
Sabe aqueles pequenos lapsos que você tem na vida 
e não consegue entender como chegou no lugar onde 
está? Quando você não lembra exatamente o que estava 
fazendo ou como chegou até ali? Será que era você no 
controle? Quem é você agora?

Esta é a premissa deste jogo narrativo para 3 a 5 
pessoas, onde um indivíduo sofre de um distúrbio de 
múltiplas personalidades, em constante conflito para 
tomar o controle e se tornar a única voz. Os jogadores 
e jogadoras são, cada um, uma das personalidades desse 
indivíduo único, buscando incessantemente se afirmar 
e tornar-se a própria consciência dele. Um jogo sobre 
como você lida com você mesmo.

Cada pessoa jogadora vai precisar ter impresso este 
folheto consigo que funcionará como ficha de anotações 
além de 1 dado de 6 lados para cada pessoa jogadora.

Destrua uma verdade incerta: Caso sobre um 
resultado 1 para alguém, ou apenas haja resultados 1 
para serem pegos, a personalidade risca uma verdade 
incerta da ficha. Ela não pode mais se considerada 
nem marcada como uma verdade concreta. Caso 
ele tenha que pegar um resultado 1 sem nenhuma 
verdade incerta em sua ficha reduz 1 de ímpeto. Caso a 
personalidade tenha apenas 1 ponto de ímpeto ela fica 
com 1 ponto de ímpeto.

 Após todos escolherem e definirem os dados, a cena 
estará encerrada.

um novo destino em seu caminho
Após encerrar a cena, a pessoa jogadora no papel do 

Destino, passa o destino para a pessoa a sua esquerda 
(ou a qualquer outra pessoa jogadora a sua escolha, caso 
não estejam em uma roda). Esta nova pessoa irá reiniciar 
o processo descrito a partir de “Descobrindo quem está 
no controle”. As regras do sim continuam válidas, ou seja, 
este novo Destino não pode contrariar nenhum fato sobre 
as personagens da história descritos até agora e precisa criar 
uma nova cena entre o indivíduo e a personagem em sua 
ficha, colocando a sua personalidade de lado nesse momento. 
Não há restrições de quando e como a cena ocorre (no 
passado ou futuro, ou mesmo se está conectada diretamente 
a cena anterior), apenas não pode contradizer todas as cenas 
que ocorreram antes na narrativa.

encontrando a origem
A narrativa estará encerrada quando uma personalidade 

conseguir estabelecer uma verdade concreta da última 
verdade de sua ficha, que representa o trauma que gerou 
as múltiplas personalidades. Nesse momento, se outras 
personalidades ainda tiverem ímpeto elas podem explicar ao 
indivíduo o porquê de elas nascerem e porque estavam tão 
focadas em alcançar seus desejos.

A narrativa também pode se encerrar se apenas duas 
personalidades tiverem ímpeto e quando uma delas assumir 
o Destino, concederá a outra a oportunidade de estabelecer 
seu trauma. Significa que o indivíduo descobriu o motivo 
de seu tormento de múltiplas personalidades, mas não 
conseguiu resolvê-lo. Elas vão atormentar sua vida até o fim 
de seus tempos.

registro de  personalidade
Eu sou

Eu quero

Eu temo que

ÍMPETO
_____não pode esquecer que_____________
__________________________________
_____precisa de mim para _______________
__________________________________
_____estava lá quando ________________
__________________________________

Estabelecer uma verdade concreta
Recupere 1 ponto de ímpeto
Construir uma verdade incerta
Destruir uma verdade incerta

personagem
Nome, Signo e como conhece o indivíduo:
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Sempre igual!!
Todo dia sempre igual...

um loop
é isso que precisa ser.

criado por

Julio Matos
E suas vozes...



Somos um  somos muitos
Cada pessoa jogadora representará, na maior parte do 

tempo, uma personalidade do indivíduo ao qual querem 
definir o controle. Não se sabe muito sobre o indivíduo em 
si, apenas seu nome. Todas as pessoas jogadoras devem 
chegar a um consenso de como se chama o indivíduo. 
Todos anotam esse nome em “Eu sou…”.

Depois, cada uma escolherá um interesse e preencherá 
no “Eu quero…” podendo ser uma necessidade básica 
(“Eu quero jantar essa noite”, ou “Eu quero viajar pra longe 
daqui…”) ou algo mais aberto e abstrato (“Eu quero 
ser feliz”, ou “Eu quero encontrar um amor”). Tudo que a 
personalidade fará no futuro deve direcionar o indivíduo 
a conseguir esta necessidade.

Por fim, escolherá algo que lhe preocupa, por estar 
fora de seu controle, e preencherá em  “Eu temo que...”. 
Pode ser um temor quanto a uma atitude do indivíduo 
(“Eu temo que Joseph [nome escolhido por todos, por exemplo] 
acabe matando alguém”)  ou do resultado de suas escolhas  
(“Eu temo que Joseph acabe infeliz e sozinho”). Tudo que 
a personalidade fará no futuro deve tentar evitar que o 
indivíduo alcance o seu Temor.

Cada pessoa jogadora deve pensar em uma 
personalidade (como se comporta, de que forma fala, 
algum trejeito) e pode anotar para não esquecer. O mais 
importante é que ela seja coerente com aquilo que a 
personalidade quer e aquilo que ela teme.

Os outros existem
A vida desse indivíduo não é feita apenas dos 

conflitos de múltiplas personalidades em sua cabeça, mas 
também das interações com outras pessoas a sua volta. 
Cada pessoa jogadora irá criar uma personagