Conceitos

Representam diferentes formas de ativismo diante de situações que
ameaçam o meio ambiente, a justiça social, a diversidade cultural e a
viabilidade econômica. Um curupira poderia usar seus poderes para
fazer com que os operários se percam na floresta, um saci pode fazer
com que as chaves de ignição dos tratores sumam, uma iara pode cegar
temporariamente os executivos envolvidos com a decisão de derrubar a
mata. Esses são ativismos mágicos.
Para essas personagens a magia é real 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.
Nesta aventura-solo, são geradas personagens que se tornam seres
mágicos por meio de um elo com um espírito.
Para aprender e usar seus poderes, além dos conhecimentos específicos
de cada conceito, o/a usuário/a escolhe um PERFIL e adquire a
COMPETÊNCIA MÁGICA conforme a tabela:
\/ Competências | Perfis >
Física (FIS)
Pontos de Saúde (PS)
Intelectual (INT)
Social (SOC)
Mágica (MAG)
Poder Mágico (PM)

COMPETITIVO COOPERATIVO
1
1
11
11
1
1
1
2
3
2
6
6

ISOLACIONISTA
1
11
2
1
2
6

REBELDE
1
11
2 ou 1
1 ou 2
2
6

Todos começam com 6 pontos de Poder Mágico (PM), que resultam
da soma dos pontos de todas as competências. Conforme aumentam
as competências, aumentam os pontos de Poder Mágico. Caso queira
aumentar os pontos de PM sem aumentar a competência, o/a jogador/a
pode gastar tantos XP quanto o valor desejado de PM (de 6 para 7,
7 pontos de XP). Quando todas as competências chegarem a 6 e os
pontos de PM a 24, só será possível aumentá-los com tantos XP quanto
cada valor até o desejado (por exemplo de 24 para 26: 24 + 25 + 26 = 75
XP). Para resolver ações mágicas, utiliza-se a tabela a seguir:
Nível
Dificuldade
Custo de PM*
Duração
Alvos
Preparo**

HaBiLitado
6a9
3 pontos
resultado em rodadas
1
imediato

eXPerienTe
10 a 12
6 pontos
resultado em horas
resultado
1 hora

PeRiTo
13 e 15
12 pontos
resultado em semanas
à escolha
24 horas

*Recuperação: somente na Forma Mística e no seu habitat natural; no. de horas =
resultado de teste de Competência Mágica (MAG).
**”Duração: resultado” calculado a partir de fácil da seguinte forma: resultado fácil – feitiço
dura 1 rodada; resultado médio – feitiço dura 2 rodas; resultado difícil – resultado dura 3
rodadas, e assim por diante. A mesma lógica se aplica nos níveis seguintes apenas se
substituindo “rodadas” por “horas” ou “semanas”.
***Abrangência: resultado como na duração.

Início do século XVII

A bandeira prosseguia pela mata. Os índios, cabisbaixos, seguiam
acorrentados, sob o olhar vigilante dos caboclos armados,
enquanto os homens brancos caminhavam confiantes em suas armas
de fogo, guiados pelos rastreadores mestiços. Ao longe, via-se
a coluna de fumaça que se erguia do que um dia fora uma aldeia.
Escondido nas matas, ele observava. Antes, a palavra do Curupira
era considerada lei inquestionável pelos habitantes desta terra
- os que se recusavam a obedecê-la encontravam apenas a fome
nas matas, ou eram surrados até a morte, dependia do humor dele.
Mas, desde que os homens brancos chegaram as coisas começaram a
mudar: Jurupari perdeu poder para Tupã; homens brancos vestidos de
preto vinham tirando a ascendência do Curupira sobre os nativos.
O Curupira não conseguia entender os homens de preto que recusavam
as mulheres e não o temiam. E os homens brancos que pareciam matar
com “galhos de trovão”. Agora, homens e mulheres negros, trazidos
de terras distantes, vinham com suas próprias crenças e fugiam para
construir suas próprias aldeias. Os novos habitantes pareciam que
tinham chegado para ficar.
Agora, a aldeia dos nativos tinha sido destruída e eles estavam
sendo levados como escravos. Ele havia tentado impedir, tentado
fazer com que a bandeira se perdesse no mato. Tentado jogar os
animais contra eles. Tentado assustá-los com seus gritos. Tudo
havia falhado. Por quê?

