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Editorial
O Museu do RPG faz 2 anos em
junho de 2018. A revista Cultura
RPG é uma forma de comemorarmos nosso aniversário presenteando aqueles que amam ou que
querem conhecer o RPG.
A pedido de alguns leitores, democratizamos o acesso à revista,
migrando para uma nova plataforma que disponibiliza a versão da
revista em PDF. O volume de trabalho e o grau de dificuldade na
redação da revista aumentou bastante, mas valeu a pena. Agradececemos à Joelma Lacerda, estudante de jornalismo, pela assessoria e apoio.
Nosso trabalho é feito gratuitamente, com o intuito de divulgar o
RPG e os benefícios do hobby no
dia-a-dia das pessoas, porém, nesta edição temos divulgações patrocinadas que ajudaram a saldar
alguns débitos do Museu do RPG.
Assim, agradecemos ao André
da Livraria Leitura do Shopping
Cidade, ao Michael do cardgame
Propósito 21 e ao Duane, da
Quadrinhos Ecléticos.
Muito, muito, muito obrigada!
A Edição

Carta aos
Leitores
Caros leitores,
neste número, tivemos o prazer
de entrevistar a MC Zanini, uma
mulher inteligente, forte, independente e, para mim, sinônimo de
profissionalismo no RPG nacional.
Fizemos um artigo sobre a Livraria Leitura do Shopping Cidade, que
tem um atendimento de primeira e
muitas novidades no mix de produtos. Conheça o espaço disponível
na loja para jogarmos RPG!
Autorizamos um novo Polo do
museu na cidade de Uberlândia/
MG. Assim, apresentamos a ONG
Narrativa da Imaginação, que educa através da ludicidade.
No campo da literatura, temos resenhas de livros-jogos e comentários sobre Thordezilhas: Além dos
portos e mares. Organizamos um
tutorial de DIY (faça-você-mesmo)
de cartas de personagens para enriquecer seus jogos de RPG.
Para fechar, atualizamos a lista de Projetos de RPG no Brasil e
decoramos tudo com as cores do
ano! Espero que gostem! Abraços!

Priscilla Tôrres
Gestora do Museu do RPG
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Livraria Leitura
Um espaço exclusivo em Belo Horizonte para
interpretar e se divertir!
por Priscilla Tôrres

O

s RPGistas de Belo Horizonte sempre tiveram dificuldade em encontrar um local público e seguro para jogar RPG com
os amigos. Ao tentarmos jogar em
restaurantes, bares ou nas praças de
alimentação dos shoppings, nossos
grupos são expulsos, muitas vezes
sendo acusados de prática de jogos
de azar. Mas, agora, o jogo virou!

Localizada no centro de BH, a
Leitura do Shopping Cidade reservou a área do mezanino da livraria
para receber os jogadores de RPG.
Voltado ao público Nerd e Geek, o
espaço para jogos foi inaugurado em
agosto de 2016, ao lado do mix de
produtos que contém grande oferta de quadrinhos, entretenimento
nerd, RPG, board e cardgames.

E o que preciso fazer para jogar
neste espaço maravilhoso? É muito fácil! Basta chegar com a galera,
sentar nas mesinhas e jogar, que o
espaço é gratuito!
O local conta com 48 assentos
regularmente e 38 assentos na época
de volta às aulas. Para aqueles mais
organizados, o local aceita reservas
para até 20 pessoas e tem espaço
para todas as tribos Nerds e Geeks!

Para RPGistas
Este paraíso dos jogos conta
com dezenas de opções de dados
de RPG em oferta, livros de RPG e
lindas miniaturas feitas artesanalmente a um preço super acessível.
Para quem quer se desfazer de
livros de RPG que nunca usou e/ou
que estão em excelente estado de
conservação, a livraria está aberta a
negociações!
A Leitura também está de portas
abertas para os autores independentes que desejam vender seu
material de RPG na loja, com direito
a lançamento de livro e noite de
autógrafos! Lembrando que a divulgação feita pelo autor é essencial
para que o evento dê certo e que
a Leitura pode consignar até três
exemplares para vender na loja.

Para Boardgameiros
A febre dos boardgames também
é atendida pelo espaço, que aos pou-
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Basta chegar com
a galera, sentar nas
mesinhas e jogar, que
o espaço é gratuito!

Fotos: Leitura Shopping Cidade

O espaço para jogos
foi inaugurado em
agosto de 2016!
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cos está aprofundando o mix de
boardgames da loja, que conta com
itens de várias editoras, especialmente a Galápagos, a Mandala e a
Devir.
Dá pra jogar boardgames que
tem tabuleiro grande, enorme gigantesco?
SIM! As mesas do espaço podem
ser colocadas lado a lado, possibilitando os jogos de boardgames que
ocupam muito espaço e nunca
cabem na mesa da sua casa.
E, lembrando: a prioridade é a
diversão! O uso do espaço é gratuito e não é necessário que o jogo
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seja adquirido na Leitura.

Para Cardgameiros
Os cardgames sempre são uma
boa pedida na hora de se divertir com
os amigos! Torneios e campeonatos já foram realizados no espaço
nerd da livraria, que está disponível
para realizar diversos campeonatos, basta entrar em contato com a
loja para organizar o seu!
Magic: The Gathering, Pokémon,
Propósito 21, Star Wars Destiny e YuGi-Oh! são cardgames disponíveis
para comprar na Leitura, bem como
sleeves e outros acessórios para
cardgames.

Para Game Designers
Atenção você, Game Designer!
Da mesma forma que a Leitura está
de portas abertas os autores independentes de livros de RPG, o espaço também pode receber eventos
de lançamento de jogos independentes! Basta entrar em contato com
a Leitura.

Para Fãs de HQ
A Leitura do Shopping Cidade é a
que possui a coleção mais vasta de
quadrinhos de BH. Especializada
em quadrinhos e com sólido estoque,
a loja tem uma rotatividade estável
de HQs, com foco nas coleções de
histórias completas.
A livraria também possui HQs
com capa dura, miniaturas e copos

Endereço: Rua dos Tupis, 337,
piso GG01, Belo Horizonte/MG.
Telefone: (31) 3271-5282

dos seus heróis favoritos - uma ótma
opção para presentear!
Além disso, a loja tem um estoque em constante crescimento: a
Leitura avalia e adquire quadrinhos
usados e em excelente estado de
conservação, que podem render
vale-compras na loja e, algumas vezes, até uma graninha pro seu bolso!

E o quê mais...?
A galera pode marcar festas de
aniversário com jogatina, comprar jogos de videogame, varinhas de Harry Potter, bonecos POP e Heroclix! A
equipe da livraria é super profissional
e disposta a ajudar!■

Espaço maravilhoso,
completo e imperdível!
Venha conhecer!!!

Horários: seg-sáb 09:00 às 22:00
dom 10:00 às 16:00
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...corre, mostre
sua

mae

Jogar CARD GAME
desenvolve capacidades
sociocognitivas que ajudam
Relacionar em Grupo
Tomar Decisões Assertivas
Resolver seus Problemas
Construir Carreira Próspera
Criar um Futuro Melhor

TRADING CARD GAME

www.Proposito21.com.br
(31) 99191.6906

sete cores...

7 grupos da sociedade
Uma explosão de entusiasmo e impulsividade em equipe:
Empresários inovadores e criativos mais empreendedores
proativos e resilientes.
A cor da lei e da ordem. Sob a cúpula administrativa da nação
estão políticos e oficiais de variadas patentes. Como todo
homem público, a inteligência linguística é sua arma.
Baseado na evolução tecnológica futurística e na magnitude
das decisões. Com calma e elevada Ficção científica toma
controle do futuro através da grandiosidade.
O crédito preto vem sempre manchado de sangue. O pai da
facção é impiedoso e sem escrúpulos, capaz de sacrifícios em
busca da ruína do oponente, mas cuidado: se mata aos poucos.
O grupo azul vale-se de planejamento e habilidades distintas.
Um mega investidor metódico, que prepara o terreno antes
de dar cada passo em busca de acumular riquezas.
A cor do amor ao próximo, do perdão e da caridade. Ajudar o
semelhante lhe dá créditos para tomar decisões de evolução
espiritual gerando cada vez mais riquezas para praticar o...
Supremacia a qualquer preço: vale manipular e
trapacear. Um persuasor criativo que detém a maior
máquina formadora de opinião em massa: a mídia.

