
 



1. Introdução 
RPG (do inglês Role-Playing Game) é um jogo de interpretação. Você e um grupo 

de amigos juntam-se para formular e jogar uma estória juntos, em que um dos jogadores 
controla o mundo (esse chamaremos de Mestre do Jogo) e reage às interações com ele 
por parte dos outros jogadores, que são os protagonistas desse conto. Para vivenciar essas 
aventuras sem que se estabeleça o caos e a desordem, é necessário um sistema de jogo. 
Ele define como o jogo deve ser operado de modo que o trem não saia dos trilhos. 

Em Caçadores de Pesadelos os personagens dos jogadores protagonistas, crianças e 
adolescentes, irão ambientar-se nos Estados Unidos, em 1984, onde um fenômeno estra-
nho parece fazer com que as visões dos pesadelos desses jovens tornem-se criaturas reais. 

Este jogo foi criado como uma contribuição à competição do RPGJam 2020 do Farol 
do Leocórnio, cujo tema foi "Diferentes Tipos de Conflito". A exploração do tema foca-
se nas diferentes maneiras de enfrentar os Pesadelos Vivos (mais sobre essas criaturas 
horripilantes no resto deste guia de jogo) e nos múltiplos desafios que os personagens 
principais tem de enfrentar vivendo em um mundo onde suas ações possuem impacto 
limitado. 

 

1.1. Um Conto Antigo 
Há centenas de anos, uma moça conhecida 

como Karma teve uma intensa luta contra o seu 
maior pesadelo. Ela saiu vitoriosa e a criatura se di-
vidiu em diversos pequenos Pesadelos, que fugiram 
para se recuperar de seus ferimentos de combate. 
Karma estava exausta, afinal, quase todas as suas 
forças haviam sido usadas. Por isso, também entrou 
em repouso. Agora, Karma usa o restante de poder 
que lhe resta para guiar crianças e ajudá-las a en-
contrar e destruir seus próprios Pesadelos. Todos 
esses eventos chamaram a atenção de uma organi-
zação secreta: a ODES (Organização de Exploração Sobrenatural), que deseja capturar 
as crianças que supostamente materializam seus Pesadelos, com o objetivo de estudá-las 
para exercer desenvolvimento tecnológico. 

  

Termos Importantes 
DM: do inglês Dungeon Master, é 
um termo usado para referir-se ao 
Mestre de Jogo. 

PC: do inglês Player Character, é 
um termo usado para referir-se a 
um Personagem de Jogador. 

NPC: do inglês Non-Player Cha-
racter ou Non-Playable Charac-
ter, é um termo usado para referir-
se a todos os personagens que não 
são os protagonistas. 

Os Discípulos de Karma 
Os personagens de jogo são, na verdade, discípulos de Karma que 
estão sendo ajudados por ela a derrotar seus próprios pesadelos. 
Ou seja, estes não apenas conhecem uns aos outros, mas também 
conhecem Karma, no início do jogo. 



2. Criando Seu Personagem 
Para interagir com o mundo do jogo, você precisará de um Personagem. Ele será seu 

agente em jogo e lhe permitirá alterar o espaço à volta dele. Você precisa de muito pouco 
para criar um Personagem, na verdade. Basta que possua uma folha e lápis ou caneta, para 
anotar informações sobre seu personagem. Você pode definir os mais variados detalhes 
sobre ele, desde o tipo de música favorito até o jeito que ele prepara um sanduíche, mas 
algumas informações são essenciais para seu personagem, e você verá mais sobre elas 
nesta página. 

 

2.1. Seu Nome 
Todos precisamos de algum tipo de identidade. Seja um apelido, um código de cha-

mada ou qualquer outro método para nomeá-lo, seu Personagem precisa de algum tipo de 
nome para si. 

 

2.2. Sua Idade 
Os Personagens devem possuir uma idade que varie entre 7 e 17 anos, mas isto fica 

à sua escolha. Como sugestão, é possível definir este número rolando-se dois dados de 
seis faces e somando cinco ao resultado total (2d6+5). 

 

2.3. Características 
Escolha três adjetivos da língua portuguesa que definam seu Personagem (em sua 

maneira de agir ou de pensar). Você pode escolher Características como Brincalhão, In-
deciso, Sério ou Curioso (note que Características nem sempre serão coisas positivas. Na 
verdade, na maioria das vezes, Características negativas podem tornar o jogo mais diver-
tido e dramático!). 

 

2.4. Detalhes 
Guarde este espaço para os detalhes mínimos de aparência de seu Personagem. Pre-

encha com informações como Cor dos Olhos, Cor do Cabelo, Cor da Pele, Estatura, 
Massa Muscular, Roupas Usuais, Acessórios, etc. 

