
sNAIPEr 

Olá, este é sNAIPEr, um jogo de RPG mais ou menos genérico. A proposta aqui é ser possível 

enquadrar em qualquer forma de conflito armado, em qualquer lugar e em qualquer tempo. 

Apesar dessa amplitude toda, o autor sugere que seja priorizado cenários que demonstrem 

a luta, a resistência, a emancipação e a autodeterminação dos povos. 

Os jogadores interpretam personagens que fazem parte de uma equipe de combatentes 

qualificados. Os cenários sugeridos podem envolver emboscadas tribais, confrontos 

modernos, revoluções quilombolas, guerrilhas na selva, batalhas espaciais, cercos urbanos, 

etc. A cada sessão é apresentado/sugerido um problema ou missão composto por uma série 

de Situações que a equipe terá que lidar, como resgates, reconhecimento, invasão, resistir a 

assaltos, etc. Você vai precisar de um baralho de cartas normal, alguns marcadores 

(pecinhas, feijões, botões, etc.), papéis, alguns lápis e cópias da ficha de personagem que 

está no fim deste manual. 

Para a preparação, um baralho (já embaralhado) será colocado sobre a mesa deve haver 

espaço para duas pilhas de descarte. Cada jogador receberá uma ficha de personagem. Os 

testes neste jogo são realizados quando há algum desafio considerável para os personagens. 

O desempenho no teste dá-se pelo valor da carta apresentada pelo jogador na seguinte 

sequência:  

2-3-4-5-6-7-8-9-10- J (11) - Q e K (12) -A (13) 

O valor 2 é o pior desempenho e o A o melhor possível. Repare que a Dama (Q) e o Rei (K) 

têm o mesmo valor aqui. O nível de dificuldade médio para os testes é 8, mas há situações 

que podem ser bem mais desafiadoras. 

Criação de personagem 

Escolha um arquétipo para o seu personagem de acordo com o cenário proposto e qual o 

Atributo será seu ponto forte. Escolha um nome para seu personagem. 

Atributos: 

Vigor♣ (força física, resistência) 

 Arquétipos: sentinelas, demolidores, batedores. 

Precisão♠ (coordenação motora, agilidade) 

 Arquétipos: infiltradores, operações especiais, agentes furtivos. 

Tática♦ (cognição, percepção) 

 Arquétipos: estrategas, especialistas em tecnologia, comunicações. 

Empatia♥ (interações, inspirações) 

 Arquétipos: líderes, negociadores, espiões. 

O mestre irá prover os seus equipamentos iniciais, de acordo com o cenário. Geralmente 

inclui uma arma e algumas provisões. Mas, dependendo do contexto, pode incluir mais 

coisas. Por exemplo, caso a missão seja desmantelar uma bomba, as ferramentas para isso 

deverão contar no seu inventário. A maioria dos cenários contemporâneos os membros 

podem possuir rádios para comunicação. Ainda assim, todos os personagens têm direito há 

um item único, que será o seu objeto assinatura, e talvez haja alguma história interessante 



por trás dele. Durante a criação do personagem, retire uma carta do baralho. O valor da carta 

será seu objeto único, de acordo com a tabela abaixo: 

 Cenário  
Tribal Guerrilha Moderno Futurista 

2 Armadilha Molotov Marreta Holograma 

3 Óleo Máscara de gás Explosivo Visor termográfico 

4 Trombeta Algemas Gás lacrimogênio Braço biônico 

5 Corda Granada Arma não-letal Granada 

6 Remo Armadilha Visor noturno Bio scanner 

7 Veneno Megafone Rastreador Nanorrobôs médicos 

8 Cachorro GPS Drone Mochila propulsora 

9 Pigmentos Moto Algemas Satélite 

10 Escudo Pé de cabra Granada Exoesqueleto 

J Tocha Curativos Computador Plug cortical 

Q Unguento Câmera Camuflagem Neuro estimulante 

K Amuleto Lanterna Máscara de gás Campo de força 

A escolha 1 escolha 1 escolha 1 escolha 1 

Detalhes técnicos e estéticos do objeto são deixados a cargo do jogador determinar e o 

mestre dar o aval. 

O naipe desta carta irá também sugerir um ponto fraco do seu personagem que ficará a cargo 

do jogador desenvolver melhor o seu conceito e os motivos daquele ponto fraco. 

♣ alguma limitação física (dores na coluna, enxerga mal de longe, pouco fôlego…) 

♠ histórico de algum vício (celular, violência, bebidas…) 

♦ inapto com alguma atividade comum (dirigir, computadores, armas pesadas…) 

♥ desequilíbrio emocional em alguma situação (trauma, medo, distúrbio…) 

Depois de estabelecido todos os objetos assinatura e os pontos fracos, estas cartas retornam 

ao baralho e este é embaralhado. Os personagens estão prontos para a missão! 

Testes 

O mestre determina quais serão o Atributo e o nível de dificuldade do teste e informa o jogador 

(ex. “para concertar esse rádio você vai precisar de pelo menos 9♦”). O jogador retira duas 

cartas do baralho e escolhe qual vai usar. Se o teste envolver o Atributo que seja o ponto 

forte do personagem, ele retira três cartas ao invés de duas; em seguida escolhe qual carta 

vai usar. Se duas ou mais cartas forem do mesmo naipe é possível somar seus valores e 

utilizar essa soma para passar no teste. 

Naipes diferentes da mesma cor são considerados antítese uns aos outros. Cartas antíteses 

ao naipe do teste só podem ser escolhidas caso seu valor seja uma letra.  

Se a carta escolhida, ou a soma das cartas, tiver o valor igual ou maior do que a dificuldade 

determinada pelo mestre, o jogador tem sucesso no teste. Se a carta (ou soma das cartas) 

escolhida tiver valor inferior, o teste falha. Com falha ou sucesso, se a(s) carta(s) utilizada(s) 

for(em) do mesmo naipe do teste, alguma coincidência afortunada acontece. A dificuldade do 



teste pode diminuir caso o jogador tente alguma abordagem especialmente inteligente ou 

tenha algum equipamento que o facilite o teste. 

Todas as cartas utilizadas em sucessos são descartadas na pilha de Sucesso, tanto em testes 

quanto em combates. Todas as outras cartas vão para a pilha de Fracassos. 

Coringa 

Quando alguém retira o coringa, este é mantido à frente deste jogador e outra carta é retirada 

do baralho para o substituir naquele teste. O coringa não pode ser utilizado imediatamente. 

Ele representa a sinergia da equipe. O jogador pode utilizar esta carta quando outro jogador 

for tentar alguma proeza. Aquele que possui o coringa sinaliza que vai utilizá-lo e o descarta 

na pilha de Sucessos. Em seguida ele explica como o seu personagem auxiliou de maneira 

crucial a proeza que estava sendo testada e qual foi o desfecho da mesma. Em outras 

palavras, o jogador pode utilizar o coringa para temporariamente ganhar poder narrativo sobre 

o resultado de algum teste que outro personagem esteja prestes a fazer, desde que o seu 

personagem possa influenciar naquilo. Caso o mestre considere algum abuso, ele pode 

negociar o resultado, mas a ideia é que a proeza seja executada com excelência graças ao 

trabalho em equipe. Se em qualquer situação um NPC revelar um Coringa ele é 

imediatamente descartado na pilha de Fracassos e é substituído por outra carta. O jogo 

começa com dois coringas no baralho. 

Baralho 

Quando o baralho termina significa que houve um considerável gasto de tempo, esforço e 

recursos da equipe. Neste momento o mestre conta quantas cartas de cada naipe estão na 

pilha de Sucessos. O naipe em maior número mostra qual abordagem foi mais utilizada com 

sucesso pela equipe; logo, esta abordagem já se torna previsível ou desgastada. Este 

desgaste pode se dar como exaustão (Vigor), desleixo (Precisão), estafa (Tática) ou 

indiferença (Empatia). A partir daquele momento, toda a equipe retirará uma carta a menos 

em todos que envolvam o Atributo mais desgastado. Marquem em suas fichas o atributo 

desgastado. Esse efeito durará até que todos os jogadores tenham retirado ao menos uma 

carta do naipe desgastado em algum momento. Todas as cartas são embaralhadas e uma 

nova pilha é formada (exceto cartas que esteja sendo usadas para iniciativa). 

Estratégia 

O mestre determina quantos pontos de Estratégia a equipe receberá de acordo com sua 

preparação para missão. Ao ser apresentada o objetivo, os jogadores explicam ao mestre 

qual será o plano de ação. De acordo com a abordagem coletiva, o mestre avalia o quão 

sólido é o plano apresentado e bonifica a equipe com 1 a 3 pontos de Estratégia. Qualquer 

jogador pode utilizar os pontos de Estratégia a qualquer momento. Para isso, anuncie que 

que vai utilizar um ponto de Estratégia. Vá até o baralho e retire a carta do fundo. Apenas 

este jogador olha para a carta. Ele decide se vai colocar esta carta no topo do baralho ou no 

topo da pilha de Fracassos. Use marcadores para gerir a quantidade de pontos de Estratégia 

disponíveis. 

Dano e morte 

Ao lidar com alguma situação que envolva perigo letal e o jogador falhar no teste ele deve 

escolher de que maneira sua integridade foi comprometida: sua constituição (Vigor), seu foco 

(Precisão), sua perspicácia (Tática) ou sua moral (Empatia) e marcar o dano no Atributo 



escolhido. Se todos os Atributos já estiverem marcados com dano e o personagem receber 

mais um, ele morre. Em outras palavras, um personagem de um jogador morre ao receber o 

quinto ponto de dano. 

Situações 

Conforme avançam na missão, os jogadores serão expostos a problemas complexos e devem 

entender que há diversas formas de lidar com aquilo. Esses casos são chamados de 

Situações. Quando o mestre elabora uma Situação ele deve estipular o seu grau de 

dificuldade, ou objetivo, como 60, 70 ou mais pontos. É importante o mestre ter claro algumas 

ações pré-estabelecidas que, se bem sucedidas, geram uma determinada quantidade de 

pontos que vão se acumulando até chegarem ao objetivo da situação. 

Por exemplo: há uma determinada Situação onde os jogadores estão em combate. O mestre 

determina que é uma Situação de 20 pontos. Cada dano causado pelos jogadores aos 

inimigos, conta como um ponto para resolver essa situação. Após isso os inimigos tentam 

fugir, se rendem ou foram derrotados. O mestre pode estabelecer ainda alguns limiares dentro 

da pontuação da Situação que eventos especiais ocorram. Por exemplo: a cada 4 pontos de 

dano causado, um inimigo é derrotado. O mestre é encorajado a criar condições onde existam 

mais formas de avançar com pontos na Situação do que apenas causando dano e incentivar 

seus jogadores a tais estratégias. 

O mestre deve ter atenção a descrição da Situação, acenando para os jogadores serem 

inventivos nas suas soluções. O mestre não deve dizer o total de pontos da Situação nem 

quais foram as condições especiais que ele criou antecipadamente para lidar com ela. Porém, 

através de ferramentas narrativas ele pode sugerir o quão complicada é a missão; e fazer 

uma rica descrição do cenário conforme os personagens avançam, pois é relevante que os 

jogadores consigam compreender que há diversas opções para conquistar mais pontos para 

ter êxito na Situação. O mestre deve recompensar a equipe com pontos de Situação por 

ações engenhosas e bem sucedidas por parte dos jogadores, especialmente àquelas que 

envolvam trabalho em equipe, mesmo que ele não tenha previsto que aquela abordagem era 

possível. 

Combate 

Quando a situação escala para o conflito a primeira coisa a se avaliar é como cada 

participante está preparado para aquilo. Siga os passos: 

Grupos: 

Divida os NPCs hostis em grupos. Cada grupo deve ter uma quantidade de elementos igual 

ao número de personagens jogadores (ex: se houver 4 jogadores, cada grupo de NPCs 

deverá ter 4 NPCs. Caso não seja possível o mestre pode criar um grupo com menos ou mais 

elementos). Caso haja NPCs aliados, todos eles formarão um único grupo. Distribua 

marcadores sobre a mesa para ilustrar todos os NPCs. 

Iniciativa: 

-Cada grupo de NPC retira uma carta do baralho e a mantém revelada sobre a mesa. Esta 

carta representa o grupo e seu valor será a sua iniciativa. Coloque os marcadores 

representando cada inimigo sobre as cartas. Cada carta é considerado um grupo de inimigos, 

mesmo se for de um único inimigo. 



-Cada jogador retira uma carta do baralho a mantém revelada sobre a mesa. Estas serão as 

cartas de iniciativa de cada jogador. 

A iniciativa é resolvida em ordem decrescente pelo valor das cartas de iniciativa, voltando ao 

começo depois que todos agirem. Em casos de empate, jogadores agem primeiro que NPCs. 

Se jogadores empatarem eles podem escolher em que ordem irão agir. 

Habilidade de iniciativa 

Os naipes das cartas de iniciativas concedem uma habilidade aos jogadores que podem ser 

utilizadas uma única vez ao longo do combate. Porém, se o naipe for o ponto forte do 

personagem, ele poderá utilizar esta habilidade uma vez extra durante este combate. 

♣ cancela um de dano em si mesmo 

♠ retira mais uma carta num teste/ataque 

♦ força um inimigo a trocar sua carta de ataque ou defesa 

♥ permite outro aliado realizar uma ação na sua vez 

NPCs só possuem habilidades caso sua carta seja uma letra (J, Q, K, A), significa que este 

grupo terá capacidade superior de combate. Talvez sejam melhores organizados, usem 

equipamentos mais poderosos ou tenham algum treinamento especial: 

♣ este grupo deve ser derrotado antes de todos os outros 

♠ tire 2 cartas para defender (use a melhor) 

♦ agem +1x por turno, depois da iniciativa mais baixa 

♥ fanáticos (não se rendem) 

NPCs Especiais 

Algumas situações podem conter NPCs especiais, como um líder, super soldado, ou alguém 

afastado do resto dos outros grupos. Estes NPCs podem retiram a sua própria carta de 

iniciativa e podem possuir habilidades especiais, como auxiliar no comando dos outros 

grupos, oferecer algum bônus aos seus aliados ou possuir algum equipamento/arma/veículo 

distinto. Este NPC deve ser identificado por outro tipo de ficha e requerer mais dano para ser 

derrotado do que os outros NPCs, a descrição do mestre. 

Ataques 

-Jogadores atacando: 

O jogador (atacante) declara seu grupo alvo (defensor). Em seguida, retira duas cartas do 

baralho e decide qual vai ser a carta principal e a secundária, revelando ambas. Depois da 

escolha feita, o mestre retira uma carta para o defensor. Se a carta do defensor for maior do 

que a carta principal do atacante, o ataque falhou. Se a carta principal do atacante for igual 

ou maior do que a defensor, o ataque acertou. O dano causado ao grupo é igual ao valor da 

carta secundária. Se a carta do defensor for a antítese da carta principal do atacante, o dano 

é reduzido à metade (arredondado para baixo). Este dano é distribuído por todo o grupo todo 

que o alvo está incluído, sendo possível incapacitar múltiplos inimigos num único ataque, de 

acordo com a pontuação determinada para cada inimigo pela Situação. (ex: se nessa situação 

cada NPC for derrotado com 4 pontos e o jogador causou 10, dois NPCs serão derrotados, e 

têm suas fichas retiradas da carta de iniciativa, e um terceiro NPC no mesmo grupo leva 2 

pontos de dano). Se o grupo de NPC todo for derrotado, o dano excedente é ignorado e a 

carta de iniciativa do grupo derrotado vai para o descarte de Sucessos. 



 -NPCs atacando: 

O grupo de NPCs (atacante) declara seu alvo (defensor). O atacante, representado pelo 

mestre, retira uma carta do baralho e a mantém oculta. O Defensor retira duas cartas do 

baralho e decide qual vai utilizar. Em seguida, a carta do atacante é revelada. Se a carta do 

defensor for maior do que a carta do atacante, o ataque falhou. Se a carta do atacante for 

igual ou maior do que a do defensor, o ataque acertou e causa um ponto de dano ao defensor. 

Se a cara do atacante for a antítese do defensor, o atacante recebe 1 de dano. Caso o jogador 

não tenha levado dano algum, sua carta escolhida para defender o ataque vai para a pilha de 

Sucessos. 

Exemplos de Situações 

1. Os jogadores fazem parte de um esquadrão designado para desmantelar uma quadrilha 

envolvida num esquema internacional de tráfico de pessoas. Depois de muita investigação 

as pistas levam o grupo até um hangar antigo. 

Combate dentro de um hangar de aviões (60 pontos de Situação) 

6 inimigos (a cada 10 pontos de dano, um inimigo é incapacitado); 

Explodir um avião (8♦, requer explosivos) = 15 pontos de Situação; 

Subjugar um inimigo (10♣) = 10 pontos de Situação; 

Negociar rendição (J♥, requer superioridade numérica) = 40 pontos de Situação; 

Entrar sorrateiramente (8♠) = 10 pontos de Situação. 

2. Os jogadores são guerrilheiros que protegem sua vila de frequentes investidas de militares 

de um país hostil que os tenta massacrar. Pela movimentação das tropas, tudo indica que 

haverá uma nova ofensiva esta noite. 

Resistir à ofensiva (80 pontos de Situação) 

12 inimigos (a cada 6 pontos de dano, um inimigo é incapacitado); 

Mobilizar população para auxiliar na defesa da vila (6♥, antes da ofensiva) = 5 pontos e 

Situação e 2 NPCs aliados se juntam ao grupo; 

Montar barricadas (9♣, antes da ofensiva) = 10 pontos de Situação; 

Armadilhas (8♦, requer materiais, antes da ofensiva) = 10 pontos de Situação; 

Ficar de tocaia (9♠, antes da ofensiva) = 10 pontos de Situação; 

Embaralhar sinal de rádio dos inimigos (9♦, é preciso capturar um dos rádios dos inimigos) = 

10 pontos de Situação. 

A investida contará com um elemento surpresa: um tanque que entrará no conflito na segunda 

rodada. 

Desabilitar o tanque (teste: 8♦, requer materiais) = 15 pontos de Situação 

Aos mestres 

Sejam responsáveis nas propostas de suas missões. Provoque dilemas éticos e faça os 

jogadores questionarem essa dicotomia maniqueísta que é tão disseminada na mídia e até 

na ficção. Resistir é um direito que se é violado diariamente no mundo real. Dê um propósito 

para seus jogadores entenderem que é preciso tomar lados. E se nenhum lado for tomado, 

então aqueles que oprimem já venceram. 

Divirtam-se, sim. Mas não precisa “ser só um jogo”. 



Exemplo de ficha 

 

 

Ficha em branco 

 



 

Exemplo de Mesa no Início de uma Situação

 


