muiraquitã: encarte de mestre
Este encarte pode ser utilizado apenas como guia para utilização da
aventura solo ou pode ser usado pelo/a Mestre de Jogo do RPG. Em
ambos os casos, sugerimos primeiro ler o texto introdutório e as regras
do sistema Incorporais Básico [também disponíveis em http://historias.
interativas.nom.br/incorporais/pdfs/incorporais-basico.pdf] no caderno
do qual este encarte faz parte e visitar o blogue do cenário [http://
historias.interativas.nom.br/eradaescolha/].
Depois, sugerimos jogar a aventura solo, disponível no ENCARTE
DE JOGADOR para se familiarizar com o cenário e os tipos de
personagem que podem ser construídos.
Se você pretende mestrar RPG com a Aventura Pronta deste encarte
para um grupo de jogadores, primeiro imprima, monte - conforme
o tutorial disponível no blog do cenário - e distribua os Encartes de
Jogador para os/as jogadores, ou peça que eles/as façam isso.
Nos itens 2 a 7 estão disponíveis as regras para criação de personagens
e as tabelas de resolução de ações do RPG.
Leia a Aventura Pronta e prepare-se para mestrar depois que os/as
jogadores estiverem com suas personagens finalizadas.
A Aventura Pronta é uma introdução ao cenário e pode ser ambientada
em qualquer lugar que tenha uma área de preservação ambiental
dentro de perímetro urbano. Leia para seu grupo os textos grafados
no mesmo tipo que o deste texto (Helvetica). Os textos grafados no
tipo Courier New devem ser lidos apenas pelo/a Mestre.
Se você for um/a mediador/a educacional, leia a próxima página, se
não, vá direto para 2. Criação de Personagem.

10

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: 10 ANOS, segundo o Guia Prático do Ministério da
Justiça [http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/
comunicacao/guia-pratico-da-classificacao-indicativa].

1uso em SITUAÇÃO DIDÁTICA

A Plataforma Incorporais visa trabalhar as seguintes competências:
>> Criatividade (Crt): recombinação crítica de repertórios para criação de
elementos narrativos e/ou para solução de desafios.
>> Ética (Etc): reflexão crítica sobre o tema; responsabilidade através da
relação de causalidade narrativa (atos e suas conseqüências); cooperação
e competição na hora certa; vislumbre ou efetivação de transformações
individuais e coletivas; responsabilidade pela produção pela noção de
autoria.
>> Gestão (Gst): capacidade de usar diferentes métodos para desenvolver
e incorporar seu material à plataforma; capacidade de criar histórias
interativas para desenvolver as competências já citadas em outros
jogadores capacitando-os a se tornarem multiplicadores desse método
didático e projetual.
Os Objetos Educacionais (OE) que compõem o Kit da Plataforma são:
>> Didáticos (OED) = blogues, cadernos e encartes de cada cenário.
>> de Conteúdo (OEC) = blogue Livro de Mestre [http://historias.interativas.
nom.br/incorporaisrpg/] e bloqgue do cenário.
CENÁRIO ERA DA ESCOLHA
Tema: sustentabilidade nas vertentes “ecologicamente correto”, “culturalmente
diverso”, “socialmente justo”, “economicamente viável”, com inclusão dos
lendários brasileiro e estrangeiro.
História Muiraquitã
Esta história foi projetada para ser usada com o Sistema Incorporais Básico,
que é mais complexo e exige alguma familiaridade com ludonarrativas
em geral. Para situações com tempo de duração limitado, como aulas e
oficinas, e para mediadores inexperientes com ludonarrativas, sugerimos
começar com as histórias dos encartes Sabores Mitológicos, que usam o
Sistema Incorporais Rápido.
Sendo esta uma aventura introdutória ao cenário, as competências e
conteúdos a serem trabalhados e avaliados ficam a critério do/a mediador/a.
Esta aventura também pode ser usada para determinar temas em projetos
de trabalho e como ponto de partida para elaboração de quadros cognitivos.
Temas: questões ambientais, tolerância religiosa, economia solidária, política
e cidadania.
Sua Situação Didática (SD):
Para entender melhor os termos e conceitos aqui utilizados, leia a seção
COMO USAR HISTÓRIAS INTERATIVAS PARA FINS EDUCACIONAIS,
na introdução do caderno ou na página Aplicação Didática do blogue Livro
de Mestre [http://historias.interativas.nom.br/incorporaisrpg/?page_id=14].
Neste mesmo link, baixe e preencha as tabelas com suas necessidades
de mediação pedagógica procurando relacionar os temas do cenário com
as especificidades da sua situação didática e os questionários avaliativos.
Depois de estabelecidos seus objetivos, decida se vai aplicar apenas a
aventura solo ou se vai utilizar também o RPG seguindo as instruções
do sistema de regras INCORPORAIS BÁSICO. Sugerimos que sejam
produzidos, no mínimo, cartas e textos das personagens dos/as aprendizes
que possam ser publicados no blogue.
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CRIAÇÃO DE PERSONAGENS

Os VALORES representam porque a personagem age de
tal modo, seus traços de personalidade, suas motivações,
suas decisões, seu valores; nesse cenário, os eixos da
sustentabilidade que mais a mobilizam. Os CONCEITOS e
seus CONHECIMENTOS representam diferentes formas de
ativismo diante de situações que ameaçam o meio ambiente, a
justiça social, a diversidade cultural e a viabilidade econômica.
Ou seja, aquilo que a personagem faz. E os PERFIS
representam como a personagem age, como ela mobiliza seus
conhecimentos e habilidades em quais circusntâncias, ou seja,
suas COMPETÊNCIAS.

VALORES
O cenário Era da Escolha tem como tema central a Sustentabilidade
em seus quatro eixos ou aspectos: economicamente viável,
ecologicamente correto, socialmente justo e culturalmente diverso.
Qual VALOR da sustentabilidade sua personagem obteve
como resultado na aventura solo: economicamente viável,
ecologicamente correto, socialmente justo e culturalmente diverso?
Os VALORES envolvem um idealismo e o risco de caminhada para
o radicalismo.
IDEALISMOS
São os diferentes valores positivos ligados aos pilares da
sustentabilidade. A personagem pode escolher uma dentre as opções
a seguir; este valor será o combustível mobilizador do ativismo dela.
SOCIALMENTE JUSTO
Justiça: senso de justiça da personagem que se indigna diante da desigualdade
social e concentração de renda do pessoal. Também combate machismo,
racismo, homofobia, intolerância religiosa.
Compaixão: atuação para minorar o sofrimento de pessoas socialmente
desfavorecidas. Pode agir tanto em termos de caridade quanto de
empoderamento.
CULTURALMENTE DIVERSO
Tolerância: age em prol da aceitação de que há diferentes opções de gênero,
sexualidade, religião etc. Defende o direito das pessoas de viverem de forma
diversa dos modelos estabelecidos pela tradição social e/ou pelo mercado.
Preservação: age para preservar o patrimônio imaterial, tanto o que está
ativo, quanto aqueles saberes e habilidades tradicionais que podem estar
se perdendo como técnicas artesanais, histórias e tradições de povos
desfavorecidos etc.
ECONOMICAMENTE VIÁVEL
Produtividade: procura meios de se conseguir fazer mais gastando menos
recursos para que a economia sej sustentável no futuro e se consigam
melhores resultados no presente. Atua em tecnologia e gestão.
Inovação: busca novas soluções para os problemas atuais para que estes
sejam resolvidos, bem como aproveitar as oportunidades que surjam. Atua
tanto em questões empresariais quanto sociais.
ECOLOGICAMENTE CORRETO
Frugalidade: age para que as pessoas possam ser felizes consumindo menos
e evitando desperdícios. Propõe uma valorização mais do ser do que do ter
e combate o consumismo.
Proteção: atua para proteger áreas ambientais como florestas, cerrado,
nascentes de água. A sua esfera de ação também inclui áreas urbanas
como parques, praças, lixões, rios que correm o perímetro urbano etc.

