INCORPORAIS LUDONARRATIVAS
É uma plataforma lúdica e transmidiática de construção coletiva, cooperativa e
coautoral de poéticas por meio de jogos narrativos que se modifica e se amplia a
partir da incorporação do material produzido pelos jogadores.
Como funciona?
REGRAS PARA CRIAÇÃO DE PERSONAGEM
Este kit contem um baralho numeral/eventos, 6 cartas de relacionamentos, um
baralho de ações e um baralho de ConceitoXPerfil mais 6 encartes, um para cada
jogador/a, cada um contendo a planilha de criação de personagem, 1 carta de
personagem e 6 cartas de ação em branco.
1. Escolham como querem criar suas personagens: sorteando as cartas de
ConceitoXPerfil; ou jogando a aventura solo disponível a seguir; ou seguindo
as instruções nos encartes.
2. Sorteiem os relacionamentos entre suas personagens usando as cartas de
relacionamento em seus respectivos diagramas disponíveis nos encartes.
3. Montem os desafios a serem resolvidos pelo grupo a partir dos seus
relacionamentos usando seus diagramas de missão disponíveis nos encartes.
4. Joguem os desafios via Cardgame, RPG de Mesa e/ou Tabuleiro.
5. Anotem os pontos de experiência adquiridos após a solução dos desafios para
melhorar suas personagens.
6. Enviem suas produções para publicação no site.
REGRAS PARA CARDGAME
Cada kit destes permite jogarem de 2 a 6 pessoas.
1. Cada jogador/a cria uma personagem segundo as intruções anteriores.
2. Cada jogador/a estipula qual é o problema disparador da sua missão.
3. As missões podem ser resolvidas de duas maneiras: o grupo resolve cada etapa
de cada missão de cada personagem antes de passar para a etapa seguinte; ou
o grupo resolve uma missão inteira de cada personagem, antes de passar para a
missão seguinte até todas estarem finalizadas.
4. Para acrescentar mais personagens à missão além das jogadoras, juntem
todas as cartas de relacionamento do kit num bolo virado para baixo e puxem
uma carta para cada desafio.
5. Para determinar a dificuldade de cada evento, sorteiem uma carta numeral,
seja do baralho deste kit seja do sorteador virtual:
:) = sucesso automático; 2 a 5 = fácil; 6 a 9 = normal; 10 e 11 = difícil; 12 muito
difícil; :( = quase impossível

6. Para resolver um desafio, cada jogador/a determina qual ação vai realizar,
escolhendo uma competência da sua personagem para testar; o valor numérico
desta competência deve ser somado ao valor numérico de uma carta numeral
sorteada do baralho deste kit ou do sorteador virtual [http://historias.interativas.
nom.br/incorporaisrpg/testes-de-competencia].
7. Caso a carta numeral sorteada seja do mesmo aspecto (mental, material, espiritual
ou emocional) da ação, soma-se mais 1 ponto ao resultado.
8. Este resultado numérico deve ser comparado com a tabela de dificuldades já
mencionada; caso seja igual ou maior que o modificador numérico da dificuldade,
a ação foi bem sucedida.
Exemplo: Maria quer encontrar o lugar onde João foi escondido pela bruxa em
sua casa. A dificuldade sorteada é 7 (normal) e é uma ação mental. Maria tem
INT 2 e tira uma carta numeral de aspecto material no valor 6. Como 2 + 6 =
8 e 8 é maior que 7, Maria encontra João. Depois, os dois precisam fugir da
casa da bruxa pela chaminé, uma ação material; a dificuldade sorteada foi 10
(difícil); Maria e João testam seus FIS, que são 1 e tiram uma carta numeral
de valor 7 de aspecto material; a soma das suas competências FIS à carta não
seria suficiente, pois daria 1+1=2+7=9, entretanto, sendo uma carta de aspecto
material soma-se 1, dando o 10 necessário para o sucesso.
9. Cada missão confere pontos de experiência de gestão para cada jogador/a
da seguinte maneira: sucesso = 3 pontos; sucesso parcial (metade ou mais
da missão foi bem sucedida) = 2 pontos; fracasso parcial (metade ou mais da
missão fracassou) = 1 ponto; fracasso = 0; se foram jogadas 6 missões (1 para
cada personagem) todas foram bem sucedidas, cada personagem ganha 18
pontos.
REGRAS RÁPIDAS PARA RPG DE MESA
Para sessões com duração determinada de 50min até 2 horas.
Com um único kit destes podem jogar até 13 pessoas, sendo um/a Mestre
de Jogo mais duas para cada personagem, uma como jogadora-atuante e a
outra como jogadora-consciência. A jogadora-atuante determina as ações da
personagem enquanto a jogadora-consciência registra estas ações, além de
poder oferecer conselhos durante a sessão.
1. Cada jogador/a ou dupla de jogadores cria uma personagem segundo as
intruções anteriores.
2. O/a Mestre narra os eventos conforme a sequência estipulada nos diagramas
de missão de cada personagem determinando o nível de dificuldade de cada
desafio conforme a primeira tabela na página amarela deste kit.
3. A jogadora-atuante sorteia uma carta numeral usando o baralho deste kit
ou o sorteador virtual [http://historias.interativas.nom.br/incorporaisrpg/
testes-de-competencia].

4. O número da carta é somado ao modificador numérico da competência em
teste que está expresso na Carta da Personagem (caso a carta tirada seja do
mesmo aspecto da ação, soma-se mais 1 ponto ao resultado).
5. Este resultado numérico pode ser comparado de duas maneiras: com a tabela
de dificuldades já mencionada - caso seja igual ou maior que o modificador
numérico da dificuldade, a ação foi bem sucedida; ou 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 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/A
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.
6. Uma única vez por sessão, a jogadora-atuante pode pedir à jogadoraconsciência que refaça o teste de competência caso o resultado não seja
satisfatório.
7. Caso seja necessário, o/a Mestre pode optar pela resolução coletiva de
ações, em que todas as jogadoras-atuantes 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.
8. Uma vez finalizados os desafios, o/a Mestre distribuirá pontos de experiência
para as personagens de acordo com as regras descritas nos encartes de
criação de personagem. Os pontos representam o aprendizado quantitativo
da personagem e podem ser usados para aumentar as competências e
adquirir mais conhecimentos.
9. Depois da sessão, os jogadores podem desenvolver a personagem e continuar
as histórias usando o Incorporais Básico, o sistema de regras para sessões de
jogo sem limite de horário e/ou de sessões.
EM BREVE: REGRAS PARA TABULEIRO

TERRA NOVA: FANTASIA ANTROPOFÁGICA
FAZ DE CONTA que os quilombos venceram e os colonizadores foram
colonizados. Na Terra Nova (New Earth), o novo continente, floresce uma
cultura fantástica de pilhagem antropofágica.
A Fantasia, para Tolkien, é uma palavra que abarca a Imaginação (capacidade
de formar representações de coisas que não estão presentes), a Sub-criação
(a capacidade de dotar criações idealizadas da consistência interna da
realidade), e a qualidade de estranheza e fascínio que caracteriza o contode-fada. Assim, a fantasia seria não a mais baixa, mas a mais alta expressão
da Arte, e a mais potente, quando realizada. O conto de fada tem lugar em
Faerie, um “mundo secundário”, um mundo de “representação”, a forma
narrativa por excelência da Fantasia, do Desejo: um lugar do imaginário.
A pilhagem pode ser entendida como um recurso narrativo contemporâneo
de apropriação de repertórios coletivos que são costurados a partir dos
repertórios individuais.
A antropofagia surge com o Manifesto Antropófago escrito por Oswald de
Andrade que reinterpreta o conceito eurocêntrico e negativo de antropofagia
como metáfora de um processo crítico de formação da cultura brasileira.
Entendemos a antropofagia contemporânea como a necessidade de se
construir não uma definição, mas diferentes definicões de poética dentro do
ponto de vista da nossa cultura latino-americana de mestiçagem, propondo
a contaminação do colonizador pelo colonizado para experimentar de fato
a antropofagia, movimento tocado pelo tropicalismo, mas não de todo
incorporado ao pensamento poético brasileiro.
Assim, propomos o seguinte: não apenas materializar coletivamente um
cenário de fantasia tolkiniana, mas contaminar essa fantasia européia com
nossa “tupiniquice”. Vamos catar nas franjas da nossa cultura coisas que
possamos misturar sem vergonha, como Chico Science fez no mangue beat.
Que tal uma pitada de cordel na iconografia medieval, como se fez - será que
ainda se faz? - no Movimento Armorial? Ou um molho de escola de samba
nas vestimentas sacerdotais? Ou um arqui-mago inspirado em Artur Bispo
do Rosário?
Por isso, a Terra Nova é apresentada, tanto verbal quanto visualmente, sob a forma
de diários de viagens das personagens, para sugerir a sensação de construção
de um local que vai ganhando consistência à medida que vai sendo explorado.
Assim, os suportes do cenário resultarão da costura destas descrições individuais,
utilizando-se dois recursos: a pilhagem narrativa e a antropofagia visual.
Para saber mais sobre o conceito e as referências, entre em http://historias.
interativas.nom.br/terranovagame.

