
KOBOLDVERSO 
 

Introdução 

Será um jogo focado em resolução de 

problemas sem combate corporal. A proposta é 

que as jogadoras interpretem personagens que 

adotaram modos de vida para suprir suas 

necessidades em um mundo na qual, a mestra, 

introduzirá dilemas e problemas adultos de 

maneira lúdica. Afinal, nada mais catártico que 

rirmos de nós mesmos e de como as coisas 

seriam solucionadas com maior facilidade se 

fossemos pequeninos Kobolds, não é mesmo? 

O sistema de testes utilizando dados é 

apenas uma maneira de solucionar possíveis 

conflitos entre os desafios criados pela mestra 

cujo resultado não foi concordante com o 

esperado pelas jogadoras. Encorajamos todas a 

focarem mais nas interpretações com base nas 

fichas do que o lançamento de dados. 

Acreditamos que ao comprarem a ideia de 

explorar as potências e fraquezas de suas 

personagens, as histórias tomaram rumos 

inacreditáveis e divertidos. 

No entanto, se você quiser se deliciar 

também com milhares de testes de resistências 

onde as jogadoras quiseram focar em pontos 

altos e isso trazer um drama maior devido à 

imprevisibilidade... Bem, o jogo é de vocês! 

Desde já, sinta-se à vontade para subverter 

e perverter o manual e se divertir como o grupo 

bem entender. 

 

 

Material 

Para jogar este jogo, você precisará deste 

manual, papel, lápis, borracha e dois dados de 

seis faces (que convencionaremos chamar de 

1d6, no caso dois dados, 2d6). 

 

Quantidade de jogadoras 

Sugerimos um mínimo de três jogadoras e 

uma mestra, podendo haver rodízio do papel de 

mestre. Nada impende que vocês adaptem para 

mais ou menos pessoas, mas como se trata de 

um jogo focado em imersão subjetiva, um 

número muito grande poderá criar dificuldades 

de manter a coesão. 

 

Faixa Etária 

Sugerimos que crianças a partir de 13 anos 

de idade possam jogar, mas dependendo da 

temática que a mestra escolher, sugerimos que 

pessoas a partir de 18 anos. 

 

A Origem 

 

As pequeninas Kobolds eram fieis a sua 

ama, a Dragona Maindentudo. Um certo dia, a 

grande Maindentudo voo pra bem longe e nunca 

mais voltou. Por meses, as Kobolds lamentaram 

o sumiço da Dragona e questionamentos 

povoaram suas cabecinhas: “A Dragona 

encontrou melhores serviçais?”, “Algum inimigo 

foi implacável com ela?”. Porém o maior 

questionamento surgiu: “Que destino tomar?”.  

O papel das jogadoras é aventurar-se num 

mundo no qual suas personagens são kobolds 

buscando o sentido de sua existência sem que 

haja uma grandiosa figura para as orientar sobre 

tudo. 

 

O que é um Kobold? 

 

Kobolds são criaturas pequenas, com 

aspecto reptiliano que vivem em cavernas tendo 

habilidades de minério e visão no escuro. Não 

são considerados bons ou maus, porém 

costumam seguir o alinhamento moral dos 

Dragões a que seguem.  

Realmente, a descoberta de quem são e o 

que fazer no mundo por si mesmos será um 

desafio em tanto! 

 

Como será seu Kobold? 

 

Sua Kobold terá as determinadas 

características atributos pessoais, atributos 

emocionais e perícias, seguindo as descrições a 

seguir. 

 

Atributos Básicos 

 

Você receberá nove pontos para distribuir 

entre os atributos pessoais Atenção, Carisma, 

Inteligência e Sensibilidade que variarão de 0 a 

5. No entanto, quão maior forem os atributos 

pessoais, menor serão, respectivamente, seus 

atributos emocionais Paciência, Autoconfiança, 

Felicidade e Bem-Estar, seguindo lógica da 

tabela a seguir: 

 



Tabela de Díades 

Atributos 

Pessoais 

Atributos 

Emocionais 

Atenção Paciência 

Carisma Autoconfiança 

Inteligência Felicidade 

Sensibilidade Bem-Estar 

 

Se você gastou 4 pontos em Inteligência 

(máximo 5), terá apenas 1 pontos de Felicidade... 