RADICALISMO

CONCEITOS NÃO MÁGICOS

O radicalismo é um percurso negativo ao longo do qual uma
pessoa idealista pode ir caminhando até que perde a razão e sua
humanidade. As etapas são rigidez, inflexibilidade, insensibilidade,
desumanização. O quinto degrau é a desumanidade, quando a
personagem perde a razão de ser tendo se corrompido na busca
de um ideal. Em casos específicos, jogador e Mestre podem
combinar um caminho de resgate de uma personagem que tenha
atingido a desumanidade.
1. Rigidez [-1 a -5]: dificuldade em aceitar outras opiniões e mudar
de ação. Personagem possui forte preconceito contra algum
segmento social como: empresários, machistas, militares,
publicitários etc.
2. Inflexibilidade [-6 a -10]: recusa outras opiniões totalmente
e não muda de posição. Intolerância contra algum segmento
social. Aceita causar danos materiais (propriedade) e morais
(agredir verbalmente).
3. Insensibilidade [-11 a -15]: não sente compaixão por
determinado segmento social, sendo indiferente ao sofrimento
de uma pessoa desse segmento. Aceita agressões físicas sobre
essas pessoas.
4. Desumanização [-16 a -20]: age contra um segmento social
cujos membros não vê mais como seres humanos. Aceita
mortes de pessoas desse segmento.
5. Desumanidade [-21]: aceita morte de pessoas que considera
inocentes por seus ideais.

CRENTES: pessoas que acreditam na existência de algo além do
que a ciência pode mostrar. O nível dessa crença pode ser alto
como em devotos religiosos ou pessoas que se consultam com
aqueles que dizem ter poderes ocultos, ou baixo como em quem
não vai à igreja, mas acredita em uma força divina, ou quem
diz “eu não creio em bruxas, mas que elas existem, existem.”
Apesar de sua crença, raramente essas pessoas testemunham
efeitos mágicos.

As personagens começam com 1 ponto positivo no idealismo escolhido
e 0 pontos negativos de radicalismo, adquirindo-os de acordo com
suas decisões ao longo das histórias por meio da distribuição dos
pontos de experiência (XP) de Ética. Também de acordo com suas
ações na história, pode ser que a persoangem ganhe pontos positivos
em outro valor e pode até vir a mudar de valor, ou acumular pontos
positivos em todos eles.
Conforme ganha pontos de experiência (XP), a personagem
acumula pontos positivos e/ou negativos que são utilizados nas
sessões de RPG.
A diferença entre eles deve ser somada ou subtraída de resolução
de ações pertinentes ao aspecto. Caso a diferença ultrapasse
-5, ou atinja o nível de desumanição [-21], a personagem se torna
coadjuvante, passando ao controle do/a Mestre.

CÉTICOS: para estas personagens o sobrenatural e a magia
não existem. Divindade/s e vida após a morte são idéias
criadas para explicar a natureza pelos povos antigos e que
são mantidas para ter um conforto diante das adversidades da
vida e a certeza da morte. Seres sobrenaturais só existem nas
lendas e na ficção. Isso não significa que essas personagens
sejam necessariamente materialistas, elas podem acreditar em
uma transcendência humana defendendo ideais humanistas e
a luta por uma sociedade mais justa, equilibrada e feliz. Apenas
não acreditam na magia preferindo se sustentar na Ciência e
na Humanidade. Como resultado, essas personagens não
percebem os seres sobrenaturais enquanto tais, vendo-os
como seres humanos ou animais. Personagens céticas também
não são afetadas por efeitos mágicos, sendo imunes a poderes
mágicos e feitiços para o bem, não são tocadas por maldições,
ou para o mal, não podem ser curadas magicamente. Contudo,
efeitos como “Sincronicidade” ainda podem afetar eventos ao
redor, ainda que não possam atingi-las diretamente. Essas
personagens são as “pessoas normais”.
Pessoas que busquem promover empreendimentos ecologicamente
corretos e sustentáveis e pesquisadores que divulgam novas formas
de agir e pensar que fortaleçam um futuro sustentável, expressando
suas idéias ou buscando persuadir pessoas podem estar agindo
tanto de forma INTELECTUAL quanto SOCIAL. Se essas pessoas
formulam projetos e propostas, fazem críticas, seu ativismo é
intelectual. Quando busca mobilizar pessoas para sua causa, então é
um ativismo social.Outras pessoas podem optar por fazer piquetes
para impedir o desmatamento ou mesmo sabotar os equipamentos
de terraplanagem durante a noite. Essas são ações FÍSICAS.
Cada Conceito começa com dois CONHECIMENTOS:

Conceito
Físico
Intelectual
Social

Conhecimentos
Condicionamento Físiso e Luta Desarmada ou Furtividade
Ler/Escrever e Administração ou Ensino
Leis e Costumes e Ensino ou Comércio

CONCEITOS 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.
OS ESPÍRITOS DA NATUREZA: personagens geradas nas
Aventuras Solo Uma pitada de descaso e Paraibuna, um rio que
passou do ponto, esses seres lendários são manifestações da energia
espiritual e elemental da natureza que fazem elos com humanos,
tomando-os como hospedeiros para interagir com o mundo à sua
volta.
OS ESPÍRITOS MENSAGEIROS: personagens mágicas gerada
apenas na aventura solo Paraibuna, um rio que passou do ponto.
Sãso espíritos ligados aos repertórios simbólicos e religiosos
de diversas culturas, com suas várias denominações: anjos,
avatares, entidades, báras e erês, valquírias etc. Esses espíritos
se manifestam de duas maneiras: por meio de incorporação ou de
transe mediúnicos, de acordo com as regras teológicas a que estão
submetidos. 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/AS FEITICEIROS/AS: essas personagens podem obter
efeitos mágicos usando de rituais com cânticos e componentes
por elas conhecidos. Encontram-se aqui desde “alquimistas”
que sustentam se valer de uma “ciência oculta” até “bruxas” que
afirmam praticar uma “arte mística”. Como seus poderes não
são limitados por um código ético, como no caso de sacerdotes
que precisam obedecer aos preceitos de sua divindade, os
feiticeiros foram perseguidos ao longo das eras. Eles podem agir
individualmente ou se organizar em ordens de magia.
Consulte o encarte NA NOITE DA FLORESTA, em http://historias.
interativas.nom.br/eradaescolha ou no kit impresso.

14.4.LISTA DE CONHECIMENTOS

Além dos Conhecimentos do Conceito, escolha livremente mais
conhecimentos desta lista, de acordo com o nível de aprendizado. Para
mais detalhes sobre ações de Combate e Magia, consulte o BARALHO
DE AÇÕES.
COMBATE
>> Armas brancas: técnicas de combate próximo com objetos ou armas brancas (lâminas, bastões
etc.).
>> Armas de fogo: técnicas de combate a distância com armas de fogo portáteis (revólveres,
pistolas, espeingardas, fuzis, metralhadoras etc).
>> Engenharia militar: construção e destruição de máquinas e edificações para ataque, defesa e
deslocamento.
>> Luta desarmada: técnicas de combate utilizando o próprio corpo.
>> Artilharia: combate com máquinas bélicas de grande porte como 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 naturais ou urbanos 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
>> Ciências da Natureza: biologia, química, física.
>> Ciências Humanas: geografia, história, antropoligia, filosofia etc.
>> Ciências da Saúde: conhecimentos sobre o funcionamento do corpo, realização de tratamentos e cirurgias
complexos, aplicação de medicamentos.
>> Ciências Exatas: matemática, lógica, computação.
>> Ciências da Linguagem: artes, letras, música, dança, comunicação, etc.
>> 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
>> Acrobático: técnicas de agilidade e proeza corporais.
>> Deslocamento: esportes que envolvem transportes ou velocidade.
>> 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.
>> Mergulho: utilização de equipamentos para deslocamento na água.
>> Natação: uso do corpo para deslocar-se na superfície da 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.