rvantes. A grande capital do Reino de Valência. Uma
cidade com forte tradição de hospitalidade, alegria,
festas que eventualmente terminam em socos,
pontapés e cadeiradas.
Na cidade alta, após a terceira muralha, está o castelo
onde reina o rei do reino humano mais antigo da Terra
Nova. Entre a 2ª e a primeira muralha estão as belas
casas dos nobres e grandes burgueses, as ruas e calçadas
cobertas por pedras tipo pé de moleque, poços com água
limpa, tabernas bem servidas e uma milícia atenta para
evitar qualquer problema. Os grandes templos de Augur,
deus da realeza e da justiça, com a sede da Ordem do Sol
que organiza os seus campeões, os paladinos, bem como
os grandes templos de Aiala, deusa da beleza e do ouro,
Zinga, deusa das paixões e tempestades, Altéa, deusa
das doenças e da magia, Driano, deus do comércio e dos
mensageiros, Soluna, deus da arte e das transformações,
Bórias, deus da guerra e da forja, Sarina, deusa do mar
e da família, e a Grande Escola de Magia. O templo de
Seldzar, deus da agricultura e da caça, fica nas florestas
fora da cidade.
Os deuses são muito importantes na cultura da Terra
Nova, os meses do ano e as horas do dia receberam seus
nomes. Estamos falando de nomes genéricos visto que
Bórias, Driano, Sarina, são os nomes dados pelos povos
do sul. Por isso, muitos se referem aos deuses como “O
Rei”, “A Rainha”, “A Senhora Guerreira”, “A Feiticeira”,
“O Mensageiro”, “O Menestrel”, “O Senhor da Guerra”,
“A Matriarca” e o “O Caçador”. Os nove grandes deuses,
acima dos quais está a Trindade, o “Pai”, a “Mãe” e a
“Criação”. Por isso temos doze meses no ano.
Por que os deuses são tão importantes? Porque há mais
de sete mil anos atrás elfos e anões da Terra Antiga
trouxeram os humanos para servirem como escravos e
derrotar os nativos da Terra Nova para que esta pudesse
ser colonizada. Os nativos ficaram então conhecidos
como orcos. O tempo passou, houve miscigenação, elfos,
anões, humanos e orcos se misturaram - o que não foi
bem aceito pelos elfos e anões puristas, briosos de suas
peles de lua, cabelos de milho e olhos de mar. A escravidão
piorou. Então há quatro mil anos houve a grande rebelião
que libertou a todos nós acabando com a escravatura.
Os elfos e anões puristas foram para o norte, deixando
o continente de Terra Nova para os mestiços. Os heróis e
heroínas da rebelião se tornaram os nossos deuses.
Não gostou? Bom, você pode então seguir o xamanismo dos
nativos com sua devoção aos ancestrais e espíritos da
natureza ou a fé elementalista que busca uma comunhão
com a criação pelos elementos. Se você quiser ser ateu
então se vira quando os vampiros aparecerem.

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].
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Você está descendo da primeira
muralha para a segunda,
ainda com a cabeça nas
nuvens, quando vê um grupo
de
milicianos
passarem
imponentes em seus gibões de
batalha (armaduras de tecido
acolchoado reforçadas com
couro) com facões na cintura.
Um deles tinha até uma cota
de malha. De onde ele tirou
dinheiro para comprar? Parece
que estavam atrás de um
ladrão, coisa que só acontece
entre a segunda e a terceira
muralha, onde vivem os animais
que comem de tudo: os ricos. Um
ladrão que deve ter sido um dos
muitos imigrantes que veio para
Ervantes em busca de trabalho
e não conseguiu.
Assim como você, sem emprego e
comendo de favor na birosca da
Vó Noca. Aqui, entre a terceira
e a quarta muralha onde vivem
os pequenos comerciantes e o
povão composto por biscateiros,
trabalhadores
domésticos,
curandeiros
como
minha
mãe, pescadores como meu
pai, pedreiros, marceneiros,
entregadores etc. Entre casas,
casebres e casinhas, ruas
e ruelas, ruas e canaletas,
poços e pocilgas, vivemos
humanos, anões, elfos, orcos,
elfanos, orcanos, orquelfos,
dentre outros menos cotados.
Devemos lembrar que Ervantes
concentra a maior população
de imigrantes e mestiços da
Terra Nova. Sabia que mais da
metade da população daqui veio
de fora? E você? É daqui mesmo
ou também veio de outro lugar?

1

dos povos

Humanos: variam de tez muito clara e cabelos lisos (possivelmente
devido à ascendência élfica) até muito escura, mas a grande
maioria é de tez morena, cabelos cacheados e olhos castanhos.
Cabelos muito lisos e negros indicam ascendência de povos
nativos. Os mais escuros são considerados mais belos. Vivem
cerca de 60 anos. A altura varia entre 1,40 e 1,80m.
Elfos: tem a mesma altura e variação de tez e cabelos dos
humanos, tendendo à compleição longilínea. Os mais morenos
são considerados os mais belos. Diferem dos elfos do velho
mundo, porque se misturaram com os humanos. As grandes
diferença para os humanos são as orelhas, pontiagudas, os olhos,
amendoados, e o tempo de vida de 600 anos.
Anões: também misturados com elfos e humanos, têm a
mesma variação de tons de pele. Vivem cerca de 200 anos e
sua altura varia entre 1,20 e 1,60m.
Pequeninos: de fato, não apresentam diferenças físicas em

relação aos do velho mundo, pois aparentemente não são
compatíveis para procriação com os outros povos. Vivem
cerca de 100 anos e sua altura varia entre 1,10 e 1,40.
Nativos: povos presentes antes da colonização, apelidados
pejorati-vamente de “orcos”, com diferentes culturas, de pele
morena ou escura, olhos muito amendoados e estreitos com
íris muito grandes, maxilar inferior proeminente, orelhas
pontiagudas e cabelos lisos e grossos; compleição física
atarracada, de estatura variando entre 1,40 e 1,80m. Vivem
cerca de 60 anos. Habitam as cidades ou agrupam-se em
tribos nômades com animais de criação. Seu comportamento
varia de muito agressivo até pacífico.
Mestiços: à exceção dos Pequeninos, todos os povos presentes
são de fato mestiços. Assim considera-se mestiço na Terra
Nova somente aqueles que têm pais de povos diferentes, pois
daí em diante os traços misturados se diluem.

É, a vida é dura, mas somos valencianos (por nascimento ou
adoção) e não desistimos nunca! Como essas pessoas na
birosca tomando cerveja. Você resolve se juntar a elas
quando Viola, neta de Noca, chega até você com um ar
tristonho e diz:
- Estamos precisando da sua ajuda. O gato da minha vó,
o Otelo, sumiu! O que podemos fazer? Você precisa nos
ajudar.
- Mas, como eu vou achar um gato em uma cidade com um
milhão de pessoas?
- Não sei, mas o Otelo é a alegria da vovó. Ela mal sai de casa
e está inconsolável. O Otelo sumiu desde anteontem e a
vovó chora todos os dias. A vovó Noca sempre foi boa e
gentil com você. Nunca esqueceu um aniversário! Além
disso, você está comendo e bebendo de graça aqui há uma
semana, tem que pelo menos tentar ajudar, não acha?

Os caminhos a seguir determinarão uma combinação CONCEITO X PERFIL
da sua personagem. CONCEITOS são maneiras de classificar os diferentes
tipos de profissionais e atuações no cenário, ou seja, o QUE a personagem
faz, e determinam os CONHECIMENTOS que ela tem. PERFIS representam
COMO a personagem age, como ela mobiliza seus conhecimentos e
habilidades em quais circunstâncias, ou seja, suas COMPETÊNCIAS.
Se você prefere procurar por Otelo perguntando, oferecendo recompensas e
apelando para o carinho pela vovó Noca, vá para 2.
Se você quer encarar esse desafio de frente e encontrar Otelo arregaçando as
mangas e saindo por aí, mesmo que tenha que ameaçar alguém, vá para 3.
Se você acha mais interessante ir a um templo ou casa de cura pedir ajuda
espiritual, vá para 4.
Se você acha que o sumiço do Otelo é um mistério empolgante que precisa
ser desvendado e prefere procurar pistas e planejar estratégias, vá para 5.
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Você caminha pelas ruas de Ervantes por horas conversando com
diversas pessoas: comerciantes; guardas; pescadores; curandeiros;
pedintes; crianças; entregadores; padeiros. Enfim, são tantas pessoas que
nem é mais possível guardar seus rostos na memória. A cada uma delas você
faz o seu apelo:
- Vocês se lembram da Vovó Noca, lá da birosca da Mãe Lina? Claro que se
lembram! Ela sempre foi legal com todo mundo. Pois é, o gato dela, o Otelo,
um gato já meio velho cinza e rajado de preto, sumiu. O bichano é a principal
alegria da velhinha. Alguém o viu? Se souberem de alguma coisa, me avisem.
Estamos precisando de ajuda para encontrar o Otelo. Vamos lá, gente. É uma
boa ação, a Vovó Noca merece e os deuses agradecem!”
Porém, apesar dos seus esforços, você nada consegue. Ninguém viu nada e
poucas pessoas se dispõem a ajudar. Morrendo de cansaço, você se senta
para repor suas energias. Ali perto, Breno Beleza, um contador de histórias
local entretém as pessoas com seu atabaque e suas histórias sobre as
divindades, falando de como Zinga, a Senhora Guerreira, instituiu o culto aos
antepassados em memória do seu pai adotivo, um conceito que os elfos não
entendem. Você tem a ideia de pedir a ele para espalhar a notícia do sumiço
do gato usando seus dons artísticos e apelando para a emoção das pessoas
quando Robledo, o luteciano que anda cortejando a Viola, se aproxima:
- Não achou nada, não é? Eu também não consegui. Mas, tenho certeza que até
amanhã um de nós consegue encontrar o Otelo!
Robledo sorri e dá uma piscada:
- E se os deuses quiserem serei eu a levar o gato para a Vovó Noca.

