** Somar a diferença entre o resultado e a dificuldade.

PROTEÇÃO: use o Baralho de Itens ou a tabela:
Material Penalidade Absorção

Lona ou Couro rígidos 0 2
Lona ou Couro rígidos 

reforçados -1 4
Placas de madeira, osso, 

cerâmica -2 6
Malha de metal -4 8
Placa de metal -5 10

SAÚDE (PS): 10 + pontos de físico 

Pontos de Saúde Resultado em Dano/
Fadiga

Recupera/
descanso

Total:                         a 1 
Escoriado/Cansado: 

teste normal Físico/hora

0 a -4:                              
Machucado/Exausto: 

-1 nos testes Físico/dia

-5 a -9:                                     
Ferido/Extenuado:

-3 nos testes
Físico/
semana

-10 a -14:                              Inerte tratamento 

-15 a -20:                                                 Inconsciente tratamento
-21 ou menos Morte --

RESOLUÇÃO DE AÇÕES MÁGICAS:
Nível HaBiLitado eXPerienTe PeRiTo

Dificuldade 6 a 9 10 a 13 14 e 15
Custo de PM* 3 pontos 6 pontos 12 pontos

Duração** resultado 
em rodadas

resultado 
em horas

resultado 
em semanas

Alvos 1 resultado à escolha
Preparo imediato 1 hora 24 horas

*Recuperação: 1, 2 ou 3 pontos por hora; no. de horas = resultado 
de teste de competência.**Tempo de preparo só se aplica a feitiços. 
A abrangência dos efeitos (distância, área, peso, velocidade etc) é 
medida pelo resultado obtido no teste somado aos pontos totais de 
poder mágico do usuário.



OPONENTE

MANDANTE

15DIAGRAMA DE 
RELACIONAMENTOS

Sorteie ou escolha cartas do Baralho 
de Personagens para cada função 
marcada no Diagrama. Se a carta sair 
em posição normal, a função será a 
escrita em posição normal; se a carta 
sair em posição invertida, a função 
será a escrita em posição invertida. 

DOADOR/A

AUXILIAR

VÍTIMA

RIVAL

CARTAS:
COMUNS, 

SENHORIAIS 
E REGENTES

CARTAS:
COMUNS E 

SENHORIAIS

CARTAS:
COMUNS

Fornece recursos, informações, 
pistas ou itens.

Compete com sua personagem 
pelo mesmo objetivo.

Proponente da missão 
ou desafio.

Antagoniza sua personagem 
de algum modo destrutivo.

Participa ativamente dos 
desafios da história ao 
lado da sua personagem.

Sofre algum dano que a sua 
personagem deve reparar.

>>C = Comum: sem influência ou influência 
sobre grupo restrito; cidadãos livres e escravos.

>>S = Senhorial: influência sobre mais de 
um grupo ou sobre uma organização ou 
comunidade; baixa nobreza, baixo clero.

>>R = Regente: influência sobre mais de uma 
organização ou comunidade; alta nobreza, alto 
clero.







BRASIL BARROCO
ENCARTE DE JOGADOR/A 
PARA CRIAÇÃO DE PERSONAGEM

Este encarte contém a aventura 
solo CASA GRANDE e regras de 
criação de persoangem que devem 
ficar em posse dos/as jogadores. 
Para repor, siga uma das opções:
1. faça cópias deste encarte antes de usar;
2. baixe e imprima frente e verso o arquivo 

ENCARTE DE JOGADOR/A 
disponível no site do cenário Brasil 
Barroco: http://historias.interativas.
nom.br/brasilbarroco.L