>> Aviação: condução e conhecimentos de transporte aéreo.
>> Comércio: negociação de bens e serviços com base em conhecimento de economia e finanças.
>> Design: planejamento e construção de serviços e objetos.
>> Direção: condução e conhecimento de transporte terrestre.
>> Engenharia: 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.
>> Informática: utilização e programação de computadores e similares.
>> 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.
EFEITOS MÁGICOS
>> Cognição: teste relativo à dificuldade do nível; clarividência, clariaudiência, presságios, sonhos,
etc, do presente, passado ou futuro; distância física e temporal aumentam a dificuldade.
>> Conjuração: teste comparativo com competência do alvo; invocação de espíritos e troca de
favores, incorporação e materialização de entidades não-carnais, permitindo ao usuário chegar
aos outros efeitos através do espírito invocado. As exigências dos espíritos são as mais variadas
e podem ficar a critério da/o Mestre.
>> Empatia: teste comparativo com competência do alvo; manipulação mental, desde a detecção de
pensamentos, sentimentos e emoções até comunicação mental direta e projeção empática, por
auto-sugestão; nos níveis mais altos, permite alteração de padrões mentais, como programação
de memórias, traumas, repressões e desejos.
>> Esconjuração: teste relativo à dificuldade do nível ou comparativo com competência do alvo;
remoção de feitiços e esconjuração de entidades e possessões não-carnais; necessita contato
direto.
>> Ilusão: teste comparativo com competência do alvo; manipulação sensorial fisiológica, incluindo
ilusões sensitivas e alucinações.
>> Projeção Astral: teste relativo à dificuldade do nível; capacidade de sair do corpo na forma astral,
desde a simples visão do plano astral até a viagem astral; o corpo físico fica inconsciente, e o
corpo astral não pode agir diretamente no plano físico, apesar de poder se comunicar.
>> Psicocinese: teste relativo à dificuldade do nível ou comparativo com competência do alvo;
manipulação de energia cinética, ou de ação, desde a simples detecção de movimentos até
levitação e teletransporte.
>> Sincronicidade: teste relativo à dificuldade do nível; manipulação de coincidências e de destino,
baseada em auto-sugestão, como maldições ou bênçãos, pragas, maus-olhados etc; proteção
mística contra magia, possessão, e em níveis mais elevados, contra danos físicos.
>> Transmutação: teste relativo à dificuldade do nível; manipulação de matéria inanimada e energias,
desde a forma até a composição química e propriedades físicas; inclui a manipulação dos quatro
elementos alquímicos (fogo, terra, água e ar).
>> Vitalidade: teste comparativo com competência do alvo ou relativo à dificuldade do nível;
alteração de matéria animada, humana, vegetal ou animal, incluindo mudar de forma, curar ou
provocar doenças, intoxicações, ferimentos, etc, desde a diagnose até cura completa ou morte.

ALTRUISTA COMPETITIVO: privilegia os métodos de conciliação e busca pela solução
harmônica, muitas vezes incorrendo em sacrifícios pessoais ou de outros; e privilegia a
rivalidade, o conflito e o questionamento, acreditando que o crescimento acontece pela
comparação e superação entre os indivíduos e que a felicidade de uns implica infelicidade
de outros, eternamente numa tensão de interesses; as vantagens dos competitivos são
a inovação e rompimento de fronteiras e limites; as desvantagens são uma tendência ao
egoísmo, à agressividade e à intolerância.
Tipo de situação >
Habilidades \/
físico
intelecto
social

superação

interação

introspecção

2
2
2

2
2
2

1
1
1

ALTRUISTA COOPERATIVO: privilegia os métodos de conciliação e busca pela solução
harmônica, muitas vezes incorrendo em sacrifícios pessoais ou de outros; e privilegia
as ações em equipe, a harmonia, a ordem acreditando que todo crescimento é coletivo
e que só serão felizes se seu grupo social também o for; as vantagens são a facilidade
de aceitação no grupo, e certa tranqüilidade e segurança; as desvantagens são uma
possível tendência ao conservadorismo e acomodação (“time que está ganhando não
se mexe”).
Tipo de situação >
Habilidades \/
físico
intelecto
social

superação

interação

introspecção

1
1
1

3
3
3

1
1
1

ALTRUISTA ISOLACIONISTA: privilegia os métodos de conciliação e busca pela solução
harmônica, muitas vezes incorrendo em sacrifícios pessoais ou de outros; e prioriza o
individualismo e o isolamento social, não acreditando na interação com o outro, apesar
de sabermos que isto é praticamente impossível; busca a felicidade e o crescimento na
solidão, tentando não se definir a partir de outras ou de um grupo; nem se interessa em
competir e se provar melhor, nem em cooperar e melhorar o grupo; as vantagens são
certa despreocupação com as opiniões alheias e desprendimento de regras sociais e as
desvantagens são a tendência à alienação e à indiferença.
Tipo de situação >
Habilidades \/
físico
intelecto
social

superação

interação

introspecção

1
1
1

2
2
2

2
2
2

ALTRUISTA REBELDE: privilegia os métodos de conciliação e busca pela solução
harmônica, muitas vezes incorrendo em sacrifícios pessoais ou de outros; e prioriza a
transgressão às regras, sejam elas quais forem: “Hay gobierno, soy contra!”; não se
preocupam em competir ou cooperar, mas também não se mantém a parte da sociedade:
na verdade estão sempre presentes provocando conflitos e questionamentos que não
tem pretensão de inovação, mas sim de abalo das estruturas e do tecido social. As
vantagens são que suas ações muitas vezes são o pontapé inicial para uma mudança
necessária e as desvantagens são eventuais “rebeldias sem causa” que destroem o
velho sem propor um novo para substituí-lo.
Tipo de situação >
Habilidades \/
físico
intelecto
social

superação

interação

introspecção

1
1
2

2
2
2

2
2
1

HEDONISTA COMPETITIVO: privilegia os métodos de evasão buscando a solução
mais fácil e confortável, preferencialmente sem sacrifícios, porém correndo riscos
éticos e morais; e privilegia a rivalidade, o conflito e o questionamento, acreditando
que o crescimento acontece pela comparação e superação entre os indivíduos e que a
felicidade de uns implica infelicidade de outros, eternamente numa tensão de interesses;
as vantagens dos competitivos são a inovação e rompimento de fronteiras e limites; as
desvantagens são uma tendência ao egoísmo, à agressividade e à intolerância.
Tipo de situação >
Habilidades \/
físico
intelecto
social

superação

interação

introspecção

2
2
2

1
2
1

2
1
2

HEDONISTA COOPERATIVO: privilegia os métodos de evasão buscando a solução
mais fácil e confortável, preferencialmente sem sacrifícios, porém correndo riscos éticos
e morais; e privilegia as ações em equipe, a harmonia, a ordem acreditando que todo
crescimento é coletivo e que só serão felizes se seu grupo social também o for; as
vantagens são a facilidade de aceitação no grupo, e certa tranqüilidade e segurança;
as desvantagens são uma possível tendência ao conservadorismo e acomodação (“time
que está ganhando não se mexe”).
Tipo de situação >
Habilidades \/
físico
intelecto
social

superação

interação

introspecção

2
1
2

2
2
2

1
2
1

HEDONISTA ISOLACIONISTA: privilegia os métodos de evasão buscando a solução
mais fácil e confortável, preferencialmente sem sacrifícios, porém correndo riscos éticos
e morais; e prioriza o individualismo e o isolamento social, não acreditando na interação
com o outro, apesar de sabermos que isto é praticamente impossível; busca a felicidade
e o crescimento na solidão, tentando não se definir a partir de outras ou de um grupo;
nem se interessa em competir e se provar melhor, nem em cooperar e melhorar o grupo;
as vantagens são certa despreocupação com as opiniões alheias e desprendimento de
regras sociais e as desvantagens são a tendência à alienação e à indiferença.
Tipo de situação >
Habilidades \/
físico
intelecto
social

superação

interação

introspecção

2
2
1

1
1
2

2
2
2

HEDONISTA REBELDE: privilegia os métodos de evasão buscando a solução mais fácil
e confortável, preferencialmente sem sacrifícios, porém correndo riscos éticos e morais;
e prioriza a transgressão às regras, sejam elas quais forem: “Hay gobierno, soy contra!”;
não se preocupam em competir ou cooperar, mas também não se mantém a parte da
sociedade: na verdade estão sempre presentes provocando conflitos e questionamentos
que não tem pretensão de inovação, mas sim de abalo das estruturas e do tecido social.
As vantagens são que suas ações muitas vezes são o pontapé inicial para uma mudança
necessária e as desvantagens são eventuais “rebeldias sem causa” que destroem o
velho sem propor um novo para substituí-lo.
Tipo de situação >
Habilidades \/
físico
intelecto
social

superação

interação

introspecção

1
1
3

3
1
1

1
3
1

INVESTIGATIVO COMPETITIVO: privilegia os métodos de observação, análise e
dedução, buscando compreender o problema a fundo para escolher a melhor estratégia,
porém arriscando-se a não ter tempo hábil; e privilegia a rivalidade, o conflito e o
questionamento, acreditando que o crescimento acontece pela comparação e superação
entre os indivíduos e que a felicidade de uns implica infelicidade de outros, eternamente
numa tensão de interesses; as vantagens dos competitivos são a inovação e rompimento
de fronteiras e limites; as desvantagens são uma tendência ao egoísmo, à agressividade
e à intolerância.
Tipo de situação >
Habilidades \/
físico
intelecto
social