Seu Conceito é SOCIAL. Escolha uma das seguintes profissões com um PERFIL e
anote na sua carta seus valores de competência e conhecimentos.
Competitivo

Cooperativo

Isolacionista

Rebelde

FIS 2 | INT 1 | SOC 2

FIS 1 | INT 1 | SOC 3

FIS 1 | INT2 | SOC 2

FIS 1 | INT 2 | SOC 2
FIS 1 | INT 1 | SOC 3

segurança ou
sobrevivência

interrogatório
ou persuasão

pesquisa ou
investigação

qualquer um
anterior

Artistas: menestréis, atores, dançarin@s, acrobatas, poetas, contadores de histórias,
podem atuar como negociadores, espiões, diplomatas e mensageiros. Costumam
agir em trupes e companhias itinerantes ou em contratos fixos em castelos e
mansões. Conhecimentos: uma comunicação e leis e costumes.
Negociantes: comerciantes de bens, como vendedores, mascates, camelôs,
costumam atuar como espiões, negociadores, diplomatas e mensageiros. Podem
ser itinerantes e autônomos ou filiados a guildas comerciais, o que costuma ser
mais seguro e mais vantajoso financeiramente, porém mais difícil de conseguir,
requerendo investimento prévio. Conhecimentos: um serviço e comércio.
Professores: ensinam história, conhecimentos eruditos, ler e escrever, matemática,
leis e costumes. Podem atuar em escolas ou como tutores particulares, em geral
para crianças, jovens e pessoas do povo. Conhecimentos: uma erudição e ensino.
Você respira fundo e, nesse momento, percebe Pedro, um miliciano que costuma
almoçar de graça na birosca, subindo a rua na direção de vocês. Robledo
segue o seu olhar:
- Aquele não é o Pedro? Pode ser uma boa ideia pedir ajuda à milícia para achar o
Otelo. O que você acha?

A próxima escolha determinárá o VALOR da sua personagem. Valores representam
a dualidade entre uma evolução positiva da personagem e a possibilidade de sua
perda em uma evolução negativa. Os valores justificam PORQUE uma personagem
age de tal modo (como) para realizar tal objetivo (o que).
Se você quer encontrar o gato antes do Robledo de qualquer jeito, vá para 6.
Se você acha uma boa ideia trabalhar junto com o Robledo, vá para 7.
Se você prefere trabalhar só, vá para 8.
Se você sempre desconfia da milícia e demais autoridades, vá para 9.
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Você parte com determinação para achar o gato, procurando por todos
os cantos e ruelas por perto da birosca. A sua primeira desconfiança é de
que Otelo tenha sido morto por algum mendigo ou moleque ou por um bicho
como um cachorro ou mesmo outro gato! Não dá para interrogar os bichos,
mas você pergunta para alguns meninos de rua que estão no bar sobre o
gato. É quando um sujeito mal encarado vem na sua direção com uma faca
na mão, você reconhece que é o Ratão, um vigarista que faz vários serviços
e trambiques, além de conseguir material roubado. O Ratão se aproxima com
cara de poucos amigos:
- O que você quer com os meus meninos? Vaza daqui, imbecil!
Sem perder tempo, você pega duas garrafas de cerveja na mesa. A primeira
você joga no sujeito fazendo com que ele perca tempo se esquivando e se
torne vulnerável a uma garrafada na cabeça, que é o seu segundo ataque. O
Ratão desaba no chão e você o segura pelo pescoço:
- Eu estou procurando o gato da Vovó Noca que sumiu! Você o viu? O nome é Otelo,
um gato cinza rajado de preto!
- Ai, eu não vi nada. Me larga seu doido!
- Se você souber, me avise! Senão...
Você parte em busca de pistas, mas após duas horas sem achar nada resolve
parar para descansar à beira de uma fonte pública de água potável. Nesse
momento, Robledo, o luteciano que anda cortejando a Viola se aproxima:
- Não achou nada, não é? Eu também não consegui. Mas, tenho certeza que até
amanhã um de nós consegue encontrar o Otelo!
Robledo sorri e dá uma piscada:
- E se os deuses quiserem serei eu a levar o gato para a Vovó Noca.

Seu Conceito é FÍSICO. Escolha uma das seguintes profissões com um PERFIL e
anote na sua carta seus valores de competência e conhecimentos.
Competitivo

Cooperativo

Isolacionista

Rebelde

FIS 3 | INT 1 | SOC 1

FIS 2 | INT 1 | SOC 2

FIS 2 | INT2 | SOC 1

FIS 2 | INT 2 | SOC 1
FIS 3 | INT 1 | SOC 1

segurança ou
sobrevivência

interrogatório
ou persuasão

pesquisa ou
investigação

qualquer um
anterior

Guerreiros/as: tem como principal função entrar em combate físico terrestre,
aquático ou aéreo. Podem ser mercenários, autônomos ou filiados a uma
guilda e/ou ordem de cavalaria; milicianos, pertencentes a um corpo de
guarda. Costumam se especializar nas suas armas, como infantaria, artilharia,
arqueria, cavalaria. Conhecimentos: um combate e leis e costumes.
Operários/as: trabalhadores braçais que atuam em construções, operações
de máquinas, condução de veículos e animais como pedreiros, navegantes,
tropeiros, ou em trabalhos de coleta e subsistência, como lavradores, mineiros,
mateiros, caçadores, pescadores, limpadores, pastores. Conhecimentos: um
serviço e comércio.
Rastreadores: hábeis em localizar rastros e capturar presas, preferencialmente
sem serem percebidos, atuando como espiões ou caçadores. Podem ser
mercenários, milicianos. Conhecimentos: um subterfúgio e investigação.
Você respira fundo e, nesse momento, percebe Pedro, um miliciano que costuma
almoçar de graça na birosca, subindo a rua na direção de vocês. Robledo
segue o seu olhar:
- Aquele não é o Pedro? Pode ser uma boa ideia pedir ajuda à milícia para achar o
Otelo. O que você acha?

A próxima escolha determinárá o VALOR da sua personagem. Valores representam
a dualidade entre uma evolução positiva da personagem e a possibilidade de sua
perda em uma evolução negativa. Os valores justificam PORQUE uma personagem
age de tal modo (como) para realizar tal objetivo (o que).
Se você quer encontrar o gato antes do Robledo de qualquer jeito, vá para 6.
Se você acha uma boa ideia trabalhar junto com o Robledo, vá para 7.
Se você prefere trabalhar só, vá para 8.
Se você sempre desconfia da milícia e demais autoridades, vá para 9.
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“Como achar um gato perdido numa cidade de um milhão de habitantes?” é isso que
você se pergunta enquanto toma mais uma cerveja pensando em um modo de ajudar
a Vovó Noca que seja eficaz e pouco cansativo. “Seria preciso procurar por muitos
lugares o mais rapidamente possível. Só um milagre!”
Um milagre. Você caminha até o Templo de Sarina, a Matriarca, pois está bem na hora
do sopão dos pobres. Lá, você repara em um grupo de sete meninos de rua recebendo
pratos de comida. Você tem uma ideia e vai até eles:
- Tá boa a sopa hoje, não? Sabem quem doa comida pro templo? A Vó Noca, da birosca. Vocês
estão sabendo que o Otelo, o gato dela, sumiu? Pois, é velhinha chora todos os dias, é de
dar dó. E o certo é ajudar quem ajuda, não é?
Os meninos concordam rapidamente, alguns por malandragem, outros por senso de dever
e outros ainda por pena da Vovó Noca. Você pega uma moeda de prata e mostra para eles:
- Vocês se lembram do Otelo? É um gato cinza rajado de preto. Quem me trouxer o gato
ganha esta moeda!
Os meninos saem correndo para procurar e você se senta num banco no pátio do templo.
Você aprecia o prato de sopa quando se senta ao seu lado a já conhecida Madame Zoraide
- uma mulher que afirma desvendar segredos, trazer a pessoa amada, fazer patuás de
boa sorte e rogar pragas. Em sua opinião, uma grande trambiqueira.
- Eu posso achar o tal gato para a Vovó Noca, por uma pequena taxa, é claro.
- Sei, e eu vou cair na sua conversa, Zoraide? Você é uma tremenda vigarista, tem tanto
poder mágico quanto esta sopa – você responde rindo.
Zoraide sorri e você olha para ela. “Que olhos profundos ela tem”, você pensa antes de
tudo ficar escuro.
Você abre os olhos ao ser sacudido por Robledo, o luteciano que anda cortejando Viola. Em
suas mãos está a tigela de sopa vazia. “Quem comeu?”
- Não achou nada, não é? Eu também não consegui. – diz Robledo - Mas, tenho certeza que até
amanhã um de nós consegue encontrar o Otelo!
Robledo sorri e dá uma piscada:
- E se os deuses quiserem serei eu a levar o gato para a Vovó Noca.

