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Créditos e Atribuições
Into the Red é um jogo autoral 
com um sistema projetado por 
ser autor e adaptado.

Este manual foi criado e pro-
duzido por Gabriel Fernandes 
Milheiro usando imagens de 
domínio público e fontes de 
licença aberta.
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MARTE, 2031 – Diário da Capitã

Chegamos. Houston, chegamos. Checagens de sistemas mos-
tram todos os valores nominais. Entrada: 2140 Horas PDT. 
Aterrissagem: 2230 Horas PDT. Confirmando a montagem do 
módulo habitacional... tudo okay. Abrindo a escotilha. É tudo 
tão laranja aqui. Por que chamaram de planeta vermelho? 
Não importa. Houston. É hora. Daremos o nosso primeiro 
passo no Planeta Vermelho. Só nós e a imensidão vermelha 
em frente. Para sempre... Houston... estou com medo.

FIM DE TRANSMISSÃO.
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Into the Red é um jogo de RPG sobre a solidão e a desolação de 
se viver no espaço ou em outros planetas. Nesse jogo, você e 
os demais jogadores vão explorar esses temas enquanto vivem 
em um ambiente em que qualquer erro pode levar a morte. O 
cenário principal do jogo considera o ano de 2031, e a primeira 
missão tripulada para Marte. 

Em Into the Red, vocês estarão em constante conflito com sua 
natureza. Vocês devem se manter racionais e humanos durante 
uma missão suicida, e mediante a isolação de ser abandonado 
em um planeta deserto somente com um grupo pequeno de 
pessoas. Mas, ao mesmo tempo, sabendo que lutar contra sua 
própria vontade de se despesperar é necessário para se manter 
vivo. Into the Red é também um jogo sobre lutar para se manter 
esperançoso, mesmo quando todos os sinais indicam o contrário.

O que você precisa para jogar?

• 5 dados de seis faces (5d6), 
• papel, lápis e borracha
• um cronômetro
• algumas fichas de jogo.
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INTO THE RED
Um jogo sobre se manter racional e humano

AVISO: Conteúdo Sensível

Esse jogo pode envolver e abordar conteúdos sensíveis como: 
morte, solidão, desespero, sexo e violência. Converse com 
seus jogadores antes, e, não se esqueça: isso é um jogo, não 
exagere. A saúde mental dos seus jogadores importa mais 
do que qualquer narrativa que você queira contar.



Em “Into the Red”, você tem 
quatro atributos: 

• Vigor
• Coordenação
• Intelecto
• Eloquência

Cada um desses atributos varia 
de 0 a até 5 dados.

Um atributo representa quanto 
“Esforço”  você pode realizar em 
cada uma dessas competências. 

Esse esforço é anotado como 
dados de uma pilha de dados, 
que você usa para agir durante 
uma cena. Ao agir, você gasta 
seus dados, ficando cada vez 
menos capaz, até que esteja 
“Comprometido”, e não possa 
mais agir naquela cena.

Você só usará dados em suas 
ações que possam falhar. Ou 
seja, em ações que precisem 
de um teste de dado.

Para fazer um teste de dado 
você vai rolar uma quantidade 
de dados de acordo com quan-
tos dados quiser gastar. Um 
dado é considerado um sucesso 

quando seu resultado é 4 ou 
mais. Uma ação é bem sucedida 
quando você obtém ao menos 
um sucesso para cada tipo de 
ação que pôs em prática.

Um tipo de ação é um conjunto 
genérico como uma categoria, 
que pode ser atribuído à um 
único atributo.

Por exemplo, ações que tratem 
sobre exercício do corpo funcio-
nam como um tipo de categoria, 
que você pode encaixar como 
uma ação do atributo Vigor.

Você pode combinar tipos dife-
rentes de atributos para realizar 
uma variedade maior de ações. 
E algumas ações precisam que 
essas combinações sejam feitas. 

