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No Ano do Carneiro de Madeira

A noite estava opressora lá fora. Descia um vento frio, as folhas farfalhavam e à volta aumentavam os 
sons suaves cujo conjunto constitui a voz estranha da noite. Entretanto, dentro daquela pequena sala, 
era impossível não se sentir seguro. Talvez fossem os quatro pentagramas com inscrições em um idioma 
desconhecido, traçados em cada parede; ou o cheiro forte da manteiga derretida que alimentava a única 
candeia, misturado ao aroma do incenso. Mas não havia como saber. Não naquela época.

O homem corpulento e de testa larga que estava acomodado em uma almofada fez sinal para que o jo-
vem escutasse. Os dois nunca haviam estado juntos ali, e isto significava que o que estava por vir era 
realmente algo importante.

- Você tem feito perguntas. As questões estão aflorando em sua cabeça numa avalanche esmagadora. 
Conceitos em que você nunca antes tinha refletido começam a lhe assaltar os pensamentos. O que você 
seria capaz de fazer se descobrisse que nada do que está vivendo é real? Que tudo não passa de uma 
ilusão, um plano forjado por outros apenas, em suas buscas infinitas de realização para satisfazer al-
guns desejos mesquinhos? E se você se descobrisse apenas uma peça de um enorme e intrincado quebra-
cabeça que não forma figura alguma? E se, após esta descoberta, você não tivesse plenamente certeza 
disto tudo?

- Complicado, não?

- Pois então. E isto é só o início...
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INTRODUCAO
Em Teoria da Conspiração propõe-se um jogo indepen-
dente de regras ou de cenário, podendo se adequar per-
feitamente à sua campanha, qualquer que seja o tom que 
ela assuma. É função do mestre converter este material 
no que diz respeito às regras e ao nível de complexidade 
exigido pela sua campanha, tornando o jogo equilibrado. 
Os desafios e situações propostos aqui são descritos 
sempre de maneira que facilite esta adequação, tornando 
identificáveis os elementos necessários para o mesmo.

Personagens
Em Teoria da Conspiração, os personagens são chama-
dos de conspiradores. Recebem esta denominação 
porque todos eles possuem as seguintes caracter-
ísticas, independente de sua área e época de atuação, 
raça, nível de conhecimentos e de poder:

• Conspiradores são paranóicos. Eles nunca con-
fiam em nada e em ninguém, não possuem amigos 
de verdade e nunca conseguem ficar completamente 
relaxados. Esta é a premissa básica e inabalável de 
qualquer personagem conspirador.

• Conspiradores acabam se fragmentando psi-
cologicamente. Toda a mania de perseguição, o con-
tato direto com realidades incomuns e chocantes e 
o estado constante de alerta típicos da vida de um 
conspirador, acabam por criar (ou apenas fazem vir à 
tona) outros tipos de insanidade. Durante a campanha, 
o mestre pode determinar um ou mais tipos de insani-
dade que sejam condizentes com o personagem, para 
acomete-lo. Seria interessante que fosse mantido o 
segredo a respeito do tipo de insanidade, fazendo com 
que o jogador, junto com seu personagem descubram 
aos poucos este aspecto. Assim, o mestre pode deter-

minar “vontades incomuns”, por exemplo, que podem 
evoluir até tornarem-se hábitos e, por fim, loucura. 

A maneira de cada conspirador reagir a este aspecto é 
única. Alguns se entregam abertamente, enquanto out-
ros buscam resistir ao máximo. Em ocasiões extremas, 
o mestre pode permitir que um conspirador reúna 
todos os seus esforços na tentativa de sobrepujar este 
aspecto. Caso consiga, ele vence temporariamente a 
fragmentação (mas um conspirador nunca pode ten-
tar resistir à sua paranóia – na verdade, ele nunca de-
veria sequer pensar em fazer isto).

• “Há mais mistérios entre o céu e a Terra do que 
supõe a nossa vã filosofia”. Conspiradores sem-
pre acabam adquirindo conhecimentos, em maior ou 
menor grau, sobre o mundo oculto. Em muitos casos é 
a aquisição de algum destes conhecimentos que o tor-
na um conspirador, e é comum que se tornem espe-
cialistas em alguma de suas ênfases. Estas ciências proi-
bidas compreendem ocultismo, alquimia, astrologia, 
religiões (e suas verdadeiras facetas), ordens iniciáti-
cas, secretas e discretas, planos de existência, ufologia, 
metafísica, história e arte ocultista entre muitas out-
ras. É comum também que conspiradores apresentem 
conhecimentos diversos em áreas das ciências huma-
nas e medicina. Eventualmente, conspiradores acabam 
aprendendo a lidar com magia de verdade. Entretanto, 
também existem aqueles que não se aprofundam em 
nenhuma destas áreas. Os outros conspiradores os 
chamam pejorativamente de “vulgares”, “rasos”, ou 
“limpos” (alusão a uma folha de papel em branco).

