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Sobre o jogo: O que esse jogo é 
 

Este é um jogo de rpg (jogo de representação de papéis) inspirado na série de animação e aventura                  
Carmen Sandiego, contextualizado no cenário histórico-geográfico brasileiro. Esse jogo se inspira           
no sistema Dungeon World para sua mecânica de resolução de conflitos. 
 
Para jogar são necessários pelo menos dois dados de seis lados (2d6) e reunir de duas a cinco                  
pessoas, sendo uma delas a Narradora, que conduzirá a narrativa dos eventos, já as demais               
interpretarão os personagens dentro desta narrativa. 
 
Neste jogo existem três organizações que vivem em constante conflito: a Verde, a Vermelha e a                
Azul. Cada uma, por sua vez, tem seu objetivo específico: 
 

● A Verde, visa lucros através de roubos e atividades criminosas, mantendo em segredo a              
sua existência. 

● A Vermelha, formada por ex-integrantes da Verde, busca sabotar as atividades de sua             
rival e devolver os itens roubados a seus respectivos donos. 

● A Azul, que busca investigar furtos sem solução, porém desconhecendo a existência da             
Verde. Acredita, então, que a Vermelha é a responsável por todos os roubos e atividades               
criminosas sem explicação. 

 
Jogadores interpretam membros de uma dessas três organizações, somando esforços para cumprir            
missões por todo país, enfrentando desafios impostos pelas demais organizações inimigas e seus             
agentes, que farão de tudo para atrapalhar os personagens a cumprirem seus objetivos. 

 
Ambientação: Onde se passa a história desse jogo 
 

O jogo se utiliza de museus, locais históricos e pontos turísticos de todo o Brasil como cenário.                 
Nestes locais se encontram guardados itens de valor inestimável que são causa de todos os               
conflitos entre as organizações, cada uma com sua origem e história interligada com as demais.  

 
História secreta da Verde:  
 

Sociedade secreta denominada Verde, criada no início da República, em 1890, por fidalgos que se               
opunham à proclamação da República no país. Ao longo dos anos a organização secreta foi               
responsável pelo roubo de obras de arte e pela exploração ilegal de recursos naturais. Após a                
redemocratização do país, em 1988, a organização se espalhou por vários setores de influência no               
país. Hoje em dia a Verde tem sido ameaçada pela ação da organização rival denominada               
Vermelha. 

 
Origem da equipe Vermelha:  
 

Uma equipe formada por ex-integrantes da Verde, inspirados pela agente de codinome Zacimba,             
que foi a primeira a se rebelar contra a organização criminosa em 1970. Treinada desde a tenra                 
idade nas artes do roubo, Zacimba ganhou fama por fazer aparições audaciosas usando trajes              
vermelhos ao sabotar as operações da Verde. Ao longo dos últimos anos, Zacimba recrutou              
membros da Verde somando esforços à equipe, o que sempre lhe rendeu novas informações              



 
secretas de sua rival. Hoje busca revelar a existência da Verde, mas tendo que enfrentar essa e a                  
Azul, acaba tendo dificuldade nesse objetivo. 

 
Institucionalização da Azul:  
 

Grupo tático fundado pelo setor de inteligência do governo em 1971, denominado Azul. Com o               
único objetivo de desmantelar a organização Vermelha, em virtude de roubos e aparições             
audaciosas na mídia protagonizados por Zacimba. O grupo tem Investigado por anos os casos não               
resolvidos de furtos de peças artísticas e de valor histórico, tendo como principal suspeita a               
organização Vermelha, sem saber que a Verde é a verdadeira responsável. Pela falta de provas e                
pelo reaparecimento dos itens aos seus respectivos locais um grupo de agentes tem defendido a               
inocência da organização Vermelha. 

 
Mecânicas: Como elas funcionam 
 
Testes: 
 

Quando ativar um movimento (básico ou especial), jogador deve rolar dois dados de seus lados               
(2d6), adicionar o modificador do movimento e o modificador de Marca. Se o resultado for de 2 a 6                   
o personagem não consegue executar sua ação, ganha 1 ponto de experiência e assinala uma               
Marca. Se 7 a 9 escolhe uma das duas opções do movimento. Se 10 ou mais a ação é bem                    
sucedida e personagem remove uma Marca. Personagens podem receber uma Marca no lugar de              
outro desde que esteja na mesma cena. 