Seu Conceito é MÁGICO. Escolha uma das seguintes profissões com um PERFIL e
anote na sua carta seus valores de competência e conhecimentos.
Competitivo

Cooperativo

Isolacionista

Rebelde

segurança ou
sobrevivência

interrogatório
ou persuasão

pesquisa ou
investigação

qualquer um
anterior

FIS 2 | INT 1 | SOC 1 | MAG 2
FIS 1 | INT 1 | SOC 1 | MAG 3 FIS 1 | INT 1 | SOC 2 | MAG 2 FIS 1 | INT2 | SOC 1 | MAG 2
FIS 1 | INT 1 | SOC 1 | MAG 3

Curandeiros/as: usuário/as de magia pessoal ou divina, especializados em medicina que possuem
salvo conduto para cruzar fronteiras e atravessar campos de batalha sem serem atacados.
Conhecimentos: curandeirismo, ocultismo ou religião.
Feiticeiros/as: usuário/as de magia pessoal que oferecem serviços como mercenário/as ou
soldado/as, laicos ou religiosos. Necessitam de autorização de alguma Escola de Magia
oficial para atuarem profissionalmente sem a qual são considerados clandestinos e podem
ser presos. Conhecimentos: ocultismo, mitos e lendas.
Sacerdotes e sacerdotisas: usuário/as de magia divina que exercem função de orientação
espiritual num templo, no caso de clérigos, monges, campeões e elementalistas; ou
pertencem a uma comunidade nativa, como os xamãs. Conhecimentos: religião,
mitos e lendas.
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Você nunca pôde resistir a um bom mistério e esse é dos melhores! Afinal,
qual desafio poderia ser maior do que encontrar um gato perdido em
uma cidade com mais de um milhão de habitantes? A sua mente começa a
trabalhar na questão o mais rapidamente possível.
Você raciocina que Otelo ou está morto ou está preso em algum lugar, por isso
que ele não volta para junto do colo da Vovó Noca. O primeiro passo, portanto,
é descobrir se alguém viu um gato morto pelas redondezas. Após duas horas
de buscas e perguntas, você afasta essa hipótese. O que resta?
Otelo está preso em algum lugar. Mas, onde? Quem prenderia um gato? Para que?
Caçar ratos?
É quando você chega a uma terrível possibilidade: gatos são usados para fazer
tamborim no templo de Soluna para os desfiles da Festa do Arco-Íris!
Você corre até o Templo de Soluna e bate na porta até ser atendido. Quem abre
a porta é justamente o aprendiz da mestra artesã que fabrica os atabaques
do templo:
- Eu estou em busca de um gato que desapareceu! Ele é da avó de uma amiga minha
e ela está inconsolável!
- Não capturamos gatos para fazer tamborim, isso é boato! Sempre usamos
couro de coboldes, aquelas criaturinhas desagradáveis que atacam viajantes!
Apesar do alívio, o desânimo é grande, mas o aprendiz lhe dá um abraço e após
uma breve conversa com ele você recobra sua determinação para encontrar
Otelo.
Ao sair do templo você se depara com Robledo, o luteciano que anda cortejando
a Viola se aproxima:
- Não achou nada, não é? Eu também não consegui. Mas, tenho certeza que até
amanhã um de nós consegue encontrar o Otelo!
Robledo sorri e dá uma piscada:
- E se os deuses quiserem serei eu a levar o gato para a Vovó Noca.

Seu Conceito é INTELECTUAL. Escolha uma das seguintes profissões com um
PERFIL e anote na sua carta seus valores de competência e conhecimentos.
Competitivo

Cooperativo

Isolacionista

Rebelde

FIS 2 | INT 2 | SOC 1

FIS 1 | INT 2 | SOC 2

FIS 1 | INT 3 | SOC 1

FIS 2 | INT 2 | SOC 1
FIS 1 | INT 3 | SOC 1

segurança ou
sobrevivência

interrogatório
ou persuasão

pesquisa ou
investigação

qualquer um
anterior

Acadêmicos/as: fazem pesquisas e produzem conhecimentos diversos, como
conselheiro/as, alquimistas, naturalistas, pesquisadore/as. Conhecimentos:
uma erudição, ler/escrever.
Artesão/ãs: criam objetos e utensílios tanto com finalidade estética quanto
utilitária, como pintore/as, escultore/as, ferreiro/as, alfaiates, sapateiro/as,
ourives. Conhecimentos: um serviço, comércio.
Projetistas: projetam objetos ou serviços, como arquiteto/as, bibliotecário/as,
engenheiro/as, estrategistas, inventore/as. Podem ser autônomos ou filiados
a uma guilda, ou, se forem, militares, ordem de cavalaria ou corpo de guarda.
Conhecimentos: um serviço ou uma erudição, comércio.

Você respira fundo e, nesse momento, percebe Pedro, um miliciano que costuma almoçar de
graça na birosca, subindo a rua na direção de vocês. Robledo segue o seu olhar:
- Aquele não é o Pedro? Pode ser uma boa ideia pedir ajuda à milícia para achar o Otelo. O que
você acha?

Você respira fundo e, nesse momento, percebe Pedro, um miliciano que costuma
almoçar de graça na birosca, subindo a rua na direção de vocês. Robledo
segue o seu olhar:
- Aquele não é o Pedro? Pode ser uma boa ideia pedir ajuda à milícia para achar o
Otelo. O que você acha?

A próxima escolha determinárá o VALOR da sua personagem. Valores representam
a dualidade entre uma evolução positiva da personagem e a possibilidade de sua
perda em uma evolução negativa. Os valores justificam PORQUE uma personagem
age de tal modo (como) para realizar tal objetivo (o que).
Se você quer encontrar o gato antes do Robledo de qualquer jeito, vá para 6.
Se você acha uma boa ideia trabalhar junto com o Robledo, vá para 7.
Se você prefere trabalhar só, vá para 8.
Se você sempre desconfia da milícia e demais autoridades, vá para 9.

A próxima escolha determinará o VALOR da sua personagem. Valores representam
a dualidade entre uma evolução positiva da personagem e a possibilidade de sua
perda em uma evolução negativa. Os valores justificam PORQUE uma personagem
age de tal modo (como) para realizar tal objetivo (o que).
Se você quer encontrar o gato de qualquer jeito, vá para 6.
Se você acha uma boa ideia trabalhar junto com o Robledo, vá para 7.
Se você prefere trabalhar só, vá para 8.
Se você sempre desconfia da milícia e demais autoridades, vá para 9.
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Neste cenário, os valores são os mesmos, mas a combinação entre eles varia
de acordo com o caminho espiritual da personagem: divino, elemental
ou xamânico. Escolha entre os valores positivos DETERMINAÇÃO ou
PROVIMENTO e vá para 11 escolher o caminho espiritual da sua personagem
e sua respectiva combinação de valores positivo/negativo.

Neste cenário, os valores são os mesmos, mas a combinação entre eles varia
de acordo com o caminho espiritual da personagem: divino, elemental ou
xamânico. Escolha entre os valores positivos DIPLOMACIA ou ZELO e vá
para 11 escolher o caminho espiritual da sua personagem e sua respectiva
combinação de valores positivo/negativo.

Se há uma coisa que você não aceita é ficar pra trás.
Robledo quer ser a pessoa que vai levar o gato para a
Vovó Noca? Pois vai ficar querendo! Você começou essa
empreitada e, pelos deuses, vai ser você quem vai termina-la!
Enquanto Robledo vai falar com o Pedro, você segue em outra
direção. O Pedro é um miliciano boa praça, nem certinho e
nem cruel, um dos malandros que não envergonha demais o
uniforme da milícia, mas também não aprimora a reputação
da instituição. Logo, ele não deve estar sabendo de nada e
também não vai se esforçar muito em ajudar. Você tem um
contato melhor e vai usá-lo!
Você caminha o mais rápido que pode até às docas procurando
por um velho conhecido: o paladino miliciano Alexandre. Ele
é um bom sujeito de origens extremamente pobre, pai viúvo,
escolhido por Augur para ser um de seus representantes
juntos às classes mais humildes.
Após algumas perguntas você encontra Alexandre bebendo
tranquilamente uma pinga de 1ª qualidade no boteco do
Mirante, perto da sede da guilda do Falcão Vermelho, a qual
disputa ferozmente com a Caveira Negra o posto de melhor
guilda de mercenários da região sul de Terra Nova. Alguns
acham que a Caveira Negra já levou essa, outros dizem que
ser a maior não é ser a melhor. Enfim, isso não interessa
agora. O que importa é que Alexandre gosta da Vovó Noca e
após ouvir sua história se mostrou disposto a ajudar.
Você expõe suas ideias para ele:
- O gato tem que estar preso em algum lugar do qual não pode
sair. Quem prenderia um gato? Só pode ser um dono de
armazém que precisa do bicho para pegar ratos!
Vocês correm os armazéns do porto e quando veem Robledo
por ali aceleram ainda mais. Alexandre apenas ri diante da
sua determinação de encontrar o gato antes do luteciano.
Finalmente, no penúltimo armazém seus instintos lhe dizem
que ali tem coisa. O gerente do lugar fica nervoso com
Alexandre, desvia o olhar, muda de assunto “gato, que gato?”.
Você não perde tempo e grita:
- Otelo! Vem cá, bichano!
Claro que o gato não veio, mas o susto do gerente e seu
olhar nervoso o denunciaram. Você e Alexandre entram
e encontram Otelo preso em uma gaiola. O gerente, um
tal de Virolo, o soltava à noite para caçar ratos. Ele havia
contratado uns moleques para arrumarem um gato e nem
se importou se o bicho tinha dono ou não. Alexandre cobrou
uma multa do gerente e você levou Otelo de volta para a Vovó
Noca que ficou radiante de felicidade.
Missão cumprida! Quem disse que não existem rastreadores
urbanos?