Conspiradores lidam com diversos aspectos do(s) 
mundo(s). O que pode ser realidade inquestionável 
para um, pode significar menos que nada para outro. 
Como dois conspiradores reagiriam à presença de um 
anjo ou demônio? E a outro conspirador? O conceito 
de “anjo” é o mesmo para os dois?
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A Perda
Teoria da Conspiração é um jogo que pode muito facil-
mente pender apenas para o lado investigativo. Apesar 
de ser aconselhável que os personagens dediquem-se 
a descobrir as circunstâncias dos problemas, é quase 

inevitável (e recomendado) que haja al-
guma espécie de confronto direto en-
tre conspiradores e outras ameaças. 
Isto pode tornar-se tão interessante 
porque todos os conspiradores estão 
sujeitos à Perda.

A Perda é um forte efeito negativo que 
acontece quando ao conspirador 

ocorre uma situação crítica. Qual 
a sua verdadeira causa, e pra 
que ela serve ainda é motivo 
de muita discussão entre os 
conspiradores. Uns dizem que 

é um mecanismo de defesa para 
evitar o colapso total na mente dos 
conspiradores, enquanto outros sus-
tentam que é resultado de uma falta 
de equilíbrio e disciplina da vítima da 

Perda. Duas coisas são certas: existem 
tantas ou mais teorias quanto existem 

conspiradores; e todos os conspiradores 
já sofreram os efeitos da Perda.

Determinar a ocorrência da Perda é simples: 
ela aparece sempre que um conspirador ficar incon-

sciente em um combate, ou falhar lamentavelmente 
em uma determinada tarefa. Entretanto, ela não pre-
cisa ocorrer imediatamente; estas são apenas as situa-
ções que a ativam. Se o efeito da Perda chegar perto 
de ameaçar o andamento do jogo, o mestre pode sim-
plesmente adia-la para uma situação mais oportuna. 

Um típico conspirador é curioso, e nunca acredita na 
primeira versão dos fatos; ele sabe que muitas vezes o 
que parece ser um “caminho certo” na verdade pode 
não passar de uma grande armadilha. Por isso eles es-
tão sempre em busca da verdade (mas o conceito de 
“verdade” muda de conspirador para conspirador).

Como um jogo de Teoria da Conspiração pode ser am-
bientado tanto na idade dos metais quanto em um 
período futurista, com naves interestelares, passando 
pelo período medieval, ou por um cenário 
de super-heróis, os personagens 
podem seguir as mais diversas 
carreiras, e terem acesso 
ao mais variado tipo de 
equipamento. Eles po-
dem ser personagens 
heróicos, com ha-
bilidades realmente 
impressionantes, ou 
então apenas pes-
soas simples, com 
ocupações comuns. 
De qualquer forma, é 
aconselhável que se 
mantenha um equilí-
brio no nível de pod-
er dos personagens.

Pode ser divertido também, 
criar uma relação poder x con-
hecimentos: conspiradores rasos 
podem ter acesso a um determinado tipo de 
poderes acima da média; em contrapartida, persona-
gens com uma maior apuração sobre o mundo oculto 
não teriam poderes, ou os teriam em quantidade redu-
zida. Esta opção deve ser discutida e aceita por todos 
os jogadores antes do início da partida.
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série de fatores negativos acontecem. É praticamente 
impossível ser bem-sucedido neste período.

O mestre deve ter ciência de que pode e deve atra-
palhar ao máximo as atitudes de um personagem 
neste período, mas deve também ter o bom senso 
de não utilizar a Noite Negra como uma ferramenta 
para matar os personagens. Da mesma forma, não 
é aconselhável que todos os personagens do grupo 
passem pela Noite Negra da Alma ao mesmo tempo, 
porque as conseqüências podem ser avassaladoras.

O tempo de duração da Noite Negra é diferente para 
cada conspirador. Podem durar algumas semanas, ou 
se arrastar por anos inteiros. E é aí que ocorre o “tes-
te” por assim dizer: o personagem lutará contra este 
efeito, fazendo o possível e o impossível para reverter 
a sua situação? Ou ele simplesmente se entregará, di-
zendo a si mesmo que “não tem sorte”; e buscando na 
reclusão total uma fuga que não existe?