TRADING CARD GAME

www.Proposito21.com.br
(31) 99191.6906

CARD GAME

seja quem quiser ser
mas tenha um proposito
Escolha seu Propósito:
Riquezas ou Stakeholders
Gerencie suas Moedas de
Troca com inteligência
Monte equipes com
Habilidades complementares
Implemente ideias e
tome decisões assertivas
Seja Produtivo e
vença a Concorrência
Foque na Inovação
Disruptiva: the secret!

TRADING CARD GAME

voucher OFF

50%

www.Proposito21.com.br
(31) 99191.6906

entre | cadastre-se

cód.promo

ganhe dinheiro com P21

válido até

desconto | ranking | torneios

Livros-jogos

D

Resenhas de "A Cidade dos Ladrões" e
"A Espada do Samurai"

ois títulos da mesma
coleção estão de volta
ao Brasil, proporcionando
proveitosas experiências de leitura para uma nova geração, muitas
vezes carente de propostas “diferentes” como a oferecida por esses livros-jogos.
O livro-jogo, como seu nome
mesmo diz, é ao mesmo tempo jogo
em formato de livro, e livro com regras de jogo. Nesses tipos de livros,
feitos para serem usufruídos individualmente, “(...) o leitor joga uma
aventura sozinho, e toma decisões a
cada página”, conforme Andrade &
Carneiro, 2007, sendo uma espécie
de RPG autossuficiente no qual o livro é o narrador da aventura e o
leitor, o jogador que controla as
ações de seu protagonista.
Assim como o RPG tradicional, o
livro-jogo estimula a imaginação do
leitor-jogador, mas não proporciona infinitas escolhas e alto nível de
complexidade ao leitor.
A Cidade dos Ladrões é o quinto título da série Fighting Fantasy
– considerada a pioneira e melhor

por Pedro Silva
série de livros-jogos do
mundo, com mais de
20 milhões de exemplares vendidos.

Lançado no Brasil pela Jambô Editora,
essa obra é o segundo
livro-jogo escrito por um dos fundadores dessa bem-sucedida série,
Ian Livingstone, sozinho, já que
anteriormente havia lançado o carro-chefe da série - The Warlock of
Firetop Mountain - com o seu co-fundador, Steve Jackson.
O enredo desse livro-jogo se
passa na cidade de Silverton, no
continente de Allansia, onde outras
aventuras da série também são ambientadas. O herói (leitor) é apenas
um aventureiro que está de passagem e desconfia do clima tenso
do local.
Ao chegar na estalagem do local, o prefeito da cidade e um grupo
de aldeões se juntam ao aventureiro
ao tomarem conhecimento de sua
vinda. O herói descobre que Zanbar Bone, conhecido como o “Príncipe da Noite”, aterroriza a vila com
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seus lacaios - os Cães da Lua -, animais brutais e impiedosos que não
poupam esforços para aniquilar a
população, graças à recusa do pedido de Bone para obter a mão de
Mirelle, a filha do prefeito, em matrimônio.
O aventureiro aceita a tarefa de
enfrentar Bone, mesmo não sabendo ao certo que o inimigo do povo
da vila é um Lich (uma espécie de
feiticeiro morto-vivo) ou um demônio
de imensurável poder maligno. Para
piorar, ninguém conhece um ponto
fraco dessa ameaça, mas o mago
Nicodemus (personagem recorrente
em outros livros-jogos da série) sabe
algo. A missão do herói é encontrar tal mago em Porto Blacksand
(também cenário comum para os
leitores-jogadores da coleção Fighting Fantasy), cidade onde vive, descobrir a fraqueza de Zanbar Bone e
derrotá-lo.
No entanto, a decadente Porto
Blacksand é a própria “Cidade dos
Ladrões”, que abriga qualquer criatura do submundo do crime, do
mal e da malandragem. A mesma é
governada por um tirano ex-pirata,
conhecido como Lorde Azzur. Com a
narrativa envolvendo o leitor-jogador
colocando-o em reviravoltas, Porto
Blacksand é o próprio labirinto na
superfície terrestre.
A tensão de não confiar em ninguém muitas vezes precisa ser re-
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pensada quando se tem a oportunidade de interagir com os cidadãos e/
ou visitar tavernas lotadas de figuras
estranhas. Pistas podem ser obtidas
ao comprar artigos em lojas e estabelecimentos comerciais ao mesmo
tempo que se escapa da dos guardas, fardados de preto, de confiança
de Lorde Azzur e, às vezes, usando
do mesmo artifício que os desonestos usam, como invadir casas.

A decadente Porto
Blacksand é a própria
"Cidade dos Ladrões"

Caso o herói consiga encontrar Yaztromo, descobrirá que é
necessário coletar certos artefatos
específicos para destruir Zanbar
Bone. Eles podem ser encontrados
na própria cidade, e assim que o
aventureiro achar que possui todos
os apetrechos necessários para seu
triunfo, deve se dirigir até a torre
fortificada de Zanbar Bone a fim de
executar a sua missão.
E o leitor-jogador é mais uma
vez pego de surpresa: a torre, assim como a cidade, está repleta de
(outros) perigos, como mortos-vivos, os Cães da Lua e os poderosos
Caçadores Andarilhos.
Esse livro-jogo é interessante
por sair do clichê da “aventura dentro da masmorra”, pois trabalha com
dois enredos terrestres (a cidade e
a torre), mostrando ao leitor-jogador

Capa Brasileira do
livro, publicado pela
editora Jambô

que o labirinto e o suspense podem
ser os mesmos em qualquer hora
do dia e em praticamente qualquer
lugar, o que o mantém preso na narrativa de forma efetiva. Aqui também
se vai além da clássica “missão de
RPG”: ao completar uma tarefa, outras surgem em seguida, e muitas
vezes uma primeira leva o herói a
uma segunda, e assim sucessivamente até conseguir (parte) de uma
missão maior.
É esse “conjunto de quests” que
pode deixar o herói paranoico ao
fazê-lo pensar constantemente se
não se esqueceu de nada de essencial para seu grande confronto final.
Já "A Espada do Samurai", outro livro-jogo da série, é o primeiro a
ser ambientado na cultura oriental,
mais uma ousadia que os criadores
da série apostaram, mas dessa vez
terceirizaram a Mark Smith e Jamie
Thomson.
Os criadores da mais bem-sucedida série de livros-jogos de todos os
tempos decidiram inovar no enredo
e deixar um pouco a fantasia medieval de lado, assim como já haviam

Capa original do livro,
publicado pela editora Puffin Books

Capa Brasileira do
livro, publicado
pela editora Jambô

feito com os livros-jogos Starship
Traveller (o primeiro de ficção científica do mundo), House of Hell (o primeiro a utilizar o horror e o terror no
enredo), Freeway Fighter (o primeiro
ambientado num cenário cyberpunk/
pós-apocalíptico), Seas of Blood (o
primeiro de temática pirata) e Appointment with F.E.A.R. (o primeiro
ambientado para uma aventura de
super-heróis).
Numa época em que a Puffin
Books precisava lançar um livro-jogo a cada dois meses devido a alta
demanda no mercado, coube a Mark
Smith e a Jamie Thomson ajudarem
a suprir essa demanda com sua colaboração Sword of the Samurai.
Nessa aventura o leitor-jogador
se encontra na remota região de Hachiman, a sudeste de Khul. A cultura
ali encontrada é muito diferente de
todo o resto de Titan - o continente
onde as aventuras da série acontecem. Hachiman é habitada por camponeses e agricultores, ambos explorados por nobres ricos, os quais
obedecem a um senhor (feudal?) supremo e soberano, o Xogum, porta-