Você e Robledo vão até Pedro e explicam o caso para ele. O
miliciano coça a cabeça e diz:
- O caso é muito difícil! Como encontrar um gato numa
cidade desse tamanho? Não sei nem por onde começar! É
melhor dar outro gato para ela.
Robledo chega a cogitar a ideia, mas você se recusa a dar essa
decepção para a Vovó Noca. Ela confiou em você, logo tem
que haver um jeito! Você agradece a Pedro pela atenção, e
o miliciano segue para uma taberna para tomar um trago,
enquanto você e Robledo ficam conversando. De repente,
você tem um clarão:
- Já sei! Otelo deve estar preso em um lugar do qual não pode
sair. Quem prenderia um gato? Só pode ser um dono de
armazém que o está usando para pegar ratos!
- Pode ser! – exclama Robledo – Mas, como vamos revistar os
armazéns?
- Já sei a quem pedir ajuda.
Você caminha rapidamente até o porto em busca de Alexandre,
o paladino miliciano com quem você tem certa amizade. Ele
é um bom sujeito de origens extremamente pobre, pai viúvo,
escolhido por Augur para ser um de seus representantes
juntos às classes mais humildes.
Após algumas perguntas você encontra Alexandre bebendo
tranquilamente uma pinga de 1ª qualidade na taverna da
Sereia Sorridente, a qual pertence à famosa cafetina Madame
Velasca. Alexandre está rindo e flertando com algumas das
moças quando vocês chegam. Sentindo problemas no ar,
ele vai logo perguntando o que está acontecendo e você não
perde tempo em explicar. Alexandre gosta da Vovó Noca e
após ouvir sua história se mostra disposto a ajudar.
Vocês correm os armazéns do porto sem desistir. Finalmente,
no penúltimo armazém seus instintos lhe dizem que ali tem
coisa. O gerente do lugar fica nervoso com Alexandre, desvia
o olhar, muda de assunto “gato, que gato?”. Você não perde
tempo e grita:
- Otelo! Vem cá, bichano!
Claro que o gato não veio, mas o susto do gerente e seu
olhar nervoso o denunciaram. Você e Alexandre entram
e encontram Otelo preso em uma gaiola. O gerente, um
tal de Virolo, o soltava à noite para caçar ratos. Ele havia
contratado uns moleques para arrumarem um gato e nem se
importou se o bicho tinha dono ou não. Alexandre cobrou uma
multa do gerente e você e Robledo levam Otelo de volta para a
Vovó Noca que fica radiante de felicidade. Claro que Robledo
aumenta a importância da participação dele, mas você nem
liga. O que importa é a alegria da velhinha. Missão cumprida!
Quem disse que não existem rastreadores urbanos?
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Você prefere trabalhar só, pois em geral as pessoas só
atrapalham e não há tempo a perder. Por isso, enquanto
Robledo vai conversar com Pedro sobre o sumiço de
Otelo, você prefere seguir caminhando pelas ruas. É preciso
analisar os fatos e pensar com frieza: “se Otelo está vivo e
não volta para casa, é porque alguém o mantém preso. Do
contrário, ele voltaria. Mas, quem prenderia um gato? E para
qual fim? A quem isso interessaria?” Finalmente, você tem um
clarão:
- É claro! Só pode ser um dono de armazém que o está usando
para pegar ratos!
Você caminha rapidamente até o porto para investigar os
armazéns. Em sua caminhada você cruza com Alexandre, o
paladino miliciano com quem você tem certa amizade. Ele é
um bom sujeito de origens extremamente pobre, pai viúvo,
escolhido por Augur para ser um de seus representantes
juntos às classes mais humildes. Ele está em uma conversa
animada com um anão comerciante e você decide não
interrompê-los. Também, o Alexandre fala demais e você
provavelmente agirá mais rapidamente se procurar Otelo
por conta própria.
Você corre os armazéns do porto levando várias respostas
mal-educadas de estivadores quando pergunta pelo gato.
Porém, algumas se mostram dispostos a ajudar e lhe dão
uma dica. Por isso vale a pena sempre insistir. Finalmente,
no penúltimo armazém seus instintos lhe dizem que ali tem
coisa. O gerente do lugar fica nervoso com suas perguntas,
desvia o olhar, muda de assunto “gato, que gato?”. Você não
perde tempo e grita:
- Otelo! Vem cá, bichano!
Claro que o gato não veio, mas o susto do gerente e seu olhar
nervoso o denunciaram. Ele pega o gato e o entrega a você
para evitar problemas. O gerente, um tal de Virolo, explica
que mantinha Otelo preso durante o dia e o soltava à noite
para caçar ratos. Ele havia contratado uns moleques para
arrumarem um gato e nem se importou se o bicho tinha dono
ou não. Você leva Otelo de volta para a Vovó Noca que fica
radiante de felicidade.
Missão cumprida! Quem disse que não existem rastreadores
urbanos?
Neste cenário, os valores são os mesmos, mas a combinação entre eles varia
de acordo com o caminho espiritual da personagem: divino, elemental
ou xamânico. Escolha entre os valores positivos OBJETIVIDADE ou
COMEDIMENTO e vá para 11 escolher o caminho espiritual da sua personagem
e sua respectiva combinação de valores positivo/negativo.
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Conversar com um miliciano? Nem pensar! Ou eles
são corruptos ou são obtusos ou são incompetentes! Se
Robledo quer pedir ajuda a Pedro é melhor você agir por
contra própria! Você sabe que se garante e tem certeza que
quem roubou Otelo não contava com sua astúcia!
Enquanto Robledo vai falar com o Pedro, você segue em direção
às docas procurando por um velho conhecido: o paladino
miliciano Alexandre. Muita gente tem medo dele, mas não
você. Alexandre é um bom sujeito de origens extremamente
pobre, pai viúvo, escolhido por Augur para ser um de seus
representantes juntos às classes mais humildes. Na verdade,
Alexandre é uma exceção: um paladino que se preocupa mais
com justiça do que com regras bestas ou as futilidades da
elite.
Você encontra Alexandre brincando animadamente com
a filha dele, a pequena Carmen de 5 anos. Quem poderia
imaginar que aquele malandro mulherengo seria um pai tão
dedicado e amoroso? Mais um clichê que vai pela sarjeta, não
é a toa que você gosta desse cara!
Alexandre vê você, pressente que há algo errado e vem ao seu
encontro. Você não perde tempo em explicar. Alexandre
gosta da Vovó Noca e após ouvir sua história se mostra
disposto a ajudar. Ele deixa a filha com uma amiga e pergunta
qual é a sua teoria sobre onde está Otelo.
- Otelo deve estar preso em um lugar do qual não pode sair.
Quem prenderia um gato? Só pode ser um dono de armazém
que o está usando para pegar ratos! – responde você.
Alexandre concorda e vocês correm os armazéns do porto sem
desistir. Finalmente, no penúltimo armazém seus instintos
lhe dizem que ali tem coisa. O gerente do lugar fica nervoso
com Alexandre, desvia o olhar, muda de assunto “gato, que
gato?”. Você não perde tempo e grita:
- Otelo! Vem cá, bichano!
Claro que o gato não veio, mas o susto do gerente e seu
olhar nervoso o denunciaram. Você e Alexandre entram
e encontram Otelo preso em uma gaiola. O gerente, um
tal de Virolo, o soltava à noite para caçar ratos. Ele havia
contratado uns moleques para arrumarem um gato e nem
se importou se o bicho tinha dono ou não. Alexandre cobrou
uma multa do gerente e você levou Otelo de volta para a Vovó
Noca que ficou radiante de felicidade.
Missão cumprida! Quem disse que não existem rastreadores
urbanos?
Neste cenário, os valores são os mesmos, mas a combinação entre eles varia
de acordo com o caminho espiritual da personagem: divino, elemental ou
xamânico. Escolha entre os valores positivos OUSADIA ou SAGACIDADE e vá
para 11 escolher o caminho espiritual da sua personagem e sua respectiva
combinação de valores positivo/negativo.

10 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, conhecimentos específicos e especialidades, consulte o BARALHO
DE AÇÕES do cenário.
COMBATE
>> Armas brancas: técnicas de combate próximo com objetos ou armas brancas.
>> 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.
>> Projéteis: técnicas de combate a distância com projéteis que requerem pontaria.
>> 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
>> Alquimia/química: conhecimento sobre substâncias químicas e suas
combinações.
>> Astronomia/física: conhecimento sobre as forças da natureza e do universo.
>> Naturalismo/biologia: conhecimento sobre seres vivos e meio ambiente.
>> Humanidades: conhecimentos filosóficos, artísticos, históricos e socio-culturais.
>> Medicina: conhecimentos sobre o funcionamento do corpo, realização de tratamentos
e cirurgias complexos, aplicação de medicamentos.
>> Matemática: conhecimento sobre números, equações e lógica.
>> 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 e combate.
>> 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.
>> Comércio: negociação de bens e serviços com base em conhecimento de
economia e finanças.
>> 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.

11 VALORES
VALORES representam a dualidade entre uma evolução positiva
da personagem e a possibilidade de sua perda em uma evolução
negativa. Neste cenário, os valores são os mesmos, mas a
combinação entre eles varia de acordo com o caminho espiritual
da personagem: divino, elemental ou xamânico.
Se a personagem for adepta da crença ou usuária da magia das
DIVINDADES, deve escolhaer um valor positivo de uma divindade
(caminho) e um negativo da outra divindade (demanda):
Divindade

Caminhos

Demandas

Mensageiro objetividade ou sagacidade

frieza ou cisnismo

General

ousadia ou comedimento

imprudência ou avareza

Caçador

provimento ou determinação

ganância ou obssessão

Menestrel

diplomacia ou objetividade

falsidade ou frieza

Rainha

diplomacia ou provimento

falsidade ou ganância

Feiticeira

comendimento ou objetividade

avareza ou frieza

Guerreira

ousadia ou determinação

imprudência ou obssessão

Rei

ousadia ou provimento

imprudência ou ganância

Matriarca

zelo ou determinação

autoritarismo ou obssessão

Trindade

qualquer acima

qualquer acima

Se a personagem for adepta da crença ou usuária de magia dos
ELEMENTOS, deve escolher um par valor positivo (atributo) /
valor negativo (tendência) de acordo com seu elemento regente.
Essa dualidade representa um valor positivo que pode se tornar
negativo se a personagem se descontrolar.
Elemento Pares Atributo X Tendência
Água diplomacia x falsidade OU zelo x autoritarismo
Fogo sagacidade x cinismo OU ousadia x imprudência

Para facilitar a atribuição de virtudes e desafios a seres vivos e
fenômenos, sugerimos associá-los aos elementos segundo a tabela
de atributos/tendências. Nos exemplos anteriores, o felino foi
associado à terra e o mar à água; o raio ao fogo e a ave de rapina
ao ar. Também são possíveis valores mais abstratos: “aquele/a
que resolve problemas” = objetividade/qualquer valor negativo;
“aquele/a que deseja” = qualquer valor positivo/obssessão;
“aquele/a que guarda” = zelo/qualquer valor negativo; “aquele
que não admite ser questionado” = qualquer valor positivo/
autoritarismo.
Ao longo das sessões de RPG as personagens, de acordo com
suas ações, acumulam pontos de valor positivo e pontos de valor
negativo. A diferença entre eles deve ser somada ou subtraída
de resolução de ações pertinentes ao valor. Caso a diferença
ultrapasse -5, ou atinja o nível de [-21], a personagem se torna
coadjuvante, passando ao controle do/a Mestre.
Mestre e jogador/a podem gastar pontos positivos e eliminar
negativos por comum acordo de ambas as partes da seguinte
forma: cena ou sina.
>>Cena: os pontos positivos podem ser usados para criar um momento
importante, uma vitória ética na vida da personagem que leve ao
seu desenvolvimento pessoal. Quanto mais pontos forem gastos,
mais importante é a cena. O comum acordo evita que a cena em
questão desequilibre o cenário e/ou a história sendo criada com o
Mestre.
>>Sina: os pontos negativos podem ser “gastos” construindo um
evento na vida da personagem de resgate de seu compromisso
ético. A personagem deve assumir a responsabilidade buscando
de alguma forma reparar o mal que fez agindo dentre de seu
valor positivo e/ou agir para transcender seu valor negativo
recuando em sua caminhada destrutiva. O comum acordo
é para que o evento tenha significado tanto para a trama do
Mestre quanto para a personagem do/a jogador/a.

Terra comedimento x avareza OU provimento x ganância
Ar objetividade x frieza OU determinação x obssessão

Para adeptos ou usuários de magia do XAMANISMO, os valores
funcionam como duplas fechadas de virtude (positivo)/desafio
(negativo). A virtude representa um valor positivo de um animal,
planta ou fenômeno natural que ajuda a personagem a superar
seu desafio, o valor negativo de um outro animal, planta ou
fenômeno natural. Por exemplo: comedimento de um felino e
falsidade do mar; ousadia do raio e frieza de uma ave de rapina.

Se o Conceito da sua personagem for MÁGICO, vá para 12.
Se quiser jogar no Sistema Básico, vá para 13.

12 CONCEITO MÁGICO
USUÁRIOS DE MAGIA PESSOAL:
FEITICEIROS/AS

USUÁRIOS DE MAGIA DIVINA: SACERDOTES/ISAS

Os EFEITOS MÁGICOS sacerdotais se manifestam através de rituais que canalizam energia
primordial da criação, sem requerer tempo de preparo. Na Terra Nova, esta energia se apresenta
de duas maneiras: a natureza, corrente cultuada pelo elementalismo e o xamanismo, ou as
divindades, corrente cultuada pelo clericato. Todos devem observar os preceitos e dogmas
da religião escolhida, expressos pelo CONHECIMENTO RELIGIÃO, caso contrário podem ser
penalizados com a suspensão das suas virtudes ocultas. Todos recebem o poder Quebra de
Encantos (ESCONJURAÇÃO). Não há impedimentos para que sacerdotes também aprendam
feitiços, desde que os utilizem respeitando seus preceitos religiosos.

Aqueles que optarem pela feitiçaria podem realizar
qualquer efeito mágico sem precisar atender a nenhuma
condição ética ou comportamental, exceto obter os
componentes materiais e realizar os rituais necessários,
tal e qual receitas culinárias. Para tanto, precisam
entrar em contato com as receitas e, ou memorizá-las,
ou registrá-las. Na maioria dos reinos e cidades-estado
é necessário ter uma licença para exercer a profissão,
obtida em escolas de magia, como a de Ervantes. As
receitas requerem um tempo de preparo de acordo com
o nível de intensidade conforme detalhado na tabela
acima. Este saber deve ser expresso pelo CONHECIMENTO
OCULTISMO. Veja nas cartas do Baralho de Ações receitas
de feitiços muito comuns.

CLERICATO:

culto às divindades, outrora ancestrais de destaque, como representantes
dos 3 aspectos da criação (natural, cultural e individual). Recebem o poder
Corpo Fechado (SINCRONICIDADE) e recuperam poder mágico testando o
conhecimento Religião fazendo oferendas nos templos.

Campeões/ãs:
recebem os dois Poderes da
divindade regente mas não
entram em transe, por isso
gastam poder mágico.

Monges/jas:
recebem uma linha de Poderes de
uma só divindade e não entram
em transe, por isso gastam poder
mágico.

Clérigos/as de Transe:
o transe (teste da competência MAGIA contra dificuldade do nível) permite usar
um poder da divindade regente sem custo de poder mágico durante sua duração
(resultado mais valor numérico da competência MAGIA em rodadas, horas ou dias,
dependendo do nível). Em transe, o/a clerigo/a perde o controle de seus atos,
ficando semi-consciente, e só pode realizar os Poderes e ações de sobrevivência,
exceto se o transe for mediado por campeão ou monge.

ELEMENTALISMO:

culto à natureza e seus quatro elementos (ar,
água, fogo e terra) como representantes da força
primordial da vida da qual surgiu o mundo e todos os
seus seres - inclusive as divindades. Não gastam pontos
de Poder Mágico para realizar os efeitos PSICOCINESE
sobre seu elemento e os dois do seu Templo (ver lista
a seguir e Baralho de Ações). Recuperam poder mágico
testando o conhecimento Religião em contato com seu
elemento em ambiente selvagem.

XAMANISMO:

corrente dos povos nativos que cultua a relação entre
os eventos naturais, espirituais e sociais. Os/As Xamãs
utilizam o poder Troca de Favores (CONJURAÇÃO)
para pegar emprestados com espíritos outros efeitos
sem custo de poder mágico. O empréstimo dura tanto
quanto durar o resultado do efeito de Conjuração.
Recuperam poder mágico testando o conhecimento
Religião em ambiente selvagem.

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 autosugestão; 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.

PODERES DOS TEMPLOS ELEMENTAIS:

Templo Norte, da Água = Linha Emocional, que inclui os efeitos Cognição e
Empatia. Fica na famosa Torre da Sabedoria, a universidade da cidade de
Lunara, na ilha Artel.
Templo Leste, do Fogo = Linha Espiritual, que inclui os efeitos Conjuração e
Projeção Astral. Fica na cadeia de montanhas que separa a República Arezza
do deserto.
Templo Oeste, do Ar = Linha Mental, que inclui os efeitos Sincronicidade e Ilusão.
Fica nos arredores da capital de Orana.
Templo Sul, da Terra = Linha Material, que inclui os efeitos Vitalidade e
Transmutação. Fica nos arredores da cidade de Victória.
PODERES DAS DIVINDADES:

Mensageiro = caminhos, negócios, fertilidade. Poderes: troca de favores
(Conjuração) e moedas de negociação (Sincronicidade).
General = minérios, estratégia, artesania. Poder principal: bênção (Sincronicidade)
e escudo inquebrável (Transmutação).
Caçador = fauna e flora, caça, agricultura. Poderes: metamorfose (Vitalidade) e
arco certeiro (Psicocinese).
Menestrel = arco-íris, artes, transformações. Poderes: miragem (Ilusão) e pele de
serpente (Vitalidade).
Rainha = água doce corrente, beleza, fertilidade. Poderes: encantamento
(Empatia) e controle das águas doces (Psicocinese).
Feiticeira = Lua, sabedoria, magia. Poderes: medicina (Vitalidade) e chocalho dos
espíritos (Conjuração).
Guerreira = ventos, conflitos, combate. Poderes: excomunhão (Esconjuração) e
arma de choque (Psicocinese).
Rei = Sol, justiça, riqueza. Poderes: controle de energias (Psicocinese) e cálice de
abundância (Transmutação).
Matriarca = água salgada, administração, família. Poderes: sugestão (Empatia) e
controle das águas salgadas (Psicocinese).
Trindade = céu e terra, vida e morte, sanidade e loucura. Poderes: oráculo
(Cognição) e portal divino (Projeção Astral).
Veja a descrição dos poderes no Baralho de Ações e dos Amuletos no Baralho
de Itens. Anote na planilha, em 14. Depois vá para 13 escolher o PERFIL.

CONCEITOS X PERFIS

13

Escolha uma combinação CONCEITOXPERFIL e complete a matriz de
competências (tabela) na sua planilha, em 18:
SOCIAL COMPETITIVO: artistas, negociantes e professores que privilegiam
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

SOCIAL COOPERATIVO: artistas, negociantes e professores que privilegiamas
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

SOCIAL ISOLACIONISTA: artistas, negociantes e professores que privilegiam 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

SOCIAL REBELDE: artistas, negociantes e professores que privilegiam 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

MÁGICO COMPETITIVO: curandeiros/as, feiticeiros/as e sacerdotes/isas que
privilegiam 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
magia

superação

interação

introspecção

2
2
2
3

1
2
1
1

2
1
2
1

MÁGICO COOPERATIVO: curandeiros/as, feiticeiros/as e sacerdotes/isas que
privilegiam 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
magia

superação

interação

introspecção

2
1
2
2

2
2
2
2

1
2
1
1

MÁGICO ISOLACIONISTA: curandeiros/as, feiticeiros/as e sacerdotes/isas
que privilegiam 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
magia

superação

interação

introspecção

2
2
1
2

1
1
2
1

2
2
2
2

MÁGICO REBELDE: curandeiros/as, feiticeiros/as e sacerdotes/isas que privilegiam
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
magia

superação

interação

introspecção

1
1
3
2

3
1
1
1

1
3
1
2

INTELECTUAL COMPETITIVO: acadêmicos, artesãs/os e projetistas que
privilegiam 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 \/

superação

interação

introspecção

FÍSICO COMPETITIVO: guerreiros/as, operários/as e rastreadores que
privilegiam 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 \/

superação

interação

introspecção

físico

2

1

2

físico

3

1

1

intelecto

2

1

2

intelecto

3

1

1

social

2

1

2

social

3

1

1

INTELECTUAL COOPERATIVO: acadêmicos, artesãs/os e projetistas que
privilegiam a 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 \/

superação

interação

introspecção

físico

1

2

2

intelecto

1

2

social

1

2

superação

interação

introspecção

físico

2

2

1

2

intelecto

2

2

1

2

social

2

2

1

INTELECTUAL ISOLACIONISTA: acadêmicos, artesãs/os e projetistas que
privilegiam a 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 COOPERATIVO: guerreiros/as, operários/as e rastreadores que
privilegiam 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”).