Meados do século XIX
A mulher negra corre desesperadamente, mantendo seu filho junto ao colo,
agarrando-o com todas as forças. Ela havia deixado a fazenda, fugido
dos horrores da senzala, sabia que a essa altura eles já haviam dado
pela falta dela. Logo viriam atrás, os capitães do mato e seus cães. A
mulher chega diante da margem do rio e, exausta, pára para beber. Depois
ela segue por dentro do rio, avançando penosamente contra a correnteza,
numa tentativa de despistar seus perseguidores.
Tião é um dos melhores capitães do mato da região, um mulato inteligente
que havia lutado muito para consolidar sua posição. A recompensa pela
captura da negrinha e sua cria era boa. Às vezes um sentimento de culpa
por caçar seu próprio povo atacava sua consciência, nessas horas ele a
afogava na cachaça.
O capitão chega junto do rio e bebe água, depois procura por rastros e
encontra algumas pegadas na lama das margens do rio. “Negrinha esperta,
mas não vai me escapar. Deve de ter subido o rio”.Ele caminha um pouco,
encontra outros rastros rio acima. O caçador caminha atento à margem
para identificar o local onde sua presa deixou o rio.
O curupira observa a história que se desenrola na mata à sua frente, e
luta para compreender: Os homens brancos escravizam os homens negros.
A mulher negra foge e um homem negro a caça para devolvê-la aos homens
brancos? Estranho.
Ele olha a sua volta, a terra muda cada vez mais. As “fazendas” tomam o
lugar das matas, as “vilas” e “cidades” crescem, inchadas pelos homens
e mulheres que não param de se multiplicar. Enquanto isso, seu poder
diminui cada vez mais. Brados chamam sua atenção. O homem está gritando:
“- Tem negra fujona aí! Tem negra fujona aí!”. A mulher, escondida na
moita com a criança junto ao peito, começa a chorar baixinho. Falta
pouco agora. O curupira vê o caçador cada vez mais perto, a fêmea com
filhote cada vez mais desesperada, vê a dor desnecessária que se seguirá.
Ele decide agir.
Tião vai seguindo o rastro da negrinha e julga vê-la correndo pela
mata, rio acima. O caçador grita e corre atrás dela, perseguindo-a
pela mata.
- Como essa diaba corre!”
Tião corre, grita, segue
rastros, até que se
vê irremediavelmente
perdido.
A mulher mal consegue
acreditar quando o
capitão do mato passa
correndo por ela sem vê-la
escondida na moita.
Ela espera quieta por algum
tempo, ouvindo apenas os ruídos
da floresta. A mãe então agradece
com uma oração e foge
para longe dali.

