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O que seria Fractal? 
Fractal é um jogo de RPG - jogo de 
interpretação de papéis - onde os 
personagens dos jogadores, chamados de 
Aspectos e Avatares, são as motrizes que 
movem os conflitos do cenário em que 
jogam, chamado de Universo, moldado por 
forças que podem transformar sua 
existência rapidamente. 
Buscam dominar o Universo a sua visão, 
mas com a existência dos seus 
semelhantes, ocorre o caos que é o motor 
das mudanças. Para obter vantagens no 
campo terreno, utilizam pessoas que têm o 
poder da mudança, chamados de 
Avatares. 
A escolha do nome vem de sua origem em 
latim, significa quebrado ou fração. Um 
poder de um Universo quebrado em seres 
poderosos e seus escolhidos. 
 

Como começar? 
Para jogar, precisa-se, no mínimo, quatro 
jogadores, nos quais um deles será a 
pessoa que coordena os eventos, as 
consequências e as primeiras peças da 
história do jogo. Cada ação dos 
participantes deve ser levada em conta 
para a construção da campanha. Este 
coordenador é comumente chamado de 
Narrador ou Mestre, os participantes 
podem definir outra nomenclatura na Ficha 
do Universo. Precisa-se de um baralho de 
54 cartas para os Conflitos que ocorrerão 
durante a jogatina. 
 
A Criação 

O jogo inicia com os jogadores se reunindo 
para participar de um debate sobre o que 
desejam, isto é comumente chamado de 
Sessão Zero, na qual é chamado de A 
Criação. O mestre levantará as seguintes 
pautas: 
 
 
 
 

Tamanho 

Isto define o alcance do poder dos 
Aspectos e o poder de mudança dos 
Avatares durante as sessões. 
 
                                                   Exemplos: 

• O universo propriamente dito, com 
galáxias e nebulosas. 

• Um planeta, com países ou reinos. 
• Uma galáxia, com sistemas solares e 

planetas. 
 
Tema 

Nesta pauta, é colocada a ideia da mesa e 
seu gênero de ficção, tais como fantasia 
medieval, cyberpunk etc. 
 
                                                   Exemplos: 

• Divindades controlando o universo, 
brigando pelo seu domínio. 

• Mega corporações controlando um 
país. 

 
Aspectos 

Os jogadores da mesa jogarão com os 
Aspectos, são forças que moldam o 
Universo ao seu bel prazer, usando de seu 
poder para mudar os elementos de mundo. 
 
                                                   Exemplos: 

• Panteão de deuses 
• CEO de mega corporações 
Cada um deve ter um Conceito, define o 
que são, o que almejam, é algo inerente 
deles: 

 

• Deus da Justiça almeja que seu conceito 
domine o universo. 

• A mega corporação Caibo deseja tomar 
todo o país para explorar todos os 
cidadãos.  

 
Avatares 

Seres que no plano material são capazes 
de fazer a diferença, suportado pelos 
Aspectos de alguma forma, também 
interpretado pelos jogadores. 
  



                                                   Exemplos: 

• Devoto de um deus 
• Funcionário especial da mega 

corporação 

 

Limites  

Aqui o grupo coloca temas que não 
desejam abordar, seja por não gostarem, 
não ser divertido, traz péssimas memórias; 
buscando respeitar as suas vontades. 
Antes de uma história bonita e cheia de 
filosofia, pense na diversão da mesa em 
primeiro. Não necessariamente o que foi 
definido no limite não exista no Universo, 
porém não terá relevância para a história. 
 

Ideias (Opcional) 

Poderá haver muitas perguntas sobre a 
lógica do Universo, é justamente disto que 
as Ideias são, pois cria a cooperação entre 
os jogadores. Peça para cada um, se 
possível, uma ideia que caracteriza o 
cenário: 
“Existem ex-devotos de um deus?”, "Se uma 
mega corporação falir? O que ocorre com 
o país?” etc. 
Alerta, o motivo de ser opcional é pelo fato 
que a criatividade não pode ser forçada ou 
exigida, se alguém não tiver alguma ideia 
para a pauta, não é motivo algum para 
vexame. Inclusive, o campo de ideias pode 
ser preenchido depois. 
 