  

Ainda Não Acabou! 
Falta-lhe uma última coisa para ter um Persona-
gem jogável. Continue lendo este guia e você ra-
pidamente descobrirá o que é ;D 



3. Mecânicas de Jogo 
Nem tudo acontece como e quando queremos, principalmente quando estamos de 

castigo. Para representar essa sacanagem da vida em jogo, as ações que requerem algum 
esforço por parte dos Personagens passam por um teste que determina se elas foram exe-
cutadas com sucesso ou não. Rola-se um dado de cem faces (1d100) e compara-se o re-
sultado deste com um valor chamado de Facilidade. Se o resultado for igual ou menor 
que a Facilidade o teste foi um sucesso. Em caso contrário, ele foi uma falha. Mas nem 
todos os testes são iguais, afinal, as vezes somos melhores ou piores em fazer algumas 
coisas. Para representar isso, utilizamos as definições de Habilidade. 

 

3.1. Definindo Suas Habilidades 
Escolha algo em que seu personagem seja um Cara de Batata (muito ruim), e então 

coisas nas quais ele seja Não Tão Bom Assim (ruim), Bom pra Caramba (bom) e o 
Melhor do Bairro (muito bom) e anote-as nos campos de Habilidade de sua Ficha de 
Personagem. Costumeiramente, utilizam-se outros métodos para definir os atributos de 
personagens de RPG, portanto, é esperado que este do qual fazemos uso lhe aparente 
estranho. Para auxiliar o leitor em sua compreensão do tema, aqui estão algumas suges-
tões de Habilidade: 

 Comer bolo escondido da mamãe (aplicável em testes de furtividade ou em que é necessário agir 
silenciosamente). 

 Brincar de lutinha (aplicável em testes de combate ou esforço físico). 
 Dar cambalhotas (aplicável em testes de acrobacia ou flexibilidade). 
 Fingir que estou dormindo (aplicável em testes de enganação e afins). 

 

Então vá em frente e crie suas próprias Habilidades ou use as disponibilizadas acima 
para dar forma ao seu agente em jogo! (E tente se desafiar a dar nomes que uma criança 
daria à essas habilidades, e verá que isso torna as coisas muito mais divertidas!) 

 

3.2. Combinando as Habilidades com As Rolagens 
Por padrão, a Facilidade de qualquer teste é 50. Sempre que uma Habilidade se apli-

car a um teste, altere o valor de facilidade baseando-se na qualidade da Habilidade de 
acordo com a seguinte regra: 

 Melhor do Bairro — Aumente em 25 pontos a Facilidade do teste. 
 Bom pra Caramba — Aumente em 15 pontos a Facilidade do teste. 
 Não tão bom assim — Reduza em 10 pontos a Facilidade do teste. 
 Cara de Batata — Reduza em 30 pontos a Facilidade do teste. 

 

Se nenhuma das Habilidades do personagem se encaixar no teste sendo realizado, a 
Facilidade do teste será 40 ou 50, de acordo com o julgo do Mestre de Jogo (que deve 
fazê-la baseando-se no contexto e nas outras habilidades do personagem). 

  



3.3. Competindo Rolagens 
Quando se vir competindo contra outro ser para fazer algo, como, por exemplo, no 

caso de estar segurando uma porta sendo empurrada por um monstro, ambos realizarão 
um teste competitivo. Ele funciona de maneira diferente de um teste comum. 

Em Testes Competitivos, ambos os “competidores” rolam um dado de cem faces 
(1d100) aplicando à situação seus bônus de Habilidade da mesma maneira que fariam 
caso este fosse um teste comum. Em seguida, compara-se o resultado de sua rolagem com 
o resultado da rolagem do oponente. Aquele que obtiver o valor mais alto vencerá a com-
petição. Em casos de empate, a situação inicial permanece. 

 

3.3. Ferimentos Narrativos 
Cada Pesadelo tem um jeito diferente de ser derrotado e pode ser que em algum mo-

mento da aventura os personagens entrem em um conflito físico, seja com uma criatura 
ou com o guarda que não deixa vocês entrarem naquele escritório com informações se-
cretas. Em Caçadores de Pesadelos, não temos nada relacionado a pontos de vida ou 
semelhantes; isso vai do bom senso do Mestre do Jogo. É sempre bom levar em conta que 
crianças normalmente são frágeis e alguns ferimentos podem ser altamente letais, ou seja, 
nem sempre é a melhor ideia engajar em combate de primeira. Caso você como Mestre 
do Jogo queira um direcionamento, um bom exemplo é limitar uma quantidade de feri-
mentos que cada personagem pode sofrer antes de entrar em um estado grave ou... morrer. 
Quanto menor este valor, mais perigoso o jogo será para os personagens principais. 

