
sabores mitológicos: encarte de mestre

Este encarte pode ser utilizado apenas como guia para utilização das 
aventuras solo Paraibuna, um rio que passou do ponto e Uma pitada de 
descaso ou pode ser usado pelo/a Mestre de Jogo do RPG. Em ambos os 
casos, sugerimos primeiro ler o texto introdutório do caderno do qual este 
encarte faz parte e visitar o blogue do cenário [http://historias.interativas.
nom.br/saboresmitologicos/].
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 for um/a Mediador/a Educacional que pretende utilizar este material 
em um contexto pedagógico, sugerimos que, após os passos acima, leia as 
instruções e preencha a tabela de situação didática, disponíveis no item 1 
deste encarte. 
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. Depois, siga os passos do 
sistema de regras Incorporais Rápido, no item 2.
Nos itens 3 a 5 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.
Para mestres e jogadores iniciantes em ludonarrativas, sugerimos primeiro 
criar as personagens com a Aventura Solo e depois jogar o Tabuleiro. Após 
o Tabuleiro, tanto as personagens quanto os/as jogadores terão adquirido 
alguma experiência que facilitará jogar o RPG.

Material: encartes de mestre e personagem, material de escrita e desenho, 
pintura ou colagem, cartas de conceito e de personagens, cartas numerais, 
ou de naipes ou dois dados de 6 lados, equipamento para exibição de video 
com acesso à internet.

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: LIVRE, 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]. Indicado para crianças 
entre 8 e 11 anos. 
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1 uso 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.

Aventuras Sabores Mitológicos
Competências a serem trabalhadas na atividade: trabalho em grupo de forma 

cooperativa aceitando as diferenças; foco e concentração durante a aprendizagem.
Conteúdos: Recursos Hídricos, Identidade Mineira, História e Geografia de Minas 

Gerais, Culinária Mineira, Mitologia Brasileira e Européia.

Sua Situação Didática (SD):
Preencha a tabela da página seguinte com suas necessidades de mediação 

pedagógica procurando relacionar os temas do cenário com as especificidades 
da sua situação didática. 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]. 

Depois de estabelecidos seus objetivos, decida se vai aplicar apenas a aventura solo ou 
se vai utilizar também o 2.INCORPORAIS TABULEIRO e o RPG seguindo as instruções 
do sistema de regras 3. INCORPORAIS RÁPIDO. Sugerimos que sejam produzidos, 
no mínimo, cartas e textos das personagens dos/as aprendizes que possam ser 
publicados no blogue. Acrescente mais páginas se for necessário ou baixe o arquivo 
digital da tabela no mesmo link anterior.



PERFIL DOS APRENDIZES: faixa etária; repertório cultural; habilidades 
de leitura escrita; linguagens com as quais sentem mais familiaridade 
motivação para aprendizagem; contexto sócio cultural etc.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: competências a serem 
desenvolvidas – conceitos, habilidades e valores a serem trabalhados.

OBJETIVOS RELACIONADOS: não são propriamente de 
aprendizagem, mas sim atitudinais como “desenvolver relação afetiva 
com escola e/ou professor” etc,

DESAFIO: um dos objetivos de projeto pode ser prioritário sobre 
os demais ou pode haver outra questão que os comprometa como 
questões atitudinais.

FORMA DE AVALIAÇÃO: é vital que seja consistente com os objetivos 
do projeto. O aprendiz tende a se orientar no curso de acordo com a 
avaliação que enfrentará durante e/ou ao final dele
TEMA: assuntos pertinentes ao contexto sociocultural do/a aprendiz, 
incluindo seus interesses e curiosidades pessoais; podem ser temas 
transversais dados por um projeto pedagógico ou temas específicos do 
cotidiano de um grupo.
CONTEÚDO: mesmo em projetos não marcados pelo viés conteudista 
é preciso verificar quais conteúdos serão trabalhados com aprendizes; 
em geral são os conteúdos disciplinares de uma matriz curricular ou de 
áreas do conhecimento.
INSERÇÃO NO CONTEXTO EDUCACIONAL: em que contexto a 
Situação Didática com o material ocorrerá? O material fará parte uma 
aula ou de um curso? O material deverá dialogar com outros materiais?  

MODALIDADE: o curso/aula será presencial, semi-presencial, a 
distância, misto?

DURAÇÃO: uma aula de quantas horas? Um curso de quantas aulas? 
Datas de início e término?

RECURSOS DISPONÍVEIS: quanto tempo há até o material tenha 
que estar pronto? Qual a equipe da qual dispomos? Quais serão os 
suportes do material (online; impresso; tabuleiro etc.)? Qual a verba 
disponível? Datashow? Em caso de curso online há banda larga para 
os aprendizes? Há recursos para fazer animação? Há recursos para 
fazer vídeo? Etc. 
ATIVIDADES: ações e objetos didáticos utilizados para trabalhar os 
temas e conteúdos e atingir os objetivos de aprendizagem; é possível 
fazer dinâmicas com os alunos como dramatizações, círculos de 
debates, julgamentos simulados, jogos etc? Tais atividades podem ser 
importantes para trabalhar questões atitudinais.

REFERÊNCIAS: informações sobre o tema e conteúdos a serem 
trabalhados e/ou contexto educacional.



QUESTIONÁRIOS AVALIATIVOS

O questionário do Mestre pode ser usado para avaliar o envolvimento dos 
participantes com a atividade. O questionário do/a Mediador/a é usado 
para avaliar a produção dos/as participantes a partir das atividades.
Se você exercer apenas um papel, responda ao questionário pertinente. 
Se tiver mais de 6 jogadores/aprendizes, replique as tabelas.
Se preferir, baixe o arquivo digital na página Aplicação Didática do blogue 
Livro de Mestre [http://historias.interativas.nom.br/incorporaisrpg/?page_
id=14]. Se quiser enviar para nós pelo e-mail disponível no blogue, 
seremos eternamente gratos! :)

Questionário para Mestres durante ou logo após a sessão Incorporais:

1. Avalie de 1 a 6 o envolvimento de cada jogador/a com:
J1: J2: J3: J4: J5: J6:

Personagem
Cenário
História

     
2. Marque o envolvimento de cada jogador/a com as regras do jogo:

J1: J2: J3: J4: J5: J6:
Ajudam na diversão
Não ajudam nem atrapalham 
a diversão
Atrapalham a diversão

      
3. Avalie de 1 a 6 a apropriação de conteúdos e tema do cenário por cada 
jogador/a:

J1: J2: J3: J4: J5: J6:
culturalmente diverso
ecologicamente correto
economicamente viável
socialmente justo

    
4. Avalie de 1 a 6 a mobilização de competências de cada jogador/a 
durante a sessão de jogo:

J1: J2: J3: J4: J5: J6:
Criatividade (iniciativa, 
tomada de decisões, 
inovação)
Ética (questionamento, 
reflexão, noção de causa 
e efeito, responsabilidade 
pelas decisões)
Gestão (apropriação de 
conteúdos, pesquisa, 
curiosidade)

      

Questionário para Mediadores após a sessão, sobre a produção dos 
aprendizes/jogadores

1. Avalie de 1 a 10 a produção (escrita, imagética, cinemática ou quaisquer 
outras que tenham sido demandadas) de cada estudante quanto a:

J1: J2: J3: J4: J5: J6:
Apropriação de conteúdos 
disciplinares
propriação do tema do 
cenário
Mobilização de repertórios 
individuais

      
2. Avalie de 1 a 10 o desenvolvimento de cada competência determinada 
pelos seus objetivos de aprendizagem. Liste as competências e dê a 
pontuação:

J1: J2: J3: J4: J5: J6:

3. Avalie de 1 a 10 a produção dos estudantes para futura publicação no 
site do cenário quanto a:

J1: J2: J3: J4: J5: J6:
Criatividade (apropriação 
inovadora de referências 
pessoais, do cenário e de 
conteúdos)
Ética (apropriação crítica, 
consciente e responsável 
de referências pessoais, do 
cenário e de conteúdos)
Gestão (levantamento 
qualificado de referências 
coerentes em fontes 
confiáveis com citações e/
ou atribuições de autoria)

     



2 incorporais rápido

O Sistema Incorporais Rápido foi projetado para sessões de 2 a 4 horas 
com até 12 jogadores por mestre, utilizando-se este kit composto de:
>>ENCARTE DE JOGADOR = contém Aventura-Solo para criação de 

personagem; regras de criação da carta para inserção no Baralho de 
Personagens; recomendações para criar texto sobre a personagem 
para publicação no blog do cenário; regras para jogar o RPG.

>>ENCARTE DE MESTRE = Aventura-Pronta de RPG para ser jogada 
com a personagem criada pelos jogadores.

>>BLOG DE CENÁRIO = após a Aventura-Solo e/ou RPG, os participantes 
deverão apresentar uma produção sobre os eventos jogados para 
publicação no blog do cenário.

>>BARALHOS DE CENÁRIO = correspondem aos diferentes elementos 
narrativos do cenáro onde se passam as histórias:
- de Personagens = sorteio ou escolha de personagens coadjuvantes.
- de Ações = cartas que detalham as ações que vem listadas em cada 

carta de personagem.
- de Itens = cartas que detalham itens e equipamentos que vem listados 

em cada carta de personagem.
>>BARALHO NUMERAL/DE EVENTOS (http://www.historias.interativas.

nom.br/incorporais/pdfs/incnumerais.pdf) = independente do cenário, 
pode ser usado para determinar o sucesso ou não de uma ação da 
personagem; o número obtido na carta é somado com o valor numérico 
da competência em questão e comparado com o nível de dificuldade 
atribuído para a ação, conforme a Tabela de Dificuldades. É composto 
de cartas que variam de 2 a 12, incluindo também golpe de mestre e 
falha, organizadas por aspectos de ação/evento:

MENTAL = ações e eventos do tipo que envolvem o INTELECTO, intuição 
e insights, a capacidade lógica e a abstração;

MATERIAL = ações e eventos concretos que envolvem o FÍSICO, objetos 
e espaços palpáveis;

EMOCIONAL = ações e eventos que envolvem o SOCIAL, sobretudo que 
demandam controle emocional e posicionamento perante o mundo e 
os outros;

ESPIRITUAL = ações e eventos que envolvem a MAGIA, ou, na falta 
desta, diretamente ligados aos VALORES da personagem.

>>A sequência de eventos narrativos utilizada nos DIAGRAMAS DE 
MISSÃO é distribuída entre as cartas da seguinte maneira: Preliminares, 
2 e 3; Busca, 4 a 6; Regresso, 7 a 9; Acerto de Contas, 10 a 12

>>A resolução de ações e eventos pode ser feita também com um baralho 
de naipes comum, utilizando-se as cartas 2 a Damas (12), os Ases como 
Golpe de Mestre [:)] e os Reis como Desastre[:(]. Para manter o efeito 
da coincidência do aspecto da carta com o aspecto da ação/evento, basta 
fazer a seguinte associação: ação emocional = copas; ação mental = 
espadas; ação espiritual = paus; ação material = ouros; para relacionar a 
sequência de eventos, utilize a distribuição numérica acima.

AVENTURA SOLO: COMO CRIAR A PERSONAGEM
>>Utilizando o ENCARTE DE JOGADOR, que contém:

- Aventura Solo.

- Explicações sobre o cenário.
- Diagrama de Criação da Carta da personagem.
- Diagrama de Relacionamentos para sorteio do Baralho de 

Personagens.
- Tabelas de Resolução de Ações do RPG e Diagrama de Criação de 

Itens e Ações.
>>Distribuir esse encarte para os jogadores ou pedir a eles que o 

imprimam a partir do arquivo digital disponível no respectivo blog.
>>Se houver mais de 6 jogadores, organizar o grupo em duplas ou trios de 

jogadores, nos quais um será o jogador-ator, que determina as ações 
da personagem, e o(s) outro(s) que serão jogador(es)-consciência, 
que registra(m) essas ações no encarte.

>>Jogar a Aventura Solo para se familiarizar com o cenário e escolher 
um Perfil, Conceito e Aspecto, conforme o cenário.

>>Esboçar a carta da personagem conforme a legenda no Diagrama de 
Criação da Carta.

>>Sortear as personagens coadjuvates no Diagrama de Relacionamentos.

AVENTURA PRONTA: COMO JOGAR O RPG
>>Utilizando o ENCARTE DE MESTRE, que contém:

- Explicações sobre o uso dos encartes e sobre o cenário.
- Sugestões de aplicações didáticas para mediadores educacionais.
- Incorporais Rápido.
- Tabelas de Resolução de Ações.
- Diagrama de Relacionamentos para sorteio do Baralho de 

Personagens.
- Diagrama de Criação de Cartas de personagens coadjuvantes.
- Diagrama de Missão para sorteio do Baralho de Eventos.
- Diagrama de Criação de Itens e Ações.
- Aventura Pronta.

>>O jogador-ator determina as ações da personagem enquanto o(s) 
jogador(es)-consciência registra(m) estas ações no Encarte de 
Jogador, além de poder oferecer conselhos durante a sessão;

>>Os jogadores devem separar a carta da sua personagem, as cartas 
de ações e itens da personagem e as cartas das suas personagens 
coadjuvantes, que foram sorteadas após a Aventura Solo;

>>Durante a sessão, os resultados devem ser registrados nas páginas 
em branco do diário e transmitidos a/o Mestre.

>>Realizar os testes de competência conforme o desenrolar da história:
- o/a Mestre indica se o aspecto da ação é espiritual, emocional, mental 

ou material e o nível de dificuldade para resolver o desafio;
- o jogador-ator embaralha o Baralho Numeral e escolhe uma carta sem 

ver;
- o número da carta é somado ao modificador numérico da competência 

testada, que está expresso na Carta da Personagem (INT, SOC, FIS, 
MAG); caso a carta tirada seja do mesmo aspecto da ação, soma-se 
mais 1 ponto ao resultado;

- o resultado numérico obtido pelo jogador-ator é comparado de duas 
maneiras:



-- com a tabela de dificuldades, disponível nos encartes - caso seja igual 
ou maior que o modificador numérico da dificuldade, a ação foi bem 
sucedida;

-- com o resultado numérico antagônico, obtido pelo mesmo processo. 
Se superar ou igualar o número antagônico a ação foi bem sucedida.

>>Exemplo:
- Maria quer encontrar o lugar onde João foi escondido pela bruxa 

em sua casa. O mestre arbitra que a dificuldade é 7 e é uma ação 
mental. Maria tem INT (Intelecto) 2 e tira uma carta numeral no valor 
6. Como 2 + 6 = 8 e 8>7, Maria encontra João.

- Depois, Maria tem que empurrar a bruxa para dentro do forno. Trata-
se de uma disputa física entre Maria que tem FIS 2 e a bruxa que 
tem FIS 3. O Mestre tira uma carta para a bruxa e obtém 4, fazendo 
um total de 7 (4+3) e a jogadora com a personagem Maria puxa uma 
carta numeral e tira 9, obtendo então 11 (9+2). Lá vai a Bruxa para 
o forno.

>>Uma única vez por sessão, o jogador-ator pode pedir ao(s) jogador(es)-
consciência que refaça(m) o teste de competência caso o resultado 
não seja satisfatório.

>>Caso seja necessário, o/a Mestre pode optar pela resolução coletiva 
de ações, em que todos os jogadores-atores procedem da maneira 
descrita anteriormente e todos os resultados são somados; tal 
resultado coletivo é comparado com uma dificuldade; caso seja igual 
ou maior que o modificador numérico da dificuldade, a ação coletiva foi 
bem sucedida.

>>Sobre os eventos-chave da aventura pronta:
- no caso de sessão única, um evento ou dois eventos principais serão 

resolvidos presencialmente enquanto os demais eventos serão 
resolvidos a distância usando o blog do cenário;

- no caso de sessões continuadas, idealmente um evento por sessão;
- caso os jogadores resolvam os eventos da aventura pronta antes 

de terminar o número estipulado de sessões, o/a Mestre pode criar 
nova aventura para ser vivenciada nessas sessões; para isso, pode 
se basear nas informações disponíveis no blog do cenário e no 
material produzido pelos jogadores.

>>Uma vez finalizados os eventos da Aventura Pronta, o/a Mestre 
distribuirá pontos de experiência para as personagens de acordo com 
as regras descritas no Encarte de Mestre. Os pontos representam o 
aprendizado quantitativo da personagem e podem ser usados para 
aumentar as competências e adquirir mais conhecimentos.

>>Depois da sessão, os jogadores podem desenvolver a personagem 
e continuar as histórias usando o Incorporais Básico [http://www.
historias.interativas.nom.br/incorporais/pdfs/incorporais-basico.pdf], o 
sistema de regras para sessões de jogo sem limite de horário e/ou de 
sessões.

CRIAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAL
Durante e/ou após cada sessão, os jogadores devem produzir pelo 
menos uma das opções a seguir:

>> Personagem = carta e ser incorporada ao Baralho de Personagens 
conforme explicado no Diagrama de Criação da carta da personagem; 
cartas de Itens e/ou Ações da Personagem; histórico da personagem 
escrito e/ou visual que possa ser incorporada ao blog do cenário.

>> Aventura = narrativas sobre os eventos vivenciados em qualquer 
linguagem (texto escrito em prosa ou verso; ilustrações; arte sequencial; 
música etc); aventuras solo e/ou aventuras prontas que possam ser 
incorporados ao blog do cenário.

>> Cenário = apresentações de aspectos do cenário em quaisquer 
linguagens (texto escrito em prosa ou verso; ilustrações; arte sequencial; 
música etc) para serem incorporadas ao blog e/ou encartes de Mestre 
e/ou de Personagem, incluindo novos Conceitos.

AVISOS:

>>Todo o material recebido e publicado é considerado “copyleft”, ou seja, 
pode ser distribuído livremente, sem finalidade comercial, desde que 
mencionados os autores.

>>Todo o material produzido e enviado para publicação será avaliado 
pela equipe e descartado caso seja considerado inadequado.



3CRIAÇÃO DE PERSONAGENS 

As personagens são criadas na aventura solo, onde são apresentados 
e escolhidos três parâmetros: conceitos, perfis e valores. 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 
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. 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 
mobiliza a personagem: 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 abaixo; 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

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.

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. 

CONCEITOS NÃO MÁGICOS

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.
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”.Empresários 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. 

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. A aventura pronta deste encarte foi planejada para personagens 
que se tornaram seres mágicos nas aventuras solo Uma pitada de 
descaso ou Paraibuna, um rio que passou do ponto. 

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. 

Consulte o encarte NA NOITE DA FLORESTA, em http://historias.
interativas.nom.br/eradaescolha ou no kit impresso.

LISTA DE CONHECIMENTOS 
Escolha livremente mais conhecimentos desta lista, de acordo com seu 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.
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Conceito:                         | Perfil:                                                        
   

Nome:                                                                      
 
 INT:                     FIS:                       PS:               
 
 SOC:                   MAG:                    PM:

Conhecimentos:                                                                                                                                   

                                                                                     

                                                                                   

                                                                                   

Idealismo [+ 1                                                             ] 

Radicalismo [-                                                               ]      

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 (FIS + 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
Polímeros -2 10

Saúde (PS): 10 + pontos de físico (FIS)

Pontos de Saúde Resultado 
Dano/Fadiga

Recupera/
descanso

Total:                         a 1 
Escoriado/Cansado: 

teste normal FIS/hora

0 a -4:                              
Machucado/Exausto: 

-1 nos testes FIS/dia

-5 a -9:                                        
Ferido/Extenuado:

-3 nos testes FIS/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.

Ganho  e Gasto de Experiência (XP):

Pontuação Nível qualitativo
1 a 3 Habilitado (HBL) =  6 conhecimentos ou 5 

conhecimentos e 1 poder ou efeito mágico 
4 e 5 Experiente (XPT) = 10, entre conhecimentos e  

poderes ou efeitos mágicos
6 Perito (PRT) = 12 entre conhecimentos e poderes 

ou efeitos mágicos

XP:
Criatividade =                                                                              
Gestão = 

Criatividade = 0 a 3 distribuição livre, exceto Valor; 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 PM e PS gaste 
sucessivamente tantos pontos quanto o que deseja (de 6 para 7, 7 pontos; 
de 7 para 8, 8 pontos; de 7 para 9, 8+9=17 pontos).

4 VALORES = escolha como POSITIVO [+1] um IDEALISMO relativo 
ao pilar da sustentabilidade que mais move a personagem. Todas as 
personagens começam sem pontos de DESVALOR NEGATIVO [-], 
que são representados pos níveis de RADICALISMO.

CONCEITO E PERFIL = escolha um Conceito, um Perfil e anote 
sua distribuição de pontos de competência e seus conhecimentos:

\/ Competências | Perfil > COMP COOP ISOL REBL

Conceito MÁGICO: Conhecimentos Mitos e Lendas ou 
Religião e Efeito ou Poder

Física (FIS) 1 1 1 1
Intelectual (INT) 1 1 2 2 ou 1
Social (SOC) 1 2 1 1 ou 2
Mágica (MAG) 3 2 2 2 
Poder Mágico (PM) 6 6 6 6

Conceito FÍSICO: Conhecimentos Condicionamento Físico e 
Luta Desarmada ou Furtividade

Física (FIS) 3 2 2 2 ou 3
Intelectual (INT) 1 1 2 2 ou 1
Social (SOC) 1 2 1 1

Conceito INTELECTUAL: Conhecimentos Ler/Escrever e 
Administração ou Ensino

Física (FIS) 2 1 1 2 ou 1
Intelectual (INT) 2 2 3 2 ou 3
Social (SOC) 1 2 1 1

Conceito SOCIAL: Conhecimentos Leis e Costumes e Ensino 
ou Comércio

Física (FIS) 2 1 1 1
Intelectual (INT) 1 1 2 2 ou 1
Social (SOC) 2 3 2 2 ou 3

PS = Pontos de Saúde:
NIV = Nível de aprendizado:

Competência Física (FIS) + 10
Habilitado (HBL)

INFLUÊNCIA E ATUAÇÃO
[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.
[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.

CONHECIMENTOS = além dos conhecimentos do Conceito, escolha 
e anote mais um dentre os listados para seu Perfil:

Perfis Conhecimentos
COMPETITIVO Segurança ou Sobrevivência
COPERATIVO Persuasão ou Interrogatório

ISOLACIONISTA Pesquisa ou Investigação
REBELDE Qualquer um dos acima
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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, 

GERENTES E 
PRESIDENTES

CARTAS:
COMUNS E 
GERENTES

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.

>>G = Gerente: influência sobre mais de 
um grupo ou sobre uma organização ou 
comunidade.

>>P = Presidente: influência sobre mais de uma 
organização ou comunidade.

C G
P

C G

C

5



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 cosntrução 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; 
na carta estão indicações de outras cartas, dos baralhos de 
cenário, que podem interferir nos resultados (Itens, Ações, 
Personagens, Locais).

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 escolhidos ou sorteados 
e personagens escolhidas ou sorteadas no Diagrama de 
Relacionamentos, utilize a lista:
Protagonista (PC): afastamento, violação, cumplicidade; dano, 

resposta, partida, prova/reação, auxílio, deslocamento, 
marca, embate/vitória/reparação ou derrota; saída/fuga, 
perseguição/resgate ou novo dano (volta para Busca), 
chegada icógnita, tarefa/solução ou novo dano (volta para 
Busca); reconhecimento, transfiguração, 
recompensa.

Vítima: afastamento, violação, cumplicidade; dano, resposta, 
auxílio, reparação saída/fuga, perseguição/resgate ou novo 
dano (volta para Busca); reconhecimento, transfiguração, 
recompensa.

Auxiliar: resposta, partida, auxílio, deslocamento, embate; 
saída/fuga, perseguição/resgate ou novo dano (volta para 
Busca); chegada icógnita, tarefa/solução ou novo dano 
(volta para Busca); reconhecimento, recompensa.

Rival: interdição, entrega de informação, cumplicidade; 
embate/vitória ou derrota; perseguição, pretensão; 
desmascaramento, punição.

Doador/a: prova, auxílio; tarefa; reconhecimento.
Oponente: interdição, sondagem, ardil, cumplicidade; embate/

vitória ou derrota; perseguição; punição.
Mandante: mediação, prova; tarefa; reconhecimento.

EVENTOS 
PRELIMINARES

EVENTOS 
DE ACERTO 
DE CONTAS

EVENTOS 
DE BUSCA

Aspecto regente:
                      

Aspecto regente:
                      

Aspecto regente:
                      

Aspecto regente:
                      

EVENTOS DE 
REGRESSO
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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.

7
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Forma Mística:                                                       
   

Nome:                                                                      
 
 INT:                     FIS:                       PS:               
 
 SOC:                   MAG:                    PM:

Poderes ou Efeitos:                                                                                                                                   
                                                                                     
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   

[Ac]  (    )   [ ] [ ]   (    )   [It]

[ ]   (    )   [ ]



O amargor do 

velho chico
AVENTURA PRONTA

Se tiver acesso à internet 
e meios para transmitir 
videos, acesse a página 
da história blog do cenário: 
http://historias.interativas.
nom.br/saboresmitologicos.

Depois, organize os/
as jogadores com seus 
respectivos Encartes de 
Jogador. Você pode ler 
ou descrever as situações 
escritas em tipo (fonte) 
sem serifa. As situações 
escritas em fonte com 
serifa são situações que 
demandam Resolução de 
Ações utilizando o Baralho 
Numeral, um baralho de 
naipes ou os dados.

Leia para os/as jogadores 
os textos que estiverem na 
mesma fonte deste texto 
(Helvetica) e as falas nos 
balões. As informações 
exclusivas para mestres 
estão na fonte Courier 
New.

1Chegando ao local com Cauã, vocês são surpreendidos 
pela forma espiritual de uma cobra gigantesca com 22 m de 
comprimento e 65cm de diâmetro. Ela então começa a falar, 
se identificando como a Boiúna guardiã do rio Paraibuna, e 

explica o que houve:

Se alguma das perso-
nagens for uma iara 
ou boto, a Boiuna in-
sistirá para que ela 
assuma a proteção 
daquele trecho do rio. 
Se alguma das persona-
gens for outra lenda 
brasileira, a Boiuna 
pedirá sua ajuda para 
encontrar uma iara ou 
boto para aquele lo-
cal. Se ninguém for 
uma lenda brasileira, 
a Boiuna ficará descon-
fiada, já que podem ser 
da “família da Hidra” 
(aventura solo Parai-
buna), mas pedirá para 
que, caso encontrem 
uma iara ou boto, que 
os mandem vir conver-
sar com ela.
Se as personagens forem 
educadas e  respeitosas 
nada demais ocorrerá e 
a Boiuna irá embora. 
Deixe claro para os/
as jogadores que ele/
as não tem nenhuma chance de serem bem-sucedidos/as caso 
resolvam atacar a Boiúna.

ESTE TRECHO DO RIO PARAIBUNA ERA GUARDADO 
POR UMA IARA QUE FOI SURPREENDIDA E MORTA 

PELA HIDRA, A QUAL, POR SUA VEZ, VEIO DO 
RIO PARAÍBA DO SUL FUGINDO DA ESTIAGEM, E 
ATRAÍDA PELA ESTAGNAÇÃO DO RIO. SENTI A 

MORTE DA IARA, MAS EU ESTAVA MUITO LONGE, EM 
OUTRO TRECHO DO PARAIBUNA. QUANDO CHEGUEI, 
A HIDRA JÁ TINHA SUMIDO. AGORA ESTE LOCAL 

PRECISA DE UM/A NOVO/A GUARDIÃO/Ã.



Antes que vocês saiam, o Seu Neco oferecerá um item:

Indios Cataguazes: http://
p o r t a l s e r r a d a c a n a s t r a .
blogspot.com.br/2013/12/
h i s t o r i a - d o s - i n d i o s -
cataguases-serra-da.html; 
http://www.serradacanastra.
com.br/saoroque/saoroque.
html 

2No caminho de volta, Cauã recebe uma mensagem 
de Gabriel Pereira, o coordenador geral da Muiraquitã, 
pedidndo para lerem o post da Sirlene no grupo da ONG. 
Segundo ele, a Muiraquitã do Norte de MG perdeu o contato 

com o Negro D´água que guarda o Rio São Francisco na região 
porque ele está furioso com a ONG por julgá-la incompetente na 
preservação do São Francisco. Quem puder contribuir com uma 
solução é muito bem vindo, pois a situação lá é crítica. 

Se ninguém pensar em nada, Cauã sugere que as 
personagens, que são seres mágicos, tentem pedir 
ajuda à Boiuna, que provavelmente vai ajudá-
las a serem recebidas pelo guardião do Rio São 
Francisco. Se alguém perguntar como farão para 
chamar a Boiuna, Cauã responderá que não tem a 
menor ideia de como fazer isso, sugerindo que 
eles procurem o “Seu Neco”.

3Vocês voltam à tenda do Seu Neco e, quando explicam a 
situação ele coça a cabeça e responde:

Vocês então precisam pensar qual prato típico de Minas irão 
preparar e como farão para conseguir ingredientes saudáveis, de 
produção local, de preferência que sejam orgânicos. 

Sugestões de pesquisa:
O que é produção orgânica? Cooperativas e granjas de JF que fazem produção 
orgânica e onde comercializam.
Se não jogaram a aventura solo Paraibuna, um rio que passou do ponto, podem 
pesquisar sobre Hidra e mitologia grega.

BOM, EU FICO MUITO FELIZ QUE VOCÊS ESTEJAM 
INDO DAR UMA FORÇA PARA O PESSOAL DO SÃO 

FRANCISCO PORQUE EU SOU DE LÁ, BEM ONDE O VELHO 
CHICO DEIXA MINAS E ENTRA NA BAHIA. EU AJUDEI 
VOCÊS AQUI E AGORA VOCÊS VÃO AJUDAR A MINHA 

GENTE POR LÁ. UMA MÃO LAVA A OUTRA COMO SE DIZ. 
EU VENHO ANDANDO PELAS GERAIS DESDE MENINO 
E JÁ FIZ OS MAIS DE 2.800 KM DO VELHO CHICO 

MAIS DE UMA VEZ. PARA CHAMAR A BOIUNA, VOCÊS 
PRECISARÃO FAZER UM AGRADO, UMA OFERENDA QUE 
ELA GOSTE - COMO QUEM LEVA FUMO DE CORDA PARA 
O CURUPIRA OU UMA GARRAFA DE CACHAÇA PARA O 

NEGRO D´ÁGUA. O AGRADO DA BOIUNA NO PARAIBUNA 
É PREPARAR UM PRATO DE COMIDA MINEIRA COM 

PRODUÇÃO LOCAL. SE FOR FRANGO COM QUIABO TEM 
QUE SER FRANGO DE GRANJA E QUIABO DE UMA 

HORTA LOCAL. NO MÁXIMO DE COOPERATIVA, MAS DE 
JEITO NENHUM DE SUPERMERCADO.

EU TENHO DUAS COISAS QUE PODEM AJUDAR VOCÊS, 
MAS SÓ PODERÃO ESCOLHER UMA. A PRIMEIRA É UM 

ARCO E SEIS FLECHAS QUE PERTENCERAM AOS ÍNDIOS 
CATAGUAZES, UM POVO VALENTE QUE HABITOU A SERRA DA 
CANASTRA ATÉ SEREM MORTOS PELOS COLONOS BRANCOS. 
ESSAS FLECHAS DERRUBAM QUALQUER BICHO, POR MAIS 
MÁGICO QUE SEJA. O OUTRO PRESENTE É O BASTÃO QUE 
FOI DE CHICO REI, MEU ANTEPASSADO, COM ELE VOCÊS 
PODEM DESFAZER QUALQUER FEITIÇO, MAS SÓ PODE SER 
USADO UMA VEZ POR DIA. ESSE BASTÃO É EMPRESTADO, 
TEM QUE ME DEVOLVER. O ARCO VOCÊS PODEM FICAR.



Se perguntarem quem foi Chico Rei, seu Neco explicará:

Vocês precisam então escolher qual item desejam. O Velho Neco 
quer ajudar, mas insiste que só podem escolher ou o arco ou o 
bastão. Ele se despede de vocês desejando boa sorte.

Se alguém tentar atacar o Velho Neco, ele reagirá usando 
seus poderes e itens mágicos. Seu Neco é um espírito 
mensageiro revelador, ligado ao Inquice Zambi, uma 
divindade da religião bantu. Na religião brasileira 
Umbanda, ele é reconhecido com um Preto Velho, um 
espírito protetor e carinhoso. Sendo ou não bem-
sucedidas, as personagens passarão a ser perseguidas 
pelas personagens Márcia Rocha e Teresa “Tiza” Menezes, 
que são aliadas de Neco e tem grande carinho por ele.

Sugestões de pesquisa: Congado em Minas e religiõaes afro-brasileiras.

4Vocês retornam às margens do Paraibuna. Basta que 
façam a oferenda que a Boiuna aparece e entende o 
pedido. A Boiuna está disposta a ajuda-los abrindo um 
portal no Paraibuna que os levará até o local no Rio São 

Francisco onde está o Negro D´água que vocês procuram. Porém, 
a Boiuna pedirá que vocês então se comprometam a encontrar 
um/a novo/a guardiã/o para aquele trecho do rio Paraibuna em 
até três meses. Feito o acordo, a Boiuna começa a nadar em 
círculos no rio e um redemoinho mágico se forma; ao pular nele, 
vocês entram por um túnel e saem no Rio São Francisco, onde 
dão de cara com o Negro D´água.

ELE FOI UM REI DO CONGO QUE FOI CAPTURADO COMO 
ESCRAVO COM SUA FAMÍLIA E TRAZIDO AO BRASIL. DA 
FAMÍLIA DELE, SÓ CHICO E O FILHO SOBREVIVERAM À 

TRAVESSIA - A ESPOSA E A FILHA MORRERAM NA VIAGEM. 
ELES CHEGARAM AO BRASIL EM 1740 PARA TRABALHAR COMO 
ESCRAVOS. CHICO REI TRABALHAVA NAS MINAS E ESCONDIA 
OURO EM PÓ NOS CABELOS QUE ELE RECUPERAVA LAVANDO A 
CABEÇA NA MISSA COM A AJUDA DOS RELIGIOSOS. ASSIM, 

ELE COMPROU A SUA LIBERDADE, DEPOIS A DO FILHO. ENTÃO 
CHICO REI COMPROU A MINA DA ENCARDIDEIRA E COM ELA 
A LIBERDADE DE SEUS COMPATRIOTAS. TODOS OS LIBERTOS 
O CHAMAVAM DE “REI”, ASSOCIARAM-SE À IRMANDADE DE 
SANTA IFIGÊNIA, PRIMEIRA IRMANDADE DE NEGROS LIVRES 
DE VILA RICA. NESSA ÉPOCA, ERGUERAM A IGREJA DE NOSSA 

SENHORA DO ROSÁRIO. NO DIA DE NOSSA SENHORA DO 
ROSÁRIO, HAVIA SOLENIDADES DA IRMANDADE DE SANTA 
IFIGÊNIA, NAS QUAIS CHICO REI ERA COROADO COMO REI, 

BEM VESTIDO, SEGUIDO POR MÚSICOS E DANÇARINOS, 
CORTEJO QUE DEU ORIGEM AO CONGADO.

[http://www.historiabrasileira.com/biografias/chico-rei/ ]

5O Negro D´água se dirige vocês com uma voz grossa e 
em tom agressivo nadando ao redor como se fosse um 
tubarão:

http://www.sohistoria.com.br/
lendasemitos/negro/

Se as personagens 
explicarem a situação e 
que foram enviadas pela 
Boiuna, o Negro D´água 
ficará mais calmo e as 
levará até a margem. Se 
as personagens forem 
hostis, ele atacará. Na 
margem,  ele conversa:

O Negro D´água então leva vocês pelo rio até uma vila que fica perto 
da tal fazenda que é chamada de “três cabeças e uma barriga.”

EU NÃO ACREDITO MAIS EM VOCÊS, GENTE DE ONG. E NEM 
NESSE POVO QUE VEM DE FORA SÓ PARA POLUIR O VELHO 
CHICO. MAS, JÁ QUE A BOIUNA DO PARAIBUNA CONFIA 

EM VOCÊS, EU VOU LHES DAR UMA CHANCE DE PROVAR SEU 
VALOR. SE VOCÊS CONSEGUIREM VENCER ESSE TRABALHO EU 
VOLTO A ACREDITAR NA MUIRAQUITÃ E A COOPERAR. É O 
SEGUINTE, AQUI PERTO TEM UMA FAZENDA DE GADO QUE 

TEM UM FRIGORÍFICO ILEGAL QUE POLUI DEMAIS AS ÁGUAS 
DESSE LUGAR. VOCÊS TEM QUE CONSEGUIR PROVAS DE QUE 
ESSE FRIGORÍFICO CLANDESTINO EXISTE E LEVA-LAS PARA 
A POLÍCIA. EU FICO AGUARDANDO VOCÊS, POIS NÃO POSSO 

SAIR DA ÁGUA PARA CUIDAR DISSO.

QUEM SÃO VOCÊS? 
O QUE VIERAM 
FAZER AQUI?



Se alguém for muito perceptivo/a, notará que, 
na verdade, o Negro D´água está desesperado, 
pois tanto ele como o/as outro/as Oiaras estão 
sobrecarregado/as com a poluição e assoreamento 
do Rio São Francisco. Como ele, particularmente 
não pode sair da água ou perde os poderes, 
precisa do apoio da “gente de terra”. O problema, 
segundo ele, é encontrar quem queira ajudar e 
seja competente!

Sugestão de pesquisa: Lendas do rio São Francisco.

6Próximo da vila há um telefone público de onde podem 
contatar o escritório local da Muiraquitã. Logo chega 
Sirlene, que vocês reconhecem do post no grupo da 
ONG, e se apresenta como flor do mato.

Se ninguém pensar nisso, Sirlene dará a ideia de filmar as 
ações ilegais com o celular. Se os celulares das personagens 
do/as jogadores tiverem estragado com o banho no Rio São 
Francisco para encontrar com o Negro D´água, os celulares 
de Sirlene e Alexandre estão em boas condições.

Sirlene pode ter aparecido no diagrama de criação de 
personagem. Se o grupo de personagens do/as jogadores não 
possui curupira ou flor do mato, é recomendável que Sirlene 
seja usada como ser mágico. Se o grupo de personagens já 
inclui curupira e/ou flor do mato, então o/a Mestre pode 
usar Sirlene apenas como informante.
Se Sirlene aparecer como “vítima”, “auxiliar”, “mandante” 
ou “doador”, terá uma atitude amistosa em relação à 
personagem do/a jogador/a, buscando colaborar ao máximo.
Se, porém, aparecer como “rival” ou “oponente”, Sirlene 
terá uma atitude desconfiada ou mesmo hostil, mas colaborará 
para que a missão seja cumprida pois tem os mesmos objetivos 
das personagens jogadoras: recuperar a confiança do Negro 
D´água. Contudo, não conte com ela para fazer mais do que 
o necessário para o sucesso da missão.
Se essa personagem não aparecer no diagrama, terá uma 
atitude neutra colaborando para o sucesso da missão.

RECEBEMOS DENÚNCIAS DE QUE AS AÇÕES COM O 
FRIGORÍFICO ILEGAL OCORREM À NOITE, POR ISSO PARA 

CONSEGUIR PROVAS SERÁ PRECISO ENTRAR NA FAZENDA BEM 
DEPOIS QUE O SOL SE PUSER. 

É uma boa ideia examinar a fazenda antes de tentar entrar. O 
lugar é imenso com muitas cabeças de gado e pastagens, mas 
há um galpão afastado da casa grande de onde vem um cheiro 
nauseabundo. Deve ser lá que fica o frigorífico ilegal. A fazenda 
é protegida por uma cerca de 2m de altura de arame farpado e 
é patrulhada por um casal de seguranças e um por um homem 
grande com um cão negro enorme.

Um teste difícil de misticismo (dificuldade 10) 
mostrará que o homem e o cão tem uma “aura de perigo” 
indicando que eles são seres sobrenaturais. 

O casal é humano, mas eles estão carregando cassetetes 
(+5 no dano de FIS). FIS 2, SOC 1, INT 1, MAG 1, PS 
12. Conhecimentos: Armas Brancas, Alerta, Segurança.

Um teste difícil de sobrevivência ou segurança 
(dificuldade 10) indicará o melhor momento para 
entrar na fazenda sem ser visto. 



Entrando na fazenda de noite, vocês se escondem ao redor do 
frigorífico fazendo um teste de furtividade. Logo se ouve um barulho 
findo de dentro do galpão, pouco tempo depois três empregados 
saem carregando sacos de lixo, escoltados pelo homem e o cão, e 
jogam restos de carne e um líquido de limpeza nas águas de um 
afluente do Rio São Francisco. Vocês podem filmar tudo.

Sugestão de pesquisa: Hades: o reino dos mortos da mitologia grega.

Teste de Furtividade: se as personagens dos 
jogadores forem bem sucedidas no teste sobre qual 
o melhor momento de entrar na fazenda sem ser 
visto, a dificuldade do teste de furtividade é 
mediana (dificuldade 8), se falharem a dificuldade 
de entrarem sem serem vistos essa dificuldade sobe 
para difícil (dificuldade 11).

Nesse momento, o cão negro começa a rosnar, pois farejou vocês. 
O homem que o acompanha acende uma lanterna e começa a 
chamar os companheiros pelo rádio. Muito cuidado nessa hora...

Se as personagens foram 
bem sucedidas no teste 
de furtividade, elas 
podem tentar correr até 
o rio para não ter que 
lutar com o homem e o 
cão. O teste é difícil, 
FIS com dificuldade 10. 
Quem não conseguir será 
alcançado pelo cão.
Se elas falharam no 
teste de furtividade, 
elas não tem essa opção 
e precisam necessaria-
mente enfrentar o homem 
e o cão.

Ao se aproximar o cão 
rosna e aumenta de 
tamanho ficando maior 
que um São Bernardo 
e crescem mais uma 
cabeça. É Ortros, o cão 
de duas cabeças que é 
irmão de Cérbero. 

Todas as personagens tem que fazer um teste de MAG 
(dificuldade 8) ou fugirão apavorados por duas rodadas, 
pois esse é um poder de um cão do Hades.

O homem pega o rádio e grita: Patrão Gerião, é gente mágica. 
Preciso do Senhor aqui! Ele então se transforma em um lobisomem 
e avança para as vocês.

Os empregados e os seguranças ficarão apavorados com aquilo e 
fugirão correndo. Se as personagens dos jogadores demorarem 
mais que três rodadas para derrotar Ortros e o lobisomem, 
um dos irmãos Gerião chegará para lutar contra elas.



7Após escaparem da fazenda com as provas do frigorífico 
ilegal que serão depois entregues à polícia, vocês vão com  
Sirlene e Pouli contar seu sucesso ao Negro D´água. Feliz, 
ele convida vocês a se juntarem a ele em um ponto do Rio 

São Francisco à meia noite.
Mais tarde, quando estão lá, vocês encontram o Negro D´água que 
avisa para que fiquem em silêncio. Quando dá meia noite as águas 
do Rio São Francisco param de se mexer, os peixes se acomodam 
no leito do rio, as águas se abrem e uma sereia cafuza emerge e 
se senta em uma canoa para pentear os cabelos. As almas das 
pessoas que morreram afogadas naquele mês se erguem do rio e 
sobem para as estrelas. O Negro D´água então sussurra:

http://eusouumasereia.blogspot.com.br/2012/08/lendas-de-sereias-no-brasil-mae-dagua.html
http://www.codevasf.gov.br/noticias/2014/lendas-enriquecem-folclore-do-vale-do-sao-francisco 

Quando a sereia vê vocês, ela sorri, pega um papel na canoa e 
o envia pelo vento até elas. Ao abrir o papel, vocês veem que se 
trata de um mapa do Rio São Francisco onde estão marcados 
todos os pontos de poluição.
Então o barulho ressurge nas margens do rio. Ao erguer os 
olhos, vocês percebem que a Mãe D´água já se foi e que o rio 
está novamente acordado. O Negro D´água diz que de posse do 
mapa ele espera que a Muiraquitã tenha mais sucesso agora e 
mergulha no rio desaparecendo nas águas do Velho Chico. Onde 
ele mergulhou surge um redemoinho por meio do qual vocês 
podem voltar para o Rio Paraibuna após se despedirem de seus 
colegas da Muiraquitã da região.

Fim da Missão!
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Depois de mais 4 rodadas 
chegará outro corpo 
de Gerião e depois de 
mais 4 rodadas chegará 
o terceiro corpo. Eis 
algumas estratégias 
que os jogadores podem 
usar:

• Gerião e o lobisomem são vulneráveis ao canto da iara 
e ficarão encantados.

• Gerião, lobisomem e Ortros podem ser mortos por uma das 
flechas mágicas Cataguazes dadas por Seu Neco

• O bastão mágico de Chico Rei dado por Seu Neco pode 
desencantar o lobisomem que irá embora agradecido ou 
transformar Ortros em um cão comum que irá embora ganindo.

• O poder de Ortros pode ser bloqueado pelo bastão de 
Chico Rei

• Todos esses seres são vulneráveis aos poderes mágicos 
das personagens jogadoras ou aos seus ataques se 
transformados em animais.

Em último caso se as personagens jogadoras estiverem 
perdendo o/a Mestre pode trazer reforços da Muiraquitã 
local na forma de mais um curupira, um saci, um lobisomem, 
todos esses três ao mesmo tempo etc. Use o Baralho de 
Formas Místicas.

ESTA É A 
VERDADEIRA 
GUARDIÃ DO RIO 
SÃO FRANCISCO, 
A MÃE D´ÁGUA!
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o amargor do velho Chico

encarte de mestre 
com aventura-pronta e regras 
para criação de aventura
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 Sabores Mitológicos: http://historias.
interativas.nom.br/saboresmitologicos.
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