
Zombie Rehab 
 
Já faz bastante tempo que a praga assolou esse mundo. Gerações ou eras, a bem da verdade é que                   
ninguém sabe direito. Boatos dizem que os bisavós dos que vivem hoje viram um mundo muito                
diferente. Outros rumores afirmam que quando a praga não existia, nem as estrelas do céu eram as                 
mesmas. Mas é fato que a população viva de hoje se adaptou. Foi uma questão de sobrevivência. 
 
Que praga é essa?, vocês devem estar se perguntando. Dependendo de onde vocês estiverem, ou               
de quem responder, os nomes variam: carcomidos, zumbis, desmortos, carnófagos - os nomes             
variam. Criaturas que outrora foram pessoas, mas que hoje são carcaças desalmadas vagando em              
busca de carne humana. O que ocasionou isso é igualmente desconhecido: as histórias mais              
populares variam entre castigo divino, um feitiço lançado acidentalmente por um desbiomante, uma             
misteriosa doença ou maldição de um antigo povo vilipendiado. 
 
Imaginem um mundo de fantasia medieval. Senhor dos Anéis, Crônicas do Fogo e Gelo,              
Dragonlance - vocês pegaram a ideia, certo? Agora, tentem imaginar um mundo desses, onde              
acontece essa praga. Se esses mundos que vocês pensaram lembram, em alguma medida, o              
feudalismo que aconteceu no período medieval do nosso mundo, imaginem que essa lógica feudal se               
exacerbou.  
 
Cada feudo se viu obrigado a tornar-se uma verdadeira fortaleza, a fim de impedir que os                
mortos-vivos invadissem. Alguns, com maior ou menor sucesso, conseguiram tal feito. Outros não             
compartilharam dessa sorte, e hoje não passam de ruínas infestadas dessas criaturas. Os feudos              
costeiros, por sua própria característica geográfica que favorece a defesa, prosperaram. Se você             
imagina uma grande fortaleza neste mundo, pode ter certeza que ela está em uma península ou algo                 
similar. 
 
Aliás, a navegação é um dos grandes investimentos tecnológicos no mundo desse jogo. Explorar o               
continente é tarefa significativamente mais arriscada do que explorar os mares. Mas não pensem que               
a vida nos mares é fácil. Todo grande feudo sabe que investir em bucaneiros é garantia de captar                  
mais recursos, ou quem sabe até invadir outros feudos. Os mares são perigosos não por conta das                 
criaturas, mas por conta dos próprios humanos. 
 
Se a magia existe ou não existe nesse mundo, pouco importa. O que importa é que as pessoas                  
acreditam nela. Num mundo povoado por cadáveres ambulantes, é difícil convencer as pessoas de              
que as superstições não são válidas. Milagreiros, feiticeiros, alquimistas - todos esses podem ser              
encontrados em praticamente qualquer feudo. Muitas vezes, contudo, também são perseguidos, já            
que algumas pessoas culpam esses indivíduos pela praga. 
 
É nesse mundo que, recentemente, uma reviravolta aconteceu. Uma alma nobre clamou aos antigos              
deuses por mudança. Fez do seu corpo o veículo para que um possível elixir da praga surgisse.                 
Insuflado pela inspiração divina, se sacrificou para gerar um milagre: ofereceu seu corpo, beatificado              
pelos deuses, para um grupo de mortos-vivos banquetear. O sopro dos deuses penetrou nesses              
condenados canibais, e a chama da esperança se reacendeu. Eles conseguiram recuperar parte de              
sua consciência e vitalidade humanas e, caso se provem dignos, os deuses irão curá-los ao final                
desse ciclo lunar. Vocês, jogadores, são esse grupo de criaturas com uma chance real de salvação.                
Considerados humanos (e, portanto, alimento) pelas outras criaturas, e monstros (e, portanto,            
inimigos) pelos outros humanos, a dificuldade que se apresenta é sobreviver até lá. 
 