superação

interação

introspecção

Tipo de situação >
Habilidades \/

FÍSICO ISOLACIONISTA: guerreiros/as, operários/as e rastreadores que
privilegiam 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 \/

superação

interação

introspecção

físico

1

1

3

físico

2

1

2

intelecto

1

1

3

intelecto

2

1

2

social

1

1

3

social

2

1

2

INTELECTUAL REBELDE: acadêmicos, artesãs/os e projetistas que privilegiam a
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 \/

superação

interação

introspecção

FÍSICO REBELDE: guerreiros/as, operários/as e rastreadores que privilegiam 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 \/

superação

interação

introspecção

físico

3

1

1

físico

3

1

1

intelecto

1

3

1

intelecto

1

1

3

social

1

1

3

social

1

3

1

CARTAS DE PERSONAGEM
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ESCOLHA OU SORTEIE AQUI uma
combinação VALOR X DESVALOR:
http://historias.interativas.nom.br/
terranova/valoresxdesvalores/

personagem
ESCOLHA OU SORTEIE AQUI uma
combinação CONCEITO X PERFIL:
http://historias.interativas.nom.br/
terranova/conceitoxperfil/
STATUS
>>C = Comum: sem influência ou influência sobre grupo
restrito.
>>S = Senhorial: influência sobre mais de um grupo ou
sobre uma organização ou comunidade.
>>R = Regente: influência sobre mais de uma organização
ou comunidade.
LOCAL DE ATUAÇÃO
>>I = Itinerante: circula por qualquer local do cenário.
>> F/I = Fixa com Itinerância: residência em algum local do
cenário com liberdade de circulação.
>> F = Fixa: residência em algum local do cenário com
circulação restrita ou impossível.

Ou JOGUE A AVENTURA SOLO para
montar sua personagem: http://
historias.interativas.nom.br/
terranovagame/

CONHECIMENTO

COM

ESP

CAR

MB
FEITIÇO/PODER

MAG

ESP

Liste os 3 conhecimentos do seu CONCEITOXPERFIL mais 3
conhecimentos e/ou efeitos mágicos à sua escolha com
as respectivas especialidades, se houver, e os itens mais
importantes.
Pontuação Nível qualitativo
= 9 conhecimentos iniciais (3
1 a 3 Habilitado
do conceito + 6 à escolha)
= 14 conhecimentos iniciais
4 e 5 Experiente
ou +5
= 20 conhecimentos iniciais ou +6
6 Perito
em diante
XP: Criatividade =
Pontos de
Experiência Gestão =
COM: competência + ESP: especialização +
CAR: característica = MB: modificador base
+ 1 carta numeral

MAG: Magia + ESP: especialização +
CAR: característica = MB: modificador base
+ 1 carta numeral

MB

Nome:
VOCÊ: sempre que ajudar alguém do seu grupo, ela
recebe bônus do seu status num teste.
NPC: participa ativamente dos desafios da história
e lhe confere bônus dos status dela sempre que lhe
ajudar num teste.
RELAÇÃO DE
EVENTO/ASPECTO:

+1(C)
+2(S)
+3(R)
-1(C)
-2(S)
-3(R)

Tire uma carta de evento. Marque
o evento sorteado:
( ) 2.Cumplicidade ( ) 3.Violação
( ) 4.Embate ( ) 5.Marca ou
estigma
( ) 6.Prova ( ) 7.Chegada icógnita
( ) 8.Perseguição ( ) 9.Tarefa
( ) 10.Punição ( )
11.Reconhecimento ( )
12.Recompensa
Marque o aspecto deste evento:
( ) Emocional ( ) Espiritual
( ) Material
( ) Mental

COMO USAR:
Use o sorteador virtual* ou o baralho de
personagens do cenário e anote a posição
da sua carta e das cartas dos outros
jogadores 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. Se houver mais de
3 jogadores, use o sorteador até todas as
personagens estarem posicionadas.

vítima
RELAÇÕES DE FUNÇÃO:
Baseadas nas funções de personagens
na estrutura narrativa dos contos
maravilhosos de Vladimir Propp, servem
para ajudar os jogadores a criarem
relacionamentos positivos ou negativos
das suas personagens entre si e com as
personagens coadjuvantes.
RELAÇÕES DE EVENTO/ASPECTO:
Baseadas nos eventos de enredo
na estrutura narrativa dos contos
maravilhosos
de
Vladimir
Propp,
servem para determinar o tipo de
relação entre as personagens e
situações-chave de movimentação do
enredo da aventura.

Nome:
VOCÊ: sempre que ordenar seu grupo, este recebe
bônus do seu status em teste coletivo.
NPC: proponente da missão ou desafio; sempre
que ordenar seu grupo, confere bônus do status
dela em teste coletivo.
RELAÇÃO DE
EVENTO/ASPECTO:

*http://historias.interativas.nom.br/terranova/sorteiode-personagens

doador/a
Nome:
VOCÊ: confere bônus do seu status para aquisição de
recursos informações, pistas ou itens pelo o grupo.
NPC: lhe fornece recursos, informações, pistas ou itens
que lhe conferem bônus do status dela num teste..
RELAÇÃO DE
EVENTO/ASPECTO:

ela se recuperar.
Marque
a posição da carta:
( ) positiva +1
( ) negativa -1

VOCÊ: passa para seu grupo o dever de lhe proteger;
se sofrer algum dano, todos sofrem penalidade do seu
status em testes emocionais até você se recuperar
NPC: sofre algum evento que você deve reparar; se ela
sofrer algum dano, você sofre penalidade do status
dela em testes emocionais até ela se recuperar.
Nome:

mandante

+1(C)
+2(S)
+3(R)
-1(C)
-2(S)
-3(R)

Tire uma carta de evento. Marque
o evento sorteado:
( ) 2.Cumplicidade ( ) 3.Violação
( ) 4.Embate ( ) 5.Marca ou
estigma
( ) 6.Prova ( ) 7.Chegada icógnita
( ) 8.Perseguição ( ) 9.Tarefa
( ) 10.Punição ( )
11.Reconhecimento ( )
12.Recompensa
Marque o aspecto deste evento:
( ) Emocional ( ) Espiritual
( ) Material
( ) Mental
Marque a posição da carta:
( ) positiva +1
( ) negativa -1

VOCÊ: sempre que repetir um teste em que
alguëm do grupo falhou, tem bônus do seu status
para superá-la; sempre que receber ajuda de
alguém do grupo, sofre penalidade do status dela.
NPC: compete com você pelo mesmo objetivo; sempre
que repetir um teste em que você falhou, tem bônus
do status dela para lhe superar; sempre que receber
sua ajuda sofre penalidade do seu status.
Nome:

rival

+1(C)
+2(S)
+3(R)
-1(C)
-2(S)
-3(R)

Tire uma carta de evento. Marque
o evento sorteado:
( ) 2.Cumplicidade ( ) 3.Violação
( ) 4.Embate ( ) 5.Marca ou
estigma
( ) 6.Prova ( ) 7.Chegada icógnita
( ) 8.Perseguição ( ) 9.Tarefa
( ) 10.Punição ( )
11.Reconhecimento ( )
12.Recompensa
Marque o aspecto deste evento:
( ) Emocional ( ) Espiritual
( ) Material
( ) Mental
Marque a posição da carta:
( ) positiva +1
( ) negativa -1

VOCÊ: tem bônus do seu status para atacar alguém
do seu grupo e penalidade do status dela para
evitar atacá-la em situação desfavorável.
NPC: antagoniza você de algum modo destrutivo, tendo
bônus do status dela para atacar você; sofre penalidade do
seu status para evitar lhe atacar em situação desfavorável.
Nome:

oponente
STATUS:
C = Comum: sem influência ou influência sobre
grupo restrito; +1 ou -1 nos testes.
S = Senhorial: influência sobre mais de um grupo ou
sobre uma organização ou comunidade; +2 ou -2
nos testes.
R = Regente: influência sobre mais de uma
organização ou comunidade; +3 ou -3 nos testes.
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DIAGRAMA DE RELACIONAMENTOS

AUXILIAR

DISPARADOR:

Marque a posição da carta:
( ) positiva +1
( ) negativa -1

Marque o evento sorteado:
( ) 2.Cumplicidade: uma
personagem é enredada
pela outra, seja por sedução,
persuasão ou coação; a
coação pode ser ameaça
explícita ou chantagem
baseada em alguma
fragilidade prévia, que pode
incluir a violação.
( ) 3.Violação: uma das duas
personagens quebra ou
é levada a quebrar uma
interdição.