Nada disto é estático, durante o 
desenvolvimento do Universo, quaisquer 
elementos podem ser alterados partindo 
da vontade dos participantes. 
                                                   Exemplos: 
 

• As divindades descobrem que há mais 
de um universo e decidem conquistá-
los. (Tamanho) 

• Com a descoberta de um minério 
mágico em uma ilha perdida, fez-se 
descobrir a tecno magia, tornando o 
Universo cyberpunk fantasia. (Tema) 

• O CEO de uma megacorporação 
morreu por um acidente, os acionistas 
escalaram um novo para comandar. 
(Aspecto) 

• O devoto percebeu que seu deus era 
tirano e decidiu desistir de segui-lo. 
(Avatar) 

• Narrando uma cena de bullying, o 
mestre descobriu que um jogador não 
se sente bem com isso, depois todos 
concordaram em não haver mais 
cenas deste tipo. (Limite) 

• Depois de uma megacorporação 
falida ser dividida em pedaços, como 
dizia a lei, fortalecendo muito as 
demais, o governo do país mudou sua 
regra para isto, agora o próprio país 
compra a empresa falida, uma forma 
de sair das garras das corporações. 
(Ideia) 

 

Isto pode representar a evolução da 
história e mudanças feitas pelos jogadores, 
se um personagem chegou ao seu objetivo, 
como um deus que dominou o universo, 
pode ser a hora de mudar seu Aspecto e o 
grupo decidir o que ocorre no Universo. 
O Conflito não necessariamente é entre os 
personagens, pode ser em relação a trama, 
ou pode ser em relação a como lidar com 
o desafio em si. Para ajudar nas ideias, 
durante o livro, seguiremos com um 
exemplo de campanha de Fractal 
completo, caso deseje utilizá-lo, alterar os 
elementos para ficarem de acordo com o 
grupo.

 
  



 

O Universo:  O Príncipe de Cândia 
O príncipe Marshal de Mello sofre de uma doença grave e necessita de repouso, porém não 
há um conselheiro para representá-lo, os Aspectos de Cândia são os líderes dos clãs doces, 
nos quais são divididos em: Duros, Moles e Cremosos. O tamanho deste Universo é o reino de 
Cândia, o tema é intriga palaciana cômica, gênero fantasia. Os Avatares são conhecidos 
próximos dos líderes se juntando para participar da decisão. Os jogadores decidiram mudar 
o nome do mestre para Príncipe/Princesa. Os líderes são respectivamente: 
Jãozin Quebra Queixo (Conceito: Proteger os fazendeiros das tomadas de terras), Flanelia 
Flan (Conceito: Deseja mais inovação tecnológica para o reino) e o Sargento Brigadeiro 
Briggs (Conceito: Almeja o reforço bélico para proteger o reino). Os Avatares são 
respectivamente: Tati Quebra Pirulito, Pa Pudim e Cabo Beijinho Douglas. O limite definido é 
que não haverá violências sexuais dentro do Universo. As Ideias colocadas foram: 

• Caso o Príncipe morra, ocorrerá uma reunião para definir uma pessoa de um dos 
grupos, criando uma nova linhagem. 

• Há doces que podem pertencer a mais de um clã, como pudim que são cremosos e 
moles, por esta razão, o doce escolhe seu clã. 

 

  

Jãozin Quebra 
Queixo 

Tati Quebra 
Pirulito 

Sargento Brigadeiro 
Briggs 

Cabo Beijinho 
Douglas 

Flanelia Flan Pa Pudim 



Sistema 

O Fractal utiliza um baralho de cartas para 
as decisões e conflitos possíveis, além de 
possuir uma ficha para o Universo e para 
os Aspectos e Avatares. 
O Mestre preencherá a Ficha do Universo, 
colocando o nome da campanha, o 
tamanho, o tema, os aspectos, os avatares, 
as ideias, o Recurso, a nomenclatura do 
mestre e um espaço para colocar as ações 
dos jogadores durante as sessões, para 
mensurar o quanto foi construído do 
Universo. 
Os Jogadores preencherão a Ficha do 
Aspecto e Avatar, os atributos são divididos 
em: 
 
Influência 

O único atributo que o Aspecto têm, define 
o quanto de poder tem no Universo, o quão 
é capaz de moldar os elementos do cenário 
em questão, por ele é definido o quanto de 
Recursos os Avatares terão durante as 
sessões da campanha, permitindo tomar 
ações para responder os desafios que são 
colocados durante a sessão. Quatro é seu 
valor inicial. 
 