superação

interação

introspecção

2
2
2

1
1
1

2
2
2

INVESTIGATIVO COOPERATIVO: privilegia os métodos de observação, análise e
dedução, buscando compreender o problema a fundo para escolher a melhor estratégia,
porém arriscando-se a não ter tempo hábil; e privilegia as ações em equipe, a harmonia, a
ordem acreditando que todo crescimento é coletivo e que só será feliz se seu grupo social
também o for; as vantagens são a facilidade de aceitação no grupo, e certa tranqüilidade
e segurança; as desvantagens são uma possível tendência ao conservadorismo e
acomodação (“time que está ganhando não se mexe”).
Tipo de situação >
Habilidades \/
físico
intelecto
social

superação

interação

introspecção

1
1
1

2
2
2

2
2
2

INVESTIGATIVO ISOLACIONISTA: privilegia os métodos de observação, análise e dedução,
buscando compreender o problema a fundo para escolher a melhor estratégia, porém
arriscando-se a não ter tempo hábil; e prioriza o individualismo e o isolamento social, não
acreditando na interação com o outro, apesar de sabermos que isto é praticamente impossível;
busca a felicidade e o crescimento na solidão, tentando não se definir a partir de outras ou de
um grupo; nem se interessa em competir e se provar melhor, nem em cooperar e melhorar o
grupo; as vantagens são certa despreocupação com as opiniões alheias e desprendimento de
regras sociais e as desvantagens são a tendência à alienação e à indiferença.
Tipo de situação >
Habilidades \/
físico
intelecto
social

superação

interação

introspecção

1
1
1

1
1
1

3
3
3

INVESTIGATIVO REBELDE: privilegia os métodos de observação, análise e dedução,
buscando compreender o problema a fundo para escolher a melhor estratégia, porém
arriscando-se a não ter tempo hábil; e prioriza a transgressão às regras, sejam elas
quais forem: “Hay gobierno, soy contra!”; não se preocupam em competir ou cooperar,
mas também não se mantém a parte da sociedade: na verdade estão sempre presentes
provocando conflitos e questionamentos que não tem pretensão de inovação, mas sim de
abalo das estruturas e do tecido social. As vantagens são que suas ações muitas vezes
são o pontapé inicial para uma mudança necessária e as desvantagens são eventuais
“rebeldias sem causa” que destroem o velho sem propor um novo para substituí-lo.
Tipo de situação >
Habilidades \/
físico
intelecto
social

superação

interação

introspecção

3
1
1

1
3
1

1
1
3

MARCIAL COMPETITIVO: privilegia os métodos de enfrentamento direto do desafio,
assumindo a possibilidade de perdas no processo; e privilegia a rivalidade, o conflito e o
questionamento, acreditando que o crescimento acontece pela comparação e superação
entre os indivíduos e que a felicidade de uns implica infelicidade de outros, eternamente
numa tensão de interesses; as vantagens dos competitivos são a inovação e rompimento
de fronteiras e limites; as desvantagens são uma tendência ao egoísmo, à agressividade
e à intolerância.
Tipo de situação >
Habilidades \/
físico
intelecto
social

superação

interação

introspecção

3
3
3

1
1
1

1
1
1

MARCIAL COOPERATIVO: privilegia os métodos de enfrentamento direto do desafio,
assumindo a possibilidade de perdas no processo; e privilegia as ações em equipe, a
harmonia, a ordem acreditando que todo crescimento é coletivo e que só serão felizes
se seu grupo social também o for; as vantagens são a facilidade de aceitação no grupo,
e certa tranqüilidade e segurança; as desvantagens são uma possível tendência ao
conservadorismo e acomodação (“time que está ganhando não se mexe”).
Tipo de situação >
Habilidades \/
físico
intelecto
social

superação

interação

introspecção

2
2
2

2
2
2

1
1
1

MARCIAL ISOLACIONISTA: privilegia os métodos de enfrentamento direto do desafio,
assumindo a possibilidade de perdas no processo; e prioriza o individualismo e o
isolamento social, não acreditando na interação com o outro, apesar de sabermos que
isto é praticamente impossível; busca a felicidade e o crescimento na solidão, tentando
não se definir a partir de outras ou de um grupo; nem se interessa em competir e se provar
melhor, nem em cooperar e melhorar o grupo; as vantagens são certa despreocupação
com as opiniões alheias e desprendimento de regras sociais e as desvantagens são a
tendência à alienação e à indiferença.
Tipo de situação >
Habilidades \/
físico
intelecto
social

superação

interação

introspecção

2
2
2

1
1
1

2
2
2

MARCIAL REBELDE: privilegia os métodos de enfrentamento direto do desafio,
assumindo a possibilidade de perdas no processo; e prioriza a transgressão às regras,
sejam elas quais forem: “Hay gobierno, soy contra!”; não se preocupam em competir ou
cooperar, mas também não se mantém a parte da sociedade: na verdade estão sempre
presentes provocando conflitos e questionamentos que não tem pretensão de inovação,
mas sim de abalo das estruturas e do tecido social. As vantagens são que suas ações
muitas vezes são o pontapé inicial para uma mudança necessária e as desvantagens
são eventuais “rebeldias sem causa” que destroem o velho sem propor um novo para
substituí-lo.
Tipo de situação >
Habilidades \/
físico
intelecto
social

superação

interação

introspecção

3
1
1

1
1
3

1
3
1

PLANILHA DE PEFFIL
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Teste de Competência (Ponto de Competência + 2D6 ou 1 carta numeral):

INTERATOR/A

Resultado Dificuldade/Descrição

PERSONAGEM
VALOR

:( Desastre (sorteie)

[+

][-

2 a 5 Falha

]

6 a 7 Fácil/sucesso medíocre

PERFIL
Tipo de situação >
Habilidades \/

8 a 9 Média/sucesso normal

superação

interação

introspecção

:) Golpe de Mestre (sorteie)

intelecto

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

social
Cada perfil tem uma pontuação mínima de 15 pontos e um nível qualitativo correspondente em cada cruzamento de Habilidade com
o Tipo de Situação. Este cruzamento é a Competência. É com esta pontuação mais o resultado do rolamento de 2 dados de 6 lados
(2D6) ou do soreteio de uma carta que você vai usar os Conhecimentos, conforme a situação, comparando com a dificuldade.

Tipo de Teste

Luta desarmada

Dificuldade

Dano

fácil

10*

fácil

Arma branca

Nível qualitativo
Habilitado = 9 conhecimentos iniciais (3 do conceito + 6 à escolha)
Experiente = 14 conhecimentos iniciais ou +5
Perito = 20 conhecimentos iniciais ou +6 em diante

XP: Pontos de Criatividade=
Experiência Gestão =

Projétil

média

Arma de fogo

5*

Alcance
-7m

12**

média

150m

24**

700m

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

Proteção: use o Baralho de Itens ou a tabela:

Para aumentar Habilidade, gaste tantos XP 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. Distribuição de XP: Criatividade = 0 a 3 (livres, exceto Aspecto); Gestão = 0 a 3 (Habilidades, Especialidades e
Características); Ética = 0 a 3 (somente Aspecto).
Características

12 a 13 Múito difícil/sucesso excepcional

14 em diante Quase impossível

físico

Pontuação
1 a 3
4 e 5
6

10 a 11 Difícil/ sucesso grande

positivas

negativas

físicas
intelectuais

Saúde: 10 + pontos de Físico em Superação

sociais
A pontuação entre positivas e negativas deve ser a mesma; somam ou subtraem 1, 2 ou 3 numa habilidade.
CONCEITO
Conhecimentos Especialidades*

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
Polímeros (cenários atuais ou futuristas)
-2
10
*Característica Força: abater o nível da penalidade.

Resultado de Dano/
Fadiga

Recupera/descanso

Escoriado/Cansado:
teste normal

físico em
superação/hora

0 a -4:

Machucado/Exausto: -1
nos testes

físico em
superação/dia

-5 a -9:

Ferido/Extenuado: -3
nos testes

físico em
superação/semana

-10 a -14:

Inerte

tratamento

-15 a -20:

Inconsciente

tratamento

Pontos de Saúde
Total:

Conhecimentos Especialidades*

-21 ou menos

Notas:

*A partir do nível Experiente: adquira com 9 pontos de XP para cada; +1 no conhecimento escolhido; Perito: +2; daí em diante: 9x cada nível.

a 1

Morte

--

Magia em > superação
Perfil \/
Altruista 2
competitivo

EFEITO
Preparo
Habilitado
Experiente
Perito

interação

introspecção Pontos de PM

2

1

5

Preparo

Altruista 1
cooperativo

3

1

5

Habilitado

Altruista 1
isolacionista

2

2

5

Experiente

Altruista 2
rebelde

2

1

5

Perito

Hedonista 2
competitivo

2

1

5

Hedonista 2
cooperativo

2

1

5

Hedonista 2
isolacionista

1

2

5

Hedonista 2
rebelde

1

2

5

Investigativo 2
competitivo

1

2

5

Investigativo 1
cooperativo

2

2

5

Preparo

Investigativo 1
isolacionista

1

3

5

Habilitado

Investigativo 2
rebelde

1

2

5

Experiente

Marcial 3
competitivo

1

1

5

Perito

Marcial 2
cooperativo

2

1

5

Marcial 2
isolacionista

1

2

5

Marcial 2
rebelde

2

1

5

Nível
Dificuldade
Custo de PM*
Duração
Alvos
Preparo**

HaBiLitado
6 a 9
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.