Para os que se entregam simplesmente à Noite Negra, 
e nada fazem para tentar vence-la ou controla-la, o 
único resultado possível é a total decadência. Os te-
mores e demônios pessoais do personagem vão aos 
poucos tomando conta de sua personalidade, e isto 
cria mais uma atitude de fuga em resposta, formando 
um círculo vicioso letal.

No entanto, os que enfrentam e persistem na luta 
contra a Noite Negra são recompensados. Aqueles 
que se continuarem persistindo em seus ideais, e man-
terem sua (relativa) integridade mental firmes, entram 
no período conhecido como Áureo Alvorecer – Os 
esforços começam a se reverterem em sucessos, e em 
pouco tempo tudo retorna ao seu ritmo normal. A 
maior recompensa, entretanto, persiste mesmo após 
o Áureo Alvorecer: o conspirador torna-se completa-
mente livre dos efeitos da Perda.

Às vezes um conspirador não é capaz de confiar nem 
em si mesmo!

A Perda não possui este nome por acaso. O que a 
caracteriza é que, sempre que ocorre, o conspirador 
perde quase integralmente a consciência de seus atos, 
e acorda algum tempo depois (geralmente algumas 
horas, mas o período pode se estender a dias), em 
um contexto completamente diferente de onde es-
tava quando foi atingido pelos efeitos da Perda e com 
a memória recente em frangalhos. Apenas algumas ce-
nas sobre o que aconteceu chegam até sua mente. 

Sabe-se que quanto mais poderoso e experiente for o 
conspirador, mais chances ele possui de lembrar uma 
quantidade maior de cenas. Estranhamente, quando 
dois ou mais conspiradores estão reunidos em um 
mesmo contexto, e são vítimas da Perda, eles recordam 
de cenas diferentes, embora correlacionadas entre si. 
Este é, certamente, um dos motivos mais fortes que 
dois conspiradores encontrariam para atuar juntos.

A Noite Negra da Alma
A Noite Negra da Alma é um período completamente 
negativo pelo qual todos os conspiradores que atin-
gem certo nível de poder passam. Assim como acon-
tece com a Perda, ninguém sabe exatamente como 
ela ocorre, mas todos possuem uma opinião mais ou 
menos equivalente sobre sua função: ela seria uma es-
pécie de “teste final” para que o conspirador possa pr-
ovar a si mesmo que é capaz de continuar sua “obra”.

Quando este período ocorre com algum conspira-
dor, TODOS os aspectos de sua vida SEMPRE ten-
dem a dar errado, ou obter os resultados mínimos 
esperados. Independente do quanto o conspirador 
tente ou conheça, as oportunidades lhe fogem, os 
projetos falham, imprevistos acontecem, e toda uma 
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Outro aspecto importante a respeito da Noite Negra 
da Alma, é que ela só chega para aqueles conspirador-
es que já possuem muito poder e/ou experiência. In-
dependente do resultado das tribulações ocasionadas 
pela Noite Negra (ou seja, após o Áureo Alvorecer ou 
a decadência total), o personagem torna-se um NPC, 
controlado pelo mestre.

MATERIAL DE 
REFERENCIA
Nada surge por acaso. Nada surge do nada. 
A seguir, uma listagem de algumas obras recomenda-
das como fonte de idéias e inspiração para 
aventuras de Teoria da Conspiração.

Livros
 
• A 3ª Visão (Lobsang Rampa)
• Céu e Inferno (Allan Kardec)
• Área de Tormenta  
(Leonel Caldela e Marcelo Cassaro)
• O Livro dos Espíritos (Allan Kardec)
• O Livro dos Médiuns (Allan Kardec)
• Manual Básico 3D&T Alpha  
(Marcelo Cassaro)
• Maytréia (Danilo Faria,  
Renato Simões e Alex Genaro)

 
 
 
 

Filmes e Series de TV
 
• O Advogado do Diabo
• Amor Além da Vida
• Clube da Luta
• Matrix (toda a trilogia)
• O Operário
• Sete Anos no Tibet
• Twin Peaks (a série)
• Vanilla Sky
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“...Se eu quero e voçê quer 
Tomar banho de chapéu 
Ou esperar Papai Noel 

Ou discutir Carlos Cardel 
Então vá 

Faça o que tu queres pois é tudo da Lei 
da Lei...”

- Raul Seixas (Sociedade Alternativa)