Ímpeto 

Mede o quanto resiliente é a mente do 
Avatar, o quão é capaz de suportar 
estresse, ações mentais, controles mentais, 
magias etc. Mensura sua força mental 
durante a sessão de Fractal. Um é seu valor 
inicial. 

 
Motriz 

Mede sua força para passar obstáculos 
físicos, o quanto é capaz de carregar peso, 
resistir golpes, sofrer efeitos físicos, magias 
que prendem seu alvo etc. Mensura sua 
força física durante a sessão de Fractal. 
Um é seu valor inicial. 
 
Ego 

Mede a personalidade e atração do Avatar, 
ou então mede sua presença e ameaça do 
mesmo, permite convencer, ameaçar, 

atrair, seduzir etc. Mensura sua força social 
durante a sessão de Fractal. Um é seu valor 
inicial. 
 
Pontos de Experiencia (PE) 
No final de cada sessão, os participantes 
ganham 2 PE. Além disso, cada membro 
votará no jogador que considera ter 
jogado bem, seja em interpretação, ideias, 
comportamento em mesa etc. A pessoa 
escolhida ganha 1 PE a mais. 
Porém, cuidado para não criar favoritismo 
para um jogador, o ideal é sempre utilizar 
desta ferramenta para incentivar boas 
práticas em mesa como respeito, 
criatividade, interpretação.  
Cada jogador começa a campanha com 20 
PE para distribuir entre os atributos do 
Aspecto e do Avatar. Influência custa 6 PE 
para cada +1 no valor, já os outros três 
custam 2 PE para cada +1. 
 
Recursos 
Assim são chamados no Fractal as cartas 
de baralho, os valores podem representar 
dinheiro, posses, poder divino, planetas, 
magia etc. O que estiver de acordo com o 
grupo, escrito na Ficha de Universo, 
podendo ter mais de uma descrição. 
Cada jogador começará a sessão com 
uma quantidade de cartas igual a 
Influência do Aspecto. 
O mestre embaralha as cartas e as 
distribui, já o próprio não necessita para 
criar os desafios, utiliza-se o baralho 
restante, a menos que joguem com um 
Aspecto/Avatar também. 
Os Recursos só voltam na próxima sessão, 
podendo ser adquiridos mais por PE, 
gastando 1 PE para dois Recursos. As 
cartas ás (A), valete (J), rainha (Q) e rei (K) 
valem respectivamente 1, 11, 12, 13. 
 
O Conflito 
O narrador colocará desafios durante a 
sessão, podendo gerar desavenças entre 
os jogadores ou não, devido seus 



Conceitos. Os testes são feitos através das 
cartas e atributos.  
Para testes entre Aspectos/Avatares, 
seguem a seguinte fórmula: valor das 
cartas sacadas somadas + valor do 
atributo escolhido pelo narrador (de 
acordo com a situação). Para outros testes, 
a soma do atributo é somente para o 
desafiante, a Dificuldade de VC para isto é 
medida em quantas cartas foram sacadas 
pelo mestre: Uma carta para Fácil, duas 
para Médio, três para Difícil e quatro para 
Impossível. Exemplo: 
Pa Pudim decide convencer um 
representante de um clã mais distante, os 
gaseificados, Duque de Cola Coccien. O 
estrangeiro é meio esnobe e não vai muito 
com a cara do outro, por isso o mestre, no 
qual o controla, decidiu que seria 
dificuldade média com o atributo Ego. O 
mestre puxou os valores 3 e 8, somando 
Ego 2, resultando VC 13.  O jogador puxa de 
sua mão duas cartas 5, somando Ego 4, 
resultando 14, passando do teste. Após isso, 
Pa Pudim decidiu lembrar de alguma 
informação que esqueceu, o mestre sacou 
5 e 3, resultando VC 8. O jogador puxou o 
valor 9, somando Ego 4, resultando 13 e 
assim passando do teste. 
Caso o jogador fique sem cartas, será 
somente o valor do atributo escolhido, 
podendo forçar uma Aposta do Destino ou 
formar Alianças. Não há limite para a 
quantidade de cartas usadas para passar 
do Conflito, quanto maior a diferença, mais 
sucesso terá, influenciando testes futuros 
em relação àquele desafio. 
No exemplo acima, se Pa Pudim passar 
muito mais de VC 12, os próximos testes 
com o duque podem ser de dificuldade 
inferior ou não haver mais testes.  
 