Afinal, é como dizem, quão mais aprendemos 

sobre como o mundo funciona, menos felizes 

nos sentimos diante de toda desigualdade... E a 

mesma lógica seguirá aos demais atributos a 

partir da Tabela de Díades. 

 

Atributos Pessoais 

Atenção: descreve o quão bom você é em 

perceber as coisas no mundo com seus cinco 

sentidos; 

Carisma: descreve o quão bom você é em 

influenciar outras pessoas com seus 

comportamentos; 

Inteligência: descreve o quão bom você é 

em fazer atividades lógicas e tomadas de decisão 

baseada em fatos concretos; 

Sensibilidade: descreve o quão bom você 

é em perceber os sentimentos ou expressão de 

sentimentos dos outros e dos seus; 

 

Atributos Emocionais 

Paciência: mede o quão resistente a 

situações confusas e caóticas você é, 

conseguindo assim se manter em suas atividades 

apesar das atribulações da vida independente; 

Autoconfiança: mede o quão resistente 

você é a avaliações negativas e influência externa 

dos outros sob suas decisões; 

Felicidade: mede o quão resistente e 

satisfeito você é quando as coisas não ocorrem 

como esperado; 

Bem-Estar: mede o quão resistente você é 

a ficar adoecido devido aos perigos, medos e 

mistérios da realidade. 

 

Classes 

Você deve escolher entre as seguintes 

opções de Classe levando em conta o como sua 

personagem interagirá com o mundo caótico da 

vida adulta: Bodybuilder, Bolsista de IC, Digital 

Influencer, Guru Fitness, Jovem Místico, 

Militante de Internet e Stalker.  

Bodybuilder: você dedicou um tempo a 

tornar seu corpo escultural, então sua grande 

motivação envolverá atividades que se 

relacionem com atividades atléticas. Você ganha 

vantagem em testes de resistência em 

Autoconfiança e possui um ponto extra inicial de 

Saúde Mental (exercícios físicos ajudam). Você 

inicia com 5 pontos para gasta em perícia. 

Bolsista de IC (Iniciação Científica): você 

dedicou um tempo a se tornar uma expoente 

pesquisadora na sua área de estudo. Você ganha 

vantagem em testes de resistência em Paciência. 

Você inicia com 7 pontos para gastar em perícias, 

sendo obrigatório gastar pelo menos um ponto 

em Cultura e Verborragia.  

Digital Influencer: você dedicou um tempo 

a se tornar alguém famosa dentro e fora das 

redes sociais. Você ganha vantagem em testes 

de resistência de Felicidade. Você tem 6 pontos 

para gastar em perícias, sendo obrigatório o 

gasto de pelo menos um ponto em Sedução.  

Guru Fitness: você dedicou um tempo a 

compreender a arte da culinária natureba, talvez 

seja uma entusiasta do veganismo, talvez. Você 

ganha vantagem em testes de resistência em 

Bem-Estar, afinal você foca mesmo é vida com 

suas ervas e temperos deliciosos. Você tem 6 

pontos de para gastar em perícias, sendo 

obrigatório o gasto de pelo menos um ponto em 

Culinária.  

Jovem Místico: você dedicou um tempo 

considerável para alinhar seus chacras e energias 

místicas do mundo. Você ganha vantagem em 

testes de resistência em Felicidade. Você tem 5 

pontos para gastar em perícias, sendo 

obrigatório o gasto de pelo menos um ponto em 

Cuidar.  

Militante de Internet: você dedicou um 

tempo da sua vida para entender as nuances 

filosóficas de uma corrente política, você 

acredita que a política deve guiar suas emoções. 

Você ganha vantagem em testes de resistência 

em Autoconfiança. Você tem 6 pontos para 

gastar em perícias, sendo obrigatório o gasto de 

pelo menos um ponto em Intimidar. 

Stalker: você dedicou um tempo da sua 

vida para seguir perfis na internet, descobrir 

segredos, você é bem curiosa e bisbilhoteira, né? 

Mas isso tem suas bonanças. Você possui 



vantagem em teste de resistência em Bem-Estar, 

afinal você foca na infelicidade dos outros e não 

nas suas... Você tem 7 pontos para gastar em 

perícias, sendo obrigatório o gasto de pelo 

menos um ponto em Distrair e Procurar. 

 

Perícias 

(O máximo de pontos que se pode ter em uma 

perícia é 4.) 

