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Enquanto isso, 
no Digimundo...  
No distante ano de 1999, estreou na televisão japonesa de uma série que 
marcaria a infância de várias pessoas ao redor do mundo: Digimon 
Adventure, ou, como nós conhecemos melhor, apenas Digimon. A série, 
criada por Akiyoshi Hongo, foi produzida pela Toei em cooperação com a 
Fuji Television e a companhia de brinquedos Bandai, tendo uma sequência 
direta, Digimon Adventure 02; a partir das temporadas seguintes, ela se 
passaria em universos diferentes (Digimon Tamers, Digimon X-Ros Wars, 
etc.).  
Digimon, na contramão das acusações feitas por muitos fãs descuidados, 
jamais foi um plágio de Pokemon — até porque os jogos originais não eram 
exatamente de combate, e sim mais próximos do famigerado Tamagotchi — 
um gerador de “animais virtuais”, que devem ser criados desde filhotes até 
seu desenvolvimento pleno. Isso — e o fato dos monstrinhos serem 
inteligentes — fez diferença: apesar da evolução da série seguir a estrutura 
de ação de um shonen anime (leia-se, uma animação produzida para 
garotos), o mais importante jamais foram os combates. O que determina a 
evolução dos pequenos monstros guerreiros de Digimon é na verdade seu 
laço emocional com seus parceiros humanos. Isso gera um subtexto 
intimista para o material, e contribuiu para que ela tenha permanecido 
enquanto outras séries de monstros de bolso surgidas na esteira de 
Pokemon (como Monster Rancher) foram para o limbo.



De qualquer forma, estamos trazendo uma adaptação diferente: ao invés de 
levantarmos o cenário, as criaturas e contarmos novamente tudo aquilo que 
vocês já sabem, postamos aqui os apontamentos com os quais você pode 
fazer sua própria campanha de Digimon (ou trazê-los para os cenários do 
sistema —  Tormenta, Mega City, Brigada Ligeira Estelar, Gandara, 
Eldenurin… —  se o mestre permitir, por que não?).  

Dos Digiescolhidos 
O que são os Digiescolhidos? Basicamente, são crianças que tem contato 
com o Digimundo e se descobrem ligadas a um pequeno monstro com 
superpoderes — o Digimon em si. Diferentemente do Treinador Pokemon, o 
Digiescolhido não tem acesso a vários monstros de combate; você tem 
apenas um, e ele é tão seu quanto sua própria impressão digital, porque é um 
reflexo de sua própria personalidade. No entanto, ele obtém várias formas 
alternativas — cada uma mais poderosa do que a outra — à medida que 
evolui. Há um laço que une a vocês dois, determinado pelo Brasão e 
canalizado em forma de poder pelo Digivice.  
O Brasão Digimon na verdade é um avatar da qualidade determinante do 
caráter de cada uma dessas crianças. Para Tai, o Brasão correspondente é o 
da Coragem; para Matt, o da Amizade; Para Sora, o do Amor; para Mimi, o 
da Sinceridade — e por aí vai.  
É esse o ovo de Colombo da série: de modo geral, os personagens já 
chegaram ao digimundo quebrados. Matt foi afetado pelo divórcio de seus 
pais e se tornou anti-social; Mimi é um projeto de patricinha fútil, guiada 
pelas aparências. Joe, que tem o brasão da Confiança, é medroso e inseguro. 
Por sua vez, Tai está deixando sua Coragem subir à sua cabeça e pode ser 
perigosamente impulsivo.  
Todas essas crianças precisam de equilíbrio, e esse é o verdadeiro papel dos 
Digimons: como sua evolução é ligada ao estado emocional dessas crianças, 

sua verdadeira missão é colocá-las nos eixos. Por bondade e por amizade, 
sim, mas também pela própria sobrevivência. A perda da natureza mais 
preciosa de uma criança pode destruí-los para sempre — e frequentemente 
quem faz esse serviço é o próprio meio que a cerca. 
Curiosamente, isso remete, nos RPGs, ao Mundo das Trevas da White Wolf. 
Os personagens jogadores em Vampiro — a Máscara precisam lutar para 
manter a própria humanidade. Analogamente, digiescolhidos que chegarem a 
um ponto de negação completa da sua natureza emocional poderão estar 
condenando seu Digimon à morte… 
De modo geral, todos os Digiescolhidos são crianças comuns (é implicitado 
na segunda fase que adultos que não acessaram o Digimundo na infância 
não o acessarão depois disso — pelo menos até o final da segunda 
temporada, com a bela cena em que mostra um adulto finalmente 
encontrando aquele que deveria ter sido seu Digimon ao longo da vida). Há 
uma série com protagonistas adolescentes, Digimon Savers, mas eles são 
praticamente a exceção que confirma a regra; em geral, o Digiescolhido mais 
velho é alguém que encontrou e teve aventuras com digimon na infância, e 
hoje é um veterano experiente.  
Isso nos leva a uma desvantagem obrigatória: 

Criança (-1 ponto): Você não é responsável legalmente pelos seus atos 
dentro dos padrões da sua sociedade, e além disso ainda está aquém de 
seu potencial físico e mental. Ao comprar essa desvantagem, você terá que 
construir seu personagem como se tivesse 3 pontos, sendo que os dois 
pontos restantes serão convertidos em pontos de destino fixos que só 
serão reconvertidos em pontos de personagem quando o infante chegar à 
adolescência (normalmente, 14 anos). Isso vale para sua evolução: ao 
chegar aos sete pontos (de Novato para Lutador), será como se ele tivesse 
cinco pontos de personagem mais esses dois pontos de destino.



Dos Digimons 
Os Digimons dependem das crianças tanto quanto estas 
dependem deles. É uma relação fundamental. 
Quando o Digimon nasce de seu digiovo, ele surge em uma 

forma larval (Micro) que eventualmente evolui para uma forma 
“em treinamento”, apenas evoluindo para o próximo estágio 

quando seu digiescolhido entrar em contato com ele; lembram de 
quando o simpático tiranossauro Agumon era Koromon, uma bolinha 
saltitante com orelhas de coelho? Ele nasceu como Botamon, mas a fase 

micro não interessa muito para fins práticos… 
No entanto, as formas mais avançadas de um Digimon podem ser 
acessadas em momentos de perigo extremo. Eles precisam curar as 
feridas emocionais dos Digiescolhidos basicamente porque seu próprio 
crescimento está em jogo. Quanto mais emocionalmente estáveis os 

digiescolhidos forem, mais fortes os digimons serão. 
Os Digimons tem um leque amplo de vantagens e poderes — eles 
são exatamente o tipo de seres superpoderosos saídos de 
videogames e animes de luta para os quais 3D&T foi criado. Quer 
criar um Digimon com asas, garras e ataques especiais crescentes? 
Ou prefere fazer os seus com poderes de fogo e gelo a partir das 

magias do Manual 3D&T Alpha? Vá em frente!  
Há seis formas alternativas para um Digimon: 

• Micro (Younenki I) — Grunt em 3D&T (0 pontos) 
• Treinamento (Younenki II) — Comum em 3D&T (0 a 4 pts.) 

• Novato (Seichouki) — Novato em 3D&T (5 pts.) 
• Adulto (Seijukuki) — Lutador em 3D&T (7 pts.) 

• Perfeito (Kanzen-tai) — Campeão em 3D&T (10 pts.) 
• Mega (Kyuukyoku-tai) — Lenda em 3D&T (12 pts.) 

Kit: Digiescolhido 
O Digiescohido é em geral uma criança comum. 
Entretanto, ele já tem uma história de vida e de traumas, 
normalmente marcada pelos erros da interferência 
adulta. A maioria deles tem cerca de onze anos, mas 
alguns Digiescolhidos são mais jovens e bem mais 
indefesos. O desenvolvimento físico de um digimon é baseado 
no desenvolvimento emocional de seu escolhido — e qualquer 
retrocesso nesse sentido o afeta negativamente. 

Pré-Requisito: Aliado (Digimon), Criança, Fetiche 
(Digivice) 
CLARÃO: caso o digiescolhido precise, ele pode usar seu 
digivice para fazer um ataque luminoso. É um ataque de luz, 
que debilita momentaneamente (pelo mesmo número de 
turnos de sua Resistência) o adversário. 
DIGIFUSÃO: dois digiescolhidos podem fundir seus 
Digimons (a partir da fase de adulto) e criar um novo pelo 
número de turnos de ambas as resistências somadas.   
DIGIVOLUÇÃO IMEDIATA: Em 3D&T, um Digimon iniciante irá 
começar como Novato (5 pontos). Esse costuma ser seu estado 
“normal”. O Digiescolhido pode fazer com que seu Digimon tenha 
acesso a um nível superior ao seu (7 pontos) ao gastar PMs por 
um número de turnos correspondente ao número de PMs usados; 
no fim de tudo, ele voltará ao estágio de treinamento e repousará 
até recuperar seus PVs. É bom lembrar que essa digivolução 
necessita de concordância mútua ao ser feita ou poderá 
levar a uma Digivolução Sombria (ver mais adiante).



Kit: Digimon 
O Digimon é um simpático monstrinho com várias formas alternativas. De modo geral, 
eles jamais retornam a Micro (exceto no caso de morrerem e renascerem; ver adiante). A 

cada estágio de 3D&T atingido em termos de pontos pelo digiescolhido (Novato, Lutador, 
Campeão, Lenda), o Digimon ganha uma forma alternativa extra, esta com mais pontos. 

No entanto, ele sempre pode acessar as formas anteriores com menos pontos, ficando boa 
parte do tempo na forma de Novato (exceto quando assume uma digivolução posterior; 

depois disso, ele retorna automaticamente à forma de Treinamento para repousar. Essa forma 
de treinamento não terá custo nenhum em pontos para quem começar como Novato). 

Além disso, os PMs não são baseados nos seus atributos físicos, mas no estado 
emocional do  Digiescolhido com o qual você está associado. Por isso mesmo, ele 
precisa zelar e aconselhar o Digiescolhido: dependendo do estado emocional dele, um 
Digimon pode jamais se desenvolver — ou pior, pode até morrer. 
O Digiescolhido começa com um estado emocional correspondente à sua Resistência. 

Entretanto, elementos que gerem neste sentimentos de raiva ou depressão funcionam 
como um ataque que gera consumo dos PMs ao invés dos PVs do Digimon. Caso os PM 

cheguem a zero, ele começará a consumir seus PVs… 

Pré-Requisito: Aliado (Digiescolhido), Ataque Especial, Dependência (do bem-estar 
emocional do seu Digiescolhido). 
LAÇO EMOCIONAL: O Digiescolhido começa com um estado emocional correspondente à sua 
Resistência. No entanto, os PMs do Digimon são uma medida do seu equilíbrio emocional. 

Um Digimon ao aconselhar seu Digiescolhido pode adicionar um PM. Caso o Digiescolhido 
siga o conselho, tudo dê certo e isso se reverta em alteração positiva de 
comportamento, todos os PMs do Digimon serão recuperados e — por mais um dia — 
ele não será afetado pelos redutores da desvantagem Dependência. 

PODERES DIGIMON: O Digimon tem acesso gratuito à duas magias do Manual 3D&T Alpha 
à sua escolha.



Digivolução Sombria e Degeneração 
Nem tudo são flores. Digimons apesar de tudo são indivíduos, como qualquer 
aliado, e há dois caminhos negativos que podem afetar a relação de um 
Digiescolhido com seu Digimon. 
O primeiro é quando aspectos negativos desse traço de caráter do Brasão se 
exacerbam: a Coragem leva à estupidez, a Sinceridade leva à crueldade, a 
Confiança leva à arrogância, o Amor se torna opressor… e quando isso 
acontece, eles podem influenciar o desenvolvimento de um Digimon no caso 
de uma evolução forçada. 
Nesse caso, temos a Digivolução Sombria. O seu Digimon evolui, mas o faz 
para uma forma monstruosa e sem controle, que irá durar seu tempo normal 
de ação e poderá se voltar contra o próprio Digiescolhido. Vimos isso na 
primeira temporada quando Tai, tomado pela sua impulsividade e ansiedade, 
faz com que Agumon evolua para Skull Greymon —  e ele só volvará ao 
normal assim que terminar seus turnos de ação, voltando ao estado de 
Koromon (como costuma acontecer após o consumo de energia). Isso 
resulta em uma quebra da confiança entre Tai e Agumon, que levaria algum 
tempo para ser reparada.  
Em termos de 3D&T isso é uma falha crítica, mas elas são fáceis de 
acontecer quando o Digiescolhido age dessa forma —  gerando redutores 
cumulativos ao tentar evoluir seu digimon. 
O mais simples de acontecer é simplesmente a Degeneração. Basicamente é 
quando o digimon falha miseravelmente em tentar salvar a personalidade de 
seu Digiescolhido. Caso os PMs já tenham acabado e seus PVs comecem a 
ser consumidos, o Digimon ficará aprisonado na sua forma de treinamento. 
Se eles chegarem a zero e o Digimon for atingido fisicamente, ele morrerá. 
No entanto, caso essa morte gere arrependimento imediato no Digiescolhido, 
o Digimon poderá renascer — só que ele voltará ao estágio de Ovo, perderá 
todos os pontos que acumulou em sua existência e precisará iniciar sua 

evolução do zero. O grande exemplo de queda de um Digiescolhido e falha de 
um Digimon é sem dúvida o grande vilão da primeira metade da segunda 
temporada: Ken Ichijouji, o Imperador Digimon.  
Em termos de jogo, um Digiescolhido que olhou para o abismo dentro de si 
precisa de muito esforço para encontrar seu equilíbrio emocional de agora 
em diante. Carregará muitas culpas e levará bastante tempo para ser efetivo. 
Por isso, mais do que nunca, ele precisará dos demais digiescolhidos — e 
do apoio do seu Digimon, com quem terá que reconstruir uma relação de 
respeito e confiança que pode estar em pedaços. 

Mestrando Digimon 
Com tudo isso, fica bem claro: Digimon é uma jornada de auto-conhecimento 
em mundos povoados por monstros e ameaças — algo que se encontra 
facilmente na boa literatura infantil inclusive.  
Talvez por isso seja interessante que os Digimons não sejam interpretados 
pelos seus próprios jogadores: uma possibilidade seria de que metade do 
grupo seria de digiescolhidos e a outra metade corresponderia a seus 
respectivos digimons, trabalhando em parceria.  
A outra ideia, emprestada do citado Aparição: o Limbo, seria que os 
jogadores todos teriam dois personagens: um Digiescolhido e um Digimon. 
Entretanto, eles jamais jogariam com seu próprio digimon, mas com o 
digimon de outro jogador. Esse tipo de abordagem exige muita coesão do 
grupo, mas talvez seja aquela que tenha melhores resultados em potencial e 
transmita melhor a natureza colaborativa e interpretativa do cenário. 
O ponto principal dos Digimons é que eles querem o bem-estar e o 
amadurecimento de seus digiescolhidos. É interessante examinar pontos de 
conflito entre personagens e permitir que esses digimons sejam usados 
como recurso de conciliação. Ao mesmo tempo, eles são enfiados em uma 
jornada do qual não podem fugir. Na primeira temporada, os personagens 



foram aprisionados no Digimundo; na segunda, eles 
viajavam para ele regularmente com o 
objetivo de impedir que o Imperador 
Digimon conquistasse e corrompesse o 
lugar. As temporadas posteriores trouxeram 
novas possibilidades: o sombrio e inteligente 
Digimon Tamers, por exemplo, se passava em 
sua maior parte no mundo real; Digimon 
Frontier apresenta outra versão do Digimundo; 
Digimon Savers aborda uma equipe 
governamental que impede que criaturas (de 
mais uma versão) do Digimundo invadam o 
mundo real, à la Homens de Preto.  
Nossa descrição dos Digimons e Digiescolhidos 
remete principalmente à versão original das duas 
primeiras temporadas, mas não há como fugir; 
ela sempre volta de alguma forma à tona (basta 
lembrar do crossover em Digimon X-Ros Wars 
e, principalmente, da recente Digimon Tri, que 
trouxe de volta o elenco original). Então o Mestre 
não deveria ficar incomodado ao criar sua própria 
versão do Digimundo, trazendo essas criaturas 
em novos papéis e permitindo que os jogadores 
tivessem acesso a personagens tradicionais dos 
jogos, como Agumon, Gomamon e companhia. Ele não 
seria o Agumon de nenhuma versão animada, seria o 
Agumon de outro personagem, em outro Digimundo.  
Outra possibilidade seria a de aproveitar ganchos das demais 
séries. Na segunda temporada de Digimon, por exemplo, fomos 
apresentados a outro mundo dentro da série, o Mundo Negro (ver o 

episódio O Uivo de Dagomon) — que na 
verdade é povoado por Digimons malignos 

que claramente são versões dos Mitos de 
Chutu lhu . Cr ia r uma campanha dos 

personagens obrigados a encarar o Mundo 
Negro, com Digimons criados pelos jogadores, 

pode ser uma ótima ideia. Como a série 
Digimon Tamers tem um tom mais adulto 
do que as demais, pode também servir de 
referência para uma campanha no Mundo 
Negro : essa sér ie também tem 
referências lovecraftianas; os dois 
programas de computador criados para 

destruir Digimons que aparecem no mundo 
real são Yuggoth e Shaggai — nomes que os 

fãs de Lovecraft vão reconhecer na hora — e até 
temos a aparição cameo de um Professor da 

Universidade Miskatonic!  
O mais interessante em Digimon é que se 

olharmos bem, ela era uma série infantil que 
por trás da criançada em aventuras com seus 
monstrinhos de companhia, tinha como pano 

de fundo um mundo não muito diferente do nosso. 
Ao invés de um mundo aonde o bem vence o mal, o 

que temos é um mundo que no fundo é mais cinza do que 
parece — e por isso mesmo, os personagens tem que preservar 

esses valores positivos e evitar serem corrompidos pelo meio que os 
cerca.  
O bem pode vencer o mal, apesar do mundo não ser preto no branco. E isso 
é o que faz de Digimon algo tão especial. 