 
Marca: 

 
Quando o personagem cometer algum erro, sofrerá uma consequência que o acompanhará ao             
longo da aventura, essa consequência é denominada Marca. Pode ser desde uma ferida física,              
alteração emocional ou mesmo a perda de algum objeto, cabendo ao Narrador descrever a Marca               
de acordo com o contexto da cena. Quando receber uma Marca o jogador deve assinalar uma das                 
caixas na ficha, cada marca reflete como modificador de (-1) nos testes. Marcas podem ser               
removidas como consequência de movimentos ou pagando pontos de experiência.  

 
Instabilidade: 
 

Os personagens tem um limite de Marcas suportáveis, quando algum personagem receber uma             
Marca tendo 3 assinaladas role 2d6 (sem modificador de Marca). Cabe ao Narrador descrever o               
resultado do teste. 
 
2 ou 3: Personagem sai da narrativa 
4 a 6: Personagem remove 1 Marca 
7 a 9: Personagem remove 2 Marcas 
10 a 12: Personagem remove todas as Marcas 

 
Pontos de experiência:  
 

Neste jogo o personagem aprende com seus erros e acaba adquirindo experiência. Quando um              
personagem falhar em um teste recebe 1 ponto de experiência. Jogador pode gastar 1 ponto de                
experiência para refazer um teste, também pode gastar 2 pontos para remover uma Marca, ou               
ainda gastar 3 pontos para obter mais um movimento especial de seu personagem. 

 



 
Personagens: Como eles são, seus vínculos e  movimentos especiais 
 

Cada organização é composta por personagens distintos, com suas qualidades, dificuldades,           
vínculos e movimentos especiais. O primeiro vínculo do personagem é com uma das três              
organizações, já o segundo é com outro personagem da aventura. Cada personagem possui             
movimentos especiais únicos que são ativados em condições específicas. O jogador deve escolher             
uma das seguintes personagens, dar um nome, preencher seus vínculos e escolher um movimento              
especial. 

 
Jagunço rabugento: _________________, pontos de experiência: ________ 

 
Tem movimentos silenciosos e precisos, porém seu temperamento acaba sendo um complicador            
quando o assunto é conversar. 
Trabalho há muito tempo para: ____________________ 
Secretamente eu ajudo: _____________________ 
 

Toque do sono: 
Quando quiser desmaiar um oponente de maneira discreta e silenciosa, role 2d6+1.  
1. Oponente cai desmaiado, porém chama ajuda. Jogador assinala uma Marca 
2. Oponente permanece acordado, contudo ele não consegue chamar ajuda. Jogador          

ganha 1 ponto de experiência 
 
Olhar intimidador: 
Quando tentar falar com convicção e falhar fazendo uma cara de mau, role 2d6+3.  
1. Oponente enfim compreende o recado e o jogador obtém uma informação, mas acaba             

chamando atenção. Jogador assinala uma Marca. 
2. Oponente não se deixa intimidar e não passa a informação, contudo não chama por              

ajuda. Jogador ganha 1 ponto de experiência. 
 

[   ] Ops… (-1): ___________    [   ] Eita... (-1): ___________     [   ] Ai... (-1): ___________ 
 
Onça indomável: _________________, pontos de experiência: ________ 

 
Guerreiro capaz de cortar aço com suas luvas especiais, contudo não respeita muito bem ordens. 
Eu faço o que eu quero, não o que quer a: _________________ 
Tenho uma rivalidade forte com: _________________ 
 

Gatuno: 
Quando quiser passar por frestas pequenas, role 2d6+1. 
1. Personagem consegue passar pela fresta, porém acaba se pondo em perigo. Jogador            

assinala uma Marca. 
2. Personagem não consegue passar pela fresta, mas não se mantém seguro. Personagem            

ganha 1 ponto de experiência. 
 

Garras afiadas: 
Quando entrar em atrito e falhar usando suas luvas, role 2d6+3. 
1. Oponente é derrotado com um golpe, porém o personagem se fere. Jogador assinala             

uma Marca 
2. Oponente permanece de pé, mas o personagem sai ileso. Jogador ganha 1 ponto de              

experiência. 
 



