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"Às vezes um sonho se torna realidade, E essa realidade pode 

se tornar um pesadelo" 

Jonathan Allan Castro Santos  
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O ano é 2035, uma nova droga barata e de fácil acesso se alastrou ao redor do mundo. Deja-vu, 

como foi conhecida, é uma droga psicodélica que lança o usuário em um mundo de sonhos no 

qual ele consegue ver seu futuro. 

Usuários começaram a utilizar a droga para acertar 

os números da loteria, criar a próxima start-up 

bilionária, descobrir quando morreriam, entre 

outras previsões. Mas eventualmente a parte 

obscura da droga surgiu, as Zonas de Desagregação 

Psíquica. 

Alguns usuários sofreram overdose da droga e 

acabaram rompendo mais do que apenas sua 

barreira psíquica, mas também as barreiras 

psíquicas de todos em uma grande área ao seu 

redor. Quanto mais pessoas afetadas pela ZDP, 

maior essa bolha se tornava engolindo e avançando 

no inconsciente coletivo. 

Para evitar que pessoas morressem dentro das 

ZDPs, incapazes de sair do mundo dos sonhos, uma 

força-tarefa de investigadores foi criada: Os 

Onironautas. 

Onironautas 
Os Onironautas são investigadores altamente treinados em sonhos lúcidos. Essa habilidade se 

provou extremamente valiosa ao explorar ZDPs, fazendo com que eles conseguissem navegar e 

modificar o sonho ao seu redor até encontrar o usuário Zero. Uma vez encontrado o usuário 

Zero e solucionado seu conflito, a ZDP era dissolvida e a normalidade restaurada. 

A profissão é extremamente perigosa, pois há um grande risco dos Onironautas ficarem presos 

dentro da ZDP, aumentando ainda mais a bolha onírica. 

A quarta dimensão 
O tempo é uma dimensão que a mente humana não está 

preparada para absorver, a quarta dimensão é 

brevemente alcançada quando um usuário de Deja-vu 

utiliza a droga, o que justifica o acesso às informações do 

futuro. Porém, em casos extremos de overdose, a 

consciência do usuário se une à consciência coletiva e ele 

passa a viver simultaneamente no passado, presente e 

futuro, o que cria uma ZDP. 

Zonas de Desagregação Psíquica 
Uma Zona de Desagregação Psíquica pode ser de 

qualquer forma ou tamanho. Geralmente quanto mais 

populosa a área onde elas se formam, maiores elas são e 

também se torna mais difícil de encontrar o usuário Zero, 

justamente porque o Zero se funde ao inconsciente 



coletivo e isso absorve pessoas inocentes que estavam na ZDP criada, alimentando e 

aumentando ainda mais uma ZDP. 

A força-tarefa dos Onironautas tenta solucionar as ZDPs o mais rápido possível, a fim de resgatar 

sobreviventes do desastre. Ainda assim, caso o usuário Zero e as pessoas venham a falecer antes 

dos Onironautas desmantelarem a ZDP, a bolha onírica se mantém, expandindo com cada nova 

pessoa que venha a adentrar a ZDP. Desavisados que adentram uma ZDP muito provavelmente 

se fundem ao inconsciente coletivo, caindo em um sono profundo e se perdendo no mundo dos 

sonhos. 

Assim que uma nova ZDP é descoberta, a polícia toma todos os cuidados para isolar a área e 

contactar os Onironautas para agir o mais rápido possível. 

Deja-vu é um jogo de exploração de Zonas de Desagregação Psíquicas, bolhas extradimensionais 

que se fundem com o mundo dos sonhos e o inconsciente coletivo criando áreas extremamente 

perigosas no nosso mundo. 

Os jogadores interpretam Onironautas. Uma força-tarefa de investigadores preparados para 

lidar com os desafios do mundo onírico. Seu objetivo é dissolver a ZDP restaurando a 

normalidade no local. 

Para isso eles devem adentrar um mundo psicodélico e confuso onde tudo é possível e feito de 

material dos sonhos. De forma a sobreviver nesse mundo hostil, eles utilizam previsões como 

deja-vus para superar situações que já tenham vivido em seus sonhos. Nem sempre suas 

previsões são precisas, e eles podem acabar presos para sempre no mundo dos sonhos. 

