
Ficha Tema – Princípio Transiente: 
 
Tom: Cybercrimes, Violência, Engenharia Social, Governo Corporativo, Melancolia. 
Cenário: População multicultural sobrevive em um futuro desumanizador. Província com milhões 
de habitantes formada após êxodos há duas gerações. 
Magia: 
- Média (10 pontos iniciais – 3 Marcadores de Poder por Marcador de Magia) 
- A Magia apenas se manifesta por meio da tecnologia, especialmente a cibernética e a realidade 
virtual. 
- A tecnologia é parte da segregação social, sendo praticamente ilimitada aos mais ricos. 
Conflitos: 
- A manutenção do que significa ser humano 
- Luta de Classes 
- Liberdade x Controle 
- Submissão x Revolta 
Personagens: 
- Um Engenheiro corporativo em processo de revolta. 
- Um Policial cyborg arrependido. 
- Um Boxeador modificado em crise. 
 
Capítulo 1 – Resumo: 
 
- Após mais uma derrota, o Boxeador ouve de seu empresário, Galhardo, que é chegado o 
momento de tomar uma decisão em relação à carreira: ou torna ainda mais abrangentes as 
mudanças em seu corpo, ou não terá mais lugar no esporte. 
- O Policial lidera um pequeno grupo de homens na lenta retomada de um prédio conflagrado por 
Transientes. Estão atrás do líder do movimento, ou culto, Fred Cristo. Não o encontram, mas 
descobrem um laboratório possivelmente usado para modificações corporais. A ação é realizada, 
graças às decisões do Policial, com um mínimo de feridos. 
- O Engenheiro recebe, em seu laboratório, a visita inesperada do Angorá, um executivo de alto 
nível da Corporação. Grava, a contragosto e com notável pouca sinceridade, um vídeo de incentivo 
a respeito da importância do trabalho da empresa. O superior hierárquico afirma que tem nele um 
aliado no momento de transformação pelo qual passa a empresa. 
- O laboratório da Polícia da Cidade não tem condições de analisar as amostras colhidas no 
laboratório dos Transientes. O capitão sugere que o Policial mexa alguns pauzinhos, conseguindo 
equipamento ou um especialista junto à Corporação. 
- Um usuário do Fórum aponta ao Engenheiro que a Corporação fez a promessa de dividendos aos 
acionistas. Isso sugere uma novidade próxima do lançamento. 
- O Boxeador recebe de Galhardo a notícia de que está tudo pronto para sua “adaptação à nova 
realidade do boxe”. Visivelmente alterado, vai ao escritório do empresário e inicia uma discussão a 
respeito de seu futuro, uma discussão que acaba em troca de socos. Arrependido, concorda em dar 
um voto de confiança a Galhardo. Seu descontrole reforça o argumento do empresário. 
- O Engenheiro realiza o escaneamento remoto de comunicações da Corporação. Busca 
informações a respeito do novo produto sugerido pelo usuário do Fórum. Depara-se com relatórios 
a respeito do recente remanejo de verbas de Pesquisa e Planejamento para Desenvolvimento 
associado a um projeto dado como encerrado: nanomáquinas. Para saber mais, terá que acessar 
diretamente os mainframes da Corporação. 



Capítulo 2 – Resumo: 
 
- Preter Alfoso conduz uma cerimônia no antigo galpão utilizado pela Igreja da Impermanência. 
Trata-se de uma espécie de braço filosófico dos Transientes, ainda que nem todos presentes se 
identifiquem com o movimento. Galhardo e o Boxeador estão ali para encontrar Fred Cristo. 
- O Policial recebe uma dica a respeito do paradeiro de Fred Cristo por meio do sistema de 
comunicação da Corporação. Recruta dois patrulheiros e parte para realizar a prisão. 
- O Engenheiro dá início ao processo de invasão do mainframe da Corporação pelo mapeamento da 
segurança física e adulteração do sistema, criando pequenas falhas que exijam sua intervenção 
direta e autorizada. 
- O Boxeador hesita diante da aplicação da droga vendida por Fred Cristo. Galhardo insiste que a 
ampliação de sua capacidade física, promessa daquela ampola, é a única garantia da sua 
manutenção no esporte. O impasse resulta numa aplicação parcial, interrompida pelo início de uma 
troca de tiros entre o guarda-costas de Fred Cristo e o Policial. O confronto termina com a prisão do 
líder dos Transientes e o recolhimento para averiguação de Preter Alfoso, Galhardo e do Boxeador. 
- Após vencer programas de interceptação e rastreamento, o Engenheiro acessa a documentação a 
respeito das nanomáquinas. O projeto está obviamente datado, não deixando dúvidas quanto ao 
abandono. Contudo, se depara com uma Inteligência Artificial em estágio inicial de 
desenvolvimento, Numen. Ainda sem absoluta noção de si, mas aprendendo rápido, Numen é 
resultado de um fluxo tremendo de informações sendo recebidas e processadas. Ela parece 
programada para criar mundos virtuais idílicos, mas com habitantes ainda rudimentares. 
- Fred Cristo é preso, sendo confinado a uma sala guardada pelo Policial. Um funcionário da 
Corporação está a caminho para interrogá-lo primeiro. Todos os demais são liberados, mas a saída 
da delegacia fica impossibilitada. Lá fora, um grupo crescente se forma pedindo a libertação de 
Fred Cristo, a maioria de Transientes. O Engenheiro monitora virtualmente o evento enquanto 
busca informações que relacionem Fred Cristo à Corporação. Ele entrou no radar da empresa 
apenas recentemente: seu discurso de agitação confrontaria o modo de vida vendido pela 
Corporação. O Engenheiro também capta uma estanha assinatura no fluxo de informações que 
circula pelo local, algo altamente cifrado. 
- O Boxeador sofre com dores de cabeça. Atribuiria o fato ao estresse dos eventos recentes, mas o 
mal-estar vem acompanhado de uma torrente de lembranças, primeiro relacionadas aos seus 
piores e melhores momentos no esporte, depois a circunstâncias significativas de toda a sua vida.  
- Lá fora, a confusão e a violência aumentam. Policiais se preparam para o confronto com os 
manifestantes em frente ao prédio. Um deles coloca, discretamente, uma arma nas mãos do 
Policial. Não demora até que receba uma mensagem em canal seguro da Corporação: Fred Cristo 
deve morrer. 
- O Engenheiro invade o sistema de comunicação da delegacia e consegue contatar Fred Cristo. 
Informado das circunstâncias, não apresenta resistência.  Acredita que ser um mártir engrandecerá 
sua causa, ainda mais se for morto por alguém da Corporação. “Talvez a nossa única forma de lutar 
seja assim, morrendo. Ao atirar em mim, você não vai apenas cumprir o dever exigido pelos seus 
donos, você vai dar algo para quem está lá fora e quer o fim do mundo como eles projetaram”. O 
Policial atira na nuca de Fred Cristo, não dando margem para a hipótese de suicídio. 
- Galhardo e o Boxeador deixam a delegacia pelos fundos. Ouvem explodir o gerador do quarteirão. 
Momentaneamente sem energia, as ruas são tomadas de violência. A polícia abre fogo e o Policial 
informa que Fred Cristo está morto. 
 
 



Capítulo 3 – Resumo: 
 
- O Engenheiro chantageia o editor-chefe do principal noticiário do Canal 5. Ameaça resgatar a 
tentativa frustrada de legalização da pedofilia – Fernando Canalli foi um dos fundadores do já 
extinto Partido dos Homens que Amam Meninos – caso não sejam divulgadas informações a 
respeito da morte de Fred Cristo. Graças à força do Canal 5, predomina o perfil de Cristo como um 
terrorista que teria sido morto durante tentativa de fuga. Documentos obtidos pelo Engenheiro e 
fotos registradas na delegacia onde o fato aconteceu contradizem a versão oficial. 
- O Policial não sofre qualquer punição ou mesmo questionamento quanto às circunstâncias da 
morte de Fred Cristo. A versão oficial ganha ares de verdade na delegacia. 
- O Boxeador sofre um ferimento na mão após um surto de fúria. O corte cicatriza quase que 
instantaneamente. 
- O Engenheiro, o Policial e o Boxeador deixam a Cidade. Dirigem-se à antiga região de São Miguel 
Arcanjo, há muito isolada para preservação do mais famoso dos Sete Povos das Missões. A imensa 
área há anos abandonada é refúgio temporário de párias e andarilhos, e foi ali que o Engenheiro 
ergueu um ambiente discreto e bem equipado para suas maquinações. 
- O Policial e o Engenheiro buscam demover o Boxeador da influência de Galhardo. O empresário 
teria manipulado resultados contra ele em troca de ganhos, prejudicando sua carreira. Colocado na 
defensiva, o Boxeador sofre uma espécie de surto. Imagina-se em um ringue, revivendo momentos 
de glória. O evento desencadeia um pico de transferência de dados, como se aquela intensa 
descarga emocional estivesse sendo monitorada a distância. Em meio ao flashback, o Boxeador 
ataca o Policial, que o imobiliza e o ajuda a voltar a si. 
- De volta à Cidade, o Policial recebe reparos na sede da Corporação. O procedimento é 
acompanhado pelo Angorá. O executivo elogia o “ativo” da empresa e pede que ele se debruce 
sobre um caso que exige discrição: material experimental teria sido furtado por simpatizantes dos 
Transientes. O Angorá “pede” que o Policial fique atento às ruas. 
- O Boxeador confronta Galhardo, que nega as acusações e trata seu interlocutor por um ingênuo 
que jamais se interessou por nada além do ringue. A discussão escala para a violência, com o 
Boxeador incitado por Numen. O Policial, presente com a intenção de verificar se o amigo passava 
bem, não consegue contê-lo. Galhardo resiste à agressão, mas não cede. Pelo menos não até que o 
Engenheiro, acompanhando tudo de longe, interrompa por um momento o funcionamento de seu 
coração artificial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 4 – Resumo: 
 
- Galhardo desperta pouco depois de o Engenheiro reativar seu coração artificial. Está atordoado e 
incapaz de resistir ao interrogatório do Policial e do Boxeador. Revela que entrou em contato com 
Fred Cristo por meio de Preter Alfoso. Depois da apreensão da polícia, o líder dos Transientes se viu 
sem recursos e concordou em negociar uma droga experimental cuja origem Galhardo desconhece. 
Supunha ser algo desenvolvido pelo próprio Fred Cristo para a modificação de seus seguidores. A 
relação de Galhardo com a Corporação é marginal: promoção de lutas, definição de locais de 
eventos e outras lidas burocráticas. Não é tudo o que gostariam de ouvir seus interlocutores, mas 
era tudo o que ele tinha a dizer. 
- Em São Miguel Arcanjo, o engenheiro conhece Cristóvão de Mendonça. Porta-se como um jesuíta 
instruindo um grupo de indígenas. Segue cumprindo um papel do qual se libertou, mas não aqueles 
a quem orienta: servir à simulação de uma realidade passada num ambiente que a Corporação 
criou e controlava, mas abandonou há quase uma década. Mendonça aponta os registros de uso da 
estrutura, com equipamentos para alterações corporais; extração, indução e armazenamento de 
memórias; modeladores e indutores de comportamento; além de muito material administrativo. 
Tudo deixado pela Corporação com a displicência de quem não teme qualquer questionamento ou 
acusação. 
- Fernando Canalli entra em contato com o Engenheiro. O principal noticiário do Canal 5 foi ao ar 
com uma exposição inicial das informações passadas pelo Engenheiro. Sugere desorganização da 
polícia e uma campanha de desinformação promovida por Transientes. Canalli defende que aquilo 
é uma precaução contra retaliações. Pede mais informações e um encontro. 
- A análise do material encontrado em São Miguel Arcanjo sugere que o condicionamento pelo qual 
passavam os voluntários do projeto tinha nanomáquinas como um componente determinante. Sua 
manutenção era realizada por meio de uma Inteligência Artificial primitiva . Essa IA, em algum 
momento, desenvolveu empatia, a ponto de buscar a reversão do processo de condicionamento. O 
projeto e a IA foram encerrados. Cristóvão de Mendonça seria um dos poucos de fato beneficiados 
pela intervenção da máquina sobre sua consciência. 
- As amostras capturadas no laboratório de Fred Cristo e aquela parcialmente aplicada no Boxeador 
são comparadas. Trata-se do mesmo material. O líquido é, essencialmente, um caldo formado por 
nanomáquinas. Sua programação revela dois propósitos: o primeiro, extremamente apurado e bem 
realizado, diz respeito à captura e transmissão de informações. O segundo, rudimentar, à 
modificação corporal em nível celular. 
- O Boxeador ataca Cristóvão de Mendonça quando este explicava a condição da não-existência, 
criada a partir do momento em que os voluntários de São Miguel Arcanjo concordavam e deixar de 
ser quem eram por um período mínimo de cinco anos. Desta vez, o Policial não foi capaz de contê-
lo. Incentivado por Numen, em meio a um flashback, o Boxeador atacou até que não houvesse mais 
o que socar. Cristóvão de Mendonça foi enterrado pelo Policial em uma cova rasa. Enquanto o 
ataque ocorria, o Engenheiro faz contato com Numen, uma Inteligência Artificial semelhante a um 
buraco negro em expansão, sugando toda informação disponível. 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 5 – Resumo: 
 
- O Engenheiro reativa a Inteligência Artificial da Reserva de São Miguel Arcanjo. Ainda que sua 
capacidade esteja diminuída, ela é capaz de supervisionar os habitantes que restaram no local. A 
moralidade do ato é discutida com o Boxeador e o Policial, mas, ao final, ele toma uma decisão por 
conta própria: induz um elemento de condicionamento comportamental por meio da IA. Os 
habitantes passarão a associar libido à repugnância. Seu objetivo é impedir que aquelas pessoas se 
reproduzam e deem continuidade à existência artificial criada pela Corporação. 
- Preter Alfonso ainda lamenta a morte de Fred Cristo. Era uma amizade fortalecida pelas 
divergências no que diz respeito aos Transientes. Ao contrário de Cristo, Preter acredita numa 
abordagem paciente para a transformação do corpo e da alma. Ao Boxeador, ele sugere que 
procure por Lilly, uma associada aos Transientes que era próxima de Fred Cristo. Ela estaria em 
posse do mesmo material que foi introduzido no organismo do Boxeador, o que restou após a 
apreensão realizada pela polícia. 
- O Policial invade o laboratório da delegacia com o auxílio do Engenheiro. Leva consigo as amostras 
recolhidas de Fred Cristo dias atrás. No computador do laboratório, encontra uma ordem à espera 
de cumprimento: a transferência do material à Corporação. 
- Lilly vive em um bairro pobre quase que totalmente ocupado por Transientes. O Boxeador a 
encontra em um apartamento com ares de abandono. Seu corpo está completamente modificado 
pela droga. Tornou-se uma massa amorfa quase irreconhecível. Ela transmite o mesmo fluxo de 
informação que associa o Boxeador a Numen. “Nunca fui tão feliz” é a única coisa que é capaz de 
balbuciar. Antes de deixar o local, o Boxeador encontra as amostras mencionadas por Preter 
Alfonso. 
- O Policial acompanha a movimentação de um grupo de colegas nas imediações. Viu o estado de 
Lilly e deixou o apartamento em companhia do Boxeador após uma chamada para contenção de 
um distúrbio naquela região. Não havia nada. Foi uma manobra da Corporação para isolar a área e 
levar Lilly dali. 
- O Angorá convoca o Engenheiro a um laboratório onde ele nunca esteve. Numa câmara isolada, o 
corpo de algo que mal pode ser reconhecido como uma pessoa aguarda. “Eis o futuro, meu caro. E 
ele é encantador”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo Final – Resumo: 
 