Primeira década do século XXI
A família caminha à noite pela calçada. O menino ri e
brinca pela rua. Não percebem que ele os havia seguido
desde o cinema. O novo filme do Batman era um sucesso.
Pais levavam seus filhos e depois andavam distraídos por
ali, desfrutando a alegria das crianças. O hábito do
uso do metrô tinha tornado algumas pessoas descuidadas,
afinal, o metrô era seguro. Porém, naquela hora e naquela
vizinhança, eles deveriam estar mais atentos.
O governo anunciava que os maravilhosos projetos de
reurbanização tinham “recuperado” o bairro. Recuperado
com uma bela maquiagem, uma “plástica” que ocultava a
decadência por detrás dela: pessoas desesperadas ainda
dormiam sob as marquises e nas escadarias de metrô;
Prédios velhos que ocultavam novos criminosos; Gerações
que haviam crescido nas ruas, quase intocadas pelas
políticas dos governos.
É mais fácil recuperar prédios que pessoas.
Traz
resultados mais rápidos, aparece mais para a imprensa e
gasta mais verba em licitações. Todo mundo fica feliz.
Nas sombras, um homem se esconde, pronto para lutar
por sua felicidade. O desejo pela droga queimando em
suas veias. Centenas de justificativas ecoando pelo seu
cérebro, enquanto seu dedo fica coçando junto ao gatilho
do revólver. “Eles têm, eu não”. É razão suficiente. O
casal caminha, alheio ao perigo cada vez mais próximo.
Ele se move, pronto para agir. A mãe parece pressentir
algo, o pai apenas sorri e caminha um pouco mais atento.
Agora, tudo começa a se precipitar. O assaltante emerge
das sombras, empunhando um revólver. O pai puxa o filho
para trás e entrega a carteira. O assaltante pede o
colar da mãe. Ela chora e se recusa. O assaltante agarra
o colar e o puxa. A mãe grita. O pai avança furioso.
O assaltante aponta a arma. Ele avança. O dedo comprime
o gatilho da arma. A mão do assaltante é arrancada.
A onça o puxa para as sombras. Assustada, a família
foge correndo até o metrô. Os gritos do assaltante vão
se tornando cada vez mais fracos, até serem seguidos
pelo silêncio. Ele se ergue e pega a sacola que havia
jogado ali perto antes de mudar de forma e se veste
após conferir as horas no seu relógio. Ele, o Curupira,
olha para o predador que ia matar desnecessariamente
entre os prédios que agora fazem a sua floresta.
A
terra mudou, mas as leis da selva continuam as mesmas.
Assim como ele.

OS ESPÍRITOS DA NATUREZA
Esses seres lendários são manifestações da energia espiritual da natureza
que fazem pactos com humanos, tomando-os como hospedeiros para
interagir com o mundo à sua volta. Isso ocorre porque os humanos são
os animais que exercem mais impacto sobre o meio ambiente.
Para se manifestar o espírito precisa de um hospedeiro humano. Quando
o corpo físico morre, o pacto se desfaz, a alma humana parte para o
além e o espírito então procura um novo hospedeiro para si. Alguns
espíritos da natureza preferem ou precisam que o novo hospedeiro seja
um parente do hospedeiro anterior. Sempre que pode o espírito procura
observar e preparar o provável hospedeiro antes de lhe propor o pacto.
Se o pacto não for possível com um hospedeiro dentro de um prazo de
nove luas da morte do hospedeiro anterior, aquele espírito não mais se
manifestará.
Muitos espíritos preferem propor o pacto ao provável hospedeiro, sem
jamais impor. É o caso de curupiras, iaras, botos, e sacis. Ocorre então
uma negociação: em troca dos poderes sobrenaturais do espírito, o
hospedeiro assume seu código ético e sua missão.

Outros espíritos não são tão cordiais e impõe o pacto ao hospedeiro, o
que pode levar a muito sofrimento, perdas de controle, gerando lendas
sobre “maldições” como no caso de lobisomens, mulas sem cabeça etc.
Os saberes recebidos pelos hospedeiros são representados pelo
CONHECIMENTO MITOS E LENDAS, que o/a hospedeiro deve ter. Uma
vez feito o pacto, o espírito pode manifestar sua forma mística no corpo
humano hospedeiro, que adquire a COMPETÊNCIA MÁGICA (MAG) de
acordo com seu Perfil.
FORMA MÍSTICA
As formas místicas dos espíritos da natureza, como os pés virados para
trás do curupira, são visíveis apenas para outros espíritos e humanos com
magia (feiticeiros e iluminados). Esta forma varia muito de acordo com
a bagagem cultural e o perfil do hospedeiro. Por exemplo, hospedeiros
marciais tenderão a manifestar formas místicas mais agressivas. Isso
explica a variação na aparência de seres lendários. Por isso, é importante
que o jogador pesquise a lenda para definir a forma mística de sua
personagem. Vejamos alguns exemplos:

Lenda

Elemento

Curupira

terra

Caipora,
terra
Caapora
Flor do Mato terra
Iara

água

Boto

água

Saci

ar

Lobisomem

terra

Mula sem
cabeça
Boiúna

fogo

Boitatá

fogo

Náiade/
Tritão

água

Kappa

água

Selkie

água

Nokken

água

água

Forma mística mais vista por ser
com magia
Homem de cabelos ruivos e pés
virados para trás
Homem/Mulher coberto por pelos
com presas e garras.
Menina com pés virados para
trás.
Mulher com olhos estranhos,
cauda de boto, garras e presas
afiadas.
Boto com um olhar humano ou
um humano com um furo no topo
da cabeça.
Rapaz/Moça com uma perna e
orelhas pontudas
Homem coberto por pelos com
garras e presas ou um cão/porco
enorme com um rosto que parece
humanóide.
Mula sem cabeça que lança
chamas pelo pescoço.
Uma cobra gigantesca (o dobro
de uma sucuri normal), por vezes
com rosto humano.
Uma cobra flamejante do
tamanho de uma jibóia de grande
porte.
Mulher/Homem com olhos de
golfinho, cauda de golfinho,
garras e presas afiadas.
Pessoa com o topo da cabeça
aberto cheio de água, presas e
garras
Pessoa com olhos de ariranha ou
ariranha com olhos humanos
Pessoa com aparência etérea e
encantadora

Forma mística vista por ser sem
magia
Homem normal
Homem/Mulher normal
aparência agressiva.
Menina normal

com

Mulher normal ou um boto.
Boto normal ou homem normal.
Rapaz/Moça normal ou com uma
perna.
Homem
com
cabelos
desgrenhados agindo loucamente
ou um cão ou porco enorme e
agressivo
Mula grande e agressiva.
Uma sucuri de grande porte.
Uma jibóia de grande porte.

Mulher/Homem normal ou
um golfinho.
Pessoa normal
Pessoa normal ou ariranha
normal
Pessoa normal

Se o(a) jogador(a) quiser ter uma personagem de outro lendário como
um duende, um ogro, uma harpia, uma lâmia, um sátiro, uma ninfa, ou
algo assim, deve pesquisar a lenda e chegar a um consenso com o(a)
mestre da sessão de RPG sobre a forma mística do ser e como ela é
vista por seres com magia e sem magia.
PODERES: os efeitos mágicos
Os poderes são habilidades mágicas que podem ser usados pelos
espíritos da natureza e correspondem aos seus poderes lendários. Para
fazer isso, o hospedeiro precisa estar em sua forma mística e no habitat
do espírito ou gastar pontos de poder mágico, conforme a tabela:

Nível
Dificuldade
Custo de PM*
Duração
Alvos
Preparo**

HaBiLitado
6a9
3 pontos
resultado em rodadas
1
imediato

eXPerienTe
10 a 12
6 pontos
resultado em horas
resultado
1 hora

PeRiTo
13 e 15
12 pontos
resultado em semanas
à escolha
24 horas

**Recuperação: 1, 2 ou 3 pontos por hora; no. de horas = resultado de teste da competência
mágica.***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 PM.
*Recuperação: somente na Forma Mística e no seu habitat natural; no. de horas = resultado de teste
de Competência Mágica (MAG).

