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O Que é rpg
Rpg (ou Roleplaying Game), é um jogo de interpretação de papéis, no qual 
um Narrador propõe uma narrativa e os Jogadores a desenvolvem. 

Durante o jogo, regras são utilizadas  para manter a consistência e 
coerência da narrativa. É importante ter em mente que o Rpg é um jogo 
valorizador do trabalho em equipe, mesmo em momentos que possam 
trazer conflitos dentro do grupo de jogo. 

Para Jogar,
será preciso de: 
      fichas de personagens
           (disponibilizadas no final desse livro)

      Lápis

      Borracha

      Alguns dados de 6 Faces*

      Props (Objetos de Imersão)- Opcional

      TRILHA do 
           (disponibilizadas no final desse livro)

            

CA0S

*Nesse livro, será utilizado a nomenclatura D6's para se referir aos dados citados acima.
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       O Jogo baseia-se EM apresentações e resoluções de 
Conflitos, mas caso os jogadores não lidem com os 

problemas, mais obstáculos são apresentados, e muitos deles podem 
trazer a derrota para o grupo. Sim, é esperado que os 

Jogadores consigam trabalhar em conjunto e solucionar 
problemas criativamente até vencerem o jogo.

 
   Status Quo é um sistema que pode ser jogado em 

qualquer época e em qualquer cenário!
      

O Jogo se divide em duas partes. O Conflito Inicial e o Caos. 
Não se preocupe! Essas duas partes serão explicadas 

detalhadamente no capítulo O Jogo!
   

       Nesse Jogo, o Narrador Apresentará um Conflito
 Inicial para estabelecer uma narrativa coesa e contextualizar o 

cenário, situação e o problema. É importante entender que 
esses 3 pontos são importantíssimos para desenvolver 

uma narrativa saudável e intrigante!

O QUE É O STATUS QUO

 É Necessário destacar que poderá haver mais de um conflito no 
início do jogo.
Como por exemplo, um Conflito Pessoal, que também será
explicado no capítulo O Jogo. Há também os ConflItos Gerais, que 
alteram de uma maneira global a narrativa. Para cada Conflito, é 
recomendado escrever em um pedaço de papel e recortar. 
Separando apenas o Conflito Inicial. Os Conflitos Pessoais e os 
Conflitos Gerais são embaralhados em um recipiente 



FORÇA AGILIDADE

LÓGICA INTUIÇÃO

0 66

0 66

barra de atributos

barra de atributos

Os Jogadores assumirão papéis dentro da narrativa. Personagens 
com potencial de interação com tudo e todos. Portanto, como a
maioria dos jogos, o status quo utiliza algumas mecânicas 
(simples) para definir características dos Personagens a 
serem interpretados. A Criação de Personagem é a parte 
mais simples do jogo. Cada Jogador começa com os 
atributos conflitantes  marcados no número 3. A história
e os antecedentes do personagem ficam em cargo do 
Jogador, sempre respeitando a narrativa.

A Ficha é composta apenas por quatro Atributos.
Estes atributos são: Força/Agilidade e Intuição/lógica

Sim! São apenas dois atributos, visto que existem 
mais dois "mini atributos" que completam 
um ao outro. Esses são chamados de 
Atributos Conflitantes

atributos:

criação de personagens



FORÇA AGILIDADE
0 626 4

Os Atributos variam de 1 a 5. De Acordo com 
os possíveis resultados no D6. Esses

atributos que sejam conflitantes modificam 
diretamente seu par, pois competem pelo alcance 

de resultados que possibilitem o sucesso.

                                      Por Exemplo:

Se um personagem tiver 4 de Força, terá automaticamente
2 em Agilidade. Isso significa que, em um teste  relacionado

a esses Atributos Conflitantes, esse Personagem precisará 
tirar no mínimo 3 em um D6 para passar em um teste de força. 

Enquanto isso, para passar em um teste de agilidade, 
teria que tirar 5 ou 6 para passar.

Durante o Jogo, os atributos são modificados.
Quando um Personagem é bem sucedido em um teste, 

a barra de atributos movimenta em direção ao atributo 
utilizado. por consequência o atributo utilizado 

aumenta em 1 e o atributo conflitante diminui em um. 
Nunca podendo alcançar 6. 

o valor máximo de um atributo é 5.

Rolar Dados e testar Atributos não serão sempre as 
soluções, visto que cada rolagem na maioria das vezes 

aumentará um atributo e diminuirá outro. 
                   8

criação de personagens



NOME:  Konflikt
idade: 30

atributos:

COnflito pessoal
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Exemplo de ficha:



E O CARISMA?
Na maioria dos jogos, há um atributo diretamente relacionado
com as habilidades sociais. Em Status Quo, habilidades sociais são
totalmente narrativas. Porém, em certos casos, pode ser 
conveniente o Narrador pedir uma rolagem para definir  a opinião e 
ponto de vista de um Personagem (npc*).
 Portanto, o Narrador poderá escolher Lógica ou Intuição para um 
teste envolvendo interação social.

