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Vozes na Cabeça é um jogo sobre múltiplas
Personalidades competindo pelo controle das ações da pessoa que as
abriga. Jogadores dividem-se em várias Personalidades e um Narrador.
Cada Personalidade tem o papel de interpretar suas ações. O Narrador
tem o papel de retratar o mundo, as pessoas e os desafios que a
pessoa que abriga as Personalidades encontra. Juntos, todos os
jogadores construirão uma história bem-humorada de disputa por
poder que frequentemente terminará com a pessoa que os abriga em
apuros.

Introdução

Como Jogar

O narrador descreve o cenário em que os jogadores
estarão, a partir disso cada um escolhe e descreve sua personalidade.
Fica a cargo do Narrador decidir qual personalidade vai começar como
Dominante, fazendo coerência ao cenário da narrativa. Essas
personalidades têm valor máximo de 5 Pontos de Ansiedade e 5
Pontos de Tranquilidade.

A Personalidade Dominante (PD):
É a personalidade que está
controlando aquele corpo, ela
decide as ações em resposta à
narração. Suas ações têm que
condizer com sua Personalidade.
Fica a cargo do Narrador dizer se
o jogador está interpretando
apropriadamente ou não.

A Personalidade Não-Dominante
(PND): São as personalidades
que estão tentando tomar
controle. Elas tentam impor suas
vontades ao corpo, utilizando
suas habilidades, podendo
atrapalhar ou auxiliar a
Personalidade Dominante.



Leva a vida numa boa, fazendo piada de tudo e de todos.
Não se leva a sério, nem leva os outros a sério, pois quer curtir a vida.
Muitas vezes pode se apresentar como preguiçoso. Um verdadeiro
palhaço.
Exemplos de ações que podem ser tomadas: Provocar riso, provocar
briga ou levar tudo levianamente.

O Tolo

Marcado pelas feridas não curadas, sente-se traído por tudo
e por todos. Acha difícil confiar nos outros, mas ao mesmo tempo quer
que eles tomem conta dele e se vitimiza com frequência. É a
personalidade cínica.
Exemplos de ações que podem ser tomadas: Desconfiar, dramatizar,
ironizar ou agir com cinismo.

O Órfão

O Amante

Muito sensível, quer dar amor a todos, tem refinado senso
estético, sabendo admirar a beleza. Busca que todos se aproximem dele
de alguma forma, pois sua maior alegria é sentir-se amado. É um sedutor.
Exemplos de ações que podem ser tomadas: Convencer, galantear e
encantar.

As Personalidades

Cada jogador (exceto o Narrador) interpretará uma Personalidade. Elas
disputarão o controle das ações, adicionando detalhes na narrativa para
atrapalhar ou auxiliar a Personalidade Dominante e ganhar sua chance de
brilhar. Os jogadores podem escolher qual Personalidade preferem, ou
escolher aleatoriamente, não podendo repetir a de outro jogador.



Possui uma lábia impressionante, e gosta de provocar,
transgredir, não está nem aí para a opinião dos outros. Deseja sempre
mudar o status quo. É aquela pessoa do contra.
Exemplos de ações que podem ser tomadas: Enganar, Provocar e
Impulsividade.

O Rebelde

Aquele que procura desafios, sempre procurando algo em
que se aventurar. Quer descobrir o que a vida lhe guarda para assim,
quem sabe, poder realmente se encontrar. Ao se entediar procura algo
para ocupar a mente. É a personalidade inconsequente.
Exemplos de ações que podem ser tomadas: Experimentar algo, tomar
riscos e contar histórias que vivenciou.

O Explorador

A criança interior, onde a leveza, simplicidade e positividade
reina. Gosta de ver o mundo de um jeito descomplicado, acredita
sempre no pacifismo e que o desentendimento não o leva a lugar
nenhum, então procura sempre agradar as pessoas à sua volta. É quase
como um coach.
Exemplos de ações que podem ser tomadas: motivar, bajular e
apaziguar conflitos.

O Inocente

As Personalidades



Aquele que compreende e analisa melhor, tem raciocínio
lógico e com isso passa a impressão de ter um intelecto mais elevado
que os demais. Assim é sua forma ver o mundo, utilizando as
informações para sempre ter um argumento. Estimula o cérebro a obter
mais informações. É o intelectual, o sabichão.
Exemplos de ações que podem ser tomadas: relatar fatos, adquirir
Informação e contra argumentar.

O Sábio

O Mago

Grande revolucionário, busca sempre a inovação ou
renovação, tanto para si quanto para o mundo. Sempre transforma tudo
ao seu redor, para o bem ou para o mal, pois está em constante processo
de transformação. É o maluco beleza da equipe.
Exemplos de ações que podem ser tomadas: Pensar fora da caixa,
mostrar que algo não é o que parece ressignificar uma memória.

Sente que os outros são de alguma forma dependentes e
que precisam de ajuda. Quer proteger os outros de qualquer ameaça
física ou psicológica que possam sofrer. Porém, ao perceber que não é
reconhecido pelos seus sacrifícios, torna-se amargo. É uma verdadeira
mãezona.
Exemplos de ações que podem ser tomadas: Curar, proteger ou ajudar o
outro.

O Cuidador

As Personalidades



Ama novidades e criar coisas, sejam elas reais ou imaginárias.
possui grande imaginação e está sempre cheio de ideias. É o sonhador, o
artista.
Exemplos de ações que podem ser tomadas: Sonha mais alto no que
pode fazer, ações mais inesperadas e doidas.

O Criador

O Governador

O clássico líder de equipe, quer definir as regras e deseja que
todos façam aquilo que ele quer. Muito perfeccionista, tem dificuldade
em aceitar qualquer desvio de seu plano. É o mandão, o déspota.
Exemplos de ações que podem ser tomadas: mandar, planejar e
controlar.

Em busca constante de desafios, não se conforma em ficar
parado. Possui grande vitalidade e força, sempre tomando a iniciativa e
influenciando outras pessoas a serem corajosas. Muito competitivo,
odeia perder. É a personalidade proativa.
Exemplos de ações que podem ser tomadas: Correr riscos, usar força e
incentivar.

O Herói

As Personalidades



Para se jogar Vozes na Cabeça você precisa reunir de três a
seis amigos, ter alguns dados de dez lados e alguma maneira dos
jogadores anotarem seus os Pontos de Ansiedade e de Tranquilidade.
O sistema utiliza um dado de 10 lados, onde as jogadas de imposição
terão 4 dificuldades: Fácil, Normal, Difícil e Muito Difícil.

Nível de Dificuldade Valor Mínimo

Fácil 3

Normal 5

Difícil 7

Muito Difícil 9

Enquanto o narrador descreve o cenário, a Personalidade
Dominante (PD) anuncia sua ação. A qualquer momento, uma
Personalidade Não Dominante (PND) pode interromper essa atitude
para tentar atrapalhá-la ou para tentar ajudá-la.

Ao anunciar a imposição para ajudar, o jogador que está
impondo deve rolar um dado de 10 lados. A jogada será considerada
um acerto, caso o valor obtido seja maior ou igual que o valor mínimo
da dificuldade. Obtendo sucesso, a PD poderá agir de acordo com a
PND que fez a imposição sem ser punida por não agir de acordo com
sua personalidade.

Por exemplo: em um teste de dificuldade difícil, o jogador obtém um
sucesso caso tire 7 ou mais. Caso o dado dê um valor inferior ao valor
mínimo de sua dificuldade, a PND falha e sua imposição não
acontecerá.

Já se a PND desejar atrapalhar a PD, quem fará o teste
será a PD para resistir à imposição.

Em todas as jogadas de imposição na tentativa de ajudar,
sucessos acarretarão recompensas em forma de Pontos de
Tranquilidade. As falhas de todos os testes trarão punições em Pontos
de Ansiedade para quem rolou o dado.

A Imposição



Os Pontos de Ansiedade (PA): São pontos que fazem uma
personalidade se sentir mais ansiosa, quando a Personalidade
Dominante soma 5 pontos, ela perde o controle do corpo.

Os jogadores recebem PA quando:
 Caso o Narrador considere que uma Personalidade deixou de

interpretar seu papel;
 Ao haver uma falha em tentar resistir uma imposição, a

Personalidade Dominante recebe;
 Ao haver sucesso em tentar resistir uma imposição, a Não

Dominante recebe;
 Ao falhar em tentar fazer uma imposição auxiliadora, a Não

Dominante recebe.

Os Pontos de Tranquilidade (PT): São pontos que as personalidades
não-dominantes ganham por ajudar a Personalidade Dominante. Eles
podem ser utilizados para diminuir a dificuldade de uma imposição
auxiliadora ou aumentar se for uma imposição que atrapalhe a
personalidade dominante.

 Se a PND desejar auxiliar a PD, ela informa como sua imposição
vai auxiliar, fazendo-a rolar o dado, tendo sucesso a mesma
ganha um Ponto de Tranquilidade.

 A personalidade dominante pode gastar 3 Pontos Tranquilidades
para não tomar um PA.



Após a Personalidade Dominante deixar o controle, as
Personalidades Não Dominantes irão entrar em um debate na
tentativa de provar porque devem ser elas a assumir como
dominantes. Fica a critério da Personalidade que está deixando o
controle escolher quem assumirá. Ele poderá fazer perguntas, assim
como as demais PND poderão tentar desvalidar os argumentos das
demais.

Não podem participar do debate aqueles que tiverem 5
PA acumulados. Após o debate, estes jogadores que foram
impossibilitados de participar terão seus pontos de ansiedade zerados.

O Debate

O tempo de jogo dependerá de um acordo entre os
jogadores e o narrador, que vai variar de um evento, várias
acontecimentos ou o dia na vida de uma pessoa.

O jogo ou a campanha acabam quando o Narrador
entende que os desafios propostos já foram superados ou
completamente perdidos.

O Narrador

Podem ser escolhidas cenas do cotidiano, onde a
alternância de personalidade coloque o personagem em situações
incômodas, engraçadas. Exemplos de situações:

 Primeiro encontro;
 Entrevista de emprego;
 Festa de Natal em família;
 Almoço de domingo na casa da sogra;
 Concurso de culinária;
 Apresentação de TCC;
 Reunião de negócios;

Exemplos de Cenários


