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Em um planeta Terra distópico de um futuro distante, o entretenimento televisivo deu lugar à 
internet e sua realidade aumentada, pois o mundo fora das cidades se tornou tóxico, 
praticamente intransitável e cheio de perigos para a humanidade. Ainda nos moldes dos 
programas de mais de dois séculos passados, o entretenimento e seus reality shows ainda 
parecem prender a atenção da rasa e intelectualmente engessada população média, sempre 
ávida por observar e influenciar em vidas diversas. Neste mundo, graças à empresa de 
tecnologia que controla o mundo, a E-Bigorna, todos possuem suas células de conexão neural 
particulares ativas, e aqueles que não as têm acabam definhando, sozinhos no frio e na solidão 
do mundo analógico. As pessoas são viciadas em entretenimento de realidade aumentada, 
mas um deles se sobrepõe a todos os demais: 

G.U.E.R.R.A., o Jogo!  

Um jogo de realidade virtual com temas de combate, sobrevivência e superação de conflitos 
diversos. Competidores contra máquina, competidores contra competidores. Competidores 
contra si mesmos! Em G.U.E.R.R.A., competidores são colocados em cenários diversos, 
geografia e clima bizarros, populados por Opositores controlados por Inteligência Artificial. Um 
Opositor pode ser qualquer coisa, desde um alienígena a uma parede de chamas gerando 
conflito entre máquina e Competidores, que têm que superá-la de forma inteligente. 

Essa série de desafios e dificuldades fica entre um objetivo definido e os Competidores, e em 
tal equação, uma variável incrível faz de G.U.E.R.R.A. uma apoteose entre a população 
consumidora de comida industrializada e conhecimento pronto, que sem perceber é 
completamente controlada pela grande corporação E-Bigorna, idealizadora da tecnologia que 
instituiu as células neurais na Terra e “libertou” a população a trancando em grilhões digitais. 
Essa variável é a VONTADE da própria audiência, que pode interferir no jogo, inserindo 
vantagens ou desvantagens para os competidores, por meio de votações pagas e recheadas 
de comerciais sensacionalistas. 

O que a audiência de G.U.E.R.R.A. não sabe é que seus Competidores são pessoas de 
verdade, que a cada derrota perdem parte de suas capacidades cognitivas até se tornarem 
vegetais e serem descartadas pela E-Bigorna, privadas de suas liberdades em um recôndito 
laboratório.  

Contudo, por uma falha na matriz que controla todos as células neurais do mundo, esses 
moribundos estão a um passo de se livrarem de suas amarras para voltar ao mundo analógico 
e, então, encarar seus captores de uma vez por todas… 
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CRIAÇÃO DE PERSONAGENS 
 

1. Escolha um nome para o seu competidor.  

2. Defina uma raça ou role 2d6 (um para coluna e outro para linha) nas tabelas abaixo. 

 

 

CABEÇA 

 1 2 3 4 5 6 

1 Humano Leão Cavalo Pato Caranguej
o 

Formiga 

2 Mastodonte Felino Humano Planta Touro Girafa 

3 Rinoceronte Anão Urso Hipopótam
o 

Sapo Avestruz 

4 Insetóide Coelho Octopóide Tubarão Cobra Orc 

5 Símio Gorila Morcego Alce Javali Elfo 

6 Porco Crocodilo Unicórnio Leão 
Marinho 

Lagarto Cachorro 
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CORPO 

 1-2 3-4 5-6 

1 Esguio Atlético Robusto 

2 Esbelto Alto Franzino 

3 Flácido Com chifres Peludo 

4 Carapaça Penugem Pequeno 

5 Baixo Escamas Insetóide 

6 Membranoso Tatuado Necrosado 

 

3. Defina uma peculiaridade ou role na tabela abaixo. 

 

PECULIARIDADES 

 1-2 3-4 5-6 

1 Quatro braços Antenas Braço biônico 

2 Guelras Quatro Braços Olho biônico 

3 Cabelos de Serpente Braço de Gancho Cabelos de tentáculos 

4 Dentes Afiados Braço-serra Fogo pelas ventas 

5 Braço de Chicote Pele rochosa Garras afiadas 

6 Três pernas Braços alongados Duas cabeças 
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4. Defina um CONCEITO ou crie usando a “fórmula” abaixo: 

 

O Conceito possui efeito mecânico para o jogo. Todas as vezes que o Competidor fizer algo que estiver de acordo com o seu Conceito, recebe 1 dado 

a mais em suas rolagens.  Para criar seu conceito você constrói uma simples oração que o descreve. A oração assume esta forma: “Eu sou um [coloque 

um substantivo aqui] [coloque um adjetivo aqui] que [coloque um feito do Competidor aqui].” O tipo de Competidor é o cerne do mesmo, sua essência, 

aquilo que ele representa no mundo.  

