
Objetivo do jogo: capturar o peão de Mestre do 
oponente ou ocupar o Arco do Templo do adversário, 
uma casa principal onde é posicionado cada peão de 
Mestre, em lados opostos do tabuleiro. 

Número de Jogadores: dois.

Materiais para montagem: Folha de papel em branco 
para o tabuleiro e folha de cartolina ou papelão; Folha de 
papel quadriculado para as cartelas de movimento; Régua; 
Tesoura; Cola branca ou bastão; 08 tampinhas pequenas, 
sendo 04 de uma cor e 04 de outra para representar os 
discípulos de cada templo; 02 tampinhas maiores, sendo 
uma de cada cor das demais para representar os Mestres.

Onitama
Histórico do Jogo:  Onitama é um jogo abstrato 
para 2 jogadores criado pelo designer japonês, Shimpei 
Sato, com uma configuração de partida aleatória e 
temática em homenagem aos diversos estilos de artes 
marciais do Oriente. 

ÉÉ de fácil aprendizagem, porém, o jogo de cartelas que 
passa de um jogador para outro mostra a complexidade 
que as partidas ganham, exigindo uma percepção 
dinâmica dos movimentos das peças. Para projetar 
qualquer estratégia o jogador deve ser capaz de 
observar, além da configuração do tabuleiro, as 
cartelas que estão consigo e com o oponente, mas 
tatambém cada cartela que circula entre os jogadores.

REGRAS:

11 - Cada jogador escolhe os 5 peões de uma cor (1 peão de 
Mestre + 4 peões simples). Cada jogador coloca seu peão de 
Mestre no quadrado do Arco do Templo, no centro, e seus 4 
peões menores, que representam discípulos, nas duas casas 
ao lado do mestre, formando uma fila de peões em cada 
extremidade do tabuleiro.

22 - Embaralhe as 16 cartelas de movimento. Dê duas cartelas 
aleatórias a cada jogador. Os jogadores colocam ambas as 
cartelas iniciais na frente deles, viradas para cima.

3 - Vire mais uma cartela de movimento e coloque-a de modo 
que esteja no lado direito do tabuleiro. O resto das cartelas de 
movimento não serão usadas na partida.

Movimento e ataque:

44 - Um por vez, cada jogador deve examinar e escolher uma 
das duas cartelas de movimento na sua frente. Depois, deverá 
mover um dos seus peões (discípulo ou mestre) como 
demonstrado na cartela escolhida. 

55 - O quadrado preto no centro representa a casa ocupada 
pelo peão escolhido. Os espaços coloridos mostram para 
onde este peão pode se mover (ver imagem no canto inferior 
esquerdo).

6 - Outros peões (seus ou do oponente) e arcos do templo não 
bloqueiam o movimento de seu peão dentro da área de jogo.

77 - Não é permitido fazer um movimento que faça com que um 
peão vá para fora da área do jogo ou para o mesmo quadrado 
ocupado por um de seus próprios peões.

88 - Se um peão se mover para um quadrado que é ocupado 
por um dos peões do oponente, o peão do oponente é 
“capturado” e removido do jogo. Se este peão for o peão 
Mestre, o jogo termina e o jogador que tiver capturado o 
Mestre é declarado vencedor.

9 - Mover por cima ou atravessar um quadrado ocupado pela 
peça do oponente não a captura.

110 - Pegue a cartela de movimento que você acabou de usar, 
e coloque-a ao lado do tabuleiro. Em seguida, pegue a cartela 
de movimento que está reservada ao lado do tabuleiro e 
adicione-a à sua mão.

111 - É possível que você se encontre numa situação que não 
é possível usar nenhuma das suas cartelas para fazer um 
movimento legal. Se isso acontecer - e só assim - você deve 
passar o seu turno.

Modo de jogar: em um tabuleiro de 5x5, ambos os 
jogadores começam com cinco peões do seu lado, com 
o principal peão no meio.

Cada jogador recebe duas cartelas que devem ser 
mantidas com a face revelada e que mostram uma 
possível movimentação no tabuleiro para qualquer uma 
de suas peças (ver imagem abaixo). 

EExiste uma quinta cartela que não pode ser utilizada 
pelos jogadores no ato da jogada, porém, deverá ser 
coletada após encerrada a movimentação, sendo 
substituída pela carta que o jogador escolheu para 
mover sua peça. 

NNa vez de um jogador, ele escolhe uma de suas 
cartelas, move uma de suas peças de acordo com a 
cartela escolhida, e em seguida, substitui a que ele 
usou com a quinta cartela. O outro jogador, então, 
escolhe uma de suas cartelas, move-se em 
conformidade, e troca essa cartela com esta quinta - 
que é a cartela usada pelo primeiro jogador. 

Cartelas de movimento:


