


O CAMINHO RANGER
O Caminho Ranger é um RPG de mesa Criado por Plinio Figueiredo dos Santos. Nele você é um Ranger, um membro da

força de elite que protege o planeta de ameaças interplanetárias, misticas, sobrenaturais e o que mais venha em sua
direção.

Entretanto, você também é uma pessoa comum, tendo que trabalhar, pagar contas,  ir  para escola, socializar, entre
diversas outras responsabilidades que encontramos pelo dia a dia.

Em O Caminho Ranger, você terá que equilibrar suas duas vidas enquanto mantêm sua identidade secreta, bom, secreta.

O QUE VOCÊ PRECISA PARA JOGAR
Pelo menos mais um jogador, pelo menos um dado de 4 lados (D4), 6 lados (D6), 8 lados (D8), 10 lados (D10), 12 lados

(D12) e 20 lados (D20), papel, lápis e a ficha de personagens que está no final desse livro.

CRIANDO PERSONAGENS
Os personagens dos jogadores são Rangers, pessoas escolhidas para portar um grande poder, que permite que eles se

transformem temporariamente, ganhando grandes poderes no processo.

ATRIBUTOS
Para  começar  a  criar  um personagem devemos  escolher  seus  Atributos.  Os atributos  indicam a  habilidade  de  um

personagem de lidar com um certo tipo de conflito. Eles são:
 Físico: Lida com conflitos que envolvam com atividades físicas, como correr, dançar, escalar e lutar.
 Mente:  Lida com conflitos que envolvam com atividades ligadas a mente, como criar, escrever e ler, estudar,

programar, possuir conhecimento específico sobre algo, etc.
 Sobrevivência:  Lida com conflitos que envolvam sobrevivência, como procurar alimentos, montar e perceber

armadilhas, encontrar saídas, etc.
 Social:  Lida  com  conflitos  sociais,  como  discussões,  negociações,  relacionamentos,  etc.

Os atributos são medidos em Dados, que variam entre um D4 até um D12, sendo que quanto menor o dado, melhor a
habilidade do personagem em resolver aquele tipo de conflito.

Ao criar o personagem o jogador possui um D6, um D8, um D10 e um D12 e cada um desses dados deve ser atribuído a
um dos atributos acima.

Além desses atributos todo personagem possui 10 pontos de Energia, que simboliza o quanto de energia ele pode gastar
até ficar exausto.

Se a energia de um Ranger chega a zero ele fica exausto, ficando inativo até conseguir descansar.
Um Ranger perde energia sempre que recebe Dano e quando escolhe forçar que uma ação seja bem-sucedida.

RECURSOS RANGER
Cada personagem possui recursos que podem ajudá-los a realizar ações quando transformados. Esses recursos fornecem

um  Bônus para suas ações,  mas em troca consomem seus  Pontos Ranger (PR),  um recurso que explicaremos mais a
frente.

Todo personagem começa com uma  Arma ranger (+2 em ações de lutar) e equipamentos de sobrevivência (+2 em
ações de sobrevivência). Esses recursos podem ser usados enquanto o personagem está transformado, mas é necessário
utilizar 2 PR para invocá-los. Além dos recursos acima cada Ranger pode escolher mais um recurso na tabela de Recursos
Ranger. O Narrador pode criar recursos que se encaixem em sua campanha.

Abaixo temos uma tabela com recursos e seus usos, além de descrições para melhor usá-los.

 RECURSOS RANGER

RECURSOS DESCRIÇÃO

Arma Ranger
Uma arma de combate a curta distância usada pelos Rangers para combater o mal.

Normalmente cada ranger possui uma arma diferente. Dá um bônus de +2 ao lutar.

Equipamento de
sobrevivência

Equipamentos  como  cordas,  luzes  e  outras  coisas  que  ajudem  um  ranger  a
sobreviver em um ambiente hostil. Dá um Bônus de +2 para sobreviver.



Arma a distância Ranger
Uma arma a distância que pode atingir inimigos que estão  Perto.  Normalmente

essa arma varia de ranger para ranger. Dá um Bônus de +2 ao atirar.

Escudo Ranger
Um escudo que protege um ranger que está sendo atacado. Ele dá ao atacante uma

Penalidade de -2 em seu ataque (subtraia 2 do resultado final).

Ferramentas Ranger
Ferramentas que permite que um Ranger crie algo mais rapidamente. Fornece um

Bônus de +2 em ações de criar.

Veiculo Ranger
Um veículo que permite que você se locomova rapidamente. Enquanto em batalha

você pode se mover de longe para adjacente com um único movimento.

COMO JOGAR

NARRADOR
Um dos jogadores será o Narrador, ele é o jogador responsável por descrever o mundo, controlar os personagens que

não são controlados pelos outros jogadores e implementar os conflitos que os Rangers terão que resolver ao decorrer do
jogo.

É importante lembrar que o narrador não é um adversário, seu papel não é derrotar os jogadores, e sim colaborar com
eles para criar uma aventura onde todos se divirtam!

REALIZANDO AÇÕES
Quando um jogador tentar fazer algo que não possua resultado certo ele pode realizar uma Ação. Ele rola um D20 e o

dado relacionado com o atributo usado para resolver o conflito em questão e subtrai o resultado do Dado de atributo do
D20. Caso o resultado final seja maior que zero a ação é um sucesso.

Exemplo: Carlos, o Ranger laranja, está tentando criar um jogo digital para um evento que está acontecendo
em sua escola. Como isso é um conflito mental ele rola o dado relacionado ao atributo mente (D6) e um D20.

O D20 cai em 7 e o D6 em 2, ele então subtrai o resultado do D6 do resultado do D20, ficando com 5. Como 5
é maior que zero ele consegue criar seu jogo a tempo do evento.

Sempre que uma ação é bem-sucedida o jogador recebe 2 PR, e quando ele falha ele recebe apenas 1 PR.

AÇÃO PERFEITA
Sempre que uma ação feita possuir um resultado final igual ou maior que 10 ela é considerada uma  ação perfeita.

Nesses casos a ação não só é bem-sucedida, mas algo bom acontece. Além disso o jogador recebe +1 PR. Além disso uma
ação perfeita reduz o nível de conflito em 1.

Exemplo: Laguna, a Ranger azul está tentando resgatar uma criança presa em um prédio em chamas. Ela está
usando sua Sobrevivência (D8) para evitar as chamas e passar pelos destroços.

Ao rolar seu D20 cai em 15 e o D8 em 4, fazendo com que ela fique com um resultado final de 11, conseguindo
uma Ação perfeita.  Com isso ela não só alcança a criança, mas localiza uma saída que permite que as duas
saiam do prédio sem problema.

FALHAS
Sempre que um personagem falha em um teste ele possui duas opções:  Arcar com as consequências da falha ou ele

pode forçar um sucesso, utilizando 1 ponto de energia para passar no teste. 
Além disso, ao escolher Arcar com as consequências, você deve marcar uma caixa do nível de conflito.

PONTOS RANGER
Os Pontos Ranger (PR), são pontos que os Rangers acumulam enquanto se envolvem em conflitos. Esses pontos são

utilizados para Adquirir Bônus em suas rolagens, invocar recursos, recuperar energia e se transformar. Os Pontos Ranger
começam em 0 e vão aumentando até um máximo de 10.

 Um personagem pode utilizar 2 PR para invocar um recurso (somente quando transformado).
 Um personagem pode utilizar 2 PR para aumentar seu Dano em +1.
 Um personagem pode utilizar 2 PR para recuperar 1 ponto de energia.



 Um personagem pode utilizar 3 PR para diminuir o nível de conflito em 1.
 Um personagem pode utilizar 5 PR para somar +3 ao resultado do D20. Isso pode ser feito após rolar os dados.
 Quando um personagem atinge 10 PR ele pode se Transformar,  consumindo 1 PR por ação realizada. Nesse

estado ele não ganha PR, a não ser por ações perfeitas, e ao chegar a 0 PR ele volta a sua forma padrão.
Exemplo: Laguna chega em 10 PR enquanto enfrenta um monstro e decide se transformar na Ranger azul do

Esquadrão Real. Ela atacar o inimigo, mas tira -2 em seu resultado final. Ela decide então utilizar 5 PR para
somar +3 ao resultado de seu D20, ficando com um resultado final de 1, que é o bastante para passar no teste.

Ao final da ação ela utilizou 6 PR, ficando com 4.