Por exemplo, você pode tentar 
intimidar alguém usando dois 
atributos: Vigor e Eloquência.

Você pode rolar até 5 dados de 
uma única vez, mas nunca mais 
do que 5 (mesmo que tenha 
dados bônus).

Além disso, você possuirá pe-
rícias, que te permitem rolar 
novamente alguns dados de ro-
lagens nas quais são relevantes.
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O ano é 2031. Você e um gru-
po de alguns outros humanos, 
talvez tolamente, haviam se 
candidatado para uma missão 
tripulada voluntária em Marte 
alguns anos atrás. Vocês fo-
ram convocados e treinados, 
e passaram por um rigoroso 
processo de seleção. Hoje você 
é um astronauta à caminho da 
primeira missão tripulada para 
Marte. Uma missão somente de 
ida até outro planeta.

Vocês embarcam em uma nave 
com a melhor tecnologia que o 
mundo moderno pode fabricar, 
e seguem em uma viagem de 
sete meses até o planeta verme-
lho. Chegando lá, vocês devem 
instalar a base, um módulo ha-
bitacional pré-fabricado e en-
viado previamente para o local 
de pouso, e conviver juntos por 
dois anos. Durante esse tempo, 
vocês devem tentar estabelecer 
uma plantação com os recur-
sos locais e as sementes que 
trouxeram da Terra, e estudar 
vários aspectos de Marte.

Não há nenhuma expectativa de 
enviar uma missão de resgaste, 
ou de construir uma nave capaz 

de fugir da órbita e da atmos-
fera de marte através de uma 
decolagem diretamente do solo.

Você se voluntariou para essa 
missão, mas, mesmo assim, 
palavras e a realidade não são 
a mesma coisa. A cada dia que 
passa, os recursos vão dimi-
nuindo, e vocês precisam ar-
rumar soluções cada vez mais 
improvisadas para resolver seus 
problemas. O próprio alimento 
que vocês vão precisar no futu-
ro deve ser cultivado e colhido 
com seus próprios esforços no 
solo de um planeta estranho. E 
vocês não tem nem certeza se 
isso é, de fato, possível.

Você, como pessoa, estará em 
constante conflito com a sua 
natureza. Todos os seus sen-
tidos e instintos estarão cons-
tantemente gritando sobre o 
erro que você cometeu. E como 
isso é insano. Estar abandona-
do com apenas um grupo de 
pessoas em meio à um plane-
ta estranho, vazio e inóspito é 
uma carga emocional gigante, 
ainda mais após meses inteiros 
em gravidade zero, perdido na 
escuridão do espaço irascível.
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A missão é um período prolon-
gado de tempo, que se esten-
de por anos. É impraticável, do 
ponto de vista de um jogo, que 
se aborde cada momento desse 
período. E seria inviável que 
todos os momentos de uma via-
gem tão longa estejam imersos 
em conflitos e desafios. 

Por isso, vocês devem abordar 
apenas os momentos mais re-
levantes desse período. Cada 
um desses momentos pode ser 
considerado uma partida indi-
vidual, e juntos podem formam 
um tipo de campanha. 

Você pode adicionar ou retirar 
momentos da lista, se quiser.

A Primeira Falha
A viagem já começou há algum 
tempo e as coisas pareciam es-
tar indo bem. Vocês já se acos-
tumaram com a vida no espaço 
e com a estranheza que é estar 
por períodos prolongados de 
tempo em gravidade zero. Até 
que algo acontece, uma falha 
na solidão do espaço. E vocês, 
os tripulantes, devem dar seu 
jeito para resolver.

Entrada e Pouso
Vocês devem se preparar para 
fazer a entrada na atmosfera de 
Marte. Qualquer erro nesse mo-
mento pode ser letal, e a nave 
pode se destruir ao se impactar 
contra o planeta vermelho.