EFEITO

EFEITO
Preparo
Habilitado
Experiente
Perito
EFEITO

EFEITO
Preparo
Habilitado
Experiente
Perito
EFEITO
Preparo
Habilitado
Experiente
Perito

3

PLANILHA DE MAGIA

Se o CONCEITO da sua personagem utiliza MAGIA, veja na tabela como fica a competência mágica
a partir do PERFIL. Todos começam com 5 pontos de Poder Mágico (PM), que é a soma dos valores
numéricos da competência. Deste modo, cada vez que um desses valores for aumentado com Pontos
de Experiência (XP), automaticamente aumentam os pontos de PM. 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 5 para 6, 6 pontos de XP). Quando a competência chegar a 6 nas três situações e os pontos de
PM a 18, só será possível aumentá-los com tantos XP quanto cada valor até o desejado (por exemplo
de 18 para 20: 18 + 19 + 20 = 39 XP). Todos começam com 1 EFEITO MÁGICO, ou de acordo com
o Conceito. Quando chegar a Experiente (4 ou 5) em um dos valores numéricos, pode escolher mais
3 e uma especialização (+1 num efeito); quando chegar a Perito (6), mais 6 e +2 na especialização.
Saiba mais em http://www.historias.interativas.nom.br/incorporais/pdfs/magia.pdf.

DIAGRAMA DE CRIAÇÃO DAS CARTAS DE PERSONAGEM

4

Para converter ou criar uma personagem no Sistema Rápido,
monte as Planihas de Perfil e de Magia (15).

Indique o CONCEITO e o PERFIL..
Indique o VALOR e seu respectivo Idealismo.

EdE

Conceito:

| Perfil:

Calcule os parâmteros numéricos a partir das Planilhas:
>>FIS = pontos de físico em superação.
>>PS = 10 + pontos de físico em superação.
>>SOC = pontos de social em interação.
>>INT = pontos de intelecto em introspecção.
>>MAG = pontos de magia em superação.
>>PM = soma dos pontos da competência magia.
Some características, se houver, nas respectivas competências.

Nome:
INT:

FIS:

PS:

SOC:

MAG:

PM:

Conhecimentos:

Liste até 6 conhecimentos e/ou efeitos/poderes mágicos
fundamentais com as respectivas especialidades, se houver, e os
itens mais importantes.

Idealismo [+ 1

]

Radicalismo [-

]

[

]

(

)

EdE

Forma Mística:

[

]

[ ] INFLUÊNCIA
[C]=Comum: sua personagem não tem influência ou tem
influência sobre grupo restrito.
[G]=Gerente: influência sobre mais de um grupo ou sobre uma
organização ou comunidade.
[P]=Presidente: influência sobre mais de uma organização ou
comunidade.
Indique o NÍVEL (
)
(HBL) = HaBiLitado, 1 a 3.
(XPT) = eXPerienTe, 4 e 5.
(PRT) = PeRiTo, 6.
ATUAÇÃO [ ]
[I]=Itinerante: marque se sua personagem circula por qualquer
local do cenário.
[F/I]=Fixa com Itinerância: marque se sua persoagem reside em
algum local do cenário mas tem liberdade de circulação.
[F]=Fixa: marque se sua personagem reside em algum local do
cenário com circulação restrita ou impossível.
Para converter a personagem do Sistema Rápido para o Sistema
Básico, procure nas Matrizes de Perfil a matriz que melhor
corresponde à sua pontuação de competências e complete o
restante das Planilhas. Se houver mais de uma opção de matrizes
correspondentes, escolha aquela cujo perfil melhor representa sua
personagem.

Nome:
INT:

FIS:

PS:

SOC:

MAG:

PM:

Poderes ou Efeitos:

[

]

(

)

[

]

CARTAS:
COMUNS E
GERENTES
C G

RIVAL

Sofre algum dano que a sua personagem deve
reparar.

VÍTIMA
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.

Fornece recursos, informações, pistas ou itens.

Compete com sua personagem pelo mesmo
objetivo.

C

DOADOR/A

Proponente da missão ou desafio.

CARTAS:
COMUNS,
GERENTES E
PRESIDENTES
C G
P

OPONENTE

CARTAS:
COMUNS

>>C = Comum: sem influência ou influência
sobre grupo restrito.
>>G = Gerente: influência sobre mais de
um grupo ou sobre uma organização ou
comunidade.
>>P = Presidente: influência sobre mais de
uma organização ou comunidade.

Antagoniza sua personagem de algum modo
destrutivo.

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

MANDANTE

Característica Relações Sociais:
carta invertida, relacionamento negativo, penalidade
na competência social; normal, relacionamento
positivo, bônus na competência social) e com o
status da personagem sorteada/escolhida (Comum,
1 ponto; Senhorial ou Gerente, 2 pontos; Regente
ou Presidente, 3 pontos).

DIAGRAMA DE RELACIONAMENTOS

AUXILIAR

5

DIAGRAMA DE MISSÃO [HISTÓRIA]

6

Este diagrama representa situações-chave que movem a
trama e que sofrem interferências diretas das decisões
dos/as jogadores.
1. Esse diagrama pode ser montado antes da sessão,
por sorteio ou escolha, e guiar o/a Mestre na
construção de um roteiro. Ou pode ser usado durante
a sessão, alterando a história conforme as ações das
personagens.
2. Separar as cartas por tipo de evento: Preliminares,
Busca, Regresso e Acerto de Contas.
3. Sortear ou escolher o aspecto que irá reger aquele
evento;
4. Observar as cartas de evento similar sorteadas por cada
jogador/a nos seus respectivos Diagramas de Missão:
o/a Mestre pode absorver as interferências de cada
personagem no evento coletivo, gerando resultados
múltiplos e complexos, que vão afetar individualmente
cada personagem.
5. Caso queira relacionar eventos sorteados e personagens
sorteadas no Diagrama de Relacionamentos, utilize a
lista:
Protagonista (PC): violação, cumplicidade; prova,
marca, embate; perseguição, chegada icógnita,
tarefa recompensa, reconhecimento.
Vítima:
violação,
cumplicidade;
perseguição;
recompensa, reconhecimento.
Auxiliar: embate; perseguição; chegada icógnita, tarefa;
recompensa, reconhecimento.
Rival: cumplicidade; embate; perseguição; punição.
Doador/a: prova; reconhecimento.
Oponente: cumplicidade; embate; perseguição;
punição.
Mandante: prova; tarefa; reconhecimento.
Para mais eventos, consulte o Sistema de Regras Básico,
seção Dicas para Criação de Aventuras [http://www.
historias.interativas.nom.br/incorporais/pdfs/
incorporais-basico.pdf].

Aspecto regente:

Aspecto regente:

EVENTOS PRELIMINARES:

EVENTOS DE BUSCA:

(2)Cumplicidade: a personagem é
enredada pela oponente, seja
por sedução, persuasão ou coação; a coação pode ser ameaça explícita ou chantagem
baseada em alguma fragilidade prévia da vítima, que pode
incluir a violação.
(3)Violação: �����������������
a personagem quebra ou é levada a quebrar uma
interdição.

(4)Embate: envolve a oponente
responsável pelo evento preliminar, que vai terminar com a
vitória ou derrota da protagonista sobre a oponente.
(5)Marca ou estigma: a personagem recebe uma marca sob
a forma de cicatriz ou sinal
mágico.
(6)Prova: para recebimento de
um auxílio, em geral implica interação, conciliadora ou hostil,
com outra(s) personagem(ns),
na condição de doadora(s) e
uma reação bem-sucedida ou
falha.

Aspecto regente:

Aspecto regente:

EVENTOS DE ACERTO DE CONTAS

EVENTOS DE REGRESSO

(10)Punição: a rival e a oponente
são castigadas.
(11)Reconhecimento: graças à
marca ou estigma, objeto
marcante, reconhecimento de
aparência ou comportamento,
ou pelo resultado satisfatório
da tarefa.
(12)Recompensa: em bens, poder, desejos satisfeitos etc.