Capa original do livro,
publicado pela editora Puffin Books

dor de uma espada mágica chamada Morte Cantante.
Detentora de um poder oculto o
qual é creditado aos deuses, essa
arma é a responsável pela estabilidade de Hachiman e do poder do
Xogum Kihei Hasekawa.
Reza a lenda que a espada do
Xogum possui um segredo, e quem
conseguir descobri-lo dominará Hachiman. Ao que se sabe, apenas o
Xogum conhece-o.
Esses nobres governantes confiam apenas em seus seguranças
pessoais, os samurais, habilidosos
espadachins cujo vínculo a seus
senhores lembra uma espécie de
vassalagem.
Um dia, a misteriosa espada foi
roubada por Ikiru, um sujeito maligno conhecido como Mestre das
Sombras, o qual vive em um lugar
de ruínas conhecido como Onikaru - “Fosso dos Demônios” -, nas
Montanhas Shios’ii. Sem a espada
mágica, o enfraquecimento do poder do Xogum tornou-se evidente e
a anarquia passou a reinar entre os
territórios vizinhos e fronteiras dos
grandes nobres, em meio a investidas bárbaras e todo tipo de crimes
internos no reino.
A única esperança do Xogum
em salvar Hachiman será apostar
em seu mais fiel e capacitado servo:
um jovem samurai (que, como em

todo livro-jogo, é o próprio leitor). O
Mestre das Sombras, por sua vez,
planeja reunir fantasmas, demônios
e tudo o mais que trouxer caos para
Hachiman para dominar todo o reino.
No sistema de regras desse livro-jogo há dois acréscimos que
deixam o leitor inseguro logo antes
de começar sua missão.
A primeira regra adicional é que,
além da habilidade de usar a katana
(espada longa) e a wakizachi (espada curta), o protagonista deverá
escolher e anotar em sua ficha de
personagem apenas uma das quatro especialidades de combate: Kyujutsu (arco e flecha), Iaijutsu (saque
rápido de espada), Karumijutsu
(saltos mortais) e Ni-to-kenjutsu
(ambidestria para espadas).
A outra regra adicional são os
pontos de honra, um novo atributo
baseado no Bushidô (código de honra dos samurais). Caso a honra do
leitor-jogador chegue a 0, seu personagem deverá cumprir seu código de honra e cometer o Seppuku/
Hari-kiri (suicídio).
A busca pela Morte Cantante levará o leitor a uma aventura cheia
de perigos, podendo se deparar com
bárbaros, samurais de renegados
nobres, revoltas de camponeses e
ronins (samurais rebeldes independentes de senhores).
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Há duas formas de se alcançar
Onikaru. A mais curta é pela Floresta
das Sombras, caminho que passa
pela Ponte Hagakure. O mais longo
passa pelo rio e pelo pântano Mizokumo, onde vivem aranhas gigantes.
A certeza é que a missão fica mais
difícil a cada passo mais próximo de
Onikaru.
Além de um enredo claramente
baseado no Japão feudal, esse livro-jogo vai além da cultura samurai
e traz ao leitor-jogador elementos
do folclore japonês como o Tatsu
(dragão mágico sem asas), os kappas (monstros que vivem nos rios),
os Rokuro-Kubi (mortos-vivos que
conseguem remover suas cabeças
dos corpos para caçar). Mesmo a
cultura dos samurais também foi
mantida de forma coerente: há Ronins, há Ashigarus (guerreiros inferiores aos samurais), o Bushidô, a
hierarquia de castas (samurai, senhor, camponês), nomes de animais,
armas, objetos e tradições militares.
A fim de não quebrar código de
honra, o leitor-jogador pode deixar
de passar por perigos da história
para defender os mais fracos, evitar
que seu senhor seja difamado, acabar com aqueles que se opõem ao
Xogunato, entre outras situações.
Uma ótima leitura para quem já
está ambientado à cultura pop que
os mangás japoneses trazem a seu
público sobre histórias de samurais,
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e também aos que simplesmente
apreciam a cultura oriental, que quer
jogar RPG e não possui um grupo ou
queira depender apenas de si mesmo e do livro-jogo para entrar na fantasia, proposta de todo livro-jogo.
Eis duas indicações de livros-jogos que merecem ser apreciadas
antes que os livros-jogos esgotem
(mais uma vez) e se tornem itens
raros de serem achados.■

Leitura recomendada:
● A utilização do RPG: Role Playing
Game como instrumento pedagógico para a prática da leitura, oralidade e escrita. M.R.D. Andrade e
Cleverson Ribas Carneiro.
● Uma aventura em que você é o
herói: o livro-jogo como potencial
para o incentivo à leitura de jovens. Thaísa Gonçalves e Bárbara
Rodrigues.

...NO MUSEU...
A MISSÃO DE KROGH
O acervo físico
do Museu do RPG
tem apenas um
livro-jogo.
Quer nos ajudar?
Doe seu livro-jogo
para o museu! Ficaremos eternamente gratos!
A Missão de Krogh - 1999,
editora Mercado Aberto.

Thordezilhas: Além
O

s marujos de plantão já
conhecem o maravilhoso
cenário do Luiz Claudio Gonçalves,
Thordezilhas – Sabres e Caravelas. Mas se você é marinheiro de
primeira viagem saiba que um mar
de possibilidades de aventuras o
espera.
Lançado em 2017 pela Red
Box Editora, o cenário é baseado
no gênero Capa e Espada, com
um toque de glamour, heroísmo
e muita pirataria. Esse último é o
tema principal das campanhas no
cenário. Porém, navegação e pirataria são só a ponta do iceberg em
Thordezilhas.
Uma breve analise no mapa que
acompanha o livro e podemos ver
o vasto território que não é banhado
pelo mar e que guarda desafios empolgantes.
O centro de Czarian dominada
pela ditadura magocrata tem um excelente plano de fundo politico devido ao confronto com a Vanguarda
Popular. Problemas de verdade
em terra firme.
As entranhas do novo mundo,
no interior de Vera Cruz, é a mistura
perfeita de descobrimento e mistério
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de algo inexplorado, com o mar a
quilômetros de distância.
São muitas possibilidades no
mapa, basta usar a criatividade e
bolar um bom enredo.
Mesmo os lugares banhados
pelo mar ainda podem esconder
aventuras com temas diferentes.
O livro descreve conflitos e ganchos para todos os países.
Pense em Nova Camelot e as
inúmeras masmorras e ruínas de
castelos de reis que vieram antes
de Baldhur I unificar o país.
Em Dukaderon existem templos
de deuses antigos, com relíquias e
segredos para serem descobertos.
A questão não é simplesmente erradicar as aventuras com navegação,
mas dar mais opções tanto antes
quanto depois de subir a bordo.
Encontrar mapas de tesouro
nas ruínas de Nova Camelot ou em
uma antiga igreja de Mitra em Castelha é um bom começo.
Quanto mais opções mais se
estende a campanha e com isso vários temas podem ser abordados,
agradando gregos e troianos.■

dos portos e mares
por Rafael Alves

Rafael Alves é presidente do grupo Ethernalys RP&G. Atualmente
participa do projeto Os Escribas do
Fantástico junto com mais 3 autores.
É colunista do blog Moostache,
onde posta suas matérias, aventuras e cenários.

Ilustração: Lobo Loss

Visite: Ethernalys | Moostache
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Entrevista

MC Zanini, uma das mulheres
mais influentes no RPG do Brasil

por Priscilla Tôrres
foto de Diversão Offline

"

Não me lemb
ro quando ex
boa ideia tra
nsformar me
u
isso, passei a
dizer que

MAR

xatamente co
mecei a acha
r que seria u
u hobby em
ma
trabalho, mas
, depois que
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E

m nossa contínua missão de divulgar o viés cultural do RPG,
entrevistamos a queridíssima Maria do Carmo Zanini, uma das
mulheres mais influentes (eu diria, a mais influente!) do RPG no
Brasil. Confira a entrevista onde conversamos sobre mercado de trabalho,
feminismo, eventos, tradução e, é claro, muito RPG!
CULTURA RPG: Obrigada por
aceitar nosso convite e nos conceder essa entrevista! Conte-nos uma
coisa... como foi essa reviravolta da
sua troca de profissão, de bióloga
para tradutora?
MC ZANINI: Em 1999, eu estava
infeliz com o doutorado em bioantropologia e comecei a dar aulas de
inglês para me sustentar. Para complementar a renda, passei a traduzir
textos técnicos de engenharia e enfermagem e descobri que os desafios da tradução me fascinavam e me
traziam satisfação profissional. Aí,
em 2000 ou 2001, o Carlos Eduardo
Lourenço me indicou para traduzir
RPG para a Devir, e eu embarquei
de vez na carreira de tradutora.
CRPG: Pergunta básica: Qual é
o seu sistema de RPG favorito? E
seu cenário favorito?
MCZ: Eu tenho uma lista inteira de
favoritos (hehehe), mas, se for para
escolher um, então eu fico com 7º
Mar como sistema de regras, com
Dogs in the Vineyard logo em segundo lugar. Amo os cenários de
Deadlands, Castelo Falkenstein e 7º
Mar, mas sou obrigada a dizer que
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meu predileto é Rokugan, o cenário
de A Lenda dos Cinco Anéis.
CRPG: Hoje em dia, você joga ou
tem algum grupo de RPG?
MCZ: Sim. Meu grupo se reúne
toda semana para jogar as coisas
mais variadas, de D&D a Spycraft,
de Dust Devils a Terra Devastada.
CRPG: Qual foi o seu primeiro
contato com o RPG? E, a partir
daí, você já sonhava/imaginava que
um dia iria trabalhar com RPG?
MCZ: Eu vi uma matéria no SPTV
sobre o Encontro Internacional de
RPG e fiquei fascinada com a ideia
de um jogo que me permitia criar e
interpretar uma personagem, mas
eu não conhecia ninguém que jogava. Ou achava que não. Tempos depois, descobri que eu jogava Magic:
the Gathering com uma galera que
também jogava D&D e “me convidei” para participar do grupo na cara
dura. Deu certo.
Não me lembro quando exatamente comecei a achar que seria
uma boa ideia transformar meu hobby em trabalho, mas, depois que fiz
isso, passei a dizer que eu tinha o
melhor emprego do mundo.