  



4. Organizações e Conspirações 

Este jogo se passa em um local e período em que muitas conspirações governamen-
tais estão à solta, sobre aliens invadindo a terra, as gravações do homem na Lua serem 
falsas, experimentos macabros com humanos e outros mais. Existe uma organização, to-
davia, que não é conspiracional: ela é real. E essa é a O.D.E.S; a Organização de Explo-
ração Sobrenatural do governo dos Estados Unidos. 

Algumas definições da O.D.E.S na aventura precisam ser criadas em conjunto com 
todo o grupo de jogadores. Juntos, vocês devem decidir dois fatores críticos da ODES: 

 O Disfarce — a ODES sempre se disfarça como uma empresa comum. Uma nova empresa, fábrica 
ou loja abriu na cidade e o tipo de organização deve ser definido aqui. Exemplos: Fábrica de Suco 
de Laranja, Fábrica de Refrigerantes, Loja de Produtos de Limpeza, Serviço de Entrega Domici-
liar, Táxi, etc. Essa empresa venderá ou produzirá produtos com o símbolo do Odes. 

 O Agente — eles sempre enviam o Agente, um NPC disfarçado trabalhando para a ODES, com o 
intuito de coletar informações, descobrir quem são as crianças e contê-las. O grupo deve criar esse 
Agente, dando-lhe características e traços pessoais que comandem seu comportamento. Ele deve 
ser um indivíduo bem preparado e equipado com itens como Armas de Choque, Disparador de 
Dardos Tranquilizantes, e etc. 

 

Em seguida, vocês devem decidir se, nessa aventura, Karma conhecerá ou não a 
ODES e se estará ciente de que eles estão buscando as crianças. 

  



5. Criando a Aventura 
Para criar a aventura, será necessário definir a Cidade em que esta irá se passar e o 

Pesadelo a ser enfrentado pelo grupo de jogadores e Karma. Este capítulo tem como foco 
te ajudar no processo de criar sua aventura. Este também é um processo feito em conjunto 
pelo corpo inteiro de jogadores. 

 

5.1. A Cidade 
Vocês podem usar uma cidade qualquer dos Estados Unidos se quiser. Todavia, nossa 

recomendação é que criem sua própria cidade; um local remoto e pouco conhecido, com 
uma população relativamente baixa. 

Vocês podem customizar sua cidade o quanto quiserem, mas preencher os seguintes 
campos é tarefa essencial: 

• Motivo da Fundação — a maioria das cidades possui um motivo pelo qual foi fundada, e na 
maioria das vezes esse motivo é uma localização convencional, como estar perto de um lago ou 
possuir acesso a um sistema de transporte confiável, ser um local seguro como consequência de 
ser remoto, ser tranquilo e etc. Tenha em mente que a Cidade-Cenário de Caçadores de Pesadelos 
deve ser uma cidade pequena, com população equivalentemente reduzida e que atraia pouca aten-
ção (por isso, nada de pontos turísticos extravagantes!). 

• A Indústria — para sobreviver, crescer ou se sustentar, uma cidade precisa de algum tipo de 
indústria, ou seja, precisa exportar algum tipo de produto que atraia interesse econômico para si, 
mesmo que pouco, mas o suficiente para que ela não caia aos pedaços. Bons exemplos são a 
Produção de Algodão, de Arroz, exportação de Produtos Industrializados (comida em conserva, 
brinquedos, etc), de Peles de Animais ou de Carne. 

• Os Pontos de Conexão — defina três ou quatro locais conhecidos da cidade (não mundialmente, 
e sim pelos próprios moradores) que serão elementos presentes da narrativa. Esse espaço tende a 
se limitar a locais essenciais — pequenos mercados, escolas, lojas de roupa ou de brinquedos, 
fábricas, um departamento de polícia, etc. Junto com esses locais, o grupo de jogadores ou o 
Mestre de Jogo podem definir os personagens essenciais destes locais (o dono da lojinha, o dono 
da fábrica, um dos professores da escola, e assim por diante). 

• Os Boatos — essa cidade pequena e remota possui alguns boatos estranhos sobre si... estórias de 
fantasmas, conspirações governamentais e experimentos secretos, coisas do tipo. Reúna-se com 
seu grupo para desenvolver alguns desses. 

 

5.2. O Pesadelo 
Um bom Pesadelo é essencial para qualquer aventura em Caçadores de Pesadelos (o 

nome do sistema já diz tudo, afinal). Para criar seu próprio Pesadelo, vale atentar-se de 
que todo Pesadelo pode ser vencido de diferentes maneiras e possui diferentes fraquezas. 
Além disso, eles possuem suas próprias Habilidades e Características. Quebrem a cabeça 
e gastem algum tempo significativo criando seu vilão. Um vilão entediante gerará uma 
aventura entediante, nós garantimos. 

Outra opção é utilizar os monstros prontos, disponíveis à partir da página seguinte. 