A Chegada em Marte
Seu objetivo é instalar todas as 
coisas na base e garantir que 
tudo esteja funcionando. Cada 
erro nesse momento de jogo 
impactará em todos os momen-
tos posteriores.

A Isolação
Vocês estão a meses em Marte, 
e a isolação está começando a 
cobrar da sua saúde mental e 
dos demais tripulantes. Devi-
do a esse relaxamento, alguma 
coisa acontece que atrapalha o 
funcionamento da missão.

Desconexão
É isso. A missão chegou ao fim. 
Seja por ter sido abandonada, 
ou por que todos os objetivos 
primários foram atingidos. Vo-
cês ouvem a última mensagem 
do Controle da Missão. E agora?
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O Narrador é tanto um guia 
da narrativa, quando um juíz 
das regras. E em Into the Red, 
você também interpretará um 
personagem ativo no jogo: O 
Controle da Missão.

Como narrador, você deve tra-
balhar os seguintes conceitos 
ao longo do jogo:

• Como se manter racional, 
sabendo que seu prazo de 
validade se aproxima?

• Como se manter humano 
na imensidão de um outro 
planeta? 

• Como se manter são, quando 
tudo que você verá para o 
resto de sua vida é a imensi-
dão vermelha e as mesmas 
pessoas?

• Quais são as consequên-
cias de se isolar um grupo 
de pessoas em um planeta 
totalmente diferente?

• Quais são as consequências 
de se perder a sanidade e a 
humanidade nesse cenário?

Além disso, o seu trabalho é 
também preparar cada cena 
especialmente para os seus 
jogadores. Você deve condu-
zir a aventura enquanto tenta, 
realmente, estressar os seus 
jogadores a cada momento de 
jogo. Pois será trabalho deles, 
em conjunto, garantir que todos 
estejam bem e prontos para 
continuar trabalhando.

Você pode usar as dicas abaixo 
para se guiar melhor durante 
as suas partidas.

• Jogadores controladores vão ter 
problemas quando uma situação 
que acreditavam estar resolvida se 
complica inesperadamente

• Jogadores que advogam muito pela 
liberdade terão problemas em ouvir 
ordens claramente problemáticas

• Jogadores que levam tudo na piada 
terão problemas quando você pare-
cer estar focando diretamente neles

• Jogadores que preferem interpretar 
a jogar terão problemas quando 
uma situação não pode ser resolvida 
através da interpretação

• Jogadores odeiam quando fica claro 
que o jogo não é justo, e o jogo não 
é; mas você deve fazer com que 
ainda assim ele seja divertido
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Qualquer momento da narrati-
va é composto por uma quan-
tidade de cenas. Uma cena é 
uma parte da narrativa onde 
os personagens são interpe-
lados por um desafio ou por 
um conflito. Ela começa com a 
apresentação desse desafio ou 
conflito, e vai até que todas as 
suas consequências imediatas 
sejam resolvidas. 

Em uma cena, os jogadores tem 
uma quantidade limitada de 
ações que podem fazer, antes 
de ficarem comprometidos.

Narrar uma cena é o processo 
simples de apresentar o desafio 
primário que compõe a cena 
para os jogadores. Mas a forma 
que você vai fazer isso faz toda 
a diferença.

Você precisa de ao menos um 
sucesso para cada tipo de ação 
que fez, para que a intenção 
da sua ação seja concretizada.

A intenção da sua ação é o que 
você queria fazer. É que você 
deve interpretar.

Quando um jogador tem suces-
so em sua ação, deixe-o narrar 
as consequências do que foi 
feito (com bom-senso). Quando 
um jogador falha, você narra 
as consequências dessa falha. 
Leve em consideração a quan-
tidade de sucessos obtidos. Se 
o jogador falhou apenas por 
pouco, você pode até escolher 
resolver aquele problema que 
iniciou a ação, e criar outro em 
consequência disso.
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Interpretando Ações

Em uma cena os personagens 
podem agir e interagir com a 
narrativa. Para agir, o jogador 
monta uma parada de dados 
de acordo com o tipo de ação 
que se deseja fazer, e os rola. 
Cada resultado 4 ou maior é 
um sucesso. 