Progressão
Em Status Quo, não há progressão mecânica

além da variação dos pontos de atributo.
Personagens não ganham nível, nem novas habilidades. 

Porém, durante o jogo os personagens serão modificados 
narrativamente e psicologicamente por meio 

dos Conflitos, que serão apresentados em breve.

*: npc: Um personagem não jogável (em inglês: non-player character ou NPC) é um 
personagem do que não pode ser controlado por um jogador, e é criado pelo mestre



Nesse Capítulo, as mecânicas principais serão abordadas. 
Desde Rolagens até as principais mecânicas do sistema,
 os Conflitos e o Caos!

Rolagens

No jogo, as rolagens são feitas com apenas o uso de D6's. 
Os atributos testados são determinados a critério 
do Narrador e dos Jogadores.

Quanto maior for o resultado, melhor. 
críticos positivos ocorrem com o resultado 6, 
enquanto críticos  negativos ocorrem com o resultado 1

o jogo

- "narador, eu vou tentar escalar essa parede. 
- Já que está tentando escalar algo, faça um teste 
de força!" 
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Testes Competidos
Em algumas situações, um teste 

competido pode ser necessário para a resolução da cena.

Por exemplo: Jorge está tentando abrir uma porta
bloqueada por um Minotauro no outro lado.

Um Teste de força competido é necessário. 
Jorge e o Minotauro farão um teste de força. 

Quem tirar o resultado maior vence.

Testes Competidos servem em inúmeros contextos,
utilizando qualquer atributo, desde que seja coerente.



Os Conflitos

O Conflito Inicial
" Vocês estão presos dentro de uma das câmaras da pirâmide. 

Vocês conseguem ouvir barulhos e urros guturais, 
talvez de criaturas que não sejam deste mundo. Caso não 

encontrem um caminho de volta para a superfície, 
a pirâmide engolirá-los para sempre." 

Como Criar o Conflito Inicial
Crie um contexto, objetivo e problema. Esses 
3 pontos devem ser claros para os Jogadores.
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Os Conflitos são mecanismos que 
transformam totalmente a narrativa.

 Há três tipo de Conflitos: O Conflito Inicial,
Conflitos Gerais e os Conflitos Pessoais.

Um Conflito Inicial é rápido e direto, apenas servindo 
de base para o cenário.
Após o estabelecimento do Conflito Inicial, todos os 
Jogadores e o Narrador escrevem alguns Conflitos 
Gerais e Pessoais.



Alguns Exemplos:

Tempestade incessante
Uma Horda de Mortos Vivos
Armadilhas
Uma testemunha improvável

Os Conflitos gerais
" Aos poucos, vocês ouvem o som da 

chuva cada vez mais alto. Uma Percussão 
cada vez mais intensa. Aquele céu nublado se torna,

 então, um céu tempestuoso. O temporal impede que vocês saiam 
do templo, pelo menos por enquanto." 

 Fenômenos da Natureza, Elementos que distorcem a 
narrativa, etc. Qualquer elemento que afetem diretamente a 

narrativa é um Conflito Geral. É importante entender que 
Conflitos Gerais são sempre revelados para os Jogadores. 

Durante O Caos, um jogador poderá receber um conflito Geral. 
Esses Conflitos são escolhidos aleatoriamente.

Como Criar o Conflito Inicial
Crie um contexto, objetivo e problema. Esses 
3 pontos devem ser claros para os Jogadores.

Uma das partes mais interessantes 
do jogo é criar conflitos. Não se 

limite pelo livro. Crie seus conflitos!
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Conflitos Pessoais
" Os gritos guturais acompanham os pseudópodes deformes 
e aculeados daquela figura monstruosa. Cada Metro que se 
aproxima, o seu coração aperta mais, como fosse explodir.
 A Vontade de fugir é cada vez maior, mas não há para onde 
correr. A não ser que alguém fique para trás. E você sabe 

que não será você." 

   Durante O Caos, um jogador poderá receber um Conflito 
Pessoal. Esses Conflitos são escolhidos aleatoriamente.

como Criar Conflitos Gerais
1-Pense em algo que afetaria o ambiente narrativo por 
completo.
Algo que tira os Jogadores e Narrador do Status Quo.
2- Caso queira, escreva uma pequena frase para
 auxiliar a interpretação.



Conflitos Pessoais
" Os gritos guturais acompanham os pseudópodes deformes 
e aculeados daquela figura monstruosa. Cada Metro que se 
aproxima, o seu coração aperta mais, como fosse explodir.
 A Vontade de fugir é cada vez maior, mas não há para onde 
correr. A não ser que alguém fique para trás. E você sabe 

que não será você." 