Usar os Pontos Ranger não conta como uma ação e caso queira você pode utilizar a mesma vantagem que eles fornecem
mais de uma vez por turno.

TRANSFORMAÇÃO
A Transformação é o que separa o seu personagem de um humano comum. Ao atingir 10 PR e escolher se transformar o

seu personagem adquiri as seguintes vantagens:
 Os seus atributos melhoram em um dado, com isso D12 vira D10, D10 vira D8, D8 vira D6, D6 vira D4 e D4

recebe um bônus de +1 em sua rolagem, que é somado ao resultado do D20.
 Em combates você causa 2 pontos de Dano em vez de 1.
 Você perde 1 Ponto de Energia a menos quando atacado.
 Você pode acessar seus equipamentos Ranger.

O uso da transformação no momento certo é uma das coisas que ajudarão seu Ranger a defender o mundo!

CONFLITOS
Os conflitos são situações que exigem que os Rangers utilizem suas habilidades para tentar resolvê-las. A falha em um

conflito traz ao Ranger envolvido problemas que podem afetar sua vida pessoal, saúde física ou mental ou colocar em
risco sua sobrevivência. 

Cada conflito é resolvido com uma ação que utilize o atributo relacionado ao conflito. Em casos onde o conflito possa ser
resolvido com atributos diferentes o jogador pode escolher o atributo utilizado.

Ao falhar em um conflito o jogador pode Arcar com as consequências da falha ou ele pode forçar um sucesso, utilizando
2 pontos de energia para passar no teste. Ao  Arcar com as consequências  o ranger marca uma das caixas do  nível de
conflito.

NÍVEIS DE CONFLITO
Os níveis de conflito indicam a dificuldade que seu Ranger possui de resolver conflitos. Cada vez que um ranger falha em

uma ação e decide  Arcar com as consequências, ele preenche uma caixa na sessão da ficha de personagem  nível de
conflito.  Após  ele  preencher  todas  as  caixas  em  uma  fileira  o  nível  de  conflito  aumenta  de  categoria,  trazendo
penalidades as rolagens do Ranger.

As categorias do nível de conflito são:
• Simples: Você não possui problemas em resolver os conflitos do dia a dia. Não recebe penalidade.
• Mediano: Os conflitos começam a te afetar. Você recebe uma penalidade de -2 em seu resultado final.
• Complicado: O peso dos conflitos te deixam instável. Você recebe uma penalidade de -4 em seu resultado final.

O nível de conflito pode ser reduzido utilizando os Pontos Ranger, e sempre que você realizar uma ação perfeita ele é
reduzido em 1.

COMBATES
A vida  de  um  Ranger  é  extremamente  agitada,  com monstros  aparecendo  para  atacar  a  cidade  nas  piores  horas

possíveis.
Quando um monstro aparece a hora do combate começa.

TURNOS
Ao iniciar o combate cada jogador recebe seu  turno,  onde pode realizar um movimento e uma ação, seja atacando,

ajudando inocentes, preparando o terreno para uma armadilha ou algo assim.



O jogador mais à direita do narrador começa com seu turno e ao acabar o jogador ao seu lado tem sua vez. Siga assim
até que todos tenham ido, então o mestre realiza uma ação ou movimento com cada oponente. Após isso a sequência se
repete.

MOVIMENTO
Quando em combate um personagem pode estar em três condições:
Adjacente: Significa que os personagens estão perto o bastante para usarem ataques físicos.
Perto: Significa que os personagens estão perto o bastante para usarem ataques a distância.
Longe: Significa que os personagens estão longe e devem se aproximar para interagir com o inimigo.
Um personagem pode utilizar um movimento para ir de longe para perto, de perto para adjacente e vice-versa.

ATAQUES E CONTRA-ATAQUES
Um personagem pode realizar um ataque usando seu dado de Físico. Ele realiza uma ação comum e caso passe no teste

causa 1 ponto de Dano (ou 2, caso esteja transformado).  Entretanto, caso ele falhe em sua ação o  oponente contra-
ataca, diminuindo a energia do atacante em 1.

Exemplo: Carlos tenta atacar Penumbra, um monstro criado pelo maligno doutor Nefarius. Ele rola seu dado
de Físico (D8) e seu D20, mas seu resultado é igual a 0. Com isso ele perde um ponto de energia, pois Penumbra
consegue contra-atacar.

