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sabores mitológicos: jogo de tabuleiro

Ante de começar, 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/].
Se você for um/a Mediador/a Educacional que pretende utilizar este material 
em um contexto pedagógico, leia as instruções e preencha a tabela de situação 
didática, disponíveis no item 1 deste encarte. 
Para jogar o tabuleiro, é necessário ter criado as personagens em uma das 
Aventuras Solo e ter feito uma pesquisa ou dossiê sobre os problemas 
hídricos da sua comunidade e/ou região. Depois, siga as instruções de 
montagem e resolução de ações disponíveis no item 2 deste encarte. 
Para mestres e jogadores iniciantes em ludonarrativas, sugerimos primeiro criar 
as personagens com a Aventura Solo e depois jogar este Tabuleiro. Após o 
Tabuleiro, tanto as personagens quanto os/as jogadores terão adquirido alguma 
experiência que facilitará jogar o RPG disponível no Encarte de Mestre.
Material: encartes de 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.

REFERÊNCIAS

 > Agência Nacional de Águas (ANA): Encarte Especial sobre a Crise Hídrica 
CONJUNTURA dos RECURSOS HÍDRICOS no BRASIL - INFORME 2014.

 > Assoreamento de rios 
 > http://brasilescola.uol.com.br/geografia/assoreamento-rios.htm
 > Recuperação de nascentes requer ajuda especializada
 > ht tp: / / rev is tagloborura l .g lobo.com/v ida-na- fazenda/gr- responde/
noticia/2016/07/recuperacao-de-nascentes-requer-ajuda-especializada.html

 > Polícia Federal e DNPM fiscalizam garimpos clandestinos na região do tapajós 
- Objetivo da operação é coibir a prática de garimpos ilegais, como a ação de 
dragas no leito do rio Tapajós

 > http://www.oimpacto.com.br/policia-federal-e-dnpm-fiscalizam-garimpos-
clandestinos-na-regiao-do-tapajos/

 > http://www.mppa.mp.br/index.php?action=Menu.interna&id=6860&class=N
 > Ocean cleanup
 > http://www.theoceancleanup.com/
 > O que pode causar o descarte incorreto do lixo?
 > http://www.mixnoticias.com.br/o-que-pode-causar-o-descarte-incorreto-lixo/
 > Perigos do acúmulo de lixo nas cidades
 > http://www.maisequilibrio.com.br/saude/perigos-do-acumulo-de-lixo-nas-
cidades-4059.html

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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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.

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. 
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.



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 tabuleiro

Mais do que a regra de um jogo, este sistema rege a dinâmica de condução 
de partidas com roupagens diferentes. Assim como cada localidade 
tem suas peculiaridades, cada partida terá uma ambientação refletindo 
essas peculiaridades. O cenário pode ser trocado (como o papel de 
parede do celular) para se adequar as realidades de cada lugar. Desta 
forma, apresentaremos aqui a Regra Geral, que guia o andamento da 
brincadeira, e também a Mecânica de Adaptação do Cenário, que explica 
como customizar o jogo para ficar de acordo com a realidade do seu local.

COMPONENTES
 > Tabuleiro customizável
 > Cartas de Personagens dos/as Jogadores
 > Baralho Numeral /Eventos 
 > Baralho de Personagens Coadjuvantes  
 > Baralho de Problemas 

Para fazer os peões, use tampinhas de garrafa, sementes, clipes, 
tachinhas, o que tiver à mão.

OBJETIVO: MISSÃO
As personagens dos/as jogadores são recrutas/aspirantes da ONG 
Muiraquitã que, depois de passarem pelo treinamento básico, receberam 
uma missão (tema do jogo) cujo desempenho implicará seu ingresso 
efetivo na organização. O/A Mestre é quem aplica a atividade, sendo 
responsável por adaptar o sistema de jogo ao cenário local de acordo 
com os problemas que enfrentam. 

 > Missão: será realizada pelas ações de até 6 personagens, cada uma 
enfrentando 1 desafio marcado no mapa por rodada; se houver só 1 
personagem, ela deverá resolver todos os desafios marcados no mapa; se 
houver 2 ou mais personagens, o/a Mestre dividirá os desafios entre elas. 
Se houver menos desafios que personagens, elas podem montar equipes 
e trabalhar em conjunto.

 > Desafio: cada desafio se constitui de 3 elementos: problema, personagem 
coadjuvante e evento, que podem ser combinados a critério do/a mestre 
antes da sessão; cada desafio deverá ser marcado no local correspondente 
no mapa.

 > Rodada: cada personagem age uma vez para resolver seu desafio; caso 
falhe, deverá esperar sua vez chegar novamente após a ação das outras 
personagens; sugerimos usar peças com cores e /ou formatos diferentes 
para marcar cada personagem no mapa.