Artes Manuais: toda e qualquer atividade 

que envolta o uso das mãos poderá se utilizar 

desta perícia em testes; 

Atletismo: toda e qualquer atividade que 

requeira desenvoltura atlética ou esportiva 

poderá se utilizar desta perícia em testes; 

Cuidar: relacionado às diversas formas de 

cuidado e afeto, podendo servir para identificar 

adoecimentos e providenciar o tratamento, 

sejam problemas físicos ou emocionais; 

Culinária: envolve toda a arte de 

sobrevivência urbana, desde produzir a própria 

comida como saber onde achar alimentos 

saudáveis (ou não); 

Cultura: envolve temas acadêmicos das 

ciências humanas, como música, história e 

sociologia; 

Distrair: envolve o ato de entreter as 

pessoas das mais diversas formas fúteis, bem 

como a arte de se esconder e ser furtivo; 

Empatia: relacionada às mais diversas 

formas de compreender, identificar e moldar as 

emoções e motivações das pessoas. Poderá ser 

utilizada como substituto mais potente para 

Cuidar relacionado a adoecimentos emocionais 

(recuperar o dobro de pontos de Saúde Mental); 

Etiqueta: a arte de saber se comportar nos 

mais diversos grupos sociais, não se restringindo 

a etiqueta formal aristocrata, mas também saber 

as gírias dos jovens, das quebradas, das trava, e 

toda forma singular de aglomeração social; 

Intimidação: bom, você sabe influenciar as 

pessoas de maneiras não tão gentis... 

Performance: você sabe entreter as 

pessoas de maneira legítima, fazendo uso de 

diversas formas de arte ou simplesmente com 

um bom papo, uma propaganda política do 

Movimento Estudantil ou coisas assim;  

Procurar: você é bom em achar coisas, seja 

uma agulha no palheiro, seja aquele perfil 

obscuro do professor, seja aquele artigo 

científico misterioso; 

Verborragia: você domina a arte de falar 

sobre os mais diversos assuntos acadêmicos, 

você é bem convincente e possui argumentos 

contundentes... nas horas vagas, pode até dar 

uma palhinha sobre artes ocultas... 

 

Sobre Regras, Testes e Dados 

 

A mestra, em condições decisivas, poderá exigir 

algumas jogadas de um dado e seu resultado 

decidirá o curso das ações das personagens. 

Neste jogo teremos testes de atributo pessoal, 

testes de resistência de atributo emocional, 

testes de perícia, testes resistidos de perícia. 

Outro detalhe será rolagem de dados com 

vantagem e desvantagem. 

O teste de atributo pessoal e de 

resistência de atributo emocional se baseará 

em jogar um 1d6. Se o valor for igual ou menor 

ao valor do atributo testado, significa que você 

foi exitosa no desafio. Por exemplo, eu tenho 3 

de Sensibilidade e a mestre entende que eu 

preciso rolar teste para ver se consigo 

compreender o sentido de um filme cult libanês 

e o dado deu 2 (abaixo de 3), significa que 

acertei e compreendi o sentido. Se joguei e deu 

5 (acima de 3), significa que falhei.  

Falhas em teste de atributo emocional 

sempre causará perca de Saúde Mental (regra 

será descrita futuramente). 

Os testes de perícia se basearão na soma 

do atributo pessoal mais valor da perícia mais 

1d6. A mestra declarará um valor de dificuldade 

entre 2 a 12. A tabela a seguir expressar a 

compreensão da dificuldade do teste solicitado. 

 

Tabela de Dificuldade em Teste 

de Perícias 

Classificação da 

Dificuldade 

Valores do 

Teste 

Fácil 2 a 4 

Média 5 a 7 

Difícil 8 e 9 

Épica 10 a 12 

 

Deste modo, a mestra solicita um teste de 

etiqueta baseado em uma discussão acadêmica 

sobre os pronomes de tratamento das pessoas 

transexuais. Como se trata de uma discussão 

acadêmica e não relacionada ao tratamento face 



a face com pessoas trans, a mestra pode pedir 

teste de Inteligência + Etiqueta + 1d6. Digamos 

que a personagem da jogadora tem amigos 

LGBTQI+, então pra ela será um teste de 

dificuldade média 6. A personagem com 2 de 

Inteligência e 1 de Etiqueta rola 1d6 e resultado 

é 4, somando 7. Assim, a personagem passou no 

teste e soube nomear adequadamente as formas 

de tratamento em uma discussão acadêmica. 

Sobre testes com Vantagem e 

Desvantagem significa que você lança 2d6. Em 

um teste com Vantagem, você fica com o melhor 

resultado dos dados relacionado ao seu tipo de 

teste (em caso de Atributo, menor valor, em caso 

de Perícia, maior valor). Em testes com 

Desvantagem, você fica com o pior valor do 

resultado dos dados relacionado ao seu tipo de 

testes (em caso de Atributo, maior valor, em caso 

de Perícia, menor valor).  

Em termos de Vantagem e Desvantagem 

em jogos significa sobre como as condições 

ambientais refletem em sua acurácia em resolver 

os dilemas. Por exemplo, você está pesquisando 

sobre maternidade solo em uma biblioteca 

pública ou com ajuda de uma amiga mãe solo, 

significa que você tem maiores chances de 

resolver o problema, logo tem vantagens de 

acerto. Se você está discutindo sobre políticas 

assistenciais e surge um grupo de Ogros nas 

Redes vandalizando geral seus comentários, 

podemos considerar que você precisará de um 

teste com desvantagem de atributo emocional 

Paciência para não surtar e mandar aquele 

discurso cheio de ódio... 

Ganhando e Perdendo Saúde Mental 

Nossa medida de vitalidade neste jogo 

será a Saúde Mental, pois a vida é bem mais 

perigosa que a morte e recuperar pontos de 

Saúde Mental será uma forma poética de dizer 

que outras formas de viver são possíveis.  

Ela refletirá o quão bem ou mal estará 

nossa personagem e isso deverá ter impacto na 

nossa interpretação. Saúde Mental variará entre 

o valor mínimo de 1 ponto até o valor máximo de 

10 pontos e seus pontos iniciais será igual ao 

valor de Bem-Estar, podendos aumentar 

posteriormente apenas por meio do 

desenvolvimento em jogo da personagem. 

 Personagem com apenas 1 de Saúde 

Mental será apático, irritadiço entre outras 

formas de interpretação necessária para que as 

outras jogadoras percebam que precisam cuidar 

desta Koboldzinha dodói. É proibido sinalizar 

diretamente estado de saúde. 

Você ganhará pontos de Saúde Mental a 

partir de suas interpretações e atividades 

desenvolvidas pelas personagens que gerem 

melhoria de saúde, como ver filme com amigos, 

alcançar melhorias no objetivo da sua classe, 

entre tantas formas de autocuidado que a mestra 

avaliar que foram adequadas para aquela 

personagem. 

Você perderá pontos de Saúde Mental 

quando ocorrer algo muito impactante 

negativamente na narrativa com você ou alguma 

amiga, ou quando você falhar nos testes de 

resistência em atributos emocionais. 

 

Como vencer o jogo? 

Kobolds são uma raça coletivista. Para 

refletir esta dinâmica, o objetivo do grupo será 

que todas as jogadoras com suas personagens 

alcancem 10 pontos de Saúde Mental. Se 

apenas um o alcançar, isso não significa que 

aquela personagem venceu. É preciso que ela 

auxilie as suas parceiras a alcançarem tamanho 

bem-estar. 

Para jogos mais simples e rápidos, vocês 

podem escolher um desafio a ser superado 

(como comprar uma casa numa construtora anã 

bem tradicionalista) ou qualquer outra medida 

que agrade ao grupo. 

 

Como melhorar minha personagem? 

Ao final de cada sessão, a mestra 

presenteará as personagens com pontos de 

experiência (XP) baseado, por exemplo, em: 

- Interpretação divertida baseada nas 

características da ficha 2XP; 

- Interpretação divertida sem relação com 

a ficha 1XP; 

- Interpretação baseada nas características 

da ficha 1XP; 

- Obteve êxito em algum conflito com o 

mundo com maestria 2XP; 

- Obteve êxito em algum conflito com o 

mundo 1XP; 

- Auxiliar parceira a alcançar êxito em 

algum conflito com o mundo com maestria 2XP; 

Outras formas de avaliação são encorajadas. 

Quando a jogadora acumula 5XP, ela 

poderá comprar um ponto novo em qualquer 



Perícia a sua escolha. Quando a jogadora 

acumular 10XP, ela poderá comprar um ponto 

novo em qualquer Atributo Pessoal ou 

Emocional. A partir daqui o aumento de Atributo 

Pessoal não gera impacto nos valores dos 

Atributos Emocionais. 

 

Incrementando o Cenário 

 

Praticamente todo e qualquer dilema do 

início da vida adulta caberá em nosso jogo. 

Problemas políticos mais profundos também 

poderão ser envolvidos. De modo geral, segue 

algumas ideias de monstro e como lidar com 

contextos de conflito com personagem das 

jogadoras: 

 

Antagonistas 

Seguem alguns nomes criativos para 

antagonistas em seu jogo fortemente inspirado 

em outros cenários fantásticos: Dr. Agaun Sem 

Doutorado, Gigante Adormecido, Orc 

Burocrático, Ogro Olafista, Troll das Redes 

Sociais, Devotador de Mentes e Dopelganger 

em Campanha Eleitoral. 

Para criar um antagonista, use como base 

o valor de sete pontos para antagonistas 

simples até o valor de 12 pontos para 

antagonistas complexos em se tratando de 

Atributos Pessoais. Antagonistas não terão 

Atributos Emocionais. Trate antagonistas 

simples com 1 ponto de Saúde Mental, 

enquanto antagonistas moderados terão 3 

pontos de Saúde Mental e, por fim, 

antagonistas realmente desafiadores e que 

requererão diversas interações sociais para 

serem vencidos, como um líder paranoico de um 

país caótico terá 5 pontos de Saúde Mental. 

Antagonistas perdem pontos de Saúde Mental 

quando perdem um combate resistido de 

Perícias com as personagens-jogadoras. 

Quanto as perícias, antagonistas simples 

são criados com 4 pontos de perícia e variarão 

até uma média de 12 pontos de perícia quando 

criados antagonistas complexos. 

Em um embate, jogadoras e antagonistas 

podem fazer uso de atributos e perícias 

diferentes desde que seja coerente para as 

ações. Por exemplo, nossa Kobold Bolsista de IC 

quer receber seu diploma de Tecnologia da 

Informação agora. Ela deseja usar argumentos 

lógicos e seu conhecimento de mundo sobre 

Ensino Superior. Ela jogará Inteligência e 

Verborragia. Porém o Orc Burocrático deseja 

enrolar nossa heroína com artimanhas baseadas 

em detalhes irrelevantes da solicitação da nossa 

heroína. O antagonista utilizará Atenção 

combinado com Distrair. Se Antagonista vencer, 

pode ser sugerido um teste de Paciência. 

 

E agora? Dica do Criador 

Em um mundo conturbado por políticos 

sem escrúpulos e crises econômicas e de saúde 

em dimensões globais podemos nos sentirmos 

desamparados e pequenos, como nossos 

Kobolds, diante da grandiosidade, aparente, 

destes terríveis Dragões. 

Mas acontece que, nós temos um segredo, 

uma arma ancestral, a imaginação. Com ela 

poderemos povoar o mundo com heroínas e 

heróis honrados que fazem luz e afastam a 

escuridão e o medo. Podemos trazer sorrisos de 

esperança em meio ao caos. 

Desejo que todas vocês utilizem este 

manual para criar um mundo em que figuras tão 

marginalizadas como os Kobolds das narrativas 

tradicionais de RPG se tornem protagonistas de 

um mundo novo, um em que podemos lutar e 

vencer as dificuldades do existir! 

Criem um mundo dentro e fora do RPG 

mais e mais fantástico! 

 

Ficha de Personagem 

 

KOBOLDVERSO 

 

Nome da Jogadora: _________________________ 

Nome da Personagem: _______________________ 

Classe: _________________ Saúde Mental: ______ 

 

Atributos Pessoais               Atributos Emocionais 

Atenção               (     )          Paciência                  (     ) 

Carisma               (     )          Autoconfiança        (     ) 

Inteligência         (     )          Felicidade                (     ) 

Sensibilidade      (     )         Bem-Estar                (     ) 

Pericias 

Artes Manuais (     ) Cultura (     )  Intimidação (     ) 

Atletismo          (     ) Distrair (     )  Performance(     ) 

Cuidar              (     ) Empatia(     ) Procurar        (     ) 

Culinária          (     ) Etiqueta(     ) Verborragia (     ) 

Pontos de Experiência: ________ 