Caso um ataque seja uma ação perfeita ele causa +1 dano a Energia do oponente.

AÇÕES DIVERSAS
Em certos casos, quando em combate você não quer realizar um ataque direto contra o oponente, mas sim realizar outra

ação. Nesses casos você realiza a ação normalmente, sofrendo as consequências em caso de falha da mesma forma que
aconteceria fora de combate.

Exemplo: Enquanto Carlos combate Penumbra Laguna decide criar uma armadilha para prender o monstro.
Ela realiza uma rolagem de Sobrevivência (D6 quando transformada) e após calcular o resultado ela consegue
5, que é o bastante para criar a armadilha.

DERROTA
Em casos de derrota seu Ranger fica desmaiado e marca duas caixas de Nível de Conflito. O Ranger acorda mais tarde

com metade de sua energia total. O monstro cumpriu um de seus objetivos e voltará depois para causar mais destruição.

MELHORANDO SEU RANGER
A cada aventura concluída cada Ranger recebe 2 pontos de experiência (XP), que podem ser utilizados para adquirir as

seguintes vantagens:
• Com 2 XP o Ranger pode adquirir um novo Recurso Ranger.
• Com 5 XP o Ranger pode aumentar sua energia em 5.
• Com 7 XP o Ranger pode aumentar um atributo em um dado.

PARA O NARRADOR

CAPANGAS
Capangas são aqueles inimigos que são derrotados com um ou dois socos bem-dados. Em O caminho Ranger os capangas

possuem:
 D10 em todos os testes.
 1 ponto de energia.
 Causam 1 ponto de Dano com seus ataques.

Capangas normalmente são utilizados em uma taxa de 2 capangas para cada Ranger, e eles realizam somente uma ação
por turno. Quando em grandes números você pode realizar uma rolagem só para todos os capangas.



CRIANDO MONSTROS
Os monstros possuem apenas 3 atributos: Físico, mental e sobrevivência, e eles possuem dois D6 e um D8 para distribuir

entre eles. Monstros mais poderosos podem possui atributos melhores.
Todo monstro possui as seguintes características:
 Um monstro possui Energia igual ao número de Rangers vezes 5, pois normalmente um monstro age sozinho.
 Ele causa 2 pontos de dano a Energia de um Ranger com um ataque e 1 com um contra-ataque.
 Ele sofre 1 ponto de dano em sua Energia quando recebe um contra-ataque.
 Todo monstro tem um objetivo, esses objetivos vão desde roubar um artefato raro até acabar com os Rangers.
 Todo monstro possui pelo menos uma habilidade especial.

Ao realizar  ações os monstros ganham Pontos Monstruosos (PM) que permitem que eles utilizem suas habilidades,
ganhando 1 PM ao realizar  uma ação, 2 PM em uma ação perfeita e nenhum ao falhar.  Abaixo temos exemplos de
habilidades especiais, mas sinta-se livre para criar suas próprias habilidades!

• O monstro atira um projetil contra alguém. Esse projetil alcança personagens que esteja perto ou adjacentes e
causa o mesmo dano de um ataque comum. Utiliza 2 PM.

• O monstro pode Prender um personagem, impedindo que ele se mova em seu próximo turno. Utiliza 3 PM.
• O monstro pode Invocar dois capangas. Utiliza 5 PM.
• O monstro utiliza um ataque que afeta todos os personagens que estejam adjacentes. Causa 2 pontos de Dano e

utiliza 10 PM.

RANGERS RIVAIS OU INIMIGOS
Pode ser que os Rangers de sua equipe não seja os únicos que existem e que as outras equipes vejam a sua como rivais

ou até inimigos. Um Ranger Rival é criado como um Ranger comum, mas ele é controlado pelo mestre.
Eles podem ser utilizados para apimentar a história ou para introduzir um novo companheiro, que começa como inimigo,

mas depois se junta ao grupo.

O MUNDO
O Caminho Ranger  normalmente se passa na terra dos dias de hoje, onde os jogadores podem ser estudantes, jovens
trabalhadores, aposentados ou até crianças! Mas nada impede que você utilize esse sistema em outros cenários. Quer
jogar uma aventura espacial? Ou quem sabe em um mundo de fantasia? Vai com tudo! O mais importante é a diversão do
grupo.
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