Ficando Comprometido

Ficar comprometido representa 
que seu personagem está frus-
trado ou irritado com a situação 
presente. Você fica comprome-
tido quando usa todos os seus 
dados em uma cena.

Quando comprometido, você 
não pode fazer ações que pre-
cisem de testes de dado. Isto 
é, que possam falhar.



Para se recuperar, você pode 
tentar fazer alguma ação que 
seja relaxante para você. Se não 
puder ou não fizer a ação, no 
começo da cena seguinte você 
sofre um nível de estresse e 
recupera seus dados normal-
mente.

trado, mesmo no infinito do 
espaço ou na solidão do planeta 
vermelho.

Em uma cena, quando estiver 
comprometido, você pode ten-
tar interpretar seu ideal. Você 
pode recuperar até 5 dados 
de atributo, de acordo com a 
avaliação do Narrador e dos 
demais jogadores na mesa, se 
a sua interpretação for boa e 
condizente, e caso seu ideal seja 
realmente relevante na cena. 

No entanto, se você fizer isso, 
você ganha um nível de estresse 
imediatamente. E pode vir a 
ganhar outro na cena seguinte, 
se também esgotar os dados 
que recebeu.

Seu vínculo é uma pessoa, um 
dos tripulantes, em quem você 
confia. Essas pessoa pode te 
ajudar ao conversar com você.

Você pode ir procurar seu víncu-
lo para conversar, mas o outro 
tripulante é o responsável por 
descobrir qual é a sua aflição. 
Se seu vínculo descobrir a sua 
aflição e lhe oferecer palavras 
de consolo ou sabedoria, você 
se recupera do dobro dos níveis 
de estresse dessa forma.
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Mantendo-se Calmo

Ao criar seu personagem, você 
pode escolher até três ativida-
des que você costuma fazer 
para relaxar. Essas atividades 
podem ser várias, desde jogar 
videogame até fazer sexo com 
outra pessoa. Mantenha a nar-
rativa que vocês estão jogar em 
mente.

Ideal e Vínculo

Ao criar seu personagem, você 
pode decidir em um ideal para 
seu personagem, e escolher um 
dos outros tripulantes como seu 
vínculo. Os outros jogadores 
podem saber qual o seu ideal, 
mas não devem saber quem é 
o seu vínculo. Você pode usar 
essas mecânicas para controlar 
seu nível de estresse.

Seu ideal é um princípio moral 
ou ético que te mantém cen-



Seu nível de estresse começa 
no zero e vai até o cinco. Para 
cada nível de estresse, um de 
seus dados das suas paradas 
de dados é substituído por um 
dado de estresse. Em um dado 
de estresse, somente o 6 é con-
siderado como um sucesso, en-
quanto o 1 é considerado uma 
falha crítica. 

Quando um jogador tem mais 
falhas críticas do que sucessos 
em uma rolagem, algo desas-
troso acontece.

Você se recupera de todos os 
seus níveis de estresse entre 
uma partida e outra do jogo. 
Um personagem que ganhe um 
nível de estresse ao já ter 5 níveis 
de estresse, surta. Você pode 
deixar o jogador decidir como 
isso vai acontecer, mas deixe 
claro que ele estará surtado 
até o final da partida.

Os demais tripulantes não de-
vem saber seu nível de estresse 
nem ter acesso à sua ficha. Sua 
ficha de personagem só deve 
ser vista por você. Comunica-
ção acerca de nível de estresse 
deve ser passada sigilosamente 

entre jogadores e narrador. Isso 
é um elemento importante do 
jogo: os outros não devem saber 
quão estressado você está, mas 
devem, da mesma forma, tentar 
garantir que todos estejam bem.

A única forma de lidar com 
estresse acumulado é tentar 
descobrir quem está sofrendo 
de estresse e por quê, através 
de interpretação. E então con-
versar com a pessoa sobre seus 
problemas e tentar consolá-la 
ou guiá-la de alguma forma. 
Para isso, é preciso de um teste 
de eloquência bem-sucedido, e 
uma interpretação convincente.

Esse é o objetivo desse jogo: 
cuidar da saúde mental dos 
demais tripulantes.

Se você sofreu um nível de 
estresse devido a ação de um 
outro tripulante, direta ou indi-
retamente, você pode acabar 
surtando caso essa pessoa te 
pergunte sobre o seu estado.

Se esse tripulante falhar em 
seu teste para perceber que é 
o problema, você pode tentar 
se controlar com um teste de 
Intelecto para se manter racio-
nal. Caso falhe, você surta.
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Um surto é um momento onde o 
seu personagem quebra proto-
colo e abandona o treinamento 
e toda a fachada de racionali-
dade que tentava manter como 
um astronauta, e comete um 
ato violento e irracional. Seja 
atacar alguém, gritar, quebrar 
alguma coisa. Você como joga-
dor deve narrar seu surto, mas 
é importante que você o faça 
de uma forma real.

Se o surto é momentâneo, e 
causado pela ação ou descaso 
de outro tripulante, a situação 
normalmente se resolve após 
um ato de violência direcionado 
contra a pessoa em questão.

O Controle da Missão é o centro 
responsável aqui na Terra sobre 
a missão. Quem interpreta o 
Controle da Missão é o próprio 
narrador. 

Quando os tripulantes tem uma 
dúvida, eles podem fazer uma 
transmissão para o Controle da 
Missão pedindo uma resposta. 
Se estiverem no espaço, colo-
que um cronômetro contando 5 
minutos, e continue narrando. 
Após 5 minutos, eles recebem 
uma resposta da transmissão 
que fizeram. 

Caso estejam em Marte, au-
mente o tempo do cronômetro 
para 20 minutos.

Controle da Missão, tivemos um pro-
blema com o guindaste, não esta-
mos conseguindo erguer a torre de 
transmissão.

REDLAND, favor confirmar o status 
atual da missão.

Controle da Missão, a missão foi 
concluída. Havia um vazamento hi-
dráulico no guindaste, resultado da 
aterrisagem do módulo.
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Interpretando Surtos

Jogando em Segredo

Into the Red depende que haja 
sigilo entre os jogadores sobre o 
que há em suas fichas, e quantos 
dados de quê foram usados.

Mas você não precisa se pre-
ocupar com cada coisa. Basta 
que cada jogador tome conta 
de seu próprio personagem, e 
evite ao máximo jogar baseado 
em qualquer conhecimento do 
metagame.

Controle da Missão





Para criar um personagem, siga 
os passos abaixo.

1. Pense em um conceito de 
personagem: com quem 
você quer jogar?

2. Distribua os dados de atri-
buto: você começa com 1 
em todos os atributos e 
tem mais 10 pontos para 
distribuir;

3. Escolha as funções em 
conjunto com os demais 
jogadores;

4. Determine seu ideal e 
quem será seu Vínculo

5. Determine as suas carac-
terísticas: uma caracterís-
tica é o que mais chama a 
atenção na personagem

• 9 pontos de perícia para distribuir 
como quiser

• 1 ponto adicional de atributo

Oficial de Comunicações
Função Principal
Responsável pelos sistemas compu-
tacionais
• 3 pontos em Computação
• 9 pontos de perícia para distribuir 

como quiser

Oficial de Ciências
Função Principal
Responsável pela equipe científica
• 12 pontos de perícia para distribuir 

como quiser

Técnico de Habitação
Função Secundária
Responsável pelo módulo habitacional
• 3 pontos em Engenharia
• 6 pontos de perícia para distribuir 

como quiser

Técnico de Botânica
Função Secundária
Responsável pela Estufa
• 3 pontos em Botânica
• 6 pontos de perícia para distribuir 

como quiser

Técnico de Pesquisa
Função Secundária
Responsável pela análise de amostras 
locais
• 3 pontos em Química
• 6 pontos de perícia para distribuir 

como quiser
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Criação de Personagem