(7)Chegada icógnita: a protagonista chega icógnita ou disfarçada onde se espera resolver a
nova missão.
(8)Perseguição: tentativa da oponente de recuperar o objeto de
busca ou simplesmente de se
vingar; termina com o resgate
caso a protagonista e a vítima
se safem da perseguição.
(9)Tarefa: para permitir o reconhecimento da protagonista e
a localização do objeto de busca, implicando solução bem
ou mal-sucedida; em geral a
protagonista goza de alguma
vantagem sobre seus competidores.

7
Para criar Itens ou Ações Mágicos, descreva:
>> tipo de Efeito Mágico;
>> maneira de preparar o Feitiço, se for o caso;
>> o que acontece em cada nível de intensidade do
poder ou item (habilitado, experiente, perito);
>> em caso de Item, quantos pontos de Poder Mágico
ele tem e como os recupera.

Para criar Itens ou Ações de Combate, descreva:
>> golpes e suas dificuldades (mediano, fácil, difícil, muito
difícil, quase impossível);
>> modificadores para esquiva e bloqueio em relação aos
outros tipos de combate.

EdE

EdE

[Ac]

[Ac]

(

)

[It]

(

)

[It]

[Ac]

(

)

[It]

CRIE SEUS ITENS E AÇÕES

EdE
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Marcos Poeirinha e Maria
Taioba estão particularmente
preocupados com a poluição
no rio que corta a cidade e a
possibilidade de uma chácara
próxima a uma importante Área
de Preservação Ambiental (APA)
virar um condomínio.
A APA em questão terá uma
parte de sua área transformada
em parque estadual para que
seja permitida a visitação. Dessa
forma, acredita-se que mais pessoas ficarão sensibilizadas para a
questão da preservação ambiental. Taioba e Poeirinha informam
às PJ que uma ONG chamada
Preservar-Ação têm buscado se
envolver nessas questões.
Se as PJ perguntarem o que
Poeirinha e Taioba já sabem da
Preservar e Ação, eles responderão que essa ONG tem ajudado
pessoas de uma comunidade que
foi atingida por um deslizamento e
ia ser deslocada. Aparentemente
o deslocamento pretendia facilitar
a criação de um condomínio de
luxo na região.

A ONG entrou com ação judicial e recebeu verba do governo para ajudar
a comunidade a se recuperar, reconstruir suas casas e hoje coordena a
produção e distribuição de peças de artesanato feitas pelos moradores.
A Preservar-Ação atualmente busca estender o prazo de seu contrato com o
governo para auxiliar a comunidade e tenta atuar também no caso da chácara
com propostas de desenvolvimento sustentável para a região, bem como
supervisionar as obras que vão transformar parte da APA em parque estadual.
A Muiraquitã está muito envolvida com outras comunidades e a recuperação
das margens do rio em uma parte bastante degradada da cidade para poder
entrar em qualquer um desses projetos, mas sua recomendação daria força
às pretensões da Preservar-Ação.
A missão que Poeirinha e Taioba propõem é fazer o contato com a PreservarAção e verificar se eles têm condições de assumir mais esses dois projetos.
Afinal, de boas intenções o inferno está cheio.O encontro está marcado para
amanhã às 10h30min
Ao final da reunião, Maria Taioba sente uma dor nos braços, como se alguém
a estivesse arranhando e ferindo-lhe a carne. Ao fechar os olhos, vê pessoas
rasgando a terra e derrubando uma árvore nas obras do parque da APA.
Qualquer um que seja hospedeiro/a de Espíritos da Natureza sentirá a mesma
dor, mas sem a visão.

Mestre, Maria Taioba é a
flor do mato responsável
pela APA e por isso tem
forte ligação espiritual
com a área. Marcos é um
Saci. Fica a seu critério
contar ou não para os/as
jogadores.

Encontro opcional:
Mestre, a caminho da ONG, uma das personagens
poderá encontrar com Seu Joaquim, um velho saci que
está querendo passar o posto. Ele é um homem negro
idoso que caminha com dificuldade com uma muleta
por não ter uma das pernas. (1,72m, 59kg, boina
marrom, camisa branca, calça jeans velha, sandália
de couro). Ao ver uma das personagens os jogadores,
Seu Joaquim pede ajuda para chegar até a casa do
amigo. Lá oferece um café, se apresenta e fala que
foi dos movimentos pelos sem teto nos anos 1980.
Quem beber o café se sentirá muito bem. Seu Joaquim
pita um cachimbo. Pendurado na parede há um chapéu
e uma boina vermelha que vira uma carapuça para
quem pres-tar a atenção. Depois ela volta a ser uma
boina.
Você pode usar a personagem Joaquim Pereira na
história como conselheiro ou aliado (DOADOR) das
personagens dos jogadores.
O
objetivo
de
Joaquim
é
se
aposentar e para
isto está procurando
EdE
alguém para sucedêlo e se tornar o
novo saci local.
Uma das personagens
pode ser escolhida
para isso ou ajudálo nessa busca.

Mestre, as personagens podem se deparar com a cena
2 por acaso, por ter ocorrido perto da casa de
uma delas. Alternativamente, pode fazer com que
as personagens tenham sido chamadas por Joaquim
Pereira para conversar e “por acaso” testemunham
esses eventos:
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À noite (19hs) um ou mais de vocês ouvem o pastor
evangélico Juremir conversando com alguns meninos
tentando convencê-los a se afastar das drogas, como já
conseguira fazer com Mateus e João Leite. Dois deles riem, mas
um terceiro fica pensativo. Ao se afastar, o pastor é abordado
pelo traficante Esqueleto, que exige que ele se afaste de seus
meninos. Esqueleto ameaça o pastor e se retira. Uma mulher
observa a cena atentamente e com ar de preocupação.
Quem mora por ali a reconhece facilmente: é Ana Lúcia Fonseca,
conhecida como Mãe Ana de Iemanjá, mãe de santo de um
terreiro de umbanda da região.
Se for abordada por
vocês, ela reage amigavelmente e comenta
que também tenta aconselhar as pessoas
EdE
a seguirem o caminho
Conceito+Perfil: Social Cooperativo
do bem de trabalhar
honestamente, respeitar o próximo e ter compaixão, assim como o
pastor Juremir. Mas, infelizmente ele tem recusado as propostas de
aliança com ela nessa
atuação social. Mãe Ana
avisa que Esqueleto é
um homem perigoso e
Nome: Pastor Juremir
sombrio.
INT: 3

FIS: 2

PS: 12

SOC: 3

MAG: 2

PM: 10

Conhecimentos: administração; condução de
veículos; informática; legislação; teologia; primeiros
socorros; luta desarmada
Idealismo [+ 3 compaixão] Radicalismo [- 2 rigidez ]
42 anos; técnico em eletrônica, pastor evangélico;
cabelos pretos curtos, negro, olhos negros. 1,80m,
86kg; calças sociais, camisa de botão e sapatos
pretos; ponderado; calmo; determinado; firme em
suas crenças

[C]

(HBL)

[F]

[G]

(XPT)

[F]
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Conceito+Perfil: Social Cooperativo

Nome: Mãe Ana
INT: 3

FIS: 2

PS: 12

SOC: 3

MAG: 2

PM: 10

Conhecimentos: administração; condução de
veículos; legislação; luta desarmada (capoeira);
sociologia; primeiros socorros; psicologia.
44 anos; assistente social; ialorixá de umbanda;
cabelos castanhos longos cacheados, morena,
olhos negros. 1,65m, 59kg; calças jeans ou
vestidos simples; camiseta e tênis ou sandálias;
ponderada; determinada; agressiva na defesa de
seus ideais.

