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 Crises é um jogo de contar histórias, para três ou mais jogadores, de narrativa 

compartilhada, onde cada jogador irá interpretar um líder. Um integrante de um Gabinete que 

foi instaurado para guiar um grupo de sobreviventes, através de um evento de crise. E claro 

que a união faz a força, não é verdade? Nessas horas quem iria ser do contra e colocar a vida 

de todos em risco? 

 Pois é... 

 Além dos conflitos que devem ser resolvidos, oriundos de conflitos iniciais, existem 

também conflitos de interesses ocultos, acontecendo por de baixo da mesa do tal gabinete de 

crise. Cada jogador irá defender suas ambições de forma que não seja descoberto, pois ele 

precisa permanecer saudável no gabinete, até o fim. Essa crise pode estar acontecendo em 

qualquer história, e em qualquer cenário, desde que seja uma jornada de um grupo menor, 

tentando guiar um grupo maior, rumo à sobrevivência, ou a um destino terrível!  

 

conceito e Atmosfera  

 

 Crises recebeu forte inspiração de filmes e séries de catástrofe, onde um grupo luta 

contra uma invasão alienígena, contra uma epidemia, viajam pelo espaço em busca de um 

novo lar, etc. Tudo com recursos escassos e muita intriga. Mas infelizmente, o momento 

histórico em que o Crises foi concebido também serviu de inspiração. Um momento em 

que um mal muito maior, assola toda a sociedade, e "autoridades" se mostram mais 

interessados em fazer política para alcançar seus próprios interesses.  

  

 Sentimentos e Palavras chaves para essa experiência lúdica: 

 Debate, Intrigas, Segredos, Resolução de Conflitos, Cooperação Condicionada.  

 Tema: 

 Tipos Diferentes de Conflito  

 Número de Jogadores: 

 3 a 6 jogadores  

 Duração: 

 Pensado para uma única sessão de Jogo de até 2 horas.  

 

 

   



material 

  

 Crises foi pensado para ser facilmente adaptado para vários modos de jogo (que 

poderão ser melhor trabalhados em uma versão mais detalhada no futuro). Porém, para o 

modo padrão, pensado como o ideal (todos em volta de uma mesa, ou algo que valha), tudo o 

que você e seus amigos irão precisar pra jogar, são esses itens: 

 

1. 2 baralhos comuns de 56 cartas cada (tire os coringas). 

2. Este material de referência (principalmente suas tabelas 01 e 02) 

3. Tiras de papel (o ideal seriam postites), lápis e borracha 

 

 As cartas serão usadas para muitas finalidades. As principais são: a definição dos 

conflitos, e a resolução deles. portanto, correlacione os naipes aos seguintes conflitos: 

 

 = Conflito Físico (Guerra. Costuma causar baixas) 

 = Conflito Civil (Entre os jogadores e os NPC's, ou apenas entre os NPC's) 

 = Conflito Ambiental (É aquele que envolve recursos, a natureza, ou circunstâncias) 

 = Conflito Político (é aquele que ocorre entre os líderes) 

 

Não se preocupe, logo isso tudo fará sentido; 

 

como jogar? 

Basicamente, esse jogo contém as seguintes mecânicas principais: 

 Papéis Escondidos; 

 Blefe; 

 Estratégia; 

 Administração de Mão de cartas; 

 Construção de mundo; 

 Improviso; 

 Interpretação de Personagens; 

 e Narração de histórias; 

  

  



 Crises é um jogo narrativo, ou seja, um jogo de contar histórias. A diferença desse 

jogo para muitos outros jogos de contar história, é que ele tem muita competitividade. 

 

ESTRUTURA básica  

  

 Cada jogador é um integrante desse Gabinete de Crise, e eles estão interessados 

basicamente em 4 coisas: 

 

1. Que todos os conflitos sejam resolvidos a tempo dos civis sobreviverem; 

2. Chegar ao final vivo e ainda fazendo parte do gabinete de crise; 

3. Ser o líder com maior reputação ao final da jornada; 

4. Resolver seus vínculos de intriga. 

 

 Mas outras combinações de resultados podem sair desse jogo de empurra. Inclusive a 

extinção de todos. Mas no fim das contas, o que importa, é se uma história inusitada e 

inesperada de sobrevivência de um grupo, tenha sido contada a base de muita conspiração e 

estratégia. 

 

 Para tanto, o jogo é dividido em 3 fases, e cada uma tem suas subfases, chamadas de 

etapas. Durante o Andamento normal do jogo, essas etapas vão se repetindo, até que uma 

condição de término da jornada ocorra (Resolução de todos os conflitos ou Extinção). 

 

 As 3 Fases e suas Etapas são: 

 

1. PRÓLOGO; 

 Definição do cenário 

 Definição do Gabinete de Crise 

 Definição das crises iniciais 

 

2. ANDAMENTO NORMAL DO JOGO 

 Qual crise resolver? 

 Quem irá resolver? 

 Relatório 

 



3. FIM DA JORNADA 

 

 Veremos cada fase do jogo de maneira mais detalhada adiante. 

 

prólogo 

 

1. Após tomarem posição à mesa (ou equivalente), os Líderes Preparam os materiais 

necessários para a sessão. A ordem em que cada um se posiciona é importante, devido 

a mecânicas que dependem de quem está à esquerda ou a direita; 

 

CENÁRIO 

 

2. A Mesa escolhe, em comum acordo, um CENÁRIO. Pode ser um grupo de sobreviven-

tes em uma espaço nave, ou um grupo de náufragos, ou a ultima resistência dos seres 

humanos contra algum monstro, etc. 

3. Esse Cenário precisa ser trabalhado. Cada Líder descreve de uma a duas características 

sobre a situação em que os sobreviventes estão, que não sejam ainda conflitos iniciais 

e que nem citem os líderes daquele grupo, mas que possam ser complicadores prová-

veis em uma narrativa. Algo direto e resumido 

 

O GABINETE DE CRISE 

 

4. Os jogadores criarão seus personagens. Os líderes que compõe o Gabinete de Crise. 

 Cada um sacará duas cartas que representarão sua Reputação (essas ficarão 

em mãos), e outras duas que representarão sua Resistência (essas ficarão 

viradas para baixo sobre a mesa); 

 Depois, cada jogador irá sacar mais duas cartas que irão definir o tipo de 

conflito em que são Especialistas em resolver. Se sair duas cartas de mesmo 

Naipe, ele é Super-Especialista. 

 Os jogadores também irão sacar duas cartas secretamente. Elas serão suas 

cartas de Vínculo de Intriga, e deverão ser colocadas uma a esquerda (pro 

jogador à sua esquerda) e outra à direita (para o jogador à sua direita). Se um 

Naipe for preto, este Líder fará o que for preciso para manter aquele líder 

saudável, e fazendo parte do Gabinete, para que juntos alcancem a vitória. Se 



um Naipe for Vermelho, o Líder fará de tudo para derrubar aquele outro líder. 

Essas intenções podem ser deduzidas, mas não podem ser reveladas. Apenas 

no final do jogo. Um líder pode proteger os seus dois vizinhos, como também 

pode querer derrubar os dois (vai depender do que for sorteado). Jogadores 

que não estão imediatamente ao lado dele, são indiferentes, mas podem ser 

aliados ou adversários casuais ao longo da jornada. 

 Após isso tudo, cada jogador deverá apresentar brevemente cada um de seus 

personagens, criando um background que faça sentido para o que foi sorteado, 

e quem sabe até preparando o terreno (e dando pistas) para o que pode surgir 

dos vínculos de intriga. 

 

CRISES INICIAIS 

 

5. Cada Líder irá sacar uma carta, para representar um Conflito Inicial, e irá criar uma 

situação problema que tenha haver com o tema daquele Naipe. Cada carta será 

colocada de forma organizada no centro da mesa (pode ser em fila ou em colunas e 

filas). 