CRPG: Quando você conheceu o
RPG, era fácil ter acesso ao jogo?
MCZ: Eu comecei a jogar relativamente tarde, por volta de 1998, e
o famoso boom do RPG nos anos
1990 estava a todo vapor. A Devir, a
Ediouro e a Abril publicavam RPG; a
Abril, inclusive, tinha um quiosque
dentro da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, com um
letreiro enorme onde se lia “RPG”
em letras garrafais.
São Paulo, onde moro desde
1989, já tinha as lojas Terramédia e
Forbidden Planet, que não só traziam RPGs importados, como eram
pontos de encontro para RPGistas;
as bancas de jornal tinham revistas
como a Dragão Brasil; as pessoas
jogavam no Centro Cultural Vergueiro; e o EIRPG já estava em sua
sexta edição.
Os livros custavam caro, mas os
eventos eram gratuitos ou praticamente gratuitos, o que facilitava o
contato com as novidades. Além
disso, driblávamos os preços al-

CRPG: Quais foram os benefícios
do RPG na sua vida?
MCZ: Eu fiz inúmeros bons
amigos em mesas de RPG e até
me casei com meu mestre de Deadlands (hehehe). Ter uma atividade
social regular e saudável me ajuda bastante a controlar a ansiedade
e minha tendência à introspecção
exagerada. E, no meu caso, traduzir RPG foi minha porta de entrada
para a carreira de tradutora.

Fonte: Facebook da Entrevistada

"

Tempos depois, descobri que eu jogava Magic:
the Gathering com uma
galera que também jogava D&D e “me convidei”
para participar do grupo
na cara dura. Deu certo.

tos com a boa e velha prática de
fazer uma vaquinha para presentear
o narrador e nos divertirmos meses
a fio com um só livro. A World Wide
Web ainda não era o que é hoje,
mas o acesso ao hobby não era
exatamente complicado.
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MCZ: Era uma doideira, mas
uma doideira das boas. E foi um
grande aprendizado.
Havia basicamente dois tipos de
eventos promovidos pela Devir:
aqueles que se voltavam para os
geeks (EIRPG, Sampa RPG), e
aqueles que tinham como objetivo
divulgar o hobby (Bienal do Livro,
pequenos eventos em escolas de
toda a São Paulo).
No primeiro caso, as pessoas que
se sentavam à mesa já conheciam alguma coisa e vinham cheias
de expectativas. Nossa função
como narradoras era não decepcioná-las. No segundo caso, o público do evento não fazia ideia do
que estávamos falando, e tínhamos
de cativá-lo e despertar seu interesse pelo hobby.

"

Minha filha, por exemplo,
começou a jogar 3D&T com
a garotada do nosso condomínio, que, por sua vez,
aprendeu a jogar RPG com
os adolescentes que aprenderam a técnica com meu
marido e comigo.
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CRPG: Você traduziu muitos livros de RPG, então concluímos que
você os conhece profundamente!
Você pretende passar esse conhecimento para frente? Especialmente para a nova geração, adolescentes ou crianças, como sua filha,
por exemplo? (risos)
MCZ: Meu marido e eu já fazemos
isso. Minha filha, por exemplo,
começou a jogar 3D&T com a garotada do nosso condomínio, que,
por sua vez, aprendeu a jogar RPG
com os adolescentes que aprenderam a técnica com meu marido e
comigo. Ênfase em “técnica”. Nós
sempre tentamos ensinar como se
narra uma história em que os personagens principais são controlados por outras pessoas, e não um
cenário/sistema específico.
CRPG: Você considera o RPG
como cultura?
MCZ: Sim. A meu ver, é uma releitura contemporânea da tradição
oral e tem um forte elemento de
performance.
CRPG: Considerando sua trajetória profissional, você acha que é
possível “viver de cultura”?
MCZ: Uau. Aí você tá me pedindo uma dissertação de mestrado
(hahaha). Sua pergunta me lembra
uma pintura do século XVIII, O poeta angustiado, de William Hogarth:
o escritor que vive com a família e

Fonte: www.reveriesunderthesignofausten.wordpress.com

CRPG: Como era a experiência de
narrar/mestrar em eventos de RPG
da Devir? Havia muitos novatos
interessados em aprender a jogar
RPG?

mercado editorial que não envolve
RPG, mas tenho me divertido bastante enveredando pela seara dos
jogos de tabuleiro, redigindo regras e criando pequenas narrativas
para dar mais sabor aos manuais.

O poeta angustiado, de William Hogarth

os gatos numa água-furtada e tenta criar sua obra à luz da rua, pois
não tem mais velas, enquanto a
senhoria bate à porta para cobrar
o aluguel atrasado. O quadro mostra uma realidade muito diferente
daquela em que viviam os artistas,
poetas e músicos que tinham mecenas e frequentavam a corte.
Hoje, parece que é o mercado
que separa os poetas angustiados das megacelebridades. Enfim,
é possível “viver de cultura”, mas é
bom lembrar que “cultura” é uma
definição bem ampla e, mesmo na
cultura de massas, existem nichos
que comportam poucas pessoas vivendo da atividade.
CRPG: Quais são os seus projetos atuais?
MCZ: Venho traduzindo suplementos para a linha 7º Mar da New
Order e continuo trabalhando no

CRPG: Hoje, a sociedade sempre
está em busca do que é politicamente correto. A tradução de um
texto de RPG pode ser feita completamente livre de preconceito?
Considerando, em especial, os temas mais sérios e profundos d’O
Mundo das Trevas, tais como política e religião.
MCZ: Pois é. Eu tenho um problema com a frase “politicamente
correto” da maneira como ela é
empregada hoje, pois, no começo
do século XX, era usada para resumir uma tentativa de maquiar a
realidade e manipular o eleitor.
O regime diz o que é politicamente
interessante para ele, e não a verdade. A meu ver, não excluir, não
ofender, não marginalizar grupos
sociais que não têm a influência e
o poder do grupo majoritário é a coisa certa a fazer, e que se dane se
o certo é politicamente interessante
ou não para o regime.
Se é possível ou não livrar uma
tradução dos preconceitos particulares do tradutor, eu não sei dizer.
Mas eu acho que é obrigação do
tradutor conhecer seus preconceitos e fazer o possível para não
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Fonte: Facebook da Entrevistada

Aprendi logo cedo
com as mulheres fortes
da minha família a ser
assertiva e não baixar
a cabeça para homem
nenhum. Acho que essa
atitude também ajuda a
afastar os machistas.