 
[   ] Ops… (-1): ___________    [   ] Eita... (-1): ___________     [   ] Ai... (-1): ___________ 

 
Ladrão perspicaz: _________________, pontos de experiência: ________ 

 
Ágil e inteligente, consegue bolar planos audaciosos, sua fama o torna o centro das atenções               
atrapalhando sua fuga. 
Quem precisa de aventuras quando se trabalha para: _________________ 
Posso confiar que receberei ajuda de: _________________ 
 

Mãos leves: 
Quando quiser furtar um objeto pequeno dos bolsos de outro personagem, role 2d6+1. 
1. Personagem consegue furtar o objeto, porém o oponente dá falta do objeto. Jogador             

assinala uma Marca. 
2. Personagem não consegue furtar o objeto, mas o oponente não percebe a tentativa.             

Personagem ganha 1 ponto de experiência. 
  
Fuga improvisada: 
Quando fugir de um perigo eminente e falhar improvisando uma nova fuga, role 2d6+3. 
1. Personagem consegue fugir, mas acaba revelando sua identidade. Jogador assinala uma           

Marca. 
2. Personagem não consegue fugir, porém se infiltra no cenário. Personagem ganha 1            

ponto de experiência. 
 

[   ] Ops… (-1): ___________    [   ] Eita... (-1): ___________     [   ] Ai... (-1): ___________ 
 
Hacker culto: _________________, pontos de experiência: ________ 

 
Conhece informática como ninguém, sabendo burlar sistemas de segurança e descobrir detalhes de             
todos seus alvos. Infelizmente é incapaz de agir sem internet ou computadores 
Eu posso da minha casa trabalhar para: _________________ 
Consigo me comunicar bem com: _________________ 
 

Apagão: 
Quando quiser desabilitar algum sistema de alarme ou vigilância, role 2d6+1. 
1. Personagem consegue desabilitar o sistema, porém fica em perigo. Jogador assinala           

uma Marca. 
2. Personagem não desabilita o sistema, contudo permanece seguro. Personagem ganha 1           

ponto de experiência. 
 
Olhos atentos: 
Quando sentir a presença do mal e falhar, respire fundo e observe novamente, role 2d6+3. 
1. Personagem consegue encontrar algo de importante, mas sua localização é revelada.           

Jogador assinala uma Marca. 
2. Personagem não perceber nada de arriscado, porém mantém oculta sua localização.           

Personagem ganha 1 ponto de experiência. 
 

[   ] Ops… (-1): ___________    [   ] Eita... (-1): ___________     [   ] Ai... (-1): ___________ 
 
 
 
 



 
Inspetor atrapalhado: _________________, pontos de experiência: ________ 

 
Resistente e perseverante em seus objetivos, contudo é bastante desajeitado. 
Comecei a trabalhar agora para: ______________ 
Não gosto de trabalhar com: ______________ 
 

Osso duro de roer: 
Quando quiser arrombar alguma porta, role 2d6+1. 
1. Personagem consegue arrombar a porta, porém se põe em perigo. Jogador assinala uma             

Marca. 
2. Personagem não arromba a porta, mas se mantém seguro, Personagem ganha 1 ponto             

de experiência. 
 
Pisando fundo: 
Quando mover em direção ao perigo e falhar prepare-se para a ação, role 2d6+3. 
1. Personagem completa o caminho, mas suas reais intenções são descobertas. Jogador           

assinala uma Marca. 
2. Personagem não consegue chegar ao fim do caminho, porém sua intenção permanece            

oculta. Jogador ganha 1 ponto de experiência. 
 

[   ] Ops… (-1): ___________    [   ] Eita... (-1): ___________     [   ] Ai... (-1): ___________ 
 
Historiador esperto: _________________, pontos de experiência: ________ 

 
Com raciocínio afiado, percebe detalhes que ninguém vê, mesmo não tendo o respeito merecido de               
seus companheiros. 
Demorei a encontrar, mas conseguir fazer parte da: _____________ 
Tenho certeza da inocência de: ______________ 
 

Conhecimentos gerais: 
Quando quiser encontrar mais informações sobre alguma coisa, role 2d6+1. 
1. Personagem descobre uma informação nova, contudo se põe em perigo. Jogador           

assinala uma Marca. 
2. Personagem não descobre nada de novo, porém se mantém a salvo. Personagem ganha             

1 ponto de experiência. 
 
Integridade inabalável: 
Quando resistir a tentação e falhar, prepare sua lição de moral, role 2d6+3. 
1. Personagem nega a proposta, mas é considerado um traidor por sua organização.            

Jogador assinala uma Marca. 
2. Personagem aceita a proposta e ainda é considerado confiável. Personagem ganha 1            

ponto de experiência. 
 