Zombie Rehab é um RPG1 sobre tipos de conflitos diferentes, o tema escolhido para a               
RPG JAM 2020. Qual é o tipo de conflito diferente? Aqui, você não enfrenta monstros, como                
é comum em RPGs de fantasia medieval. Aqui, você é um deles. Mas, diferente dos RPGs                
de “horror pessoal”, aqui você não é um monstro que subjuga os humanos. ZR é um RPG                 
sobre fugir de conflitos. Fugir dos outros monstros que lhes perseguem, mas também fugir              
dos humanos que lhes caçam. Não porque vocês não conseguem enfrentá-los, mas porque             
agir dessa forma significa se sintonizar mais com o seu lado zumbi do que com o seu lado                  
humano. 
Um dos jogadores terá um papel ligeiramente diferente dos demais. Esse papel tem vários              
nomes, tais como narrador e mestre. Aqui escolhemos o termo mediador. O primeiro passo              
é escolher quem terá esse papel. Os demais jogadores irão representar o grupo de              
criaturas/pessoas protagonistas dessa história. 
Também precisamos de um punhado de dados de seis faces. Algo entre 5 e 10 desses                
parece um bom número. Além disso, é bom termos uma mesa, um lugar relativamente              
tranquilo, alguns lápis e borrachas, tempo livre, e vontade de criar colaborativamente uma             
história. 
 
Zombie Rehab é um jogo desenvolvido pela Coral Amarelo, estúdio de criação de jogos 
do qual fazem parte Caue Reigota Pacheco, Tadeu Rodrigues Iuama e Vitor Soriano 
Ferreira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma jornada da morte para a vida, por 

 
 
  

1 Não sabe o que é RPG? RPG é a sigla para Role-Playing Game (jogo de representação de papéis),                   
uma modalidade de jogo onde um grupo de pessoas busca criar, coletivamente, uma história. Nele,               
cada jogador irá descrever as ações de sua personagem, e um jogador específico irá adotar o papel                 
de árbitro para mediar as questões de regras, assim como as ações de personagens que não são                 
controlados pelos jogadores (tais quais os humanos desse mundo). Sugerimos que conversem com             
pessoas que já jogaram, ou assistam streams de partidas desse jogo para se acostumarem com a                
dinâmica, caso essa seja a sua primeira vez. 



Criação de Personagens 
 
Criar uma personagem em ZR é um processo bem rápido. Existe uma estatística numérica              
dupla. Como assim?, vocês devem estar se perguntando. Pois bem: lhes apresentamos a             
Zumbidade/Humanidade, núcleo mecânico e narrativo desse jogo. 
Zumbidade representa o quão zumbi o personagem é. Se vocês precisarem correr, bater,             
morder, erguer um tronco de árvore, escalar um muro, se esgueirar, ou qualquer outra              
tarefa física, é com a Zumbidade que você deverá contar. 
Humanidade, por sua vez, representa o quão humano o personagem é. Se vocês precisam              
conversar, raciocinar, se misturar com a multidão, interagir com outras pessoas, ou            
qualquer outra tarefa mental ou social, é com a Humanidade que você deverá contar. 
Existe uma régua que define ambos os atributos: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zumbidade 

☗ ☗ ☗ ☗ ☗ ☖ ☖ ☖ ☖ ☖ ☖ ☖ ☖ 

Humanidade 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
No referido exemplo, a personagem tem Zumbidade (contada em espaços preenchidos, da            
esquerda para a direita) 5 e Humanidade (contada em espaços não-preenchidos, da direita             
para a esquerda) 8. Caso estejam confusos, reparem que a soma entre Zumbidade e              
Humanidade sempre será 13. 
Existem pelo menos três maneiras de definir os valores iniciais: 

 
● A personagem começa com Zumbidade 7; 
● O jogador joga 2 dados e soma os resultados. Esse será seu valor de Zumbidade               

inicial; 
● Valor de Zumbidade pré-definido para cada jogador em uma mesa de 3 a 6              

jogadores, conforme tabel:. 
 