6. E depois o grupo escolhe um dos líderes para sacar e criar uma crise adicional 

7. É interessante que cada Carta receba um Postite ou Tira de papel com uma anotação 

para que a descrição daquele conflito que foi criado não seja esquecido. 

 

Exemplo de Prólogo: 

Jogadores A, B, C e D decidem jogar uma história clássica de últimos  Sobreviventes 

do planeta Terra buscando um novo lar, em uma astronave. Eles então começam a 

trabalhar no cenário, revelando cada um, respectivamente, um fato sobre a situação. 

 

- A Nave é muito velha 

- São sobreviventes da Terra 

- São pessoas de etnias diferentes, e nações rivais 

- Os recursos são escassos 

  

Logo depois, eles começam a definir seus personagens. Os líderes que compõem o 

Gabinete de Crise. 

O Jogador A saca suas duas cartas de REPUTAÇÃO, que vão para a sua mão, e duas 

cartas de RESISTÊNCIA, que ficam com as faces voltadas para baixo diante dele. 



Depois ele saca mais duas cartas que são as suas especialidades. Um   e uma , ou 

seja: ele será ESPECIALISTA em conflitos Políticos e Ambientais.  

Ele saca também, só que manterá em sigilo, duas cartas de Vínculo de Intriga. Essas 

cartas foram  que ele posiciona a sua esquerda secretamente, o que significa que, 

por ser um naipe preto, ele fará de tudo para manter esse jogador (o Jogador B) de 

pé, e também saca um  , O que significa que, por ser um naipe vermelho, ele fará 

de tudo para derrubar o jogador da direita (Jogador D). 

O Jogador A então cria o Background do seu líder, apresentando um ex-embaixador 

de uma nação Sul Americana, que era defensor do meio ambiente, e muito bom na 

articulação política. 

 

Cada jogador faz os mesmos procedimentos. E no final temos os seguintes 

integrantes, do ponto de vista do ex-embaixador: 

 

Jogador A 

Ex-embaixador Sul-americano 

Especialista em Conflitos Políticos e Conflitos Ambientais (  e ) 

Resistência 2 e Reputação 2 

 Vínculos de Intriga (em oculto): Quer derrubar o Jogador D, e proteger o B  

 

Jogador B 

Militar das Forças Armadas da Federação 

Super-Especialista em Conflitos Físicos (  e ) 

Resistência 2 e Reputação 2 

 Vínculos de Intriga: ???? 

 

Jogador C 

Médica 

Super-Especialista em Conflitos Civis e Políticos (  e ) 

Resistência 2 e Reputação 2 

 Vínculos de Intriga: ???? 

 

 

 



Jogador D 

Sindicalista 

Especialista em Conflitos Civis (  e ) 

Resistência 2 e Reputação 2 

 Vínculos de Intriga: ???? 

 

Agora é hora de cada um sacar uma carta, colocar no centro da mesa e criar um 

conflito inicial. A sequência que sai é a seguinte: 

 

 = Físico 

O Ex-Embaixador, diz que uma Raça alienígena está prestes a atacar a nave 

 = Físico 

O Militar, diz que começou uma guerra civil dentro da nave 

 = Ambiental 

A Médica, Pensa um pouco e propõe que o reservatório de água da nave está 

com um grande vazamento  

 = Político 

O Sindicalista, insinua que outro líder (O Ex-Embaixador)  estaria envolvido 

com corrupção 

 = Ambiental 

A Médica é escolhida pelo grupo e então cria mais um conflito, uma praga 

que se alastra pela nave  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANDAMENTO NORMAL DO JOGO 

 

7. O jogo começa pra valer, somente quando cada jogador já tiver construído em sua 

imaginação, o ambiente ficcional. 

8. Nesse momento, o jogo começa numa das muitas reuniões do gabinete (que pode ser 

de integrantes já experientes, ou recém montado). E nessa reunião, é feita a seguinte 

pergunta: 

 

qual crise resolver? 

 

9. O grupo irá decidir quais conflitos irão receber atenção naquela rodada; 

10. Um conflito é solucionado puxando uma carta, e conferindo o seu resultado 

numérico na TABELA 1 - RESOLUÇÃO DE CONFLITOS; 

11. Sempre que uma carta com letra (J, Q, K, A) for sacada, mais uma deve ser tirada até 

surgir uma carta com número. Isso é ruim, e logo você saberá porque! 

12. Se você é um especialista, SAQUE DUAS CARTAS e escolha o melhor resultado (se 

uma for letra e a outra for número, obviamente, fique com o número); 

13. Se você é um Super-Especialista SAQUE TRÊS CARTAS e escolha o melhor resultado; 

14. Normalmente, quando um Conflito é resolvido, aquela carta vai para a mão do chefe 

da missão em forma de carta de Reputação. 

15. É sacada uma carta para cada Conflitos que não recebeu missão e conferido na 

TABELA 2 - CONFLITOS PENDENTES 

16. Cartas de Resolução (as que foram usadas para conferir as TABELAS 1 e 2, sendo elas 

letras ou números, normalmente vão para a pilha de descarte)  

 

QUEM IRÁ RESOLVER? 

 

17. Cada Jogador só pode abordar um conflito por rodada, nas chamadas missões; 

18. Cada missão precisa de um chefe de missão; 

19. Um Conflito pode ser resolvido por mais de um Líder, e cada Líder além do Chefe 

daquela missão só pode contribuir com uma carta adicional a ser sacada, mesmo que 

seja um especialista (ou super-especialista). 

 

 

 



Exemplo de uma Distribuição de Missões: 

O Jogadores A (o Ex-embaixador) consegue convencer a todos que o melhor a se 

fazer nesse início é atacar primeiro os conflitos que se tem especialistas para tal. Ele 

consegue isso sem precisar barganhar muito. O militar foi cuidar da tal guerra civil 

no interior da nave, o sindicalista tentou mediar as questões políticas dentro do 

próprio grupo, enquanto que o Ex-embaixador e a médica (que não tinha nenhum 

conflito para tratar com a sua Super-Especialidade) vão cuidar do problema com o 

reservatório de água sendo o Líder Sul Americano o Chefe dessa missão.      

 

DICA DE ESTRATÉGIA 

 

Você tem liberdade para negociar com as cartas de Reputação que tiver na mão, ou aquelas 

que você venha a ter, caso resolva um conflito. Isso para convencer alguém a ir em alguma 

missão contigo, ou para escolherem você como o Chefe de uma missão, ou para qualquer 

outra decisão. Mas lembre-se, você não é obrigado a cumprir suas promessas. Apenas arque 

com as consequências se resolver não cumprir suas dívidas. 

  

20. O chefe da missão narra a cena como se fosse um mestre de um RPG convencional, só 

que apenas para aquela cena, e os demais líderes que estiverem com ele, serão como 

jogadores desse mesmo breve RPG. O chefe deve ser coerente em sua narrativa tanto 

com o cenário, personagens, e o resultado que sair da resolução. É ele quem decide, 

por exemplo, no caso de um incidente, se será ele, ou um outro líder que sofrerá as 

consequências, qual consequência será (Reputação ou resistência) e como isso 

aconteceu. 

 

DICA DE INTRIGA 

 

Se você quer derrubar um outro líder, cuidado com o momento que você fará isso, e com 

narrativas tendenciosas. Deixar alguma suspeita logo no início, ou colaborar para que ele caia 

logo de cara, pode estragar seus planos. Sem falar que no começo, vocês precisarão de todo 

apoio para superar os conflitos. É aconselhável deixar para dar a rasteira e roubar os louros da 

vitória mais para perto do fim dessa grande jornada. Invista primeiro na construção da 

confiança. Mas lembre-se que a recíproca pode ser verdadeira e mais rápida! 

  

 



RELATÓRIO 

 

21. Nessa fase, todos os resultados serão computados, cartas descartadas, resistências e 

reputações alteradas, e cada um narra como seus personagens encerram aquela 

rodada, começando pelos chefes de missão de valor mais alto. 

22. Se algum líder chegar nessa fase, com nenhuma carta de Resistência, ele sai do jogo, e 

o líder é dado como morto; 

23. Se algum líder chegar nessa fase, com nenhuma carta de Reputação, ele pode pedir 

apoio aos demais, e dentre estes, da melhor forma que acharem possível, doar uma ou 

mais cartas de reputação para que ele permaneça no jogo. Caso contrário será 

afastado do Gabinete de Crise e o jogo acaba pra ele; 

24. É disparada a CONDIÇÃO DE TÉRMINO se não houver mais conflitos na mesa (todos 

foram resolvidos) ou se o baralho chegar ao fim, o que significa que os civis todos 

dispersaram ou foram extintos, ou qualquer final terrível que sirva. 

25. Se não houve condição de término a partida continua, e uma nova rodada se inicia, 

com mais uma reunião do Gabinete de Crise. 

 

término da jornada 

 

 Se a CONDIÇÃO DE TÉRMINO for disparada em algum momento, a jornada do grupo 

liderado pelos personagens dos jogadores chega ao fim. Para o bem ou para o mal. Todos 

podem perder, todos podem ganhar, uns podem ganhar mais do que outros... Mas é o jogador 

com a maior quantidade de pontos de Reputação, que é a soma de todos os valores das 

cartas (letras valem 0), que narra o fim da jornada como um mestre clássico de RPG.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELA 1 - RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

Carta  

2 
Conflito NÃO é resolvido, é acarretado um outro (saque uma outra carta de 
conflito), e ainda acontece um incidente (alguém deve descartar 1 de Reputação ou 
Resistência à escolha do chefe da missão) 

3 Conflito NÃO é resolvido e ainda é acarretado um outro (saque uma outra carta de 
conflito) 

4 Conflito NÃO é resolvido e ainda acontece um incidente (alguém deve descartar 1 
de Reputação ou Resistência à escolha do chefe da missão) 

5 Conflito NÃO é resolvido 
6 Conflito resolvido mas é acarretado um outro (saque uma outra carta de conflito) 

7 Conflito resolvido mas acontece um incidente (alguém deve descartar 1 de 
Reputação ou Resistência à escolha do chefe da missão)  

8 Conflito resolvido mas a carta de conflito é descartada (não vira Reputação) 
9 Conflito resolvido  

10 Conflito resolvido e a(s) carta(s) de Resolução também vai pra Reputação 
 

 

 

TABELA 2 - CONFLITOS PENDENTES 

Carta  

2 

Conflito NÃO é resolvido, é acarretado um outro (saque uma outra carta de 
conflito), todos os líderes que possuem especialidade naquele tipo de conflito, 
perdem 1 carta de Reputação (Super-Especialistas perdem duas), e ainda descarte 
do baralho um número de cartas igual ao número de conflitos na mesa. 

3 
Conflito NÃO é resolvido, é acarretado um outro (saque uma outra carta de 
conflito), e ainda todos os líderes que possuem especialidade naquele tipo de 
conflito, perdem 1 carta de Reputação (Super-Especialistas perdem duas) 

4 
Conflito NÃO é resolvido, é acarretado um outro (saque uma outra carta de 
conflito), e ainda todos os líderes que possuem especialidade naquele tipo de 
conflito, perdem 1 carta de Reputação (Super-Especialistas perdem duas) 

5 Conflito NÃO é resolvido e ainda é acarretado um outro (saque uma outra carta de 
conflito) 

6 Conflito NÃO é resolvido e ainda é acarretado um outro (saque uma outra carta de 
conflito) 

7 Conflito NÃO é resolvido e todos os líderes que possuem especialidade naquele 
tipo de conflito, perdem 1 carta de Reputação (Super-Especialistas perdem duas) 

8 Conflito NÃO é resolvido e todos os líderes que possuem especialidade naquele 
tipo de conflito, perdem 1 carta de Reputação (Super-Especialistas perdem duas) 

9 Conflito NÃO é resolvido 

10 Conflito resolvido mas a carta de conflito é descartada (não vira Reputação pra 
ninguém) 

 

 

 

 
 