IMPORTANTE: somente na forma mística e no seu habitat natural, os
espíritos podem realizar seus dons sem gastar Poder Mágico (PM). Fora
do seu habitat e/ou na forma humana, os hospedeiros podem realizar os
dons gastando pontos de Poder Mágico (PM) de acordo com seu nível na
Competência Mágica (MAG):
Poderes em comum:
>>Aumentar uma Competência Física, Intelectual ou Social de acordo
com seu nível de Magia (HBL em +2, XPT em +4, PRT em +6). Para
isso gastam poder mágico ou devem estar na forma mística no seu
habitat. Qual competência será aumentada varia de acordo com a
personalidade do ser que influencia sua forma mística.
>>Exemplo: um curupira que prefere usar de astúcia para fazer as pessoas
se perderem e uma Flor do Mato que use de truques podem preferir
ampliar a Competência Intelectual. Caiporas, homens ou mulheres,
mais combatentes normalmente preferem ampliar a Competência
Física, o mesmo costuma ocorrer com os lobisomens. Já iaras e
botos que usam de sedução e encantamento podem preferir ampliar
a Competência Social, enquanto uma boiúna tenderia a ampliar a
Competência Física. Pelo mesmo raciocínio, sacis com sua reputação
de uso da astúcia tenderiam a ampliar a Competência Intelectual.
Claro que pode haver exceções como um Curupira mais diplomata
que prefira usar Competência Social e uma Iara guerreira que valorize
mais a Competência Física. Tudo depende da personagem criada e
que haja uma explicação para isso.
>>Recuperar pontos de Saúde por rodada de acordo com o nível de
Magia (HBL em +2, XPT em +4, PRT em +6). Novamente, gastando
pontos de poder mágico para isso ou estando na forma mítica e no
habitat natural.
Vejamos agora os poderes específicos dos espíritos da natureza de
acordo com seu habitat. Importante: esses são os poderes dos seres do
Brasil. Em outras culturas os poderes podem ser diferentes, assim como
os espíritos da natureza.

ESPÍRITOS DA TERRA: protetores de áreas naturais secas (florestas, desertos,
campinas etc), da fauna e da flora. No Brasil, são curupiras, flores do mato,
caiporas, caaporas. Em outras culturas, são centauros, sátiros, dríades, elfos,
duendes, anões, ogros, lobisomens etc. Esses seres recuperam seus pontos de
Poder Mágico somente em contato com manifestações naturais de seu elemento:
terra em uma floresta ou campo, madeira de uma árvore viva, pedra em ambiente
natural etc. (cimento, madeira pintada, asfalto, não servem!).
>> Mover-se sem serem percebidos em habitat natural terrestre, sem deixar
rastros (incluindo odor).
>> Comunicar-se com e controlar animais vertebrados terrestres.
>>Fazer a vítima se desorientar e se perder.
>> Manifestar características de um mamífero da fauna local (após escolha
não pode mudar). Exemplo: presas e garras ou sentido ampliados.
ESPÍRITOS DA ÁGUA: protetores de áreas aquáticas naturais (piscina não
serve!), como rios, lagos, lagoas, mares, alagados etc. No Brasil, são iaras, botos,
boiúnas, negros d’água. Em outras culturas, são ondinas, nereidas, tritões, náiades,
sereias, selkies, nokkens, kappas, rusalkas etc. Recuperam seus pontos de Poder
Mágico somente em contato com água abundante natural, sem poluentes ou
produtos químicos, como rios e lagos que contenham vida (não na piscina do clube
nem na banheira! Rios “mortos” pela poluição também não servem).
>> Imersos na água: usar sentido de sonar, enxergar perfeitamente e triplicar
capacidade pulmonar; nadar na velocidade de botos.
>> Comunicar-se com e controlar animais vertebrados aquáticos.
>>Encantar, seduzir ou aterrorizar a vítima, levando-a à obediência ou inação
total.
>>Criar presas e garras que somam 2 pontos de dano.
ESPÍRITOS DO AR: protetores da atmosfera natural e ligados aos ventos.
No Brasil, são sacis e cupendiepes (seres humanóides com asas de
morcego). Em outras culturas são harpias, pixies, sereias-pássaro, leananshee. Recuperam seus pontos de Poder Mágico somente em contato com
ar puro, sem poluentes, em ambientes abertos como florestas, campos, ou
parques que tenham um bom tamanho em relação à cidade como a Floresta
da Tijuca no Rio de Janeiro ou o Parque do Ibirapuera em São Paulo (dentro
do shopping não dá, menos ainda perto de uma fábrica!).
>>Aumentar sua percepção com visão de um falcão e audição de um cão;
sentir direção e intensidade de correntes de ar.
>>Comunicar-se com e controlar animais voadores vertebrados.
>>Manipular os sentidos da vítima até o ponto de gerar alucinações.
>> Criar um deslocamento de ar equivalente a um pé de vento que lhe permite
dar um saldo de 9 metros ou derrubar uma pessoa.
ESPÍRITOS DO FOGO: costumam ser associados à destruição de intervenções
humanas abusivas, a incêndios que acontecem naturalmente em determinados
ambientes, como os cerrados. Alguns também estão associados à punição aos
responsáveis por incêndios como as queimadas ilegais. No Brasil, são boitatás
e mulas sem cabeça. Em outras culturas, são gárgulas, dragonetes, fênix.
Recuperam seus pontos de Poder Mágico somente em contato com fogo em
quantidade equivalente a pelo menos uma tocha.
>>Dobrar sua velocidade de deslocamento movendo-se por dentro de fogo
abundante como um incêndio no campo.
>> Imunidade ao fogo.
>>Manipular energias relacionadas a fogo e calor, incluindo eletricidade
podendo gerar curtos-circuitos.
>>Controlar a quantidade de fogo equivalente a de uma tocha fazendo-o se
mover pelo ar e causando 3 pontos de dano