 

Exemplo: eu sou um soldado corajoso que sabe de explosivos 

 

5. Defina os atributos do Competidor de acordo com as regras a seguir. 

6. Defina as Habilidades conforme as regras a seguir. 

 

ATRIBUTOS 

 

O atributos do Competidor definem a base das suas capacidades nas diversas possibilidades da vida e variam de 1 a 5 e são divididos em dois grupos: 

 

CORPO MENTE 

FÍSICO 

capacidade física do Competidor, resistência, força 

LÓGICA 

inteligência do Competidor, raciocínio, 

aprendizagem 

COORDENAÇÃO 

capacidade motora do Competidor, reflexos, agilidade 

SENTIDOS 

sensações do Competidor, percepção, 

conhecimento 

 

 

Pontos de Atributo: Jogue 1d6 para cada grupo e consulte a tabela abaixo. Gaste 1 ponto para aumentar 1 em cada atributo. 
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1-3 3 pontos 

4-5 4 pontos 

6 5 pontos 

 

 

AS HABILIDADES 

 

Pontos de Habilidade: 3 + Lógica 

 

O Competidor possui Habilidades que o ajudarão em determinadas situações. Cada grupo de Habilidades custa 1 Ponto de Habilidade, e cada especialização 

dentro desse grupo custa mais 1 ponto, conforme abaixo: 

 

Testes Sem Treinamento – +1D para cada ponto no atributo de referência 

Testes com Treinamento Básico em Grupo de Habilidades – +1D 

Testes com Treinamento Avançado em Habilidade Específica – diminui 1 do nível de Desafio 

Testes com Especialização em Habilidade Específica – diminui 1 do nível de Desafio (cumulativo)  

 

Exemplo: Kolan tem Físico 2 e Coordenação 2 e escolhe o grupo COMBATE para o seu Competidor, e escolhe as habilidades Arma de Disparo Grande e 

Arma de Mão nas quais terá treinamento. Sempre que sua ação envolver uso de ambas as armas ele rolará 4D na pilha de dados por ser treinado, ou quando 

envolver quaisquer outras ações combativas, 3D (atacando com machado, arco, punhos, revólver, pistola laser etc). 

 

 

GRUPO EXEMPLOS DE HABILIDADES 

Acadêmicas Biologia, História, Matemática, Química, Medicina 

Artísticas Pintura, Música, Escultura, Dança 

Sociais Barganha, Sedução, Persuasão 
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Combate Armas de mão, Armas de disparo pequenas, Armas de disparo 

grandes, Luta desarmada 

Ladinas Furtividade, Arrombamento, Camuflagem, Furtar 

Esportivas 

 

Escalada, Natação, Corrida, Salto 

Exploração 

 

Sobrevivência, Rastrear, Investigar 

Tecnologia 

 

Uso de Computador, Pilotar, Consertar 

 

EQUIPAMENTOS 

 

Equipamentos são tratados como ferramentas narrativas, que permitirão aos Competidores fazer algo. Em combate farão diferença com relação a causar ou 

evitar dando. Qualquer item pode ser colocado no jogo, e deve seguir os seguintes parâmetros: 

 

 

Arma Leve (faca, pistola, blaster leve, funda, estilingue, machadinha) 1 de Dano 

Arma Média (espada longa, metralhadora, arco, machado) 2 de Dano 

Arma Pesada (alabarda, Machado de guerra, rifle, shotgun) 3 de Dano 

Armadura leve (couro, peles, cota de malha, kevlar) -1 de Dano 

Armadura média ( loriga de escamas, placa de peito, nano armadura) -2 de Dano 

Armadura pesada (Couraça, traje de exploração espacial) -3 de Dano 
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EVOLUÇÃO DO COMPETIDOR 

 

Ao vencer um cenário o Competidor ganha 1 Ponto em um atributo de cada Grupo e 2 Pontos para distribuir entre suas Habilidades. 

 

COMO NARRAR ESSE JOGO 

 

O narrador faz o papel de apresentador do fútil e sensacionalista programa de entretenimento G.U.E.R.R.A., e está ali para ser um mediador da disputa. 

Sugerimos representá-lo como um apresentador de game shows americanos da TV dos anos 90-2000 (Family Feud, Jeopardy, The Price is Right etc) pomposo, 

falso e extremamente voltado para o marketing pessoal e do seu programa. 

 

CRIANDO UM CENÁRIO PARA O JOGO 

 

Os cenários são votados pela audiência de G.U.E.R.R.A., que define o que aguarda os Competidores. Um circuito completo de G.U.E.R.R.A. possui 5 níveis 

(começando pelo nível de desafio 2 e vai progressivamente aumentando até o nível de desafio 6, onde impera a Lei de G.U.E.R.R.A., somente pode restar um 

Competidor em pé). São decididos em 4 blocos: Geografia, Clima, Bizarrice e Objetivo. Role 1d6 para coluna e outro 1d6 para a linha, para cada um deles (ou 

mais de uma vez se quiser gerar cenários extremamente bizarros): 

 

 

GEOGRAFIA 

 1-2 3-4 5-6 

1 Uma selva tropical Uma cidade medieval 
fétida e imensa 

Uma geleira polar 

2 Um cidade terráquea da 
década de 90 

completamente 
abandonada e destruída 

 
Cânions 

 
Um deserto rochoso 
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3  
Tundra 

Uma planície verdejante 
entrecortada por colinas 

e montanhas 

 
Savana 

4 Deserto de areia Uma cidade da Terra no 
ano de 2233 

Estação espacial 

5 Floresta escura Território de tribos orcs Cidade élfica nas 
árvores 

6 Um país desabitado pós 
guerra do século XX 

Pré-história dos 
dinossauros 

Arquipélago 

 

 

CLIMA 

 1-3 4-6 

1 Polar Vento forte e constante 

2 Chuva fétida Sol escaldante 

3 Fumaça de vulcão Ensolarado e fresco 

4 Chuva constante Nublado, escuro e com relâmpagos e 
trovões cortando o céu 

5 Ameno protegido por uma redoma 
de vidro 

Submerso, dentro de uma redoma de 
vidro 

6 Chuva com Relâmpagos que 
atingem a terra 

Tempestade de areia constante 
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BIZARRICE 

 1-2 3-4 5-6 

1 Tentáculos negros e 
melequentos saem de 

buracos no chão  

O chão é coberto de 
milhões de ossos e um 

cheiro de morte paira no 
ar 

Corpos de humanos 
mortos para todos os 

lados 

2 Ovos gigantes ficam 
espalhados pela terra, 

alguns deles quebrados, 
com fetos bizarros de 5 

metros em 
decomposição 

Milhões de aves escuras 
voam constantemente no 
céu defecando sobre a 

terra e jogando restos de 
carne morta 

Animais robôs vivem a 
vida como se de 
verdade fossem, 

pastando e fazendo 
sons de máquina no 
lugar de seus sons 

habituais 

3 Um esqueleto gigante 
com uma espada gigante 

cravada no peito 
descansar recostado em 

uma montanha e 
nenhuma árvore existe 

no cenário 

Ilhas voadoras são 
ligadas por pontes feitas 

de luz e presas por 
correntes gigantes 

ligadas ao chão 

Pilares de rocha negra 
protuberam do chão, 

com cerca de 30 metros 
de altura, expelindo 
magma e fuligem 

constantemente no ar 

4 Um gigante (30 metros 
de altura) de forma 

bizarra (jogue a 
aparência na tabela de 
criação de Competidor) 

dorme e produz um 
ronco altíssimo 

Um robô gigante feito de 
restos de metal fica 

lutando constantemente 
contra naves atirando 

canhões laser 

Corpos de seres 
humanóides de 4 

braços ficam 
pendurados em quase 

todas as árvores 
existentes 

5 Naves espaciais lutam Um cíclope gigante de Árvores são 
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no céu, atirando laser 
umas contra as outras, 
que atingem quem está 

na superfície 
(Apresentador, role 2d6 
quando quiser, em um 

12 atinge onde os 
Competidores estão) 

duas cabeças sopra 
constantemente a terra, 
deixando tudo coberto 
por uma camada de 
neve e dando um ar 

polar. A outra cabeça 
sopra flamejante, 

causando uma onda de 
calor que derrete. 

gigantescas (30 metros 
de altura) e povoadas 

por aves de rapina de 5 
metros de envergadura. 

6 Medusas marinhas 
gigantes ficam voando 

lentamente no céu, 
absorvendo e 

transferindo entre si 
descargas elétricas de 

relâmpagos 

Cogumelos gigantes 
soltam esporos 

cintilantes que ficam no 
ar e vapores de cor roxa, 

altamente inflamáveis 
(qualquer uso de 
combustão pode 

provocar uma explosão 
em cada 12 em 2d6) 

Um reflexo do mundo 
pode ser visto no céu, 
como em um espelho 

de teto 

 

 

OBJETIVOS DE CENÁRIO 

  1 2 3 

1 Desinstalar uma bomba Encontrar uma campainha e 

fazê-la soar 

Encontrar a senha 

escondida para abrir uma 

porta 
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2 Destruir uma estátua Derrubar uma torre Capturar um pequeno e 

ágil animal 

3 Matar uma criatura Encontrar as 3 peças que 

formam uma chave para 

abrir uma porta 

Inundar um poço 

4 Encontrar a alavanca 

que gira uma manivela 

gigante 

Encontrar um antídoto para 

salvar um moribundo 

Alcançar o topo do lugar 

mais alto para fazer soar 

um gongo 

5 Desligar uma máquina Salvar a donzela da morte 

certa 

Descobrir e revelar o 

impostor 

6 Impedir uma inundação Manter o equilíbrio de uma 

balança enorme 

Impedir que uma criatura 

chegue até um ponto X 

  4 5 6 

1 Descobrir o mapa que 

leva ao tesouro pirata 

Convencer o gigante a 

deixá-los seguir para o 

próximo nível 

Vencer a corrida de 

motocicletas 

2 Conquistar o topo da 

pirâmide 

Impedir uma invasão 

alienígena 

Mergulhar até as 

profundezas e recuperar 

um item 
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3 Roubar o ovo de uma 

criatura 

Atravessar um abismo 

infestado de criaturas que 

voam 

Consertar um foguete e 

fazê-lo funcionar 

4 Proteger um bandido 

perseguido por seus 

executores 

Alinhar os espelhos para 

direcionar os raios de luz 

para um determinado local 

Libertar criaturas de um 

covil bem guardado 

5 Destruir o grande domo 

que circunda o cenário 

Fazer um relógio girar ao 

contrário 

Encontrar a saída secreta 

6 Controlar e apagar um 

incêndio de proporções 

catastróficas 

Proteger uma árvore 

milenar do ataque dos 

homens-cupim 

Atravessar o portal 

suspenso 

 

 

UM JOGO EM QUE TODOS NARRAM 

 

Antes de se definir o cenário, cada jogador pode introduzir um elemento ao mesmo. Pode ser qualquer coisa que a mesa ache viável para a narrativa. Estes 

elementos estarão espalhados pelo cenário. Portanto, pode ser um efeito climático, um item esquecido em um canto. Já o Apresentador pode materializar 

elementos que julgue necessários para o cenário (armas, armaduras, itens, criaturas, etc.) sempre que quiser. 

O fato de os jogadores poderem introduzir elementos ao cenário já é um convite ao conflito, pois não é possível prever se o elemento será benéfico, prejudicial 

ou neutro. 
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REGRAS E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 
 

Este sistema usa dados de 6 faces, e pilha de dados com sucessos para determinar o êxito 

em realizar tarefas. O jogador deverá dizer o que está fazendo e o Apresentador dirá em 

qual atributo da sua ficha deverá se basear para fazer as rolagens (modificado por 

Habilidades), que terão o valor de dificuldade do nível do cenário (que varia de 2 a 6) como 

referência quando se tratar de algo deste. 

 

TIPOS DE CONFLITO 

 

O Apresentador narra os  conflito conforme a interpretação dos dados. O jogador explica 

como faria para resolver aquele conflito e rola os dados de acordo com sua pilha de dados.  

 

COMPETIDOR X CENÁRIO  

Conforme o nível de desafio, o jogador rola contra algo do cenário que opõe (contra o nível 

do cenário sempre, já que se trata de um algoritmo fixo do mundo digital em que estão 

inseridos). 

Exemplo: Competidor ataca Opositor  (jogador rola ataque contra a dificuldade do cenário) 

e Opositor rola contra as particularidades do Jogador 

 

COMPETIDOR X COMPETIDOR 

Considera-se uma DIFICULDADE FIXA 4 e ambos os jogadores fazem as suas rolagens. 

Quem tiver mais sucessos vence. 

 

CENAS COMUNS E CENAS DE COMBATE 

 

Tudo neste jogo é conflito, pois os personagens estão o tempo todo lutando contra uma 

inteligência artificial ou contra eles mesmos. Contudo, as cenas são divididas em Cenas 

Comuns e Cenas de Combate. A diferença é que, em uma cena de Combate, não se usa a 

regra de sucessos narrativos descrita abaixo. Em uma cena de combate teremos as figuras 

dos movimentos, como: 
 



G.U.E.R.R.A.  
GUERREIROS UNIVERSAIS EXTRA-REVOLUCIONÁRIOS DA REALIDADE AUMENTADA 

 

 

Causar Dano: Considera o atributo Físico para ataques corpo a corpo e Coordenação para ataques à distância (contra Defesa do outro Competidor ou Nível 

do cenário do Opositor) 

Defesa: Considera a Coordenação ou Sentidos, à escolha do jogador 

Agir Livremente: fazer qualquer outra coisa que não seja atacar ou defender, como pular um obstáculo. 

 

Exemplo: dois Competidores estão lutando com Espadas. O Competidor X tem Físico 3, Coordenação 4 e Sentidos 2 e o Y tem Físico 2, Coordenação 2 e 

Sentidos 4. Ao atacar Y, X joga 3 dados (Físico 3) contra dificuldade 4 (Sentidos de Y) e ao atacar X o Y joga 2 dados contra dificuldade 4 (Coordenação de 

X). As Habilidades podem aumentar a pilha de dados. 

 

O dano causado vai depender da tabela de sucessos e do que está se usando para causar dano. A tabela no capítulo de combate diz o dano de cada arma 

(Varia de 1 a 4).  

 

SUCESSOS NARRATIVOS 

 

Este sistema utilizará a pilha de dados como resolução de ações e acontecimentos. Você definirá quantos dados o seu Competidor joga para realizar uma 

ação (Atributos e talvez Habilidades), e conforme o número de sucessos, você os utiliza para influenciar na narrativa (ou de dano em cena de COMBATE em 

que dano seja importante). Role seus dados, considere os sucessos e consulte abaixo: 

 

QUANTIDADE DE 
SUCESSOS 

CENA COMUM CENA DE COMBATE 

FALHA DESASTROSA 

Nenhum sucesso e um dos 

dados saiu 1 

O Competidor não consegue 

fazer o que queria e o 

Apresentador insere algo 

desastroso para ele na 

narrativa 

O Competidor causa dano 

em si mesmo 

FALHA 

Nenhum sucesso  

O Competidor não consegue 

fazer o que queria 

Não consegue e perde a 

ação no próximo turno ou no 

mesmo caso não tenha 

agido 
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VITALIDADE, A BARRA G 

A Barra G de Vitalidade é fixa e igual a 1 + Físico, e funciona especificamente em cenas onde haja possibilidade de ferimentos. Em combate, quando há 

diminuição total da Barra G de Vitalidade, o Competidor recebe um Ferimento. Ele pode receber um número de Ferimentos igual ao seu Físico, antes de sair 

do jogo. O Competidor só pode retornar no próximo nível, diminuindo seus atributos em 1 (não podendo zerar o atributo), caso os outros consigam superar o 

nível atual. 

 

FIM DO JOGO 
 

Quando os Competidores vencem o nível 6, a falha na matriz da E-Bigorna permite que eles acordem em um laboratório frio, desnudos e dentro de cápsulas 

de animação suspensa, presos por cabos. Começa ali uma nova oportunidade de aventuras, dessa vez, no mundo analógico para derrubar a E-Bigorna e seu 

legado de maldade e controle sobre a humanidade... 

 

SUCESSO PARCIAL 

1 sucesso 

 

Consegue mas com uma 

complicação definida pelo 

Apresentador 

 

Consegue dano minimo, ou 

seja, 1 

SUCESSO 

2 sucessos 

 

Consegue  

 

Causa apenas o dano da 

Arma 

SUCESSO DIFERENCIADO 

3 sucessos 

 

Consegue e o Apresentador 

diz algum efeito extra que o 

beneficia 

 

Causa o dano da Arma + 

Físico se corpo a corpo ou 

Coordenação se a distância 

SUCESSO TOTAL 

4 ou mais sucessos e um dos 

dados saiu 6 

 

Consegue e o Jogador diz 

algum efeito extra que o 

beneficia 

 

Causa um dano maciço que 

deixa o Opositor ou o 

Jogador a um ataque de ser 

tirado do Jogo 



HABILIDADES

ITENS E ARMAS

APARÊNCIA

PECULIARIDADE

CONCEITO

BARRA G

COORDENAÇÃO

FÍSICO

LÓGICA

SENTIDOS

G.U
.E.

R.R.A

G.U
.E.

R.R.A

COMPETIDOR