introduzi-los no texto quando o
original decididamente não discrimina ninguém.
CRPG: No mercado editorial, você
já sofreu algum preconceito por
ser mulher? (e, ainda por cima,
RPGista! Risos!)
MCZ: Não por parte dos profissionais do mercado editorial. (Aliás,
a maior parte das pessoas que
conheço nesse mercado e que
já trabalharam ou ainda trabalham comigo é composta por
mulheres.) Alguns questionamentos às minhas traduções ou a artigos que publiquei em blogs de
RPG podem até ser entendidos
como “homixplicação” ou outra expressão de machismo, mas não foi
nada que afetasse minha atividade
profissional. Se bem que houve o
caso engraçado de um comentarista do Jovem Nerd que, ao saber
que eu estava traduzindo Dune do
Frank Herbert para a Aleph, achou
por bem avisar os colegas que a
tradutora “vinha do RPG” e, portanto, “tinha procedência duvido-
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sa”. Então, tá, acho que fui discriminada por ser RPGista.
A única vez que eu realmente me
lembro de ter sofrido com o machismo foi prestando serviços para
dois game designers de um jogo
de tabuleiro. Quando apontei com
um pouco mais de veemência os
problemas que eu via na produção
do jogo, eles literalmente me disseram que eu estava “descontrolada”.
Pouco depois disso, eles dispensaram meus serviços alegando “diferenças criativas”. Mais
tarde, fiquei sabendo que soluções
que eu havia apontado antes foram
finalmente acatadas pelos dois
quando um homem as ofereceu.
Eu ri.
CRPG: Em um país patriarcal
como o Brasil, como você se sente
sendo mulher RPGista?
MCZ: Estranhamente, ser mulher
e RPGista nunca foi um problema
para mim. Conheço mulheres RPGistas que passaram por situações
terríveis, e por isso sei que o ma-

chismo nesse meio é bem real, mas
eu acho que sempre tive a sorte de
conviver com caras decentes que
estão atentos aos próprios preconceitos e dispostos a escutar, aprender e mudar. Além disso, eu aprendi
logo cedo com as mulheres fortes
da minha família a ser assertiva e
não baixar a cabeça para homem
nenhum. Acho que essa atitude também ajuda a afastar os machistas.
CRPG: Muitas pessoas já tiveram
curiosidade em saber o porquê
a versão em português de Lobisomem: O Apocalipse recebeu a
tradução de “pack” para “matilha”,
o coletivo de cães. Existiu algum
motivo para isso? (risos)
MCZ: Eu também tenho essa curiosidade. Na minha cabeça, sempre
foi alcateia. Fico feliz por ter tido a
chance de mudar isso quando traduzi Werewolf: the Forsaken.

CRPG: Qual é o futuro que você vê
para o RPG na era digital?
O RPG na era digital já é um dos
maiores mercados de entretenimento do mundo. Agora, o RPG
“analógico”, o bom e velho RPG
de mesa, esse eu acho que vai continuar enquanto houver uma narradora e meia dúzia de jogadoras
dispostas a passar algumas horas
por semana contando histórias interativas. O suporte pode mudar do
livro para o e-book ou para um
serviço por assinatura, mas a diversão não muda.
CRPG: Por favor, deixe uma mensagem para o Museu do RPG!
MCZ: Vida longa e próspera ao
Museu do RPG e a sua obra de formiguinha de preservar a memória
do hobby e divulgá-lo onde quer
que seja. Eu, assim como os
gregos, chamo isso de travar o bom
combate.■

Conheça mais do trabalho de Zanini!
Tradução dos livros I e II da
série Dune, de Frank Herbert, pela editora Aleph.
A Zombie Dodo presta
serviços editoriais.Tradução,
preparação, redação criativa
e outras atividades relacionadas à publicação de
textos e livros.
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Desmisitificando

o RPG como serviço de
entretenimento

O

serviço de entretenimento
de RPG que envia mestres
para o domicílio dos jogadores
logo ficou conhecido no boca a boca
por D&D Delivery. Com sede em
Fortaleza, a empresa foi idealizada
por mim, Amadeu Terceiro, professor de roteiro.
Observando as facilidades que
esse tipo de serviço poderia prover
para os jogadores de RPG que têm
dificuldades em encontrar mestres
ou mesmo formar grupos com data
definida, desenvolvi um site para
atender pedidos de jogos online
e presenciais. O serviço entrega facilidade aos jogadores e uma narrativa extremamente divertida.
O cliente entra em contato pelo
site dnddelivery.net e faz um agendamento de quando ele deseja jogar, qual horário, informa quantos
jogadores, quantidade de horas e
se a sessão será online ou presencial. Em até dois dias úteis, o cliente
recebe confirmação de qual mestre
da equipe irá ao seu local de jogo na
data solicitada.
A equipe é diversificada e
narra vários sistemas, sendo a 5ª
edição de Dungeons & Dragons o
sistema mais procurado.
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por Amadeu Terceiro

As narrativas são
autorais. Caso o cliente desejar uma
aventura pronta
específica, também é uma opção
a ele oferecida.
A equipe é atenciosa com os iniciantes: é acrescentada uma
hora grátis na sessão para ensinarmos o básico; além da opção
de curso para narradores iniciantes.
Quanto aos cursos, há também
o curso profissionalizante voltado para os narradores veteranos,
que tem o desejo de trabalhar como
mestre profissional. Nele, ensinamos a metodologia de narração da
empresa e como atender o jogador,
que também é cliente.
Depois de 1 ano em atividade,
a D&D Delivery e seus mestres perceberam as perguntas mais frequentes da comunidade RPGística
brasileira sobre o tema. Essas perguntas se repetiram tanto nas redes
sociais quanto na cidade de Fortaleza.
Assim, produzimos um material
informativo, com a visão da empresa acerca do RPG como serviço de

entretenimento e da figura do mestre profissional.
Desde o seu surgimento, o RPG
tem aberto portas para potencializar a imaginação, a interpretação
e a criatividade de seus jogadores,
pré-estabelecendo formas, regras,
valores e costumes que permitem
que as pessoas de um grupo convivam e se comuniquem para viver e
compartilhar experiências.
Agora, com a prática do RPG
como serviço de entretenimento,
mais e novas formas de se participar
do hobby estão em atividade, provocando inovações culturais em seu
meio. Apresento aqui este material.
O RPG como serviço de
entretenimento: a figura do
mestre profissional
15 Perguntas e Respostas
1. O que é o RPG como serviço
de entretenimento? É uma sessão
de jogo paga ou gratuita prestada
por pelo menos um mestre profissional com tempo determinado para
começar e terminar normalmente
contratada por um ou mais jogadores com desejo de jogar em determinada data e em determinado
formato de serviço.
2. O RPG gratuito, sem ser
como serviço, deixará de existir?
Não. O RPG como serviço de entretenimento irá apenas coexistir com
o RPG que já conhecemos.
3. A profissionalização do mestre de RPG e o RPG como serviço
são positivos para o hobby? Sim.

Do ponto de vista individual é uma
fonte de renda e a realização da vocação de pessoas nessa atividade.
Do ponto de vista coletivo, contribui
com desenvolvimento do hobby
e com a consolidação da imagem
positiva do RPG na mídia.
4. O mestre profissional é
aquele "bonzão", melhor que os
outros e com muitos anos de experiência? Não. É apenas uma pessoa que escolheu trabalhar como
mestre prestando um serviço. É muito desejável, mas não obrigatório,
que o mestre tenha domínio de uma
metodologia de narração e bastante
experiência no jogo.
5. O que é uma metodologia
de narração? Método é um caminho para se atingir um objetivo. Uma
metodologia de narração compõe
um conjunto de técnicas e/ou estratégias utilizadas para planejar e
contar uma história de forma a cumprir o objetivo. O objetivo no RPG
como serviço é prover entretenimento ou uma experiência de jogo
diferenciada.
6. Como garantir que o serviço
será bom? Se o jogador não estiver
aberto à experiência de jogo e ao
RPG como serviço de entretenimento, então não há garantias que ele
vá gostar. Abertura é essencial.
7. Como assim "experiência
de jogo diferenciada"? Quer dizer uma experiência melhor? Não
necessariamente. Somente o jogador pode dizer aquilo que o agrada.
Se o cliente gostar, pode ter certeza
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de que ele irá retornar e, para atingir essa finalidade, a experiência de
jogo é diferenciada. O mestre profissional pode utilizar técnicas que irão
assegurar essa performance ou desempenho.
8. O que quer dizer performance? Quer dizer que os mestres profissionais normalmente se
preocupam em treinar e ensaiar
suas ações para dominar e utilizar
as técnicas e métodos, com a intenção de ter consistência no seu
ato de narrar durante as sessões e
entre as sessões de jogo. Isso contribui para um serviço de qualidade,
aquele em que os jogadores saem
da narrativa comentando que se
divertiram bastante e que o investimento valeu a pena.
9. Quais são as técnicas que
vocês utilizam? Utilizamos técnicas de roteiro de cinema, roteiro de
games e de contação de histórias,
principalmente sua aplicação e tradução ou adaptação para a mesa de
RPG.
10. Só existem essas técnicas para o mestre profissional
utilizar? Não. Existem outras, de
diversas áreas.
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11. Onde posso aprender essas técnicas? Você pode aprender em qualquer livro sobre esses
assuntos. O grande trabalho que
você terá é adaptar e aplicar esses
conhecimentos e técnicas na mesa
de RPG. Essas adaptações e aplicações foram realizadas pelo idealizador do método do D&D Delivery,
prof. Amadeu Terceiro, portanto sua
equipe possui uma metodologia de
narração própria. Caso você mesmo
não tenha paciência ou não queira
traduzir e adaptar esses conhecimentos técnicos para a mesa de
RPG, a dnddelivery.net possui cursos direcionados.
12. Eu não utilizo técnicas
e tenho boa performance numa
sessão. E aí? Provavelmente com
sua intuição você já usou alguma
vez alguma técnica e pode não ter
percebido. A diferença é que o mestre profissional tem consciência do
uso e da finalidade delas e ele também escolheu trabalhar com a atividade de mestrar. Observemos também que, a longo prazo, o mestre
que está trabalhando e não utiliza
um método, vê a sua performance
diminuir.