 > Conclusão: o sucesso da missão depende do sucesso na solução 
de cada desafio; uma personagem que tenha completado seus desafios 
pode ajudar outra personagem que tenha falhado e não esteja conseguindo 
avançar para os desafios seguintes; caso um dos desafios não seja bem 
sucedido, a missão inteira falha e as personagens não evoluem dentro da 
hierarquia da ONG.

ELEMENTOS DA MISSÃO
O jogo é constituído com base em um tabuleiro na forma de mapa, que 
representa a localidade dos participantes contendo as indicações de onde 
existem desafios. Cada participante terá sua carta de personagem 
elaborada ao final da aventura solo, com base na qual realizará as ações 
necessárias para resolver seu desafio. Cada desafio se constitui de 3 

elementos: problema, personagem e evento, que podem ser combinados 
a critério do/a mestre: 

 > Problemas: apresentados sob a forma de cartas 6x11cm, referentes 
ao cenário, divididas em dois maços: cartas de causas e cartas de 
soluções. No caso das aventuras de Sabores Mitológicos, são problemas 
com recursos hídricos recorrentes no território brasileiro. Por exemplo, 
assoreamento, seca, poluição, represamento, ocupação irregular etc. 

 > Personagens: cartas de 6x11cm referentes ao cenário descrevendo 
personagens prontas para serem usadas como oponentes do desafio, 
ou da missão inteira. Nas páginas seguintes, uma tabela sugere como 
relacionar essas personagens com os problemas hídricos. A carta de 
personagem lista conhecimentos e itens que tal personagem possui, 
portanto, o/a Mestre, ao escolher a personagem, deve também separar 
as cartas de ação e item listadas.

 > Eventos: cartas de 4,5x7,5cm referentes ao sistema de regras, ou 
seja, que podem ser usadas para qualquer cenário, representando 
eventos narrativos genéricos, retirados da estrutura geral de histórias 
de aventura. Esses eventos estão distribuídos no prórpio BARALHO 
NUMERAL/DE EVENTOS, organizados numericamente e se repetem 
para 4 aspectos (emocional, material, mental e espiritual); isso significa 
que os interatores devem decidir que tipo de evento seria, por exemplo, 
uma violação material, ou uma chegada icógnita espiritual. Os aspectos 
das cartas e a descrição de cada evento estão disponíveis nas páginas 
seguintes. 

COMO JOGAR

O jogo acontece em tantas rodadas quanto houver desafios para resolver. 
Se uma missão é composta de 9 deasfios, então precisará de no mínimo 
9 rodadas para ser resolvida. Dependendo do tempo de jogo disponível, 
pode-se dividir a missão (por exemplo, em dois tempos de aula). Cada 
rodada deverá levar o tempo necessário de acordo com: número de 
jogadores; número de desafios; tempo total alocado para o jogo, incluindo 
preparação e conclusão.

1. PREPARAÇÃO

1.a. CARTAS DAS PERSONAGENS
Atividade previamente realizada jogando a Aventura Solo para Criação 
de Personagens, disponível no ENCARTE DE JOGADOR/A. 

1.b. MONTAGEM DO TABULEIRO
Para começar a montagem, é necessário ter feito uma pesquisa 
prévia e elaborado o dossiê sobre os problemas hídricos da sua 
comunidade e/ou região, conforme sugerido no final da aventura 
solo, no ENCARTE DE JOGADOR/A.
O tabuleiro pode ser feito na forma convencional para ser colocado no 
centro de uma mesa (como o que vem encartado neste caderno) ou 
como um banner ou mesmo desenhado em um mural ou quadro. O 
tabuleiro contém três partes essenciais: o espaço para o mapa, 6 espaços 
que representam as 6 personagens, onde se pode colocar a peça que 
representa cada uma e as cartas (personagem coadjuvante, problema e 
evento) que compõem o desafio atribuído a cada personagem ou equipe 
de personagens.



O mapa deve representar a região que será trabalhada (a cidade, o 
bairro, a rua, a escola, a bacia hidrográfica, a reserva florestal, etc.), com 
os desafios marcados no trajeto, por caneta, por tachinas etc. Como já 
dissemos, esses desafios são baseados nos problemas (assoreamento, 
poluição, escassez, etc.) detectados no dossiê. Adicione um ponto que 
será o Quartel General (QG), local de início dos jogadores. 
O mapa pode ser retirado do Google Earth/Maps; mas também pode ser 
feito a mão, desenhado, recortado, fotocopiado de algum mapa escolar; 
não importa! 

1.c. CRIAÇÃO DA MISSÃO
Cada desafio se compõe de 3 elementos: problema, personagem e 
evento.
De acordo com a realidade do local e os desafios marcados no mapa do 
tabuleiro, o/a mestre escolhe a carta de causa dos problemas a serem 
trabalhados. Para reforçar algum conteúdo, um problema pode aparecer 
mais de uma vez sob uma abordagem diferente. A missão se comporá de 
pelo menos 1 problema associado a diferentes personagens e eventos, 
compondo 1 desafio por personagem. Pode ser usada a mesma carta de 
problema combinada com eventos e personagens diferentes na mesma 
rodada (ou seja, um mesmo problema abodado por diferentes ângulos).
Depois de escolher as cartas de causa do problema, o/a mestre atribui suas 
respectivas dificuldades numéricas, de acordo com a tabela disponível 
nas páginas seguintes, que podem ser inferidas de acordo com a pesquisa 
prévia sobre os problemas hídircos da sua comunidade. O/A mestre pode 
decidir que o problema de assoreamento do rio que corta sua região é 
extremamente grave, portanto muito difícil de resolver; já a poluição não é 
tão severa, sendo considerada de dificuldade mediana. Isso vai requerer 
conhecimento desses problemas e bom senso.
De acordo com o/s problema/s escolhidos, o/a mestre escolhe as 
personagens coadjuvantes (com suas respectivas cartas de itens 
e ações) causadoras dos problemas, de maneira coerente, conforme 
sugerido na tabela. 
Finalmente, o/a mestre escolhe os eventos do desafio usando as cartas 
do BARALHO NUMERAL/DE EVENTOS. 
Coloque o tabuleiro, previamente montado, no centro da sala. Atribua um ou 
mais desafios, dependendo do número de personagens, a cada personagem 
ou equipe de personagens, colocando as cartas pertinentes no espaço devido, 
viradas para baixo. Sobre essas cartas, coloque a peça que identificará 
a personagem jogadora no trajeto (por exemplo, um feijão identifica a 
personagem 1 ou equipe 1; um milho, a personagem 2 ou equipe 2). Coloque 
peças iguais às de cada personagem/equipe no quartel general.
Mantenha o baralho de solução de problemas à mão, virado para baixo Tudo 
pronto para jogar!

2. RESOLUÇÃO DOS DESAFIOS

2.a. O/A mestre revela os desafios de cada personagem/equipe jogadora, 
virando suas respectivas cartas de eventos, problemas e personagens 
coadjuvantes. 

2.b. Coloca-se as peças de cada personagem/equipe no ponto do mapa 
que corresponde ao seus desafios.

2.c. Cada personagem faz seus testes necessários, somando o número 
da carta do BARALHO NUMERAL/DE EVENTOS à sua competência 

utilizada no teste, usando como parâmetro a dificuldade atribuída ao 
seu desafio, de acordo com a tabela disponível nas páginas seguintes. As 
competências a serem utilizadas dependem do aspecto do evento e do 
tipo de personagem oponente. Pode-se fazer uma combinação como, por 
exemplo, “atrair o oponente para uma armadilha” em que se combina a 
competência Intelecto para montar a armadilha e a competências Físico 
para derrotar o oponente quando ele cai na armadilha. Algumas relações 
estão sugeridas na descrição dos eventos, nas páginas seguintes.
SUCESSO: Se a personagem/equipe tiver sido bem-sucedida no desafio, 

deverá escolher a carta correta de solução do problema, dentre o maço 
disponível com o/a Mestre. Somente se escolher a carta correta, a 
personagem ganha 1 a 3 pontos e anota esses pontos como pontos 
de gestão no seu respectivo ENCARTE DE JOGADOR/A. Caso a 
personagem derrotada possua itens, estes devem ser anexos à carta 
da personagem. No caso de equipes, pode-se sortear ou negociar quais 
personagens ficarão com quais itens. Os bônus dos Itens são então 
somados ao teste de competência da personagem que o carrega no 
momento da ação. Sugerimos baixar as cartas de itens do blog para 
não desfalcar o baralho do caderno.

FALHA: Se a personagem/equipe falhou ao resolver o teste do desafio, 
não pode escolher a carta de solução, não ganha pontos, não move 
sua peça e não pode ficar com os itens da personagem oponente, 
devendo aguardar sua vez para tentar de novo. Uma personagem 
ou equipe que termine seus desafios antes das outras pode oferecer 
ajuda na rodada da nova tentativa da personagem/equipe que falhou, 
para que a missão seja bem sucedida como um todo.