Deja-vu é um jogo narrativo colaborativo que possui liberdade para que os jogadores narrem 

suas cenas assim como o mestre. 

 



Ao criar um Onironauta, você possui apenas duas características que são relevantes para o jogo: 

Totem 
Os Onironautas possuem totens, pequenos objetos que funcionam como âncoras para se 

lembrarem que estão em um sonho. Ao manusear seu totem ele consegue canalizar sua 

consciência a fim de não se perder na ZDP, além disso eles são capazes de alterar a metafísica 

dos sonhos ao distorcer a realidade onírica para seus propósitos. 

O jogador pode ativar seu totem uma vez por sessão e emular um dos seguintes efeitos: 

1. Sair de uma situação de medo ou terror. 

2. Transformar qualquer carta numérica em uma figura. 

Medo 
Os Onironautas, assim como todas as pessoas, 

possuem medos e inseguranças, porém esses medos 

podem ser acessados com maior intensidade no 

mundo dos sonhos, o que é um perigo a mais para os 

Onironautas. 

Quando estiver criando seu Onironauta, você deverá 

escolher um medo ou fobia para seu personagem. Em 

alguns casos durante uma missão esse medo será 

ativado e o mundo onírico ao seu redor se modificará 

para tentar desequilibrar seu personagem. Veja as 

regras de medo mais à frente. 

Previsões 
Um Onironauta começa uma missão com uma reserva 

de cinco previsões, simbolizadas por cartas que ele 

deverá comprar do baralho antes da missão. Ele 

utiliza essas previsões para superar desafios dentro 

das ZDPs. 

Cada previsão errada, faz com que o Onironauta perca uma carta de sua reserva. Se sua reserva 

se esgotar, o Onironauta se funde à ZDP, perdendo sua consciência individual e se fundindo à 

bolha onírica. 

Deja-vu utiliza cartas de um baralho para a resolução dos conflitos que o mestre narra para os 

Onironautas, personagens dos jogadores. Um baralho tradicional de 54 cartas é o suficiente para 

jogar, tanto o mestre quanto os jogadores utilizarão as cartas daquele baralho para comparar 

resultados de seus testes. 

Diferente de outros jogos de RPG onde os testes são realizados quando o conflito surge, em 

Deja-vu RPG, o jogador já possui os resultados de seus testes, simbolizado pelas cartas 

(previsões) que comprou no início da missão. Isso quer dizer que ele pode tentar prever com 

maior precisão se terá sucesso ou se irá falhar em um teste. 



 

Toda vez que um Onironauta se depara com um conflito, ele pode utilizar uma carta de suas 

previsões e descrever uma ação embasando sua descrição com previsões oníricas obtidas 

através de um sonho passado (Um deja-vu), prevendo seu sucesso ou sua falha. Ex: 

Gabriel é um Onironauta que se depara com um muro enorme em uma Zona de Desgragregação 

Psíquica. Ele precisa atravessar esse obstáculo para continuar sua jornada. Para isso ele declara 

sua ação da seguinte forma: 

“Eu sonhei com isso antes, eu começava a escalar o muro e era bem-sucedido chegando ao topo 

dele.” 

Na sequência, Gabriel utiliza uma carta de número 7, é uma carta forte, com grandes chances 

de vencer cartas com valores menores do que as que o mestre pode comprar, ainda assim, cartas 

de valor maior podem vencê-la e fazer com que Gabriel falhe no seu teste. 

Ao declarar uma ação, um Onironauta utiliza uma de suas cartas e então o mestre compra uma 

carta aleatória do baralho e compara os resultados. 

Se a carta comprada pelo mestre tiver um valor maior do que a carta do Onironauta, o teste 

falha, o que o Onironauta fez não foi o suficiente para superar o obstáculo. Porém se a carta 

tiver um valor menor, o teste é bem-sucedido e o Onironauta consegue superar o obstáculo. 

O preço das previsões 
Independente de sucesso ou falha na ação, Onironautas trabalham com previsões, e sua reserva 

de previsões é o que mantem sua sanidade no mundo dos sonhos. 



Quando um Onironauta erra uma previsão, ele perde a carta que utilizou para fazer aquela 

previsão, independente de ser bem-sucedido ou falhar no teste. Suas visões estavam erradas e 

ele começa a se perder no mundo dos sonhos. 

Já quando ele acerta uma previsão, ele descarta a carta que utilizou (após a resolução do 

conflito) e repõe sua reserva com uma nova carta do baralho, mesmo que tenha falhado no 

teste. 

Isso quer dizer que às vezes é interessante para um Onironauta, prever que irá falhar em seu 

teste de forma a comprar uma nova carta com um valor melhor. 

 

Derrota 
Ao errar uma previsão, um Onironauta descarta a carta utilizada permanentemente e assim fica 

mais próximo de se perder no mundo dos sonhos, contando com uma quantidade reduzida de 

previsões (cartas) para o restante da missão.  

Um Onironauta pode se perder para sempre no mundo dos sonhos caso ele venha a gastar todas 

as suas previsões. Isso indica que ele enlouqueceu ou perdeu completamente a sua consciência. 

Números e Ás 
Os números simbolizam os resultados que serão comparados. Números maiores vencem de 

números menores quando comparados em testes. Um Onironauta deve se preocupar em 

superar os obstáculos, mas às vezes é mais seguro acertar a previsão de que ele irá falhar em 

um teste e comprar uma nova previsão do que superar um obstáculo com um valor elevado 

errando a previsão e perdendo uma carta de sua reserva. 

A exceção é o Ás, ele pode ser considerado o número 1 ou o número 10. Quem decide qual valor 

ele representa é quem utilizou a carta. 

Mestre: Se o mestre comprar um Ás em um 

teste comparado, ele também pode 

escolher se aquele ás é o número 1 ou o 

número 10. 

Figuras 
Um Onironauta pode utilizar uma figura (J, 

Q ou K) como uma forma de se lembrar que 

está em um sonho, e assim modificar a física 

ao seu redor, tornando-se invulnerável, 

voando, puxando uma metralhadora da 

mochila, virando um dragão, invocando 

alienígenas ou qualquer outro poder que 

ele imagine. O poder deve ser relevante 

para solucionar o desafio narrado pelo 

mestre. O jogador substitui o mestre e toma 

poder da narrativa na cena, descrevendo 

como seu personagem triunfará perante o 

desafio. 



Ao utilizar uma figura dessa forma, o mestre não puxa uma carta opositora para comparar 

resultados, porém o jogador repõe sua previsão gasta com uma previsão vaga (carta virada para 

baixo). Modificar a realidade dos sonhos afeta a capacidade de prever o futuro que os 

Onironautas possuem. 

Veja a seção Previsões Vagas mais a frente. 

Mestre: Quando o mestre compra uma figura, ele ativa automaticamente o medo do 

Onironauta. O sonho se distorce e se modifica para ativar os medos do personagem, cordas 

podem se tornar cobras, o piso pode cair e virar um abismo, a janela se tranforma em uma boca 

de dentes etc. Veja mais à frente a seção de Medo e Terror. 

Ao comprar uma figura, o desafio é momentaneamente pausado até que o Medo e/ou Terror 

sejam solucionados. Quando isso acontece a narrativa retorna ao seu fluxo normal. 

Curinga 
Quando os Onironautas utilizam 

uma carta curinga em um teste, 

eles acordam momentaneamente 

onde quer que estejam 

fisicamente no mundo real, 

permitindo que eles ignorem um 

desafio, efetivamente saindo de 

uma cena narrada pelo mestre 

mesmo que estejam presos em 

cenas de medo ou terror. 

 

Os Onironautas utilizam esse 

tempo de lucidez para descansar 

brevemente de sua exploração, 

conversar entre si e revisar seus 

planos. Todos os Onironautas 

podem reembaralhar quantas 

cartas viradas para cima eles 

quiserem quando um curinga é 

ativado por um jogador, em 

seguida eles compram a mesma 

quantidade de cartas que 

reembaralharam, repondo assim 

sua reserva de previsões. 

Todas as cartas descartadas, incluindo o curinga que ativou esse efeito, são reembaralhadas e a 

narrativa continua deste ponto assim que os Onironautas abrirem a próxima porta, virarem a 

próxima esquina ou adentrarem o próximo corredor. 

Mestre: Quando o mestre compra um curinga, o sonho se transforma em um pesadelo, a pilha 

de descarte é reembaralhada com exceção do curinga comprado pelo mestre. Isso quer dizer 

que o baralho contará com um curinga a menos, possivelmente aumentado as chances de 

esgotarem as cartas. Veja a seção Pesadelo e Fim do baralho mais à frente. 



Em caso de empate 
Ao comparar a carta de um Onironauta com uma carta do mestre, é possível que ambas sejam 

do mesmo valor numérico. Em caso de empate, os jogadores vencem a disputa desde que não 

estejam atualmente em um pesadelo. Se estiverem em um pesadelo, o desempate é favorável 

ao mestre. 

Fim do baralho 
Se as cartas do baralho chegarem ao fim, a missão encerra com todos os Onironautas perdidos 

para sempre no mundo dos sonhos. De forma a evitar isso, os curingas existem para 

reembaralhar a pilha de descarte novamente no baralho. Porém se os curingas estiverem 

ocultos ou na mão de um jogador que não quer gastar de jeito nenhum, o fim do baralho pode 

acontecer mesmo que ainda existam curingas em jogo. 

Lembrando que quando o mestre compra um curinga, a pilha de descartes é reembaralhada sem 

aquele curinga, aumentando a chance de fim do baralho. 

Equipe de um Onironauta 
Adentrar uma Zona de Desagregação Psíquica é extremamente perigoso para um Onironauta 

solitário e é por isso que existem equipes de Onironautas para aumentar as chances de sucesso 

de uma missão. 

Quando um Onironauta passa em um teste, todos os outros Onironautas da sua equipe viram 

observadores e são conduzidos pelo sonho como se tivessem passado no teste eles mesmos. 

Sua consciência pode flutar, teleportar, deslizar ou ser carregada pela narrativa do mestre e eles 

retomam sua individualidade na próxima cena. 

Outro motivo para existirem equipes é porque caso um Onironauta fique preso em um medo, 

ele precisa ser auxiliado por um companheiro ou terá grandes chances de perder toda sua 

reserva de Previsões e ficar preso no mundo dos sonhos. 

Medos 
Ao criar um Onironauta, o jogador delimita um medo que seu personagem possui, esse medo é 

significativo pois pode ser ativado durante uma missão, paralisando o Onironauta num teste em 

que o mestre tenha comprado uma figura. 

Quando isso acontece, existem duas formas de sair da 

paralisia do medo. 

Companheiro: O Onironauta pode ser auxiliado por um 

companheiro que gasta uma previsão para superar o 

desafio assim como o Onironauta. O mestre compra 

uma segunda carta para comparar com a carta do 

companheiro, se o companheiro superar o desafio ele 

resgata o Onironauta efetivamente superando o 

desafio e recuperando as previsões gastas (suas e do 

Onironauta inicial).  

Sozinho: Se o companheiro falhar, ou não houverem 

companheiros para auxiliar o Onironauta quando ele 

cair em seu medo, o Onironauta deverá refazer o teste, 

porém a previsão que lhe colocou na situação de medo 



é descartada, diminuindo a quantidade de previsões do Onironauta. 

Essa sequência se repete, invertendo entre Companheiro e Sozinho até que o Onironauta saia 

do seu medo, entre em estado de Terror ou perca todas suas cartas. 

Terror 
Quando um companheiro tenta auxiliar um Onironauta para que ele saia de um medo, existe a 

possibilidade de o mestre comprar uma figura e lançar o companheiro no medo também. Se 

mais de um Onironauta estiver em situação de medo, o medo se transforma em Terror, afetando 

o sonho ao redor. Novos companheiros só podem resgatar Onironautas que estejam em 

situação de Terror ao utilizar figuras ou um curinga no teste. Caso contrário os Onironautas que 

estão na situação devem sair sozinhos. 

Pesadelo 
O mundo dos sonhos é bastante 

instável, e rapidamente pode se 

transformar em um mundo de 

pesadelos. Caso o mestre compre um 

curinga em um teste contra um 

Onironauta, o sonho se transforma em 

pesadelo. O mestre deverá descrever 

as coisas com mais horror, temas 

sombrios e medonhos até que o 

pesadelo seja superado. Além disso, 

todas as cartas compradas pelos 

Onironautas sempre virão com a face 

virada para baixo até que o pesadelo 

seja superado. 

Para sair do pesadelo, um Onironauta 

deverá prever corretamente e superar 

um teste utilizando uma carta virada 

para baixo. Ele soluciona o pesadelo de 

todos da equipe se cumprir ambos os 

requisitos, voltando ao sonho normal. 

Previsões Vagas 
Quando um Onironauta está em um 

pesadelo ou após utilizar uma figura, 

ele recebe cartas viradas para baixo 

que simbolizam Previsões Vagas. Elas podem ser utilizadas como previsões normais, com a 

diferença que o jogador não pode vê-las até que as utilize. 

Ao utilizar uma Previsão Vaga, caso uma figura seja jogada, o Onironauta brevemente acessa o 

futuro, o material que compões os Deja-vus. Isso quer dizer que aquela figura pode ser qualquer 

número que o Onironauta desejar. Ele deve escolher o número antes do mestre comprar a carta 

opositora do baralho. 



Os Onironautas devem adentrar uma Zona de Desagregação Psíquica (ou o mundo dos sonhos) 

com um objetivo em mente: Encontrar o usuário Zero, a pessoa que teve a overdose de Deja-vu 

e criou, não intencionalmente, a ZDP. Se os Onironautas forem rápidos e a zona for 

relativamente nova, existem grandes chances do Zero ainda estar vivo. Mas passadas mais de 

48h, as chances diminuem drasticamente. 

Caso o Zero morra, a ZDP se mantém, pois ela 

atravessa para o Inconsciente Coletivo, e 

expande sempre que uma nova pessoa morre 

dentro da ZDP, tornando essas áreas 

extremamente perigosas. 

Os Onironautas podem desmantelar uma ZDP 

ao encontrar o Zero e solucionar o conflito dos 

seus sonhos. Isso pode variar de uma 

infinidade de maneiras, às vezes o Zero queria 

enriquecer e ganhar na loteria, às vezes queria 

saber quando morreria, às vezes queria ter um 

filho. Na maioria das ZDPs esses desejos se 

manifestam através de simbologias oníricas 

que o mestre deve tentar incluir como pistas 

para os Onironautas. 

Se o Zero queria enriquecer, talvez as cenas 

dentro da ZDP envolvam ambientes como 

mansões, iates, jatinhos etc. Se o Zero queria 

saber quando ele morreria, talvez as cenas 

dentro da ZDP envolvam hospitais, assaltos, 

acidentes. 

Os Onironautas devem utilizar as pistas ao longo de uma missão para decifrar a psique do Zero 

e dissolver a ZDP quando entrarem em contato com ele. O Zero sempre está dentro de uma ZDP, 

ele pode até ter morrido, mas uma projeção ou uma persona figurativa ainda pode ser 

encontrada representando ele. 

O mestre fica livre para criar psiques complexas e profundas, tanto quanto quiser explorar a 

personalidade do Zero. Quanto mais trabalhados forem esses pontos, mais gratificante será a 

sensação de decifrar o mistério que os jogadores sentirão ao final de uma sessão. 

O RPG Deja-vu não seria possível sem a ajuda incrível do chat do Game Chinchila, os fãs foram 

peça fundamental no processo criativo e de desenvolvimento das mecânicas, conflitos e história 

deste RPG. 

Todas as imagens deste arquivo foram obtidas da plataforma Unsplash que fornece fotos de 

livre atribuição. As fotos foram tratadas com um filtro de uma segunda plataforma online 

chamada Photofunia para ficar com aspecto de rascunho. 

https://unsplash.com/
https://photofunia.com/