Tabela Síntese dos Poderes por Elemento:
Terra
Aumentar 1
Competência de
acordo com o nível de
Magia
Recuperar pontos de
Saúde por rodada de
acordo com o nível de
Magia
Mover-se sem serem
percebidos em habitat
natural terrestre,
sem deixar rastros
(incluindo odor).

Água
Aumentar 1
Competência de
acordo com o nível de
Magia
Recuperar pontos de
Saúde por rodada de
acordo com o nível de
Magia
Imersos na água:
usar sentido de
sonar, enxergar
perfeitamente e
triplicar capacidade
pulmonar; nadar na
velocidade de botos.
Comunicar-se com
Comunicar-se com
e controlar animais
e controlar animais
vertebrados terrestres. vertebrados aquáticos.
Fazer a vítima se
Encantar, seduzir
desorientar e se
ou aterrorizar a
perder.
vítima, levando-a à
obediência ou inação
total.
Manifestar
Criar presas e garras
características de um que somam 2 pontos
mamífero da fauna
de dano.
local (após escolha
não pode mudar).
Exemplo: presas e
garras ou sentido
ampliados.

Ar
Aumentar 1
Competência de
acordo com o nível de
Magia
Recuperar pontos de
Saúde por rodada de
acordo com o nível de
Magia
Aumentar sua
percepção com
visão de um falcão
e audição de um
cão; sentir direção
e intensidade de
correntes de ar.
Comunicar-se com
e controlar animais
vertebrados voadores.
Manipular os sentidos
da vítima até o ponto
de gerar alucinações.
Criar um
deslocamento de ar
equivalente a um
pé de vento que
lhe permite dar um
salto de 9 metros ou
derrubar uma pessoa.

Fogo
Aumentar 1
Competência de
acordo com o nível de
Magia
Recuperar pontos de
Saúde por rodada de
acordo com o nível de
Magia
Dobrar sua velocidade
de deslocamento
movendo-se por
dentro de fogo
abundante como
incêndios.
Imunidade ao fogo.
Manipular energias
relacionadas a fogo,
incluindo eletricidade
podendo gerar curtoscircuitos.
Controlar a quantidade
de fogo equivalente
a de uma tocha
fazendo-o se mover
pelo ar e causando 3
pontos de dano.

Para ver os poderes de seres mágicos específicos, consulte o Baralho
de Formas Místicas disponível em http://www.historias.interativas.nom.
br/incorporais/pdfs/edeformasmisticas.pdf