[G]

(XPT)

[F]

Vocês são recebidas/os de forma bem simpática por Catarina,
que insiste em que a chamem de “Cat”, e por Edmilson.
Catarina é solícita a, mas há algo diferente nela.
Quem tiver poderes sobrenaturais percebe que há algo diferente
nela, que Catarina não é uma pessoa normal. O efeito é mútuo
e Catarina parece ficar intrigada e observando muito os/as que
tenham poderes sobrenaturais.
Catarina e Edmilson falam entusiasticamente de seus planos
buscando persuadir vocês:
• Chácara: criar uma fazenda de produtos orgânicos trabalhada
por pessoas carentes.
• Parque da APA: vários projetos de artesanato com produtos
renováveis e conscientização ambiental com crianças.
Em sua fala Catarina e Edmilson criticam muito o prefeito e o
governador que não dão atenção aos projetos da Preservar e
Ação. Felizmente o vereador Augusto Lacerda os tem apoiado.
Durante sua explanação, Catarina e Edmilson levam vocês para
ver a produção de artesanato da ONG, a biblioteca (simples,
limpinha, mas com livros bobinhos) e a casa que estão construindo
para expandir a produção artesanal.
Ao entrar na obra,
Edmilson insiste que
vocês coloquem capacetes de operário para
se protegerem contra acidentes. A visita
corre sem problemas,
mas, ao tirarem os capacetes, vocês sentem
que alguns fios de seus
cabelos foram arrancados pelo velcro interno
do capacete. Catarina
pedirá desculpas, mas
diz que material de
ONG é mesmo de 2ª
mão.
Quem que tem conhecimento de magia pode
ficar
desconfiado/a,
porque itens pessoais
como fios de cabelos
são componentes essenciais de feitiços de
empatia ou sincronicidade.

Depois da visita da obra, vocês são abordados por Geraldo
Ferreira, presidente da Associação de Moradores da Comunidade.
Catarina e Edmilson ficam desconfortáveis com a presença de
Geraldo, que começa a questioná-los:
Cursos de artesanato são bons, mas e os cursos de informática,
eletrônica, contabilidade?
R: podem procurar esses cursos no Senai, no Senac, no Sebrae.
O importante aqui é apoiar o saber local
E a creche?
R: pedimos apoio ao governo, mas não recebemos ainda. Não se
pode fazer tudo. Viu como o projeto precisa continuar?
E as aulas de Português e Matemática?
R: Para isso tem a escola. Enviamos projeto para parceria com a
escola local.
A receita desse mês da venda do artesanato foi fraca.
R: as vendas foram baixas. A recessão.... Precisamos contratar
professores com técnicas novas de artesanato com material
reciclável.
Nas lojas no centro e
no shopping o preço
dos produtos parece
bem alto em relação
ao que recebemos.
R: os custos são altos.
Então em vez de insistir
no artesanato não é
melhor fazer outras
coisas? Como cursos
de informática, de
enfermagem ou algo
assim.
R: tem razão. Vamos
fazer
um
evento
com participação de
artistas locais para
angariar fundos para
o projeto.
Depois que vocês se
despedem de Catarina,
são abordadas/os por
Geraldo, que diz que
gostaria de conversar
com vocês em particular
no dia seguinte.

Mestre, Se não houver usuários/as de magia no
grupo, vá direto para a cena 4. Se houver, pouco
antes da cena 4, quem for usuária/o de magia
(hospedeiras de espíritos da natureza ou espíritos
mensageiros; feiticeiras) e personagens sensíveis
à magia (humanos crentes) tem um estranho sonho
esta noite:
Na ONG Preservar e Ação,sente que Catarina e
Edmilson são pessoas legais e tem visões dela
vindo a trabalhar com eles.
Nesse momento se alguém tiver feito amizade com
Joaquim Pereira, vê Catarina esticando a mão para
ela. O lugar então se enche de fumaça, Catarina
tosse e some. Ao acordar, vê o velho Joaquim
pitando um cachimbo e usando uma carapuça vermelha.
O velho ri e desaparece em um redemoinho. Se
ninguém tiver feito amizade com Joaquim, o sonho
simplesmente termina e a personagem acorda sem
ter qualquer imagem de Catarina.
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EdE

Conceito+Perfil: Físico Competitivo

Nome: 3 bandidos
INT: 1

FIS: 3

PS: 13

SOC: 1

MAG: x

PM: x

Conhecimentos: armas de fogo; armas brancas;
furtividade; luta desarmada.
Armamento: pistolas e/ou facas. A/O Mestre deve
ajustar o poderio desses oponentes de acordo
com as características das PC que devem ter boas
chances de derrotá-los.
Humanos normais crentes contratados para
contaminar o local por um homem moreno de boné,
mas não sabem por que e nem lhes interessou
Cada um recebeu R$ 500,00 pelo serviço

[C]

(HBL)

[F]

Na
mesma
noite da visita
à
PreservarAção, vocês recebem
uma ligação de Maria
Taioba pedindo ajuda
no local que ela protege
como Flor do Mato
que é justamente a
APA. Se forem para
lá encontrarão Maria
Taioba, que sente como
se algo estivesse se
estilhaçando ao redor
dela.
De repente, surgem
três que homens que
começam a jogar um
tonel de óleo diesel na
fonte de água local.
Vocês devem impedir
que eles continuem a
contaminar o local.
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No dia seguinte, a caminho da ONG Muiraquitã, um de vocês
é abordado/a pelo pastor Juremir que pede sua ajuda para
montar um curso de informática na Igreja. Juremir acredita
que isso ajudará a afastar os jovens das drogas. Além disso,
Edvaldo que ele vem visitando na cadeia decidiu abandonar o
crime e precisará de qualificações para poder voltar a trabalhar.
Juremir reclama da delegacia superlotada e das condições de
carceragem que não recuperam ninguém e tornam as pessoas
piores do que eram quando foram presas.
Quando o pastor Juremir vai embora, você é abordada/o pelo
traficante Esqueleto que deseja um contato na Muiraquitã e está
disposto a pagar bem por isso. Se recusar, Esqueleto vai embora
jurando vingança sobre você e o pastor intrometido.
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Vocês estão na ONG quando recebem a notícia de que
Geraldo, presidente da Associação de Moradores, foi
internado com meningite e está isolado em um hospital
público. Esta é uma oportunidade para conversar sobre os
sonhos e eventos da noite anterior bem como sobre os problemas
que o traficante Esqueleto pode vir a causar e as propostas do
pastor Juremir. Enquanto estão na sede da Muiraquitã, vocês são
convidadas/os por telefone por Catarina e Edmilson para verificar
as obras do programa Cidade Verde em um bairro da cidade.
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Chegando ao local indicado, vocês encontram Catarina
e Edmilson e logo percebem que os dois estão buscando
aparecer bastante para a imprensa e os moradores locais.
Se estudarem o local, perceberão que está cheio de mato e lixo,
com grande presença de ratos. Muitas das mudas replantadas
morreram, mas algumas conseguiram resistir. Por quê? Quem
entender de flora (conhecimentos de biologia ou sobrevivência)
perceberá que o replantio foi feito com plantas que não tem nada
a ver com a região. Eram bonitas, mas com poucas chances de
sobreviver naquele ambiente sem os devidos cuidados. Se houver
algum questionamento nesse sentido, Edmilson admitirá que foi
ele quem supervisionou o replantio. Diante do péssimo resultado,
Edmilson se defende dizendo que consultou alguns especialistas
sobre botânica antes do plantio, mas agora não consegue se
lembrar dos nomes deles.
Os moradores estão nervosos: alguns propõem atear fogo no
matagal para desentocar os ratos com a fumaça; um morador
afirma que o local está abandonado e que deveria ser feita uma
capina; outros moradores falam que além de ratos o lixo também
traz baratas e escorpiões, por isso pretendem fazer um mutirão
para jogar o lixo no rio. “Senão vamos fazer o que?”

Mestre, usuárias de magia vêem um curupira as
observando cautelosamente. Se se aproximarem,
ele some. Será preciso um teste difícil de
sobrevivência para localizá-lo. Outra opção é
voltar no dia seguinte para procurá-lo. Como
ele não espera que as personagens voltem será
relativamente fácil achá-lo então. Seu nome é
Alexandre, homem tranqüilo que herdou do tio o
posto de Curupira há dois anos e achou que estava
indo bem com o replantio. Agora está envergonhado
com o fracasso do projeto e pensando em passar
seus poderes para alguém mais capaz. Ele buscará
fazer uma aliança com uma personagem que seja
hospedeira de um espírito da natureza. O grupo
pode ajudá-lo a recuperar sua confiança.
Antes que as pessoas
fiquem muito exaltadas, o vereador Augusto Lacerda chega
junto com a imprensa
e faz um discurso
contra o descaso da
prefeitura. Depois ele
abraça “os amigos das
ONGs Muiraquitã e
Preservar-Ação”. Catarina e Edmilson então
falam dos seus planos para expandir as
Reservas Particulares
do Patrimônio Natural
(RPPNs) em uma área
rural próxima à cidade.
Nesse ponto, Catarina
e Edmilson são confrontados por Jurema,
que os acusa de estarem tentando legalizar
construções irregulares
que estão dentro de
área florestada com
essa história de RPPN.