Aposta do Destino 
Ao invés de ocorrer um Conflito normal, o 
jogador pode querer apostar com o 
mestre. Neste caso, o mestre irá 
embaralhar o deck de cartas restante. 
Ambos puxarão uma carta e o maior valor 

ganhará. A vantagem disto é que o sucesso 
é extremamente estrondoso para o 
vencedor, porém a falha é altamente 
catastrófica para o perdedor. Pode ser 
usado um número de vezes por sessão 
igual ao valor de Influência do Aspecto.  
 
Alianças 
Outra forma de obter mais Recursos, 
porém a um preço mais acordado. Consiste 
em pedir uma ajuda para um Avatar de 
outro jogador ou Avatar de um 
Personagem do mestre. As partes devem 
conversar em sessão, interpretando seus 
personagens para tal, podendo escolher 
livremente qual Recurso será emprestado. 
Uma vez feita a troca, a parte devedora 
terá que retribuir de alguma forma durante 
a campanha, sem obrigação de ser 
definida no momento da troca, pode ser 
inclusive na hora de cobrar, exemplos: 
Apoio nas decisões, um Recurso como 
pagamento, pacto de não agressão etc. 
Porém, mesmo que entregue, o Recurso 
ainda pertence ao primeiro jogador, pode 
ainda ser usado para Conflitos, porém 
configura quebra de aliança, o que 
automaticamente fará o pedinte ser seu 
inimigo imediato, ganhando um Ponto de 
Vingança (PV). 
 
Pontos de Vingança 
Um PV pode ser gasto para dobrar o valor 
do atributo escolhido em um Conflito 
contra a pessoa na qual queres vingar, 
pessoa na qual fez gerar o PV em si. 
 
Coringa 
Este Recurso especial permite mudar 
drasticamente os eventos da sessão, pode 
ser um secreto tecnológico, uma magia 
esquecida, poder oculto etc. O jogador 
deve optar por um benefício da lista abaixo. 
Caso o mestre saque a carta, coloca de 
volta no baralho e embaralha novamente. 
O Coringa pode ser utilizado na Aliança. 

• Permite um sucesso automático 
em um Conflito 



•  Permite uma falha automática em 
um Conflito alheio 

• Caso não usado até o final da 
sessão, ganha 2 PE 

• Permite adquirir mais dois 
Recursos. 

 
Ação do Aspecto 
No final da sessão, é o momento dos mais 
poderosos agirem. Todos os jogadores, 
incluindo o mestre se tiver um personagem 
com Aspecto, receberam Recursos igual ao 
dobro de Influência. Recursos dos Avatares 
não gastos durante a jogatina continuam 
na mão do jogador na Ação do Aspecto. 
Terão uma ação por sessão para fazer. As 
cartas necessárias para a Dificuldade de 
VC para testes sem Aspecto opositor 
aumentam em +1. O atributo escolhido para 
os testes valerá o dobro da quantidade do 
Avatar. Exemplo: 
Flanelia decide usar seus Recursos para 
criar um Polo de Tecnologia Doce, onde irá 
gerar muitos empregos para Cândia. Para 
isso, é necessário puxar vários contatos e 
buscar locais com ótimos recursos, o 
mestre decidiu que será difícil, sacando 
quatro cartas com os números 2, 6, 5, J, 
totalizando VC 24. Porém, antes dela sacar, 
Jãozin intervém com seus fazendeiros 
protestando e atrapalhando as operações, 
Jãozin saca 9, 8 e K, com Ego da Tati sendo 
3, será +6 no somatório, totalizando VC 36. 
Flanelia saca 5, 6 e 10, com Ego de Pa sendo 
4, será +8 na soma, opondo com 29, 
falhando no teste. 
 