Foto: http://multiversosnerd.com.br

Primeira turma do curso profissionalizante de mestres de RPG

13. Quais são os formatos de
serviço de entretenimento para o
RPG? Citamos alguns: pay-to-play,
onde o jogador paga para jogar;
delivery presencial, onde o jogador ou jogadores recebem o mestre
profissional em um endereço determinado como sua casa ou outro local de jogo; e delivery online, via
Skype, Firecast ou Roll20.
14. Por que pagar pelo serviço
de entretenimento do mestre
profissional de RPG? Por vários motivos. Selecionamos as três
razões que entendemos mais pertinentes: 1) Pelas mesmas razões
que pagamos por qualquer outro
serviço de entretenimento ofertado;
2) Pela comodidade e compromisso de tudo estar pronto para você
e seus amigos jogarem; 3) Pela experiência de jogo diferenciada.

15. Ah! Então o meu personagem no RPG como serviço pago
não vai morrer e eu vou receber
todos os benefícios possíveis do
jogo? Você está pagando para ter
uma experiência de jogo completa.
Isso inclui os reveses e até mesmo
a morte de seu personagem. Os
desafios existem e eles são vários.
Caso ele morra, basta você jogar
com outro. Boa sorte!
Foram estas as 15 perguntas
que mais se repetiram. Esperamos
que tenham gostado!
Atualmente o site dnddelivery.
net está em atividade. Ele vai passar
por alterações e estará de cara nova
e com mais serviços no segundo semestre de 2018. A equipe trabalha
para lançar o novo domínio, sob o
nome de portal rpgdelivery.com ■
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Narrativa da
Imaginação
Uma ONG com uma grande missão:
educar através da ludicidade.
por Rafael Rocha
introdução por Priscilla Tôrres
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N

ão há dúvidas que o lúdico é uma ferramenta de
ensino bem eficaz. O
RPG auxilia no processo dialógico
de ensino-aprendizagem, trazendo diversos benefícios a todos os
envolvidos.
Nessa "quest" pedagógica,
vários projetos vem sendo criados.
Hoje, apresentamos um deles: a
ONG Narrativa da Imaginação,
que é o mais novo polo do Museu
do RPG, em Uberlândia/MG.
Narrativa
Vem do Latim Narratio. Significa relacionar cenas, pessoas e coisas de maneira coesa, promovendo
uma ordem.
Imaginação
Característica que torna cada
ser humano único, o que dá singularidade à sua forma de pensar, agir,
acreditar e sentir. Estamos falando
aqui da Imaginação criativa.
Narrativa da Imaginação
Forma única que cada um tem
de se relacionar consigo e com o
outro. E que pode continuamente
ser aperfeiçoada por meio da educação.
Era uma vez, em 2009…
...um aluno que disse, mais
ou menos assim, “nós não somos
amigos, são eles lá e nós aqui”, a
voz de uma realidade de violência.
Professores e alunos inimigos prediletos, lutando um com o outro sem

saber o motivo. Essa foi a angústia
inicial de nossa história.
Como romper uma barreira
de ódio e trazer a paz e felicidade
para a escola?
Em 2010, uma hipótese surgiu
dentro da esfera acadêmica: como
o RPG articulado como metodologia educacional, poderia melhorar
a qualidade das relações professor-aluno? Essa hipótese se baseava na crença que, faltava um canal de comunicação entre professor
e aluno, mas esse não era o real
problema, faltava um canal de expressão, e foi o que o RPG fez.
Demos um passo, da academia
para dentro da escola. O professor
agora era um desenvolvedor de
jogos educacionais. Em 2011, iniciou-se um ciclo de eventos comunitários como um coletivo cultural
os “Encontros RPG Uberlândia”
no intuito de apresentar o RPG à
comunidade. Com o tempo, tantos
jogadores foram aglutinados que
surgiu o Festival Cultural de Jogos (2013).
Em diálogo com a Secretaria de
Cultura, se abriu espaços públicos
para a comunidade ter um espaço
lúdico público (projeto Jogado na
Mesa, 2013) e por que não falar a
sério de animações e músicas de
jogos? Sugiram os projetos Mundos
Distantes e Anima Clube (2013),
também atualizamos o curso de
formação para desenvolver jogos narrativos agregando o larp,
cardgame e boardgame.
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Após esse movimento, chegou
o momento de normatização. E oficialmente em 2014 a instituição
foi fundada. Para ter maior respaldo para o trabalho, foi fundada uma
editora popular, que proporcionou a
produção de muitos livros e jogos da
instituição, bem como a Revista Cientifica Mais Dados (2014), única
em sua categoria.
Iniciamos parcerias com o
setor privado, produzindo assim
o RPG de cultura afro brasileira
Omorixá. Em 2015, com a utilidade
pública municipal e registro como
Oscip, anexamos o projeto Jogado
na Mesa com a parceria da Associação Brasileira de RPG.
Foi aberto um espaço de atividade recreativa e psicomotora no
parque da cidade, surgiu o Projeto
Caminhos do Mestre, apresentando esgrima medieval para disciplina e diversão da comunidade. Em
2016, inauguramos nosso trabalho
de atendimento terapêutico para
grupos de professores. Continua-

mos a produzir livros e jogos educativos, em especial em parceria com
a Fundação Cargill, com a produção em larga escala de um jogo
de Cartas, voltado a educação alimentar, lançado em 2017, ano em
que começamos o desenvolvimento
de nosso primeiro jogo de facebook.
Neste mesmo ano, a prefeitura
de Uberlândia cedeu à Narrativa da
Imaginação uma escola abandonada em uma região de alta vulnerabilidade, onde estamos desenvolvendo o projeto Castelo-Escola, uma
incubadora de projetos voltada a Jogos e Arte, assim como atendimento
social a professores e comunidade
de Uberlândia com "atendimento
jurídico para os ladinos, biblioteca
para os magos, ludoteca para os
gamers e floresta para os druidas."
Hoje somos uma ONG produtora de jogos educacionais, que
busca estratégias lúdicas (em especial RPG) e artísticas para a melhoria nas relações humanas em ambientes educacionais.■

Entre em contato com a Narrativa da Imaginação! Ajude o Projeto!
contato@narrativadaimaginacao.org
www.narrativadaimaginação.org
www.padrim.com.br/narrativa
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Como Faz
Como fazerTutorial:
Cartas
Tutorial para fazer cartinhas de personagens
e incrementar sua aventura de RPG!
por Wagner Volanin

Materiais

• Verniz Spray
Tutorial: Como Fazer
as Transparente
Cartas

1.

Bri- Primei
Illustra
lhante Plastilac, da ColorGin
• Papel A4 Color Plus Preto 120 ou
també
180g
• Guilhotina ou régua e estilete
uso atu
• Papel A4 comum
• Arredondador de cantos de 5mm anexo.
e impo
• Cola Spray Super 77, da 3M
• Templates (download aqui)
redime
• Varal
quiser
edite
cadaàcard.
Eu uso o
•Primeiro,
Impressora
Laser
cores
Illustrator, mas pode ser o Photoshop
PassoAs1templates que criei (e que
também.
uso
atualmente
meucard
jogo)no
estão
Primeiro,
editeno
cada
seuem
anexo.
Basta
achar
uma
foto
no
Google
programa de edição de preferência.
e importá-la para o Layer Image. Depois
Eu uso o Illustrator.
templates
redimencionar
a foto eAs
ajusta-la
como
que
criei
(e
que
uso
atualmente
no
quiser.
meu jogo) estão em anexo.
• Papel A4 Linho Branco 120g

1.

Basta achar uma foto no Google,
importá-la para o Layer "Image" e
redimensionar a foto e ajusta-la
Depois
como quiser.
alinhad
seu pr
import
impres
cards.
lado a
Depois que a arte e o texto estiverem
alinhados e bacanas, salve cada card em
seu próarquivo separado. Em seguida,
importe os arquivos para a template de
impressão que contém espaço para 8
cards. Salve um PDF contendo as cartas
lado a lado, com as guias de corte!

2.

Passo 2
Depois que a arte e o texto estiverem alinhados e bacanas, salve
cada card em seu próprio arquivo
separado.
Em seguida, importe os arquivos
para a template de impressão, que
contém espaço para 8 cards.
Salve um PDF contendo as cartas
lado a lado, com as guias de corte!
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2.

Imprima esse PDF, em papel linho 120g, usando uma impressora laser à cores e em
escala 100%. É esse papel que dá a textura das cartas. Impressora jato de tinta também
funciona, mas as impressoras laser dão um gloss na tinta que é muito mais bacana.
Sugiro configurar a impressão para papel grosso ou envelope. Todos esses papéis você
compra na Kalunga, e se quiser, pode imprimir em copiadoras.

Do It Yourself...

3.

Passo 3
No papel linho branco 120g,

Imprima esse PDF, em papel linho 120g, usando uma impressora laser à cores e em
imprima o PDF em escala 100%,
escala 100%. É esse papel que dá a textura das cartas. Impressora jato de tinta também
usando uma impressora laser à
funciona, mas as impressoras laser dão um gloss na tinta que é muito mais bacana.
cores.
g, usando uma
impressora
à corespara
e em
Sugiro
configurar laser
a impressão
papel grosso
ou envelope. Todos esses papéis você
compra
na Kalunga,jato
e sede
quiser,
imprimir em
copiadoras. jato de tinta tamtura das cartas.
Impressora
tintapode
também
A impressora

o um gloss na tinta que é muito mais bacana.
pel grosso ou envelope. Todos esses papéis você
mprimir em copiadoras.

bém funciona, mas as impressoras
laser dão um gloss na tinta que é
muito mais bacana.

O papel linho é que dá a textura
às cartas. Sugiro configurar a impressão para papel grosso ou envelope.
Todos esses papéis podem ser
comprados na Kalunga ou em outras papelarias. Se quiser, você
4. imprimir em copiadoras.
pode

Para o fundo você deve usar papel 120g
(eu usava 180g, mas de 120g fica melhor).
Passo
4 usando um papel preto liso.
No
caso estou
Se quiser,
você do
pode
usar você
o mesmo
papel
Para
o fundo
card,
deve
branco
de
linho
com
120g
caso
deseje
usar papel 120g - eu usava 180g
imprimir
um logo
fundo,mas
mas ocomo
(como
na foto
ao de
lado),
de o
papel é grosso, é ruim de enxergar através
120g fica melhor. No caso, estou
dele, e portanto dá bastante trabalho para
usando um papel preto liso.
alinhar a frente e o verso.
Para
vocêvocê
deve usar
papel
120go
Seo fundo
quiser,
pode
usar
(eu usava papel
180g, mas
de 120g
fica melhor).
mesmo
linho
branco
com
No casopara
estouimprimir
usando um
papellogo
pretode
liso.
120g
uma
Se quiser,
pode usar o mesmo papel
fundo,
porvocê
exemplo.
branco de linho com 120g caso deseje
Nesteum
caso,
atenção:
como
imprimir
logo de
fundo, mas
como oo
papel
é
grosso,
fica
ruim
para
enpapel
é
grosso,
é
ruim
de
enxergar
através
Para o fundo você deve usar papel 120g
xergar
através
portanto
dele, e portanto
dádele,
bastante
trabalho dá
para
(eu usava 180g, mas de 120g fica melhor).
alinhar a frente
e o verso.
bastante
trabalho
para alinhar a

4.

4.

No caso estou usando um papel preto liso.
frente e o verso.
Se quiser, você pode usar o mesmo papel
branco de linho com 120g caso deseje
imprimir um logo de fundo, mas como o
papel é grosso, é ruim de enxergar através
dele, e portanto dá bastante trabalho para
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5.

Para a fase seguinte, arrume os papeis
assim: no fundo o papel preto, no meio o
papel linho
com as
Passo
5 imagens, e na frente
um papel comum, que serve para não
Para Arrume
a fase seguinte,
arrume os
papeis no funos papéis
assim:
sujar as cartas quando
você for
assim:
no
fundo
o
papel
preto,
no
meiooopapel
do, o papel
preto;
noo outro
meio,
pressionar
um papel
contra
papel linho com as imagens, e na frente
linho acom
as daimagens;
na frente,
durante
aplicação
cola. Todo papel
um papel comum, que serve para não
tem
umpapel
lado mais
liso e umque
ladoservirá
mais
um
comum,
para
sujar as cartas quando você for
áspero.
Deixe sempre
o lado
áspero para
não
sujar
as
cartas
quando
você
for
pressionar um papel contra o outro
cima e o lado liso para baixo, para
pressionar
umdapapel
contra
durante
a aplicação
cola. Todo
papelo outro
melhor acabamento (texturização da
tem
um ladoamais
liso e um da
ladocola.
mais
durante
aplicação
face da carta, e liso no fundo da carta).
áspero. Deixe sempre o lado áspero para
Todo papel tem um lado mais
cima e o lado liso para baixo, para
liso
um lado(texturização
mais áspero.
Deixe
melhor eacabamento
da
sempre
face
da carta,oe lado
liso noáspero
fundo da para
carta). cima e

5.

o lado liso para baixo, para melhor
acabamento (texturização da face
da carta; e liso no fundo da carta).

6.

Forre aPasso
superfície6de trabalho (eu uso um
azulejo
grande)
papel comum
Forre
a com
superfície
depara
trabalho
não
sujar
o
fundo
do
card.
Depois
com papel comum, para não sujar
aplique uma camada de cola spray Super
Forre
a superfície
de trabalho
(eu uso um
o fundo
do card.
Posicione
o papel
77 sobre a parte áspera do papel preto.
azulejo
grande)
com papel
comum
parade cola
preto
e
aplique
uma
camada
Uma lâmina fina de cola aplicada à mais
não
sujar o fundo 77
do card.
Depois
sobre
a parte
ouspray
menosSuper
20 cm do papel
é mais
que áspera
aplique uma camada de cola spray Super
suficiente.
Junte o papel com a
dele.
77 sobre a parte áspera do papel preto.
impressão
dosocards
e pressione
até
Uma vez colados, pendure o resultado num varal
para
aplicar
spray
Uma
lâmina
fina
de cola
aplicada
Uma
lâmina
fina verniz
de cola
aplicada
à mais
colar.
Pode
até
sentar
em
cima
se
quiser
Transparente Brilhante. Só pode ser esse tipo deouverniz;
verniz
destruir
menos
20
cmde
domadeira
papel20cm
é vai
mais
que
à
mais
ou
menos
do
papel é
colar bem.
os cards. Eu aplico 3 demãos: a primeira é uma nuvem
ultra
fina oa papel
meio com
metro
suficiente.
Junte
a de
mais que
suficiente.
Junte
o papel
distância, quase nada, só para criar uma proteção
mínima dos
inicial
e não
umideceraté
as
impressão
cards
e pressione
com a impressão
dos cards e prescartas durante as demais demãos.
colar. Pode até sentar em cima se quiser
sione
colar
bem.até colar. Pode até sentar em
cima
sedemão
quiseré uma
colarlâmina
bem!leve de
A segunda
verniz a uns 20 cm do papel, bem
parecida com a lâmina de cola aplicada
Passo 7
anteriormente. E a terceira demão é
Pendure para
o resultado
num varal
mais caprichada,
dar espessura,
para
aplicar
o
Verniz
Spray
Transbrilho e proteção para as cartas! Aplique
frente
e
verso,
com
1
a
2
minutos
de
parente Brilhante. Só pode ser esse
secagem
cada demão!
No de
final,madeira
tipo deentre
verniz;
o verniz
deixe
secar
por
um
tempo
extra.
vai destruir os cards.

6.

7.

Eu aplico 3 demãos: a primeira é
uma nuvem ultra fina a meio metro
de distância, quase nada, só para
criar uma proteção mínima inicial e

40 | Cultura RPG

8.
não umedecer as cartas ao aplicar
as demais demãos.
A segunda demão é uma lâmina
leve de verniz a uns 20cm do papel,
bem parecida com a lâmina de cola
aplicada anteriormente.
A terceira demão é mais
caprichada para dar espessura, brilho e proteção para as cartas!
Aplique frente e verso, com 1 a
2 minutos de secagem entre cada
demão! No final, deixe secar por um
tempo extra.

Passo 8

Uma vez
devidam
gorduro
cortá-las
guilhotin
Cortar co
torto.

9.

Finalm
cantos
final.

9.

Finalmen
cantos d
final.

Quando secar, as cartas já estarão devidamente protegidas contra mãos gordurosas e respingos de
água.
Corte-as individualmente. Use
uma guilhotina ou uma régua e estilete. Cortar com tesoura é garantia
de ficar torto.

Passo 9
Finalmente, use um arredondador de cantos de 5mm para dar o
acabamento final.

Passo 10
E é isso! Já temos as cartinhas
para o jogo de hoje!
Costumo usar essas cartas tanto
para ambientação como para determinar iniciativa de maneira rápida, e
mudando a cada round, deixando o
combate mais imprevisível. ■

10.

E é isso!
jogo de
tanto pa
determi
E é isso! J
e muda
jogo de h
combat
tanto
par

10.

determin
e mudand
combate
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Projetos de RPG
no Brasil ~ 2018

Lista atualizada

Com o intuito de divulgar o
trabalho rpgístico brasileiro, o
Museu do RPG organizou uma
lista de projetos de RPG no
Brasil.
Esta lista está em constante
atualização no site. Preencha o
formulário e cadastre ou atualize as informações do seu projeto clicando aqui. ■

Arena RPG
O Arena RPG é um evento para jogadores com experiencia e para novos
jogadores do gênero.
O projeto foi iniciado em 2013, com
o apoio da Riah Comic Shop e Estúdio Lucidi. Seu objetivo é a diversão
e a difusão do RPG em São Carlos e
região.
R. Mj. Manoel Antonio de Mattos, 1231
Jd. Ricetti, São Carlos/SP
Responsável: Thiago Cruz
Evento - Grupo - Projeto Cultural

Aventuras Ancestrais
RPG que se passa há 10 mil anos
atrás nas terras do Rio Grande onde
jogadoras interpretam personagens
em um cenário de caça, sobrevivência
e enormes e desconhecidos perigos.
Trata-se de um RPG powered by the
apocalypse que funciona com apenas
um baralho de cartas próprias e ilustradas.
Natal/RN
Responsável: Diego Azevedo
Jogo - Site - Grupo no facebook

Covil do RPG
O Covil do RPG começou como um
grupo em 2013, realizando encontros
de RPG semanais na cidade de Fortaleza.
Em 2017 nos tornamos Associação
Lúdica e Cultural Covil do RPG, legalmente.
Fortaleza/CE
Responsável: Fernando Machado
Associação
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Cruzada Desenho Brasil
É um jogo didático interativo entre desenhistas amadores. Os desenhistas
são agrupados a uma narrativa colaborativa de contos e mitos de histórias fictícias do RPG de Mesa.
Os jogadores criam seus personagens
e interpretam disputas agendadas em
chaves no decorrer do processo do jogo.
Av. Ernestinho Borges nº 525 A, Laguinho, Macapá/AP
Responsável: Messias Silva
Site - Grupo no facebook

Dungeon 90
Apresentar informações sobre o
RPG, principalmente na década de
90, e discutir questões de RPG e educação acadêmicos.
Rio de Janeiro/RJ
Responsável: Luciano Bastos
Grupo no facebook - Youtube

Espaço Criativo
Evento que promove o encontro entre os produtores de jogos (digitais e
analógicos), produtores de conteúdo
(literatura, quadrinhos, etc) e profissionais relacionados (desenhistas, revisores, diretores, gerentes de projeto,
etc) da Paraíba e estados próximos.
João Pessoa/PB
Responsável: Matheus Medvedeff
Evento

Ethernalys RPG
A Ethernalys RPG é uma associação
cultural lúdica formada por jogadores
de RPG de BH e de SP.
Temos o intuito de fomentar a prática do RPG, Boardgame e Cardgame
como um hobby sustentável, o qual
contribui para a formação sociocultural
das pessoas.
Belo Horizonte/MG
Responsável: Rafael Alves
Projeto Cultural - Site

Grupo Interpretar & Aprender
O grupo “Interpretar e Aprender” surgiu nos corredores da Universidade de
São Paulo.
Criado por três estudantes de História
interessados em integrar diversão e
aprendizagem, o intuito do grupo é
trabalhar os conteúdos escolares de
forma prazerosa utilizando o RPG.
São Paulo/SP
Responsável: Thiago Azevedo
Projeto Cultural - Site

Jogarta
JOGARTA é um projeto cuja proposta
central é levar atividades envolvendo
Jogos como RPGs, Larps, Jogos Narrativos, Jogos de Tabuleiro Modernos,
Jogos de Miniaturas, Jogos de Cartas,
dentre outros, para o público em geral
e, especialmente, aos jovens em fase
escolar.
R. Carlos de Campos, 1741, Boa Vista, Curitiba/PR
Responsável: Mateus Buffone
Associação - Projeto Cultural - Site

Labirinto de Papel
O Labirinto de Papel é um grupo de atividades lúdicas com o objetivo de disseminar a cultura e a prática dos jogos
interpretativos e de tabuleiro, proporcionando um ambiente intelectualmente
saudável, além de prover um espaço
onde pessoas possam se conhecer e se
encontrar.
Monster Games, na Rua Dr. Oswaldo
Cruz, 408, Campinas/SP
Responsável: Wigori Robert
Encontro de Grupo (Físico e Virtual)

A Mansão de Quelícera
Jogo online educacional e site de apoio
ao educador. Desde 2008, é recomendada pelo Ministério da Educação para
uso em sala de aula como recurso educacional para o ensino de Arte.
É uma aventura investigativa concebida a partir de pinturas, da história da
arte e de um conto de mistério.
Florianópolis/SC
Responsável: Ana Beatriz Bahia
Projeto de Pesquisa - Jogo - Site

Narrativa da Imaginação
Narrativa da imaginação é uma ONG
que tem o objetivo de melhorar a qualidade das relações humanas em espaços educacionais por meio de jogos
(RPG, larp, board, card e swordplay),
ações artísticas e seus elementos, com
sustentabilidade e excelência.
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Rua Quintino Bocaiuva, 2801 B. Lagoinha
- Uberlândia/MG
Responsável: Rafael Rocha
Associação - ONG

R&B Para Todos
Projeto solidário que mostra o RPG,
Boardgame e associados para o público em geral, em especial para pessoas com deficiência e para escolas,
através de palestras e partidas.
Gibiteca Marcel Rodrigues Paes, Praia
do Boqueirão, Posto 5, Santos-SP
Responsável: João Lucas Silva
Projeto Cultural - Encontro - Evento Projeto de Pesquisa

Revista Dragão Brasil
A Dragão Brasil é uma revista sobre RPG
e cultura nerd. Publicada de 1994 a 2005
em formato físico, foi uma das principais
responsáveis pela popularização do RPG no
Brasil,eagoraestádevoltaemformatodigital.
Capitaneada por uma equipe de editores
com mais de 20 anos de experiência, é o
grande ponto de encontro sobre jogos de
aventura e o mundo nerd/geek.
Rua Sarmento Leite, 613, Porto Alegre/RS
Responsável: Jambô Editora
Periódico

Revista Mais Dados
Revista científica sobre RPG, Larp,
Boardgame e Cardgame.
Objetiva aprofundar as pesquisas
e publicações do tema na academia,
assim como propor um campo de discussão entre os pesquisadores.
R. Quintino Bocaiúva, 2801- B. Lagoinha
- Uberlândia/MG
Responsável: Rafael Rocha
Periódico - Revista Científica
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RPG Next
Projeto de produção e divulgação de
conteúdo envolvendo o RPG.
Curitiba/PR
Responsável: Rafael Luiz
Podcast - Site

RPG & Pedagogia
Usamos o RPG para resgatar a cultura e a interação criativa, não apenas
no convívio social, mas também como
ferramenta de prosperidade pessoal e
coletiva.
São Paulo/SP
Responsável: Henrique Dias
Projeto Cultural

RPG Taverna de Ferro
Loja Online de RPG situada no Bairro Santo Antônio, ela conta principalmente com acessórios de RPG e produtos Geek.
Realizamos vendas online via site
próprio, MercadoLivre e também pessoalmente em bairros próximos.
Belo Horizonte/MG
Responsável: Daniel dos Santos
Loja Especializada
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