  



Bolha Gosmenta 
Características: 

• Inteligência monstruosa 
• Assustadoramente bom em negociações 
• Terrívelmente frágil 
• É um desastre lutando 

 

Especial: uma vez por dia, a Bolha pode tentar 'engolir' uma criança e prendê-la dentro 
de seu corpo, conservando-a. Um personagem que não conseguir fugir desse ataque, se 
verá dentro da criatura perdendo o fôlego e poderá fazer um teste para tentar sair, cada 
tentativa de escapar depois do primeiro teste diminui a Facilidade em 5 pontos. A Criatura 
fará isso se achar que as crianças estão convencidas a partir para agressão e depois de 
engolir a criança, dirá que se eles conversarem, poderá liberar o prisioneiro. 

 

A Bolha Gosmenta é uma criatura que vive nas profundezas de rios 
ou em locais úmidos e abandonados. Ela é extremamente inteli-
gente e sempre vai tentar persuadir as crianças a protegê-las de 
todos os perigos, conservando elas em seu corpo e as consumindo 
lentamente. A Bolha Gosmenta é frágil, qualquer objeto afiado que 
seja usado contra ela em um ataque recebe +10% de facilidade, 
ela explode facilmente. 

  



Garras Sombrias 
Características: 

• Audição monstruosa 
• Assustadoramente agressivo 
• Terrivelmente inconsequente 
• Visão desastrosa 

 

Especial: uma vez por dia, a criatura pode escolher uma vítima para abraçar, normalmente 
ele escolherá a que aparenta ser a menos corajosa, o personagem sofrendo o ataque deverá 
fazer um teste para resistir ao abraço. Caso falhe, ele estará sob paralisado de medo até 
que recobre sua consciência passando em um teste (cada teste depois do primeiro aumenta 
a facilidade em 5 pontos). O Pesadelo sugará a energia a criança paralisada, qualquer 
ataque de longe contra a criatura terá riscos de acertar a vítima, causando -10% em faci-
lidade. 

 

A Garra Sombria mora nas sombras, seja naquele depósito 
abandonado há séculos ou nas noites escuras da Floresta Anciã. A 
Garra Sombria está sempre a espreita, pronta pra atacar crianças 
curiosas e desavisadas, ela sempre vai naquele que parece mais 
fraco, não existem diálogos com esse monstro, ele tem o instinto de 
matar e só isso. A Garra Sombria é quase uma sombra, golpes nor-
mais não fazem efeito mas ao entrar em contato com a Luz, ela 
queima em dor! 

  



Espírito Florestal 
Características: 

• Monstruosamente manipulador. 
• Mente assustadoramente bem. 
• Terrívelmente lento 
• Resistência desastrosa 

 

Especial: uma fruta especial cresce no topo da cabeça do Espírito, essa fruta é branca 
como a neve e é extremamente perigosa. O consumidor dessa fruta, entrará em sono pro-
fundo em seguida e ficará preso nos seus pesadelos, alimentando assim, o Espírito da 
Floresta. A vítima pode fazer um teste para tentar acordar do sonho, que entrará em um 
loop infinito. Acordar requer um teste com a Facilidade diminuída em 10 pontos cada vez 
que o sonho se repete. A vítima pode ser acordada por outros. 

 

O Espírito Florestal, apesar de seu nome, não vive apenas em 
florestas, ele toma a forma de qualquer árvore, até mesmo daquela 
no seu quintal. O Espírito da Floresta é amigável e oferece 
proteção e tenta explicar que ele na verdade não é um Pesadelo e 
sim, um protetor (é mentira). Ele oferece sua maçã especial para 
qualquer um que demonstre fome ou qualquer tipo de cansaço. 
Caso não acreditem nele... ele tenta fugir. 

  



A Donzela Vulcânica 
Características: 

• Resistência monstruosa! 
• Assustadoramente perigosa 
• Terrívelmente estressada 
• Desastrosamente distraída 

 

Especial: quando estressada, os cabelos ruivos da Donzela entram em chamas e ela entra 
em fúria! Atacando tudo em sua frente com seu cabelo, como se fosse um chicote, mesmo 
que aquilo seja uma porta! Tudo que tocar os cabelos da Donzela Vulcânica entra em 
chamas, precisando de um teste pra apagar o fogo. 

 

 A Donzela Vulcânica normalmente vive em locais onde a 
temperatura é mais alta que o normal, pertos de maquinários de 
empresas ou em cavernas quentes. Ela odeia intrusos e é super 
territorial! Ela queima todos aqueles que chegam no seu território 
e consome o seu calor. Não existe muito diálogo com ela mas 
qualquer ataque com água que acertá-la precisa de um teste com 
+10 pontos na Facilidade, caso um sucesso seja conseguido o seu 
fogo é apagado e ela é incapaz de acender novamente até o dia 
seguinte, no seu próximo acesso de raiva.. 