Catarina explica que o objetivo para aquela região é fazer uma
ecovila com produção agrícola orgânica e peças de artesanato
com material reciclável, transformando a ocupação, que já está lá
mesmo, em algo útil. Jurema exige que as pessoas saiam de lá
e a área seja reflorestada. Catarina a chama de insensível para
com as necessidades da pobre população que vive lá.
Mestre, se Jurema não conseguir apoio da imprensa
e/ou das pessoas ali presentes, ela sai de lá
furiosa. Se ela for abordada por alguém do grupo,
se mostrará inicialmente desconfiada. Contudo, se
ela conseguir algum apoio e compreensão do grupo,
se tornará mais amigável. Usuárias de magia
percebem que Jurema é um ser sobrenatural, muito
desconfiada de ONGs e políticos.
As coisas estão nesse
ponto quando vocês recebem uma ligação de
Poeirinha informando
que Geraldo Ferreira
continua internado no
hospital, mas foi autorizado a receber visitas.
Ele recomenda que vão
ao hospital visitá-lo.

EdE
Forma Mística: CAAPORA
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Vocês conseguem visitar Geraldo Ferreira, que está
internado com uma meningite causada pelo vírus varicelazóster e deverá receber alta do hospital em 2 semanas. Ele
está bem abatido e conta que já teve catapora e herpes zoster,
mas não entende como isso evoluiu para a meningite. “Deve ter
sido a tensão”, diz Geraldo.
Geraldo fala das disputas com Catarina por querer outros cursos
profissionalizantes, enquanto ela insiste em artesanato com
materiais recicláveis. Catarina afirma que dessa forma é mais fácil
conseguir verba do governo “porque isso está na moda”. Geraldo
admite que a situação do local realmente melhorou com a nova
escola que foi construída, as melhorias no calçamento e esgoto
e aumento de renda local com o trabalho das artesãs. Mas, para
Catarina assuntos como a creche e cursos profissionalizantes
sempre ficam para depois, apesar de serem igualmente
importantes. Geraldo tem a impressão de que as coisas se
passam como se a comunidade tivesse sido envolvida em um
pacote para ser mais vendável.
Nesse ponto da conversa, Geraldo recebe
a visita de Mãe Ana
EdE
que vem trazer flores
Conceito+Perfil: Social Competitivo
dos moradores e os
votos de melhoras. Ela
comenta em voz baixa
que “estão dizendo
que o Esqueleto vai
aprontar alguma para
o pastor Juremir hoje à
noite”.
Nome: Geraldo Ferreira

Jurema
INT: 3

FIS: 5 (+6)

PS: 15 (+6)

INT: 6

FIS: 3

PS: 13

SOC: 1

MAG: 4

PM: 13

SOC: 6

MAG: x

PM: x

Poderes: aumentar FIS (nível MAG); recuperar
PS por rodada (nível MAG); não deixar rastros;
mover-se sem ser percebido; desorientar a vítima;
manifestar características de e transformar-se em
preguiça; presas e garras +3 de dano.

[C]

(PRT)

[F/I]

Conhecimentos: administração; condução de
veículos; economia; informática; jogos; leis e
costumes; persuasão; primeiros socorros.
Idealismo [+5 justiça] Radicalismo [-5 rigidez]
54 anos; administrador; presidente da associação
de moradores; humano cético; negro, cabelos
pré tos curtos, olhos pretos. 1,72m, 77kg; calças
jeans, camisa azul claro de botões e sapatos
pretos; nervoso; desconfiado; determinado (a
ajudar sua comunidade).

[C]

(PRT)

[F]

Mestre, se alguém
for um ser sobrenatural, Mãe Ana
dá a entender que
sabe disso e que
o Pastor Juremir
precisará de toda
ajuda que puder
obter.
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Na igreja, o pastor Juremir inicia o culto com a história bíblica
do filho pródigo, em seguida fala sobre a necessidade de
se acolher aqueles que conseguem abandonar vícios e os
caminhos errados do crime. O pastor então dá as boas vindas a
Edvaldo, que saiu da prisão por bom comportamento, e decidiu
abandonar o crime. Juremir continua pregando contra as drogas.
Depois ele se volta contra o espiritismo que para ele é um grande
erro. Juremir está preocupado com o centro espírita que vai abrir
na comunidade e com o aumento da violência. Entre as pessoas
na platéia está Mãe Ana que assiste ao culto atentamente.
Se ficarem atentos, perceberão um homem que está de olho em
Juremir durante o culto. Após o fim do culto, o pastor conversa
com algumas pessoas e se prepara para sair. Nesse momento, o
homem fala alguma coisa ao telefone enquanto observa o pastor.
O pastor Juremir sai da igreja e está cumprimentando alguns fiéis
quando dois homens avançam armados na sua direção.
Vocês têm que agir rapidamente para salvar a vida do pastor
Juremir. Mãe Ana tentará ajudar gritando e puxando o pastor
Juremir de volta para dentro da Igreja para salvá-lo de um tiro.
Os dois homens foram enviados por Esqueleto que está assistindo
tudo da esquina. Tanto Esqueleto quanto os bandidos estão
armados com pistolas. Para os capangas de Esqueleto use as
mesmas fichas dos 3 bandidos que tentaram jogar óleo diesel no
lago.
Se forem totalmente bem sucedidas, o pastor Juremir sai ileso do
atentado e Esqueleto é preso. Porém, se Esqueleto escapar ele
poderá se tornar um inimigo recorrente.
Diante dos eventos, o pastor Juremir revê sua posição sobre Mãe
Ana. Ele continuará discordando da religião dela, mas passará
a respeitá-la e reconhecê-la como uma pessoa honesta voltada
para o bem.
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A essa altura, vocês já devem estar bem desconfiados
de Catarina e Edmilson. A data limite para a
Muiraquitã decidir se aprova ou não a Preservar e
Ação está chegando e Taioba e Poeirinha precisam saber se essa
ONG é confiável ou não. Vocês então precisam descobrir se há
algo escuso envolvendo Catarina e Edmilson ou se é tudo boato.
Mestre, a seguir damos algumas sugestões de curso
de ação que as personagens podem assumir para
resolver a questão, e que podem ser usadas para
levar ao confronto final com o casal de feiticeiros:

>>Invadir a Preservar e Ação à noite para
investigar (só que isso é ilegal).
>>Receber uma ligação de uma sobrinha do Geraldo
Ferreira dizendo que Catarina esteve no hospital
e levou uma escova de dente dele. Isso significa
que se Catarina for uma feiticeira, ela poderá
estar preparando outro feitiço contra Geraldo e
o grupo tem que impedir isso.
>>Visitar a Preservar e Ação sob algum pretexto e
procurar provas das desonestidades de Catarina
e Edmilson.
>>Sofrer um atentado por parte de Catarina e
Edmilson porque os feiticeiros temem que o grupo
os denuncie.
Este é o desfecho da história, quando os planos
de Edmilson e Catarina são revelados. Você
precisará ajustar esta cena de acordo com as
ações das personagens na história: Luisa Canadá
e Danilo Reis podem ter se aliado ou não ao
grupo; Esqueleto pode estar preso ou ainda ser um
problema; já se antagonizaram violentamente com
Catarina e Edmilson, visitar a Preservar e Ação
não será uma opção etc.
Em uma situação de confronto direto, Catarina
tentará usar seus poderes mágicos para convencer
o grupo de que está tudo bem. Se isso falhar, ela
fugirá, e só partirá para o confronto físico em
último caso. Edmilson é mais violento e logo se
tornará agressivo.
Se o grupo for grande e ainda por cima tiver
aliados, você poderá equilibrar o confronto fazendo
com que Catarina e Edmilson tenham contratado
bandidos ou recebam o apoio de Esqueleto ou de um
aliado do traficante.
A conclusão pedende do resultado da cena anterior.
Se as personagens forem razoavelmente bem
sucedidas, a Preservar e Ação sofre investigação
criminal e Catarina e Edmilson são presos; o
vereador Augusto Lacerda passa a ser investigado
pela polícia; Geraldo e a Associação de Moradores
conseguem que ações mais efetivas para a melhoria
da sua comunidade sejam realizadas.

encarte

de

mestre

com aventura-pronta e regras
para criação de aventuras

kit incorporais - cenário era da escolha
______________________________________________
Para repor este encarte, siga uma das opções:
1. faça cópias antes de usar;
2. baixe e imprima frente e verso o arquivo
AVENTURA PRONTA disponível no site do
cenário Era da Escolha - Muiraquitã: http://
historias.interativas.nom.br/eradaescolha.
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