Tripulação e Funções

A tripulação conta com no mí-
nimo três, e no máximo doze 
tripulantes. Os tripulantes po-
dem ter os seguintes postos:

Comandante
Função Principal
Responsável pelo sucesso da missão, 
e principal responsável pela saúde 
mental e moral da tripulação



Técnico de Topografia
Função Secundária
Responsável por mapear o planeta e 
por estudar as áreas relevantes
• 3 pontos em Geografia
• 6 pontos de perícia para distribuir 

como quiser

Tripulante
Tripulante
Um tripulante com funções diversas
• 3 pontos em uma perícia
• 9 pontos de perícia para distribuir 

como quiser, porém nenhuma ou-
tra perícia pode ter 3 graduações 
dessa forma

Se a tripulação tiver menos do 
que sete tripulantes, os tripulan-
tes podem acumular funções, 
até que as sete funções princi-
pais e secundárias sejam com-
pletadas. Apenas as funções 
secundáras podem ser acumu-
ladas, e quando isso acontece, 
você só recebe os benefícios da 
graduação de perícia definida 
da sua função secundária.

Ao criar personagens com o 
grupo, as três funções princi-
pais devem ser completadas 
primeiro, e os demais jogadores 
devem se colocar nas funções 
secundárias. E então, se ainda 
sobrar funções, os jogadores 
das funções secundárias rece-
bem prioridade para acumular 
as funções restantes.

Há seis perícias no jogo, e cada 
personagem pode ter entre zero 
e três graduações em uma de-
terminada perícia. 

A quantidade de graduações 
indica qual seu nível na perícia: 
iniciante, versado ou especia-
lista. Cada nível de perícia te 
permite realizar ações mais 
complexas naquela perícia. O 
Nível de Especialista não possui 
restrição alguma.

Uma perícia permite que você 
role novamente uma quantida-
de de dados de uma parada de 
dados onde aquela perícia pode 
ser entendida como relevante.

Botânica
• Iniciado – sabe apenas cuidar 

e analisar plantas
• Versado – entende das carac-

terísticas biológicas e práticas 
de diversos tipos de plantas

Química
• Iniciado – conhece técnicas 

de laboratório para análise 
de compostos químicos

• Versado – sabe sintetizar 
compostos químicos
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Astrofísica
• Iniciado – entende do fun-

cionamento geral dos astros
• Versado – conhece os pa-

drões de funcionamento dos 
astros relevantes no sistema 
solar

Engenharia
• Iniciado – conhecimento téc-

nico para reparos pequenos
• Versado – entende o funcio-

namento geral da nave e da 
base, e saber fazer reparos 
médios

Geografia
• Iniciado – entende os aspec-

tos gerais da topografia de 
Marte

• Versado – entende profunda-
mente aspectos da topografia 
da região de pouso

Computação
• Iniciado – entende a estrutura 

do sistema dos computadores 
da missão

• Versado – entende como fun-
ciona o sistema e pode fazer 
reparos nos computadores 
da missão

Uma ferramenta é um objeto 
que foi feito para desempenhar 
uma função. 

Quando você está usando uma 
ferramenta para fazer a função 
para a qual ela foi feita, você 
recebe um dado bônus adicional 
naquela tarefa.
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Provisões e Água

Uma provisão é uma barra de 
ração industrializada que te 
mantém alimentado por até 
seis horas. 

Uma ração de água é um saqui-
nho com água que te mantém 
hidratado por até três horas.