[   ] Ops… (-1): ___________    [   ] Eita... (-1): ___________     [   ] Ai... (-1): ___________ 
 
Movimentos básicos: podem ser executados por todos os personagens. 
 

Fugir de um perigo eminente. 
Quando o personagem estiver encurralado e buscar uma rota de fuga, role 2d6. 
1. Personagem foge do perigo, mas deixa um rastro que leva até sua localização. Jogador              

assinala uma Marca. 



 
2. Personagem não consegue fugir, mas o perigo se afasta. Personagem ganha 1 ponto de              

experiência. 
 

Mover em direção ao perigo. 
Quando o personagem se pôr em risco ao se movimentar, role 2d6. 
1. Personagem completa o caminho, mas o perigo está perto. Jogador assinala uma Marca. 
2. Personagem não completa o caminho, mas está longe do perigo. Personagem ganha 1             

ponto de experiência. 
 

Falar com convicção. 
Quando o personagem se comunicar com firmeza para obter uma informação, role 2d6. 
1. Personagem não passa confiança na sua voz e levanta suspeitas, mas obtém uma             

informação. Jogador assinala uma Marca. 
2. Personagem passa confiança, não se torna suspeito, mas não consegue uma           

informação. Personagem ganha 1 ponto de experiência. 
  

Sentir a presença do mal. 
Quando o personagem dedicar um tempo para observar os riscos que o rodeiam, role 2d6. 
1. Personagem vê algo importante, mas deixa passar um detalhe. Jogador assinala uma            

Marca. 
2. Personagem não vê nenhuma ameaça, mas um detalhe chama a atenção. Personagem            

ganha 1 ponto de experiência. 
 

Entrar em atrito. 
Quando o personagem estiver em conflito direto com outro personagem, role 2d6. 
1. Personagem derrota seu oponente, mas acaba se pondo em perigo. Jogador assinala            

uma Marca. 
2. Personagem não consegue ser páreo para seu oponente, mas permanece em segurança.            

Personagem ganha 1 ponto de experiência. 
 
Resistir à tentação. 

Quando o personagem tentar negar alguma proposta que afete um de seus vínculos, role              
2d6. 
1. Personagem nega a proposta, porém se torna suspeito de traição. Jogador assinala uma             

Marca. 
2. Personagem aceita a proposta, mas não levanta suspeitas de traição. Personagem ganha            

1 ponto de experiência. 
 
O Narrador e suas ações 
 

O Narrador não rola dados neste jogo, todas as ações dos personagens controlados pelo Narrador               
acompanham os resultados dos testes dos personagens dos jogadores. Cabe ao Narrador            
descrever as cenas destes resultados. 

 
Missão dos personagens: 
 

A aventura deste jogo gira em torno de uma missão a ser executada pelos jogadores. O Narrador                 
constrói a aventura como base na organização escolhida pelo grupo de jogadores e nos vínculos               
dos personagens. O jogo termina com o cumprimento ou fracasso da missão.  
 



 
O narrador deste jogo precisa ter em mente que cada organização tem seu objetivo específico e                
consequentemente as outras duas organizações rivais desejam atrapalhar suas ações. Portanto           
para cada tipo de organização que os jogadores escolherem jogar o narrador terá um tipo de                
aventura específica com antagonistas específicos. 
 
Caso os jogadores quiserem jogar como agentes da Verde, a aventura pode envolver algum roubo               
de algo valioso ou algum outro crime. Automaticamente o narrador controlará as organizações             
Vermelha e Azul que tentarão impedir os personagens dos jogadores de completarem seu objetivo. 
 
Já em caso dos jogadores quiserem jogar como membros da equipe Vermelha, a aventura pode ser                
sobre a sabotagem das operações da Verde e eventual fuga das garras dos agentes da Azul. Assim                 
o narrador controlará as ações dos agentes da Verde e da Azul, uma tentando cometer crimes e a                  
outra tentando prender a equipe Vermelha. 
 
Assim também podemos imaginar uma aventura onde os jogadores querem controlar agentes da             
Azul. Podendo assim montar uma aventura de investigação ou de perseguição à equipe Vermelha.              
Caberá ao narrador controlar os agentes da Verde cometendo crimes e também controlar os              
membros da equipe Vermelha que tentará fugir da Azul. 