 VALOR DE ZUMBIDADE PARA CADA JOGADOR NA MESA 

 3 JOGADORES 4 JOGADORES 5 JOGADORES 6 JOGADORES 

JOGADOR 1 4 4 4 4 

JOGADOR 2 7 7 7 7 

JOGADOR 3 8 8 8 8 

JOGADOR 4 - 6 6 6 

JOGADOR 5 - - 9 9 

JOGADOR 6 - - - 7 

 
Feito isso, é hora do próximo passo: escolher o tipo de zumbi que sua personagem é. 
 

● Forte: em ações envolvendo força física, lance um dado a mais; 



● Rápido: em ações envolvendo agilidade, lance um dado a mais; 
● Furtivo: em ações envolvendo passar despercebido, lance um dado a mais; 
● Engenhoso: em ações envolvendo ferramentas, lance um dado a mais; 

 
Vocês devem estar se perguntando que história é essa de dado a mais, correto? Hora de                
explicar as regras de ZR. 
  



Regras 
 
Sempre que você for fazer uma ação que apresenta chance de falha, o mediador solicita um                
Teste. Para mostrar como funciona um teste, é hora de voltarmos a nossa régua de               
Zumbidade/Humanidade, adicionando um novo elemento: 
  

1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 Dados 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zumbidade 

☗ ☗ ☗ ☗ ☗ ☗ ☗ ☗ ☗ ☗ ☖ ☖ ☖ 

Humanidade 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Dados 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
 
Nesse exemplo, a personagem possui Zumbidade 10. Isso significa, de acordo com a             
tabela, que ela fará seus testes envolvendo Zumbidade utilizando 3 dados. Por outro lado,              
se olharmos para a Humanidade (3), a personagem utilizará 1 dado para testes que              
envolvam essa característica.  E o que fazer com esses dados? 
Toda vez que o mediador solicita um teste, ele deverá informar a Dificuldade, um número               
de 3 a 12. Como escolher esse número? A tabela abaixo deverá servir de sugestão: 
 

Dificuldade Descrição 

3 a 4 Muito Fácil 

5 a 6 Fácil 

7 a 8 Média 

9 a 10 Difícil 

11 a 12 Muito Difícil 

 
Uma vez definida a dificuldade, o jogador lança a quantidade de dados que lhe é pertinente                
e soma seus resultados. Se igualar ou superar a dificuldade, temos um sucesso. 
 
Que tal um exemplo? A personagem da jogadora Mariana tenta escalar uma grade. Essa              
tarefa, puramente física, é percebida pelo mediador como uma tarefa relacionada à            
Zumbidade. Mariana consulta a ficha de sua personagem, e confere que sua Zumbidade             
atual é 8: isso significa que ela irá utilizar 2 dados. O mediador define que escalar a cerca                  
não é nada muito difícil, mas também não é algo exatamente fácil, já que a cerca é velha e                   
decrépita. Uma dificuldade 7 parece coerente. Mariana lança seus dois dados: 6 e 1. A               
soma total é 7: foi raspando, mas deu certo. A personagem consegue escalar a cerca. 
 



Jogadas com 1 dado: sempre que apenas um dado for lançado, o dado tem a               
possibilidade de “estourar”. O que isso significa? Significa que, caso o resultado obtido for              
um “6”, o jogador poderá lançar um novo dado e somar o resultado.  
Por que essa regra existe? Para possibilitar que golpes de sorte ocorram. Pois, afinal, até               
naquelas horas onde tudo parece indicar que nada dará certo, existe a possibilidade que o               
sucesso apareça. 
Jogadas com 3 ou 4 dados: sempre que três ou quatro dados forem lançados, o jogador                
em questão deverá escolher os dois melhores resultados. Isso aumenta significativamente           
as chances de sucesso. 
  



Zumbidade e Humanidade 

Zumbidade 
Existem algumas condições que fazem com que a Zumbidade da personagem aumente. A             
mais direta delas é o dano, que será devidamente explicado no tópico Combate. No              
presente tópico, elencaremos as outras. 
Sempre que o jogador optar por alguma ação atroz, ou a personagem for exposta à alguma                
condição que evoque sua bestialidade, o jogador deverá fazer um teste de Humanidade. A              
Dificuldade será seu valor corrente de Zumbidade. Falha nesse teste siginifica que a             
Zumbidade aumentou. Sucesso significa que, nessa situação, a personagem conseguiu          
manter sua integridade humana. 
Eis alguns exemplos de situações que poderiam evocar esses testes: 

● Devorar humanos 
● Ser exposto à uma quantidade significativa de sangue (cheiro, visão, etc) 
● Raiva 
● Humilhação 
● Presenciar violência 
● Barulhos muito intensos 
● Fome 
● Atos de crueldade 
● Desespero 
● Solidão (afinal, humanos são seres sociais) 

 

Humanidade 
A Humanidade irá oscilar de duas maneiras. Uma é a passagem do tempo: quanto mais               
próximos do final do ciclo lunar, mais humanas as personagens se tornam. Essa medida é,               
propositadamente, subjetiva: cabe ao mediador apontar quando tempo suficiente se passou           
e conceder Humanidade as personagens. A outra é tão subjetiva quanto: atos de real              
humanidade deverão ser presenteados com um ponto de Humanidade. Salvar a garotinha            
presa nos escombros durante um incêndio parece um bom exemplo. Mas mediador,            
lembre-se: ZR não é, no final das contas, um jogo sobre heroísmo. É um jogo sobre a tênue                  
linha que separa a redenção da danação. Seja contido em conceder tais premiações, para              
não incentivar que o jogo vire um jogo de atos desnecessários de heroísmo. Parte              
significativa das personagens são bestiais, afinal. 
A progressão da Humanidade tem impactos significativos no decorrer do jogo. A tabela             
abaixo possui duas colunas: a primeira é para jogos mais generalistas, e a segunda é               
indicada para grupos que gostam das minúcias. Fiquem livre para escolher qualquer uma             
delas, coletivamente. 
 
 
 
 
 



Humanidade Direto ao ponto Nos mínimos detalhes 

2 Balbuciar Escolha uma palavra. Você só fala ela. 

3 - Você tem um nariz. 

4 - Escolha outra palavra. 

5 Falar Você fala “normalmente”. 

6 - Seus pedaços pararam de cair por aí. 

7 - Você tem cabelos. 

8 - Você consegue discutir sobre coisas abstratas. 

9 - Seu cheiro não é mais percebido a quilômetros. 

10 Disfarçar Seus olhos deixam de ser vidrados. 

11 - Você lembra do seu nome. 

12 - Você se lembra perfeitamente da sua vida anterior. 

 
Sempre que sua personagem ganhar Humanidade, é hora do Recordar. Isso funciona            
como pequenos monólogos. Nos níveis 2, 3 e 4, sempre que sua personagem ganhar              
Humanidade, diga o nome de um sentimento da qual ela se lembrou. Nos níveis 5, 6, 7, 8 e                   
9, você volta a sonhar. Outro jogador faz um monólogo, contando para você sobre um               
sonho que você teve na última noite. Nos níveis 10, 11 e 12, você se lembra de alguma                  
cena da sua vida anterior, e conta para os outros jogadores. 
  



Combate 
Eventualmente, como é comum tanto em RPGs de fantasia medieval quanto em RPGs de              
horror, combates acontecem. Como proceder? 
Tenham sempre em mente a regra de Testes, apresentada no tópico anterior. Ela será a               
base para o combate. Via de regra, num combate, é com a Zumbidade que as personagens                
irão contar (embora, eventualmente, estratégias realmente ardilosas e geniais por parte dos            
jogadores permitam que testes de Humanidade sejam utilizados). 
Se existe um combate, é porque existem inimigos. Os inimigos, sempre controlados pelo             
mediador, apresentam 2 características: 

● Letalidade: esse número representa a chance do inimigo aniquilar automaticamente          
a personagem (sim, os riscos de levar uma espadada, ou similar, na cuca é real - tal                 
qual os filmes de zumbi que costumamos assistir). Quanto mais alto, mais letal o              
inimigo.  

