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Introdução 

 
No estudo da Psicologia existem diversas correntes 

de estudo com diferentes conceitos para o que é a Psique, 
porém todos convergem em uma definição básica de que 
nela estão contidos todos os aspectos de uma personalidade 
humana. Os comportamentos e sentimentos, sejam eles 
conscientes ou inconscientes. 
 

Neste jogo de interpretação de papéis, abordaremos 
o horror psicológico dentro da mente de um humano que 
passou por um terrível trauma. Um trauma que gerou uma 
ruptura em sua psique gerando diversas personalidades. 
Os jogadores serão estas personalidades que trabalham 
dentro do subconsciente para que o humano, hospedeiro, 
descubra o que foi exatamente este trauma e como superá-
lo para assim se unificarem novamente, curando o 
hospedeiro. 

Por outro lado, os personagens, personas, dos 
jogadores não são os únicos que permeiam a consciência 
deste humano. Na ruptura também foram criadas Sombras. 
Facetas da personalidade deste humano que não querem 
que ele se cure, na verdade preferem que ele se perca ainda 
mais assim poderão viver sob posse da consciência do 
hospedeiro. 
 

 

 

 

 

 

 

PSIQUÊ pode ter quantos jogadores o narrador optar, 

mas aconselhamos de 2 a 4. Onde serão necessários dois 
dados de seis faces, papel (a ficha pode ser impressa para 
facilitar), lápis e a sua imaginação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Começando a jogar 

 
Sessão Zero 
 
 Hospedeira: É importante pensar no nome e 

uma breve história que se vincula as personas e o que estas 
personas foram para a Hospedeira. 
 
João Marques é um homem de trinta e poucos anos. Pai 
solteiro de uma menininha gentil e sorridente de oito anos. 
Ele teve uma infância difícil e simples com uma mãe que se 
tornou viúva jovem e lutava pela subsistência de João. Mas 
ele com dificuldade conseguiu se formar como advogado e 
trabalha como tal já a uns 7 anos. 
 

 

 Personas: Personagens dos jogadores reflexos 

de uma memória ou referência da Hospedeira. 
 
Cida, mulher simples, batalhadora, boa cozinheira e 
maternal. Reflexo das memórias de um João inocente que 
via a mãe como seu porto seguro. 
 
Be Gud é um jacaré loiro surfista amigável e divertido, além 
de um grande fã de camarão. Fragmento de um amigo 
imaginário de João em sua infância. 
 

 Última recordação: Todas as personas 

compartilham fragmentos das memórias da hospedeira. Se 
lembram vagamente de seus feitos, de sua história, de seu 
dia-a-dia. Mas com a ruptura após o trauma não estão mais 
conectadas à hospedeira. Mantendo apenas uma última 
recordação criada em conjunto do jogadores com o narrador. 
 
A última coisa que Cida e Be Gud se lembram quando ainda 
eram um só com João é que ele saiu do apartamento 
ofegante e com lágrimas nos olhos, batendo fortemente a 
porta e dizendo “Foi culpa minha” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nous 

 
O jogo PSIQUÊ é ambientado no Nous. Um mundo 

que existe dentro da cabeça da hospedeira. Uma espécie de 
subconsciente onde tudo pode acontecer.  

 

 
Cida pisca os olhos para se acostumar com a luz fraca da 
velha cozinha e se lembra que é a mesma cozinha onde João 
cresceu brincando e observando sua mãe cozinhar. Ao fundo 
vê Be Gud sentando em uma das cadeiras tomadas pelo 
cupim. Cida sabe que Be Gud também está preocupado com 
João. Ambos se lembram da imensa angústia que sentiram 
quando ainda eram um só. Cida vai até a janela, afasta a 
cortina e vê um berçário. Logo uma enfermeira vem até o 
vidro carregando Vitória em seus braços. A linda menininha 
tem os olhos de João. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Criando seu Persona 
 

1.NOME Comece dando nome para sua persona. 

 

2.CONCEITO Pense em um conceito para sua 

persona que resuma seu comportamento e ou história 
imaginária. “Mãe dedicada” ou “Amigo imaginário” 

 
3.ARQUÉTIPO Cada jogador escolhe um 

arquétipo que melhor combina com seu persona. Cida 
possui o arquétipo Cuidador enquanto Be Gud, Bobo da 
Corte. 

 
4.APARÊNCIA Descreva como é fisicamente sua 

persona. Cida é uma mulher de baixa estatura, com sorriso 
farto. Usa um avental pouco sujo e chinelos. Be Gud é um 
jacaré loiro surfista que sempre está com sua prancha. 

 
5.HISTÓRIA IMAGINÁRIA A Persona pode ser 

mais coesa e completa com começo, meio e fim. Ou se 
basear em período de vida. Be Gud foi criado por João 
quando ele ainda era bem pequeno. Be Gud é apaixonado 
por camarão assim como seu Hospedeiro. 

 
6.MANIA O jogador deve criar uma comportamento 

ou fala característica da sua Persona. Cida sempre trata a 
todos como crianças enquanto Be Gud sempre beija sua 
prancha como sinal de boa sorte. 

 
5.ESSÊNCIA Essências são as virtudes e vícios da 

persona, cada Arquétipo possui duas essências iniciais 
(uma Virtude e um Vício).  
 

6.PODER Cada arquétipo concede um poder. 

 

7 – PSIQUÊ Cada persona possui uma vitalidade. 

Uma quantidade de energia que é utilizada para orientar 
o hospedeiro, que pode ser sugada pelo NOUS. A Psiquê 
é igual ao número de essências que a persona possui 
multiplicado por 2. Cida e Be Gud possuem 2 de essência 
cada um sendo assim ambos possuem 4 de vitalidade. 
 

 

 

 

 

 



 

 

ESSÊNCIA 

VÍCIOS E VIRTUDES 

 

 
Ninguém consegue ser totalmente bom ou totalmente 

mau. No jogo PSIQUÊ não é diferente. Cada persona 
começa com uma característica positiva (virtude) e uma 
característica negativa (vício), de acordo com seu arquétipo 
escolhido. O jogador também escolherá mais uma essência 
dentre as listadas. Lembrando que não poderá escolher uma 
essência contrária a outra em nenhum momento. 
  

 
Cida possui o arquétipo “Cuidador” com as essências 
CARIDADE e GULA. Não posso escolher de adicional as 
opostas INVEJA e TEMPERANÇA, então decido pelo 
ORGULHO. Assim, consequentemente não poderei pegar 
na evolução da Persona: INVEJA,TEMPERANÇA e 
HUMILDADE.  
 

 
Essências são úteis para reverter situações na narrativa em 
prol de sua persona. Como usá-las será explicado mais à 
frente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORGULHO X HUMILDADE 
Arrogantes e vaidosos, as Personas ligadas ao 

ORGULHO reconhecem sua superioridade e a pretensão dos 
outros. Já os que possuem HUMILDADE tendem a 
simplicidade reconhecendo o valor das pequenas coisas. 
  

 

 

INVEJA X CARIDADE 
A INVEJA é a conselheira dos incapazes de ver o 

sucesso do outro, enquanto os que optam por doar-se, 
escolhem para si a CARIDADE. 
  

 

 

GULA X TEMPERANÇA 
Personas levadas pela GULA tendem a nunca saciar-

se também sendo capazes de perceber esta voracidade em 
outros. Enquanto os monidos de TEMPERANÇA são 
equilibrados e capazes até da privação em prol da resolução 
de algo. 
 

 

 

AVAREZA X GENEROSIDADE 
As personas tomadas pela AVAREZA são quase 

incapazes de compartilhar, já as personas com 
GENEROSIDADE abrem mãos de sua vontade para que um 
bem maior seja feito. 
 

 

 

LUXURIA X CASTIDADE 
Intensos e tomados pela LUXÚRIA estas personas se 

entregam a suas paixões ao contrário das privações da 
CASTIDADE usada para o bem. 
 

 

 

IRA X PACIÊNCIA 
Ardendo em IRA, personas consumidas por essa 

essência costumam externá-la ou usar a raiva de seu 
adversário a seu favor. Já os calmos e tranquilos, não agem 
por impulso pois possuem PACIÊNCIA. 
 

 

 

PREGUIÇA X DILIGÊNCIA 
As personas que escolhem a PREGUIÇA são 

omissas e desleixadas permitindo que os cheios de urgência 
executem com DILIGÊNCIA o que precisa ser feito. 
 

 

 

 



 

ARQUÉTIPOS, PODERES E SUAS 
ESSÊNCIAS EQUIVALENTES 

 
Cada persona escolhe um arquétipo que combina com sua 
história.  
Arquétipos possuem: 
 Um poder - que pode ser usado apenas uma vez por 
cena. 
 Duas essências. (Exceto o arquétipo “Pessoa 
Comum”) Uma virtude e um vício. 

 

Sábio 
Persona que deseja sempre mais conhecimento. 
O detetive, a professora, o acadêmico. 
Poder: Adquire um segredo do NOUS.  
Essências: 
PACIÊNCIA 
GULA 
 
Felipa ajeita seu chapéu e em seguida abre o caderninho de 
anotações que encontrou em meio a uma antiga escola que 
a hospedeira estudava. Escrito na contracapa a lápis, os 
números 27 06 1984. Será a senha do cofre? 
 

Inocente 
Ingênuo que busca sempre a felicidade. 
O romântico, a sonhadora, a criança. 
Poder: Pode se ofuscar, mesclando-se com o ambiente. 
Essências: 
GENEROSIDADE 
PREGUIÇA 
 
Uma aranha de dois metros persegue o pequeno Carlinhos. 
“Anda seu merdinha. Traga logo minha cerveja seu inútil”. A 
voz humana, saída do monstro, lhe é bem familiar. O menino 
corre e se esconde atrás da cortina roendo as unhas. E sem 
percebê-lo a aranha continua pelo corredor da velha casa 
indo para o porão. 
 

Explorador 
Sempre em busca de aventuras. 
A andarilha, o arqueólogo, a pirata. 
Poder: Encontra uma fuga segura para fora da cena. 
Essências: 
DILIGÊNCIA 
AVAREZA 
 
O corajoso goblin purulento Napunka estufa o peito e diz: 
“Napunka não vai com vocês. Napunka sabe que pela 
floresta é melhor.” 
 

 

 



 

 

Líder 
Sempre sente-se responsável pelos demais. 
A rainha, o policial, a líder de torcida 
Poder: Pode dar uma ordem a uma criatura e esta 
obedecerá. 
Essências: 
TEMPERANÇA 
IRA 
 
Um homem fardado entra vociferando “Inútil! Se não estiver 
lá fora em dois minutos, com seu fuzil a posto e marchando 
será severamente punido Recruta Marques!” O velho homem 
se assusta por um momento sendo tratado como um recruta 
novamente, mas não demora a reagir. “Cale sua boca! E nos 
deixe passar” 
 

Criador 
Sempre desenvolvendo algo e expressando suas ideias. 
A musicista, a escritora, o cientista louco. 
Poder: Consegue criar um objeto conforme desejar 
Essências: 
DILIGÊNCIA 
ORGULHO 
 
Princesinha Uni tira de seu jaleco branco, um giz de cera. Se 
agacha e começa a desenhar algo. Todos ficam surpresos 
quando o desenho se torna um dirigível grandioso e bem real. 
A unicórnio sorri batendo seus casquinhos de felicidade. 
 

Cuidador 
Visa o bem do outro acima do seu próprio. 
O cão de guarda, a mãe, a babá. 
Poder: Recupera um ponto de Essência de outra Persona ou 
de si Próprio.  
Essências: 
CARIDADE 
GULA 
 
Cida se aproxima de Be Gud com uma sopa de camarão 
quentinha que acabou de fazer na velha cozinha onde ela e 
Be Gud vivenciaram a infância de João. “Tome meu querido, 
fiz com muito amor, assim como fazia para meu menino” 
 

Mago 
O Mago busca compreender e manipular o que há ao seu 
redor 
O xamã, a escultora, o narrador de RPG. 
Poder: Molda um objeto ou criatura  
Essências:  
PACIÊNCIA 
LUXÚRIA 
 
“Pensando bem, esta árvore pode ser uma porta”. Um galho 
a frente da mão estendida do Narrador que a puxa e abre a 
porta. 
 



 
 
Herói 
Corajoso e sempre almejando vencer. 
Uma super-heroína, um matador de dragões, uma jogadora 
de basquete. 
Poder: Elimina uma ameaça que encontrar no NOUS 
Essências: 
CASTIDADE 
ORGULHO 
 
“Aquele garoto é muito grande” afirma Dil. “Deixa comigo” diz 
Mirella enquanto quica ainda mais rápido sua bola de 
basquete. “Ei! Segura esse grandalhão!” Mirella arremessa a 
bola acertando em cheio a cabeça do garoto que tonto 
tropeça e cai dentro da lixeira no corredor da escola.  
 

Fora da lei 
Um espírito revolucionário.  
O contrabandista de um filme, a vizinha estranha, o 
iconoclasta. 
Poder: Dá uma segunda chance de rolagem aos demais 
personas amigos. 
Essências: 
TEMPERANÇA 
INVEJA 
 
O sangue das crianças se espalha pelo chão enquanto a 
jovem Mirela se encolhe com as mãos sobre os joelhos no 
canto oposto da sala. Stum, escala rapidamente sua 
companheira e grita em seu ouvido “Anda! Se eu tivesse seu 
poder poderia ter calculado um melhor ataque! Tenta de 
novo, vai dar certo desta vez. ” 
 

Amante 
Intensa em tudo o que faz. 
Uma escavadora de relíquias, o cônjuge, o carente. 
Poder: Seduz uma criatura para que este te ajude. 
Essências: 
GENEROSIDADE 
LUXÚRIA 
 
A criatura imensa feita apenas de carne e dentes se 
aproxima. O vampiro de longos cabelos negros não parece 
temer. Ele está a frente da criatura, sorri e estende a mão. 
Ela se acalma e se curva. “Conde Vlad não disse que 
arrumaria uma montaria?” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bobo da corte 
Sempre deseja diversão. 
O amigo imaginário, o palhaço, a amiga de brincadeiras 
Poder: Transformar uma criatura ou objeto, dando-lhe 
características cômicas. 
Essências: 
HUMILDADE 
PREGUIÇA 
 
Be Gud, já cansado de tanto corre e corre, decide que surfar 
seria bem mais divertido. Beija sua prancha e em seguida, a 
sombria quadra abandonada da escola São Tomé torna-se 
uma gigantesca piscina de bolinhas. 
 

Homem Comum 
Tem forte empatia por todos 
A atendente de loja, uma velha senhora, um trabalhador 
silencioso 
Poder: Escolhe um dos poderes das outras personas 
Essências: 
PREGUIÇA 
 

Anna Maria vê em todos o desespero. Ao seu lado o goblin 
chora: “Napunka sabe que é o fim. Napunka vai morrer.” 
Então decide ajudar. “Ei. o que querem que eu faça?” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contando a história 

 

O que é cena: 

Uma cena é uma sucessão de acontecimentos 
interligados que acontecem em certo período de tempo e em 
certo lugar. Por isso, uma cena pode durar um combate, 
alguns segundos ou até vários dias, a critério do narrador. 

 

Jogadas 

Psique utiliza para todas as suas jogadas dois dados 
de 6 lados. 

SUCESSO CRITICO: Sempre que obtiver dois resultados 6. 

SUCESSO: Sempre que obtiver dois resultado pares. 

RESULTADO PARCIAL: Sempre que obter um resultado par 
e um resultado ímpar. 

FALHA: Sempre que obtiver um resultado de dois dados 
ímpares. 

FALHA CRITICA: Sempre que obtiver dois resultados 1. 

 

Realizando ações 

As personas tem liberdade agirem enquanto no 
NOUS buscando desvendar os mistérios do trauma que 
causou a ruptura, sombras e outras personas iram buscar 
impedi-los de solucionar os problemas, quando de frente com 
estes inimigos ou dificuldade impostas por eles e o NOUS, as 
persona deve criar maneira para superar estas dificuldade 
para isso o jogador poderá solicitar ao narrador um teste 
ligado a uma de suas essências. 

 
           Em caso de SUCESSO CRÍTICO a persona assume 
a descrição da cena e deve contar aos demais jogadores 
como superou aquela dificuldade usando sua essência ou 
assumir como um SUCESSO e reduzir em um o nível de 
pesadelo no NOUS. Caso obtenha um SUCESSO o narrador 
passa as personas o resultado das ações da persona. Em um 
RESULTADO PARCIAL a persona deve escolher um 
SUCESSO com consequências ou FALHA parcial. Que deve 
ser explorada pelo narrador gerando situações interessantes 
ao grupo. No caso de FALHA a persona não consegue 
executar a ação, em uma FALHA CRÍTICA o NOUS ganha 
um nível de pesadelo e a persona perde um nível de psique. 

 



   

 

Usando poderes 

Para utilizar um poder a persona deve realizar uma 
ação e está suscetível a todas as condições de realizar uma 
ação. 

 

 

Âncoras. 

Âncoras são partes que geram interação entre o 
NOUS e o hospedeiro, através destas brechas as personas 
são capazes de interagir com o hospedeiro, orientando ele 
quanto a tomadas de decisões e auxiliando-o a lidar com 
seus traumas, desta forma se aproximando de voltar a ser 
um com o hospedeiro. 

As âncoras aparecem no NOUS como pequenos 
objetos que permitem a interação, televisores antigos, 
aparelhos de celular, antigos diários, álbuns de fotografia. 

Para realizar uma interação com o hospedeiro a 
persona deve ser capaz de manusear a âncora, neste 
momento o narrador deve solicitar a persona que realize um 
teste. Caso obtenha SUCESSO CRÍTICO, o hospedeiro vai 
ouvir a persona e executar de imediato a ação sugerida. Em 
um resultado de SUCESSO o hospedeiro vai compreender e 
buscar realizar a sugestão. Caso o resultado seja uma 
FALHA CRÍTICA o hospedeiro irá imediatamente contrária à 
sugestão e o NOUS ganha um nível de pesadelo. No caso 
de uma FALHA o hospedeiro ignora a sugestão. Em caso de 
um RESULTADO PARCIAL a persona deve escolher entre 
ter SUCESSO sofrendo uma consequências no NOUS ou ter 
uma FALHA onde o hospedeiro acatará parcialmente a 
sugestão. 

Cada persona pode tentar realizar uma interação com 
o hospedeiro por sessão ao custo de um ponto de Psique. 

Be Gud se aproxima do velho auquitock beija sua prancha, 
aperta o botão e com a voz tremola repete a João “Amigão 
você voce vai encontra ela, ela ta segura se acalma”  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pesadelo 

O nível de pesadelo está interligado diretamente com 
o quanto perigoso fica o ambiente no NOUS. Quanto maior o 
nível de pesadelo, mais sombrio e triste fica o NOUS 
revelando ainda mais os medos e traumas antigos do 
hospedeiro. 

O nível de pesadelo vai de 1- leve desconforto a 5- 
colapso nervoso.  

  

 

Adquirindo experiência 

Ao final de cada seção, as personas ganham um 
vínculo, que pode ser utilizado para adquirir uma nova 
essência, aumentar em um a sua vitalidade, reduzir em um o 
nível do pesadelo. 
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