 
Desenvolvimento da aventura: 
 

Este jogo convida o Narrador e os jogadores a contarem uma história com começo, meio e fim,                 
cheia de conflitos entre organizações, personagens, com reviravoltas e ações audaciosas. Para que             
o Narrador possa desenvolver sua narrativa ele é convidado dividir sua aventura em pelo menos 3                
etapas: o Problema, a Complicação e a Reviravolta. 
 

Problema: 
Nesta fase o Narrador apresenta aos jogadores qual a missão a ser cumprida por eles. Essa                
etapa é dedicada à investigação e pesquisa do alvo, portanto barreiras de segurança como              
alarmes, entradas secretas e armadilhas são bastante comuns. 
 
Complicação: 
Nesta fase os personagens já estão em ação e a caminho de cumprir seus objetivos, porém                
é neste momento que o Narrador começa a inserir os antagonistas, agentes das             
organizações rivais, armadilhas, alarmes de maneira a complicar a vida dos personagens. 
 
Reviravolta: 
Nesta última fase os personagens estão prestes a cumprir sua missão, geralmente neste             
momento executam seu plano de fuga, mas é aqui que o Narrador pode inserir algo               
inesperado e que faz a aventura atingir seu clímax. Geralmente neste momento que um              
espião se revela, ou ainda um alarme secreto dispara num momento inoportuno. 

 
Pontos de Conflito: _______ 
 

Para inserir problemas, complicações e reviravoltas na narrativa o Narrador deve gastar pontos de              
Conflito. No começo do jogo o Narrador ganha 1 ponto de Conflito por cada jogador na aventura.                 
Narrador também ganha 1 ponto de Conflito por cada falha dos personagens ao longo da sessão.                
Cada inserção narrativa tem um custo específico em pontos de Conflito. 
 



 
Os jogadores naturalmente tomam uma ação em resposta à inserção narrativa, caso não o façam,               
basta o Narrador descrever com mais detalhes como os personagens podem ser afetados pelo              
Conflito apresentado. 
 

[1] O Sistema de segurança que impede a entrada furtiva no local. 
[2] Um agente rival que aparece para atrapalhar seu objetivo. 
[3] Uma antiga armadilha secreta que foi ativada e ameaça o personagem  
[4] Um espião infiltrado que entrega os planos dos personagem para seus rivais. 
[1] Um cidadão comum chama a polícia 
[2] Um fenômeno climático diminui a visibilidade dos personagens 
[3] Pista falsa deixada por uma organização rival atrasa a missão 
[4] Uma organização oferece algo de valor para um personagem sabotar a missão. 

 
Aventura: Exemplos de aventuras 
 

Aventura Verde 
Roubar a estatueta Cristo Crucificado, com 137 centímetros de altura, atribuído a Domingos Pereira              
Baião, feita com jacarandá, prata, ouro e rubis. Localizado no Museu de Arte da Bahia (conhecido                
pelo acrônimo MAB) é um museu público estadual localizado na cidade de Salvador. Fundado em               
1918, é o mais antigo museu da Bahia e um dos dez primeiros fundados no Brasil. 
 
Aventura Verde 
Tomar controle de uma quadrilha de tráfico de animais no estado do Paraná, que atua na tríplice                 
fronteira (Brasil, Paraguai e Argentina). O local é um dos mais utilizados para o translado dos                
animais, tanto para a retirada deles do país, quando para a entrada de outras espécies.  
 
Aventura Vermelha 
Chegou ao conhecimento de vocês que a equipe Verde está controlando uma operação ilegal de               
exploração de diamantes dentro da reserva indígena de Aripuanã, no estado de Rondônia. A              
missão dos vermelhos é impedir a equipe Verde e devolver a terra a seus verdadeiros donos. 

 
Aventura Vermelha 
Informações revelaram que a organização Verde mantém uma rota de contrabando na fronteira             
entre o Paraguai e o estado do Mato Grosso do Sul, que tem como bebida típica, o tereré, que é o                     
seu patrimônio imaterial. A missão e desmantelar essa operação, reduzindo os lucros da Verde. 
 
Aventura Azul 
Várias obras de artes foram roubadas da Casa Número Um, uma residência histórica situada no               
centro da cidade de São Paulo assim conhecida por se localizar no nº 1 da antiga rua do Carmo,                   
cujo primeiro proprietário, segundo registros de 1689, foi Francisco Dias. Sua equipe foi destacada              
para, de forma sigilosa, investigar e recuperar as peças. 

 