● Vitalidade: quanto de dano o inimigo aguenta antes de ser incapacitado. Quanto            
mais alto, mais resistente o inimigo. 

Os inimigos nunca jogam dados. Durante um combate, o jogador descreve o que sua              
personagem irá fazer, lança seus dados e confere o resultado: 
 

Resultado Efeito 

2 a 4 O inimigo não sofre dano e a personagem sofre dano 

5 a 9 O inimigo sofre dano e a personagem sofre dano 

10 a 12 O inimigo sofre dano e a personagem não sofre dano 

 
Dano, em ZR, é algo muito sério. Os inimigos morrem rapidamente, e as personagens não               
têm uma real oportunidade de cura. Por isso, os combates devem ser evitados a todo custo.                
Lembrem-se: esse é um jogo sobre tipos de conflitos diferentes. Usem a criatividade para              
fugir do matar, pilhar e destruir corriqueiro nos RPGs. 
Mas, às vezes, os danos são inevitáveis. Eles funcionam de maneiras diferentes nos             
inimigos e nas personagens: 
Nos inimigos: Sempre que o inimigo sofre dano, esse dano é marcado em sua Vitalidade.               
Quando o inimigo receber um número de marcações igual a sua Vitalidade, estará             
incapacitado (morto, desacordado, aterrorizado - o que fizer sentido para a narrativa). 
Nas personagens: todo dano sofrido é adicionado à Zumbidade da personagem. Porque            
isso? Porque Zumbidade, entre outras coisas, significa que a personagem está se            
afastando da vida. 
  



Fim da personagem 
Existem 3 maneiras da personagem deixar de estar sob controle do jogador, isto é, de               
participar ativamente da nossa história. 
A primeira delas é fruto do acaso: ela envolve a Letalidade dos inimigos. Para a maioria dos                 
casos, esse valor é 2, o que significa que, caso o resultado de um teste de combate seja 2,                   
o personagem foi atingido de maneira letal. Inimigos mais mortíferos podem ter esse             
número aumentado. Um caçador de zumbis treinado e bem-equipado pode ter um valor 4,              
por exemplo - o que significa que resultados 2, 3 ou 4 nos testes de combate irão                 
representar a morte da personagem. Por conta disso, é sempre bom evitar combates em ZR               
- nunca se sabe quando o azar irá bater à porta. 
A segunda é a Zumbidade plena. As ações da personagem, ou a deterioração de seu corpo                
(danos sofridos) é tamanha que a Humanidade não está mais ao seu alcance. Sempre que               
alguma ação fizer com que a Zumbidade 12 aumente, isso significa que a personagem não               
mais está em seu controle. 
Essas duas formas de “fim” da personagem, contudo, não são definitivas. Se alguma delas              
ocorrer, o restante do grupo poderá sacrificar parte das suas Humanidades para fazer com              
que aquela personagem volte. O mediador decide exatamente como irá ocorrer esse            
processo (uma missão especial, uma condição específica, um ritual que faça com que a              
alma da personagem migre para outro corpo ou qualquer outra situação que pareça             
pertinente), mas uma coisa é irrevogável: o restante do grupo inteiro irá receber um ponto a                
mais de Zumbidade como efeito. 
A terceira, e última, maneira da personagem chegar ao seu fim na história é a Humanidade                
plena. Isso só ocorre quando passar o ciclo lunar. Mas devemos lembrar que o mundo               
desse jogo não é o nosso mundo e, portanto, o ciclo lunar corresponde à um tempo definido                 
pelo mediador. 

   



Exemplos de inimigos 
 
Camponês 
Letalidade: 2 
Vitalidade: 1 
 
Guarda 
Letalidade: 2 
Vitalidade: 2 
 
Caçador de Zumbis 
Letalidade: 3 
Vitalidade: 2 
 
Urso 
Letalidade: 2 
Vitalidade: 3 
 
Zumbi 
Letalidade: 2 
Vitalidade: 5 
 
Arqueiro 
Letalidade: 4 
Vitalidade: 1 
 
 


