
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCHENTE 
POR PEDRO “LOVE”  RODRIGUES  

 

Enchente é um jogo de interpretação 

de papéis (RPG) onde os jogadores 

enfrentam um mundo de sonhos e 

pesadelos inconstantes. 

Para jogar, são necessárias no mínimo 

3 pessoas, sendo uma delas o 

Narrador, além de dados de seis faces. 

O Narrador será aquele que 

descreverá o início do sonho onde os 

personagens dos jogadores se 

encontram e interpretará todos os 

aspectos e personagens deste mundo 

onírico. 

Os jogadores serão os sonhadores 

presos neste mundo, conscientes ou 

não disto. 

 

OBJETIVOS DO NARRADOR 
– Descrever um mundo 

profundamente pessoal e 

terrivelmente instável, onde os sonhos 

mais infantis estão ao alcance da mão, 

e os pesadelos mais terríveis 

espreitam a cada esquina. 

Este mundo pode ter qualquer 

ambientação, contanto que dialogue 

com o subconsciente dos 

personagens. São sonhos, afinal. 

– Fazer perguntas inesperadas e turvar 

o mundo com as respostas. 

Todas as decisões dos personagens 

têm motivos conscientes, mas o 

Narrador deve estar preocupado em 

fazer o subconsciente responder. 

– Jogar pra ver no que dá. 

Não se roteirizam sonhos. Escrever 

uma campanha pode parecer 

interessante, mas a instabilidade do 

sonho será muito mais consistente 

caso não existam alicerces. Use o que 

está acontecendo, construa em cima 

disso, não há limites nem física nesse 

mundo. 

OBJETIVOS DOS JOGADORES 
– Encher seu personagem de 

memórias. 

Os sonhos acontecem no 

subconsciente, então tudo o que o 

Narrador colocar na sua frente pode 

existir de alguma forma na vida real do 

personagem. Dê nome aos rostos, dê 

significados inesperados para as 

situações. Aquele dragão não parece 

com o dono da padaria? 

– Realizar a Vontade do seu 

personagem com tudo o que puder. 

Tem algo que o personagem quer lá no 

fundo. Algo além dos planos que ele 

faz enquanto acordado. Algo que é o 

seu verdadeiro desejo. A sua Vontade. 

Defina o que exatamente ela é, e faça 

de tudo para alcançá-la durante o 

sonho. 

– Jogar pra ver no que dá. 

Tudo pode mudar. Os sonhos são 

inconstantes e, por isso, é muito difícil 

fazer planos. Tente sempre construir 

em cima do que está acontecendo 

junto com o Narrador e os outros 

jogadores. 

 

COMO COMEÇAR? 
Todos vão dormir. 

Então, um a um, os jogadores 

descrevem seus Sonhadores e os 

sonhos que estão tendo, onde estão 

muito próximos de realizar sua 

Vontade. 

Caso tenham poucas ideias para 

começar, podem consultar a seção 

Sonhadores deste livro. 

O Narrador então os aprisiona juntos 

em uma única camada onírica. 

O jogo pode terminar de duas 

maneiras: todos os Sonhadores se 

tornam Antagonistas; ou todos os 

Sonhadores realizam suas Vontades. 

A Narrativa pode criar outro final, 

então é só seguir os Objetivos e ver no 

que dá. 

GOTAS DE SONHO 
Cada personagem terá 10 Gotas de 

Sonho que representarão a 

estabilidade da sua consciência dentro 

do sonho e serão utilizadas para 

diversas ações e consequências. 

Elas serão como os Pontos de Vida em 

outros RPGs, mas também serão 

utilizadas para as ações, desgastando a 

estabilidade mental do personagem a 

cada decisão tomada. 

 

ROLAGENS 
Quando os jogadores quiserem fazer 

algo com risco de falha, trocarão Gotas 

de Sonho por dados de seis lados (d6) 

que usarão para resolver seus 

problemas. 

Ao rolar os dados, eles juntarão 

resultados para definir o que acontece 

a seguir. 

1 – 1 Falha, 2 Problemas e 1 Gota de 

Sonho. 

2 – 1 Falha e 1 Problema. 

3 – 1 Sucesso e 1 Problema. 

3 – 1 Sucesso e 1 Problema. 

5 – 1 Sucesso. 

6 – 1 Sucesso e 1 Gota de Sonho. 

Mais Sucessos (ou mais Falhas) 

significam um impacto narrativo maior 

da ação. 

Os Problemas serão moedas do 

Narrador para introduzir complicações 

na narrativa. Elas podem ser 

introduzidas imediatamente, 

guardadas para fortalecer uma 

ameaça futura ou preservadas para 

um momento narrativo mais 

oportuno. 

Quando um jogador ajuda outro, ele 

lhe empresta 1d6 sem gastar Gotas de 

Sonho, mas sofre as consequências do 

resultado junto a ele. 

Vários jogadores podem se ajudar 

numa mesma tarefa, mas pelo menos 

um terá que gastar 1 Gota de Sonho. 



MOVIMENTOS 

NARRATIVOS 
REGRAS ONÍRICAS 

O Narrador pode usar um Problema 

para introduzir uma Regra Onírica em 

segredo, será um aspecto do sonho 

que se tornará imutável não importa 

que forma o sonho tome. Boas âncoras 

para criar regras oníricas instigantes 

são o medo, o desejo e a ilusão. Nunca 

diga a regra para os jogadores, mostre 

narrativamente. 

Exemplo: Sangue é ruim. Quando os 

jogadores ou personagens do sonho 

sangrarem, todos serão tomados por 

um medo profundo. 

Exemplo 2: A água convida. Sempre 

que água for introduzida na narrativa, 

os jogadores serão inconscientemente 

atraídos a ela. A sede de beber um 

copo de água, a vontade de nadar em 

uma praia, etc. 

 

ANTAGONISTAS 
O Narrador começa com 1 

Antagonista. Ele pode gastar 

Problemas para tornar este 

Antagonista mais forte ou para criar 

outros Antagonistas. Eles tentarão 

desestabilizar a consciência dos 

personagens, apesar de existirem de 

fato e poderem ter outros objetivos.  

Exemplo: Um demônio pode ter como 

objetivo extra conseguir que os 

jogadores passem para o seu lado, o 

ajudando a colonizar almas. 

Exemplo 2: Caso o Antagonista seja 

uma manifestação do próprio 

subconsciente dos jogadores, ele pode 

ter um objetivo ligado a uma versão do 

sonho, como se manter líder de uma 

empresa poderosa. 

Quando se disputa contra um 

Antagonista, os Sucessos obtidos 

serão subtraídos da quantidade de 

Problemas investidos nele.  

CONFUSÃO ONÍRICA 
A Confusão Onírica é um aspecto único 

do sonho e do personagem que 

dificulta sua estabilidade e a dos 

outros jogadores. 

Exemplo: O jogador passa a desconfiar 

que alienígenas reptilianos estão por 

trás de tudo, se tornando pouco 

cooperativo. 

Exemplo 2: O jogador passa a odiar 

profundamente o som da voz humana, 

perdendo a compostura quando a 

ouve. 

Quando as Gotas de Sonho de um 

jogador se esgotam, ele rola 1d6. 

1 – Ele recebe 3 Confusões Oníricas e 

seu personagem se torna um 

Antagonista, tendo que agir para 

diminuir a estabilidade dos outros 

jogadores. 

2 – Ele recebe 2 Confusões Oníricas e 

recupera 2 Gotas de Sonho. 

3 – Ele recebe 2 Confusões Oníricas e 

recupera 3 Gotas de Sonho. 

4 – Ele recebe 1 Confusão Onírica e 

recupera 3 Gotas de Sonho 

5 – Ele recebe 1 Confusão Onírica e 

recupera 5 Gotas de Sonho. 

6 – Ele recupera 5 Gotas de Sonho. 

 

VONTADE VERDADEIRA 

Quando o jogador considerar que sua 

Vontade foi cumprida, ele sinaliza isso 

ao Narrador e aos outros jogadores.  

Caso todos concordem, o Sonhador 

estará livre de qualquer que seja a 

força que o prendia naquele mundo 

onírico. Ele pode decidir acordar ou 

permanecer no sonho para ajudar os 

outros Sonhadores com sua Vontade 

Verdadeira, podendo acordar depois. 

Um jogador com Vontade Verdadeira 

já não gasta Gotas de Sonho para 

ações comuns, somente com os 

movimentos Camada Onírica e 

Enchente. 

CAMADA ONÍRICA 
Um jogador pode gastar 1 Gota de 

Sonho para alterar a Camada Onírica 

onde o sonho se passa, alterando o 

espaço e o tempo da narrativa. 

Ele descreve o novo ambiente como se 

fosse o Narrador, e o Narrador então 

transpõe as Regras Oníricas e os 

Antagonistas para o novo cenário. 

Exemplo: Os jogadores estão em um 

prédio abandonado, lutando contra 

bandidos comandados pelo 

Antagonista. Um jogador então muda 

a Camada Onírica, descrevendo a nova 

situação como uma reunião 

empresarial, onde a disputa 

acontecerá de maneira diplomática. 

Exemplo 2: Os jogadores estão fugindo 

de um cachorro demoníaco sem 

possibilidade de despistá-lo. Um 

jogador então muda o cenário para 

uma masmorra de fantasia medieval, 

onde podem enfrentá-lo com armas 

gigantes e magia.  

 

ENCHENTE 

Um jogador pode gastar Gotas de 

Sonho para adicionar um elemento 

novo à narrativa. Este elemento pode 

ser um objeto, uma pessoa, uma ação 

de um personagem não jogador ou 

uma motivação de um personagem 

não jogador. 

Começando em zero, o custo em Gotas 

será definido nos seguintes 

parâmetros: 

O elemento novo é relevante para um 

conflito que está acontecendo agora? 

Aumente em 1. 

O elemento novo é algo que um dos 

personagens deseja? Aumente em 1. 

O elemento novo é algo que põe um 

Antagonista em risco? Aumente em 1. 

O elemento novo é algo que não 

combina com a ambientação atual? 

Diminua em 1. 

O elemento novo é algo que um dos 

personagens teme? Diminua em 1. 



SONHADORES 
O CÉTICO 

O sonhador cético é alguém que não 

tem pra si como parte da realidade 

nenhum elemento sobrenatural ou 

fantástico. É claro, ele sabe que tudo é 

possível nos sonhos. 

A Vontade do Cético, por outro lado, é 

incrivelmente fantástica e 

sobrenatural. Talvez ele deseje ser um 

Samurai Invisível ou um Unicórnio 

Pugilista, mas não importa o que seja, 

é completamente fora da caixinha. 

Em virtude de seu ceticismo, sempre 

que um elemento sobrenatural ou 

fantástico do sonho atentar contra a 

sua vida, o Cético pode alterar a 

Camada Onírica para uma 

ambientação não-fantástica sem 

gastar Gotas de Sonho. 

 

A PIXIE 

A Pixie é uma pessoa encantada com o 

mundo ao seu redor. É o tipo de 

pessoa que abraçaria um unicórnio 

sem prestar atenção ao fato de que 

ninguém nunca viu um antes. 

O que a Pixie deseja mais que tudo é 

que o mundo seja tão lindo quanto ela 

o vê. Logo, sua Vontade sempre 

envolve a correção de uma grande 

injustiça ou a destruição de um grande 

mal. 

Nos sonhos, não é incomum que ela 

seja ajudada por seres que alimentem 

esse mundo mágico, e pode chamar 

um animal fantástico pela Enchente 

sem gastar Gotas de Sonho. 

 

 

 

 

O PAI 
Para esta pessoa, não há nada mais 

importante que a família, e é somente 

para eles que o Pai vive e trabalha. 

A Vontade do Pai é, sem dúvida, a 

realização dos sonhos de seus filhos. 

Qual pai não quer o melhor para seus 

filhos? 

Para tal, o Pai se torna imune ao medo 

e pode alterar a Camada Onírica para 

uma ambientação heroica sem gastar 

Gotas de Sonho caso os seus filhos 

estejam em risco. 

 

A PROFISSIONAL 

A Profissional vive e respira o seu 

trabalho, e seu universo onírico 

sempre está recheado com conteúdo 

relacionado a ele. 

A Vontade da Profissional é a 

excelência. Chegar ao topo dos topos 

da sua carreira... e do seu hobby 

estranho, é claro. 

Sempre que a Profissional utilizar seu 

hobby ou profissão para realizar uma 

ação, ela rola 2d6 para cada Gota de 

Sonho gasto. 

 

CRIE SEU SONHADOR 
Tudo que você precisa fazer é definir 

as coisas mais importantes da sua vida 

ou os principais aspectos de sua 

personalidade. Coisas que impactem 

seu subconsciente profundamente. 

Então você deve definir qual é a sua 

Vontade, o desejo verdadeiro de sua 

alma que será realizado em seus 

sonhos. 

Você também pode definir um 

movimento único para o seu 

Sonhador. Use os movimentos únicos 

dos Sonhadores desta página como 

base e pergunte ao Narrador e aos 

outros jogadores se ele é um 

movimento razoável. 

A ARTISTA 
Os sonhos são velhos amigos desta 

pessoa. Sua obra nasceu aqui, e ainda 

aqui vivem, em algum nível. 

A verdadeiro desejo da Artista, no 

fundo, é terminar a próxima obra, 

então sua Vontade, por incrível que 

pareça, é acordar. 

A artista pode utilizar a Enchente sem 

gastar Gotas de Sonho para invocar 

personagens ou outros elementos de 

sua obra. 

 

O LENDÁRIO SONHADOR 

No presente. No futuro. Seja aonde 

for. Se o seu objetivo for se tornar o 

maior de todos, o lendário sonhador... 

Será interessante recompensar os 

Sonhadores com novos movimentos 

únicos, sendo cumpridas 

determinadas condições.  

Um bom modelo de progressão para 

campanhas curtas seria a possibilidade 

de criar um movimento único novo a 

cada sessão, no momento em que ele 

for mais necessário. 

Alternativamente, para campanhas 

longas, o movimento único pode ser 

uma consequência direta da conexão 

do Sonhador com sua Vontade 

Verdadeira. O tornando um Sonhador 

mais habilidoso toda vez que escapa 

com sucesso da prisão onírica. Neste 

modelo de progressão, os Sonhadores 

adquirem movimentos únicos ao 

acordar pelo movimento Verdadeira 

Vontade. 

 

 

 

 

 

 

 