O Mestre 
É o jogador que coordena a mesa, coloca 
as consequências das ações de todos, 
desenvolve as primeiras partes da história 
a ser contada. Não coloque o peso da 
campanha como um todo para si, não é só 
sua responsabilidade a diversão da mesa, 
o engajamento dos jogadores. RPG é 
sempre um jogo colaborativo e social, onde 
a conversa deve ser sempre a melhor 

opção, o mais importante é a diversão do 
grupo, incluindo a SUA. 
Para criar desafios com personagens que 
irão interagir com os jogadores, o mestre 
pode criar Aspectos/Avatares seguindo as 
regras, mas podendo ter mais PE iniciais 
para representar vilões, aliados fortes etc. 
Os Conflitos não devem ser frequentes, só 
faça testes para eventos que façam 
diferença para a história, algo corriqueiro 
dos personagens será automático. Se 
necessário ordenar as ações dos 
jogadores, cada um pode sacar uma carta 
do baralho, agindo em ordem decrescente 
de números. 
Qualquer indecisão na mesa, discuta com 
seus jogadores, mas se eles estão em briga, 
é o momento para dar um fim a discussão, 
continuando em outro momento. Fique livre 
para mudar as regras, testar possibilidades 
como aumentar o número de cartas no VC, 
diminuir os custos de atributos etc. Tudo 
isso pode ser aberto em debate, a fim de 
comportar o que desejam no jogo. Segue 
abaixo as fichas do Universo Pronto e as 
fichas em branco. 
   



 
  

O Príncipe de Cândia 

Príncipe/Princesa 

Reino de Cândia 

Intriga palaciana cômica 

Jãozin Quebra Queixo, Flanelia Flan, 

Sargento Brigadeiro Briggs 

Tati Quebra Pirulito, Pa Pudim, Cabo Beijinho 

Douglas 

                      Violência Sexual 

                     Caso o Príncipe morra, ocorrerá 

um conselho para definir uma pessoa de um 

dos grupos para ser a realeza, assim iniciando 

uma nova linhagem.  

Há doces que podem pertencer a mais de um 

clã, como pudim que são cremosos e moles, 

por esta razão, o doce escolhe seu clã. 

                                Dinheiro, membros do clã, 

contatos. 



 
  Jãozin Quebra Queixo 

                             Proteger os fazendeiros das 

tomadas de terras. 

5 

4 

3 

3 

Tati Quebra Pirulito 

                                Quadrado, cor marrom, 

utiliza um chapéu de palha e um pedaço de 

trigo na boca, tem um queixo garboso. Sincero 

e relaxado, com sotaque forte. 

                                Cabeça de pirulito vermelha, 

descolada com casaco show. Imperativa e 

briguenta. 



 
  Flanelia Flan 

                             Deseja mais inovação 

tecnológica para o reino. 

5 

2 

4 

4 

Pa Pudim 

                                Pequena, porém sagaz. Cor 

branca com frutas vermelhas na cabeça. Pelo 

seu porte, utiliza um traje para ser maior e ter 

várias habilidades como corrida e luta. 

                                Forte e corpulento, vive 

cansado devido as demandas da Flanelia e de 

seus filhos, tão sagaz quanto a líder. Cor 

caramelizada e muito grande de tamanho. 



 
  Sargento Brigadeiro Briggs 

                             Almeja o reforço bélico para 

proteger o reino. 

7 

2 

1 

1 

Cabo Beijinho Douglas 

                                Redondo com cor de 

chocolate, veste uma roupa de sargento de 

tom azul. Ríspido, sério e concentrado, focado 

sempre em seu objetivo, às vezes atrapalhado 

com as palavras, mas sabe animar o público. 

                                Menino esforçado, acabou 

de entrar no quartel e chamou a atenção do 

sargento, apesar de não ser excepcional em 

nada, acredita que o Douglas possa ser um 

prodígio, treinando-o intensamente. Redondo 

de cor branca, vestido com roupa azul de cabo. 

Bem atrapalhado, mas de bom coração. 
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