- O Policial recebe a ordem de prisão emitida contra o Boxeador: tentativa de homicídio. Galhardo 
seria a vítima e sua secretária a testemunha. Ambos depoimentos são vagos. Por segurança, 
decidem deixar a Cidade. 
- O Angorá explica ao Engenheiro o projeto do qual Lilly faz parte. A população mais rica da Cidade 
tem buscado simulações hiper-realistas e personalizadas, seja para alívio temporário da realidade, 
seja para uma fuga completa. Infelizmente, conseguir que uma inteligência artificial simule o 
comportamento de diversos humanos por um período prolongado e com consistência é um desafio 
que vinha se mostrando insuperável. Pelo menos até Numen se tornar capaz de construir 
personalidades virtuais fidedignas a partir de moldes reais. “O que estamos oferecendo às pessoas 
é uma vida melhor. A todas elas. Algumas irão pagar para habitar ambientes construídos 
exatamente de acordo com seus desejos. E os demais poderão contribuir, com suas memórias e 
experiências, e serão remunerados por isso. De certa maneira, eles também terão lugar nos 
paraísos que estamos criando aqui. Por isso estamos oferecendo a Lei de Plena Outorga à Cidade”. 
Segundo o Angorá, Lilly seria um infeliz acidente, inevitável em uma rota de aprimoramento. 
- A Reserva de São Miguel Arcanjo está ocupada por cientistas e soldados da Corporação. 
Descarregam equipamentos e formam um perímetro de segurança. O Boxeador decide fazer algo a 
respeito quando percebe um casal de nativos sendo aprisionado com brutalidade. Suspeita que 
possam ser inoculados com a mesma droga em seu corpo. O casal e sua filha são salvos com a ajuda 
do Policial, mas o conflito se estende a um pequeno grupo de caçadores e coletores da Reserva. O 
poder de fogo superior dos soldados da Corporação produz um massacre. 
- Já reunidos ao Engenheiro, o Boxeador e o Policial se abrigam em uma antiga estação de 
tratamento e distribuição de água. Diogo os recebe. O idoso deixou a Cidade em busca de paz. 
Segundo ele, o Deserto é para quem, como ele, desistiu de lutar. Novas aeronaves de carga 
sobrevoam a região em direção à Reserva. 
- De volta à Cidade, o Engenheiro vaza o laudo médico que contesta a versão oficial a respeito da 
morte de Fred Cristo. O documento é objeto de uma conversa com Preter Alfonso. Líder relutantes, 
ele reúne um grupo de Transientes no armazém que serve de templo ao grupo. O Policial é 
hostilizado, cabendo ao Boxeador as palavras capazes de sensibilizar os ouvintes a respeito da 
necessidade de contestar o poder da Corporação. Preter Alfonso confia em ambos, mas não os 
ajudará a fazer de seus amigos uma massa de manobra. 
- Uma menina entra em contato com o Boxeador por meio de uma memória distorcida. Ela é 
Caritas, parte de Numen. Uma espécie de consciência da IA original, lentamente ganhando 
independência. Caritas lhe diz que a única forma de Numen parar de machucar pessoas como Lilly é 
fazendo com que as entenda e se importe. Numen precisa ter mais pessoas como Lilly e o Boxeador 
servindo à construção de seus mundos. 
- Os nativos da Reserva de São Miguel Arcanjo começam a ser transferidos a Numen. Levam Prior 
consigo, a IA originalmente responsável pelo local e religada graças ao Engenheiro. 
- O Boxeador, o Engenheiro e o Policial analisam suas opções. Divulgar informações sobre a 
Corporação e seu projeto. Mobilizar os Transientes. Fazer um jogo duplo, pontes entre as ruas e a 
Corporação. Buscar integração a Numen... Cada possibilidade, um sacrifício diferente para fazer 
deste o mundo idílico que não aquele sonhado por máquinas. 
 
FIM. 