   Durante O Caos, um jogador poderá receber um Conflito 
Pessoal. Esses Conflitos são escolhidos aleatoriamente.

Diferente do Conflito Inicial, que é simples e comunica uma 
mensagem com apenas uma interpretação, o Conflito Pessoal é o 

oposto. Normalmente definidos por uma palavra e uma pequena frase 
para auxiliar na interpretação, caso seja necessário.  Esse tipo de 

conflito é abstrato de propósito, para que os jogadores tenham 
suas próprias interpretações,  o que cria cenas mais orgânicas.

 

Exemplos de Conflitos Pessoais:

Ganância
Inveja

Covardia
Ignorância

Imprudência
Ego

Como Criar Conflitos Pessoais:
1- Defina uma ideia baseada no contexto que o Narrador 
apresentou no Conflito Inicial.
2- Pense em algum sentimento ou comportamento criador 
de problemas.
3- Caso queira, escreva uma pequena frase para incentivar 
a interpretação!



O Caos é representado por uma trilha. Nela, os Jogadores,
o Narrador e o Caos são representados de acordo com os símbolos.

CA0SJ N

caos
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Quando o Narrador obter um crítico positivo, ele fará uma escolha 
entre duas possíveis:

Ele aproxima o símbolo do Narrador para o Caos.
Ele afastará o símbolo dos Jogadores do Caos.

Além da trilha, há a Reserva do Caos. O lugar onde todos os conflitos 
são embaralhados no início do jogo. A Reserva do Caos pode ser 

representada por uma Jarra, envelope, saco, etc. Algo que mantenha 
todos os Conflitos escondidos dos olhos dos jogadores e Narrador!

 Como a Segunda Grande Mecânica do Jogo, O Caos
é  responsável por introduzir novos conflitos em cena. 



Quando um Jogador obter um crítico positivo, 
ele fará uma escolha entre duas possíveis:

Ele aproxima o símbolo dos Jogadores para o Caos.
Ele afastará o símbolo do Narrador do Caos.

Quando um Jogador obter um crítico negativo, ele aproximará 
obrigatoriamente o símbolo do Narrador em direção ao Caos.

É Importante ter em mente que os símbolos nunca 
permanecerão parados, visto que são sempre
obrigados a se movimentar.

Quando o Narrador obter um crítico negativo, ele aproximará 
obrigatoriamente o símbolo dos Jogadores em direção ao Caos.

É Importante ter em mente que os símbolos nunca permanecerão 
parados, visto que são sempre obrigados a se movimentar.

 Como a Segunda Grande Mecânica do Jogo, O Caos
é  responsável por introduzir novos conflitos em cena. 



CA0SJ N

CA0SQUANDO CHEGA O            :
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Quando o símbolo dos Jogadores chegar ao centro
do caos, Os Jogadores escolherão um membro do 
grupo para escolher aleatoriamente um Conflito

Da reserva do Caos.

Quando o símbolo do Narrador chegar ao centro do caos, 
o Narrador escolherá LIVREMENTE, ou seja, poderá olhar os

Conflitos da reserva e escolher o qual ele quiser. Isso dará certo 
controle narrativo para que o Narrador mantenha uma 

orientação dentro de jogo.

É importante lembrar que, quando os Jogadores escolhem 
um conflito da reserva do caos, esse conflito é automaticamente 
revelado para todos da mesa. Por outro lado, quando o Narrador 
chega ao centro do Caos, ele poderá escolher ou escolher 
aleatoriamente um da reserva do caos e entregar SECRETAMENTE 
para um Jogador. Apenas o Narrador e o Jogador escolhido sabem 
qual o conflito é abordado.



Quando o símbolo dos Jogadores chegar ao centro
do caos, Os Jogadores escolherão um membro do 
grupo para escolher aleatoriamente um Conflito

Da reserva do Caos.

Quando o símbolo do Narrador chegar ao centro do caos, 
o Narrador escolherá LIVREMENTE, ou seja, poderá olhar os

Conflitos da reserva e escolher o qual ele quiser. Isso dará certo 
controle narrativo para que o Narrador mantenha uma 

orientação dentro de jogo.
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exemplificação:

ela é solta na ficha

e vai ser usada movendo

de um lado para o outro



* AQUI TEMOS UM ENVELOPE SIMPLES, O PONTILHADO MARCAM AS DOBRAS E A TESOURA ONDE DEVE SER CORTADO, ELE PODE
SER COLADO ONDE AS PONTAS SE ENCONTRAM, COM COLA OU FITA ADESIVA

envelope

CA0S
reserva do
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