+

Marque o aspecto deste evento:
( ) Emocional ( ) Espiritual
( ) Material
( ) Mental

Função::

1(C)2(S/G)3(R/P)
Anote o Problema:

Função:

--

ACERTO DE CONTAS

Marque a posição da carta:
( ) positiva +1
( ) negativa -1

_--

1(C)2(S/G)3(R/P)
Função:

REGRESSO

1(C)2(S/G)3(R/P)

1(C)2(S/G)3(R/P)

DIAGRAMA DE MISSÃO

Função:

+

Marque o evento:
( ) 7.Chegada icógnita: você chega
icógnita ou disfarçada onde
espera resolver o problema,
podendo ser reconhecida pela
outra personagem.
( ) 8.Perseguição: tentativa da outra
personagem de recuperar
o objeto de busca ou
simplesmente de se vingar;
termina com o resgate
caso você/s se safe/m da
perseguição.
( ) 9.Tarefa: para permitir o
reconhecimento e a localização
do objeto de busca, implicando
solução bem ou mal-sucedida
por comparação entre as
personagens.
Marque o aspecto deste evento:
( ) Emocional ( ) Espiritual
( ) Material
( ) Mental
Marque a posição da carta:
( ) positiva 0 ( ) negativa -2

Marque o evento:
( ) 10.Punição: uma das
personagens é castigada.
( ) 11.Reconhecimento:
de aparência ou
comportamento, ou pelo
resultado satisfatório de
prova ou tarefa.
( ) 12.Recompensa: em bens,
poder, desejos satisfeitos
etc.
Marque o aspecto deste evento:
( ) Emocional ( ) Espiritual
( ) Material
( ) Mental
Marque a posição da carta:
( ) positiva +1
( ) negativa -1

1(C)2(S/G)3(R/P)

1(C)2(S/G)3(R/P)

Marque o evento:
( ) 4.Embate: entre você e a
outra personagem, que vai
terminar com sua vitória ou
derrota sobre a ela.
( ) 5.Marca ou estigma: uma
personagem recebe da outra
alguma marca que permita
seu reconhecimento.
( ) 6.Prova: para recebimento
de um bônus por meio de
interação, conciliadora
ou hostil, com a outra
personagem e uma reação
bem-sucedida ou falha.
Marque o aspecto deste evento:
( ) Emocional ( ) Espiritual
( ) Material
( ) Mental

Função::

+

1. Se você obteve uma carta de evento Cumplicidade ou
Violação no Diagrama de Relacionamentos, marque-a
no slot DISPARADOR junto com a personagem com a
qual este evento se relaciona.
2. Se você obteve uma carta de evento Embate, Marca ou
Prova no Diagrama de Relacionamentos, marque-a no
slot BUSCA junto com a personagem com a qual este
evento se relaciona.
3. Se você obteve uma carta de evento Chegada Icógnita,
Perseguição ou Tarefa no Diagrama de Relacionamentos,
marque-a no slot ACERTO DE CONTAS junto com a
personagem com a qual este evento se relaciona. Este
slot em si tem uma penalidade de 1.

BUSCA:

Função::
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Este diagrama permite construir
uma missão a partir do resultado do
DIAGRAMA DE RELACIONAMENTOS
entre as personagens, ao qual se
pode, opcionalmente, acrescentar
um problema específico de cenário.
É obrigatório para
CARDGAME
somente por sorteio e opcional
para o RPG por sorteio, escolha ou
proposição de cartas.

--

4. Se você obteve uma carta de evento Punição,
Reconhecimento ou Recompensa no Diagrama de
Relacionamentos, marque-a no slot REGRESSO junto
com a personagem com a qual este evento se relaciona.
5. Se o desafio for resolvido, todos ganham 3 pontos de
Gestão e 1 ponto positivo de Ética.
6. Se o desafio não for resolvido, ninguém recebe nada.
7. Se em vez do desafio ser resolvido foi criado um novo
problema, todos ganham 1 ponto negativo de Ética.

Dificuldade/Descrição
Desastre!!!
falha
Fácil/sucesso medíocre
Média/sucesso normal
Difícil/ sucesso grande
Múito difícil/sucesso excepcional
Quase impossível
Golpe de Mestre!!!

Nível
Dificuldade
Custo de PM*
Duração**
Alvos
Preparo

HaBiLitado
6a9
3 pontos
resultado
em rodadas
1
imediato

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.

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.

ação

ação

Proteção: use o Baralho de Itens ou a tabela:
>>Dano:
>>Físico:
>>Especialidade:
>>Característica:
>>Membros:
>>Arremesso:
>>Alcance:
>>Efeitos:

[LD=luta desarmada][AB=arma branca]
[PR=projétil]

PeRiTo
14 e 15
12 pontos
resultado
em dias
à escolha
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.

Combate (FIS + 2D6 ou 1 carta numeral):

>>Dificuldade:

eXPerienTe
10 a 13
6 pontos
resultado
em horas
resultado
1 hora

Material
Lona ou Couro rígidos
Lona ou Couro rígidos reforçados
Placas de madeira, osso, cerâmica
Malha de metal
Placa de metal
Polímeros

Penalidade
0
-1
-2
-4
-5
-2

Absorção
2
4
6
8
10
10

Feitiço/Poder:
Preparo:
>>HBL:

Saúde (PS): 10 + pontos de físico (FIS)
Pontos de Saúde
Total[

Dano/Fadiga

] a 1 Escoriado/Cansado: teste normal

Recupera/
descanso
FIS/hora

0 -1 -2 -3 -4 Machucado/Exausto: -1 nos testes

FIS/dia

-5 -6 -7 -8 -9 Ferido/Extenuado: -3 nos testes

FIS/semana

-10 -11 -12 -13 -14

Inerte

tratamento

-15 -16 -17 -18 -19 -20
-21 ou menos

Inconsciente
Morte

tratamento
--

>>XPT:

>>PRT:

17
ITENS E AÇOES

Resultado
:(
2a5
6a7
8a9
10 a 11
12 a 13
14 em diante
:)

Resolução de Ações Mágicas:

item

[http://historias.interativas.nom.br/sorteadores/numerais]

Dificuldade e Resultado = Ponto de Competência + 2D6 ou 1 carta numeral
[http://historias.interativas.nom.br/sorteadores/numerais]
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JOGADOR/A

PLANILHA DE PERFIL

PERSONAGEM

VALOR

*ESCOLHA uma combinação
ConceitoxPerfil: http://historias.
interativas.nom.br/terranovagame/edicaode-personagem

[+

]

[-

]
CONCEITO*

PERFIL*

Tipo de situação >
Habilidades \/

superação

interação

introspecção

CONHECIMENTOS ESPECIALIDADE**

REGRAS PARA JOGAR O RPG
Dificuldade e Resultado (Ponto de Competência + 2D6 ou 1 carta numeral):
Resultado
:(
2a5
6a7
8a9
10 a 11
12 a 13
14 em diante
:)

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

FÍSICO

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:

INTELECTO
SOCIAL
MAGIA
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.

Material
Lona ou Couro rígidos
Lona ou Couro rígidos reforçados
Placas de madeira, osso, cerâmica
Malha de metal
Placa de metal
Polímeros

Pontuação Nível qualitativo
= 9 conhecimentos iniciais (3 do
1 a 3 Habilitado
conceito + 6 à escolha)
= 20 conhecimentos iniciais ou +6 em
6 Perito
diante

Pontos de Saúde

XP: Pontos de Criatividade =
Experiência Gestão =

Total:

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).
positivas

Penalidade
0
-1
-2
-4
-5
-2

Absorção
2
4
6
8
10
10

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

4 e 5 Experiente = 14 conhecimentos iniciais ou +5

CARACTERÍSTICAS

Dificuldade/Descrição
Desastre!!!
falha
Fácil/sucesso medíocre
Média/sucesso normal
Difícil/ sucesso grande
Múito difícil/sucesso excepcional
Quase impossível
Golpe de Mestre!!!

a1

Recupera/
descanso
FIS/hora

0 a -4:

Machucado/Exausto:
-1 nos testes

FIS/dia

-5 a -9:

Ferido/Extenuado:
-3 nos testes

FIS/
semana

Inerte

tratamento

Inconsciente
Morte

tratamento
--

-10a-14:
-15a-20:
-21 ou menos

negativas

Resultado
Dano/Fadiga
Escoriado/Cansado:
teste normal

Resolução de Ações Mágicas:
físicas

Nível
Dificuldade
Custo de PM*

intelectuais

Duração**
Alvos
Preparo

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

**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.

HaBiLitado
6a9
3 pontos
resultado
em rodadas
1
imediato

eXPerienTe
10 a 13
6 pontos
resultado
em horas
resultado
1 hora

PeRiTo
14 e 15
12 pontos
resultado
em dias
à escolha
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.

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.
Magia em > superação
Perfil \/

interação

introspecção

Altruista 2
competitivo

2

1

Altruista 1
cooperativo

3

1

Altruista 1
isolacionista

2

2

Altruista 2
rebelde

2

1

Hedonista 2
competitivo

2

1

Hedonista 2
cooperativo

2

1

Hedonista 2
isolacionista

1

2

Hedonista 2
rebelde

1

2

Investigativo 2
competitivo

1

2

Investigativo 1
cooperativo

2

2

Investigativo 1
isolacionista

1

3

Investigativo 2
rebelde

1

2

Marcial 3
competitivo

1

1

Marcial 2
cooperativo

2

1

Marcial 2
isolacionista

1

2

Marcial 2
rebelde

2

1

Pontos de Poder 5
Mágico

EFEITO

Preparo

EFEITO

Preparo

Habilitado
Habilitado
Experiente
Experiente
Perito
Perito
EFEITO

Preparo

Habilitado

Experiente

Perito

EFEITO

Preparo

Habilitado

Experiente

EFEITO
Perito
Preparo
Resolução de Ações Mágicas:
Habilitado

Nível
Dificuldade
Custo de PM*

Experiente

Duração**

Perito

Alvos
Preparo

HaBiLitado
6a9
3 pontos
resultado
em rodadas
1
imediato

eXPerienTe
10 a 13
6 pontos
resultado
em horas
resultado
1 hora

PeRiTo
14 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 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.
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C R I AÇ ÃO D E PE R S O N AGE M
http://historias.interativas.nom.br/
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