3. CONCLUSÃO

A missão termina quando terminam todos os seus desafios. Some os 
pontos que cada desafio confere (por exemplo, uma missão foi composta 
de 3 desafios difíceis, que conferem 3 pontos cada, caso sejam bem 
sucedidos; ou seja, a missão vale, no total, 9 pontos). Casos todos os 
desafios tenham sido resolvidos com sucesso, o grupo de jogadores 
ganha, além dos pontos individuais por desafio, mais estes pontos totais 
da missão (no caso do exemplo citado, mais 9 pontos). Estes pontos de 
experiência devem ser distribuídos entre as personagens por meio de 
negociação do grupo de jogadores.
Caso um dos desafios não tenha sido resolvido, não há os pontos a mais.
Esses pontos serão usados para aperfeiçoar as personagens, conforme 
as regras do RPG (Tabela de Níveis de Aprendizado, no final do Encarte 
de Jogador/a).



RELAÇÃO ENTRE PROBLEMAS E PERSONAGENS

PROBLEMA PERSONAGENS

Escassez por condições climáticas
Jairo Abreu: indústria da seca (carros-pipa, 
sabotagem de reservatórios). 
José Dias: procura por vítimas.

Escassez por desperdício 
Ortros: cão do Hades atraído pelo local pela 
alta mortandade de vida aquática e risco de 
vida para os demais seres.

Escassez por construção inadequada/
irregular

Nardo: protege o responsável pela obra. 
Edmilson Vilela: legaliza a obra.

Escassez por destruição de nascentes
Helena Aureliani: destrói nascentes para abrir 
áreas para pastagem. 
Heitor Polidoro: minimiza o problema

Contaminação por esgoto doméstico cru Hidra: atraída pela contaminação orgânica 
da água.

Contaminação por dejeto industrial não 
tratado

Gerião: responsável pelo problema ao jogar 
dejetos de frigorífico na água. 
Catarina Aragão: publicitária do frigorífico.

Contaminação por construção inadequada/
irregular

Jairo Abreu: conseguiu realizar a obra 
violando a lei. 
Lobão: segurança de Jairo Abreu. 
Ana Felícia: defende a obra na mídia.

Contaminação por mineração inadequada/
irregular

Miguel Saknussen: empresário da empresa 
de mineração. 
Catarina Aragão: publicidade em prol da 
empresa.

Contaminação por embalagens plásticas
Heitor Polidoro: minimiza o problema na 
mídia. 
Miguel Saknussen: empreiteira faz descarte 
ilegal.

Contaminação por descarte irregular
Esqueleto e Lobão: capangas dos 
comerciantes que despejam lixo ilegalmente. 
Ana Felícia: defende proposta do deputado 
para gentrificação da área.

Enchente por assoreamento
Helena Aureliani: destrói matas ciliares para 
obter área de pastagem. 
Gerião: sócio de Helena. 
Ortros: cão de Gerião.

Enchente por impermeabilização do solo
Miguel Saknussen: dono de empreiteiras. 
Edmilson Araújo: legaliza obras. 
Catarina Aragão: publicitária das obras. 
Heitor Polidoro: minimiza problema na mídia.

Enchente por construção inadequada/irregular
Hidra: atraída pela contaminação do lixo. 
Nardo: protege empresários das obras. 
Inumano: hacker que apaga denúncias.

Enchente por descarte irregular

Miguel Saknussen: busca privatização 
recolhimento de lixo. 
Ana Felícia: defende privatização na mídia. 
Lobão e Esqueleto: capangas. 
Ortros: atraído por lixo e morte nos terrenos 
baldios.

BARALHO NUMERAL/DE EVENTOS

NÚMERO EVENTO

(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.

(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.

(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.

ASPECTO TIPO DE AÇÃO/EVENTO TESTE DE COMPETÊNCIA

mental envolvem o intelecto, a capacidade lógica e a 
abstração intelectual ou social

material envolvem o físico, objetos e espaços palpáveis física

emocional demandam controle emocional, intuição e 
insights social ou intelectual

espiritual
envolvem magia, ou posicionamento, 
força de vontade, poder pessoal; podem 
ser diretamente ligadas aos valores da 
personagem

mágica ou intelectual

TESTE DE COMPETÊNCIA (RESULTADO DA CARTA OU D6 + 
COMPETÊNCIA DA PERSONAGEM):
RESULTADO DIFICULDADE/DESCRIÇÃO PONTOS DE EXPERIÊNCIA

:( ou K Desastre!!! O/a mestre pode optar por tirar pontos
2 a 5 Falha 0
6 a 7 Fácil/sucesso medíocre 1
8 a 9 Média/sucesso normal 2

10  em diante Difícil/ sucesso grande 3
:) ou A Golpe de Mestre!!! O/a mestre pode optar por dar mais pontos

COMPOSIÇÃO DO DESAFIO: uma personagem responsável 
por um problema que dispara um evento que deve ser 
resolvido pelas personagens jogadoras com um teste 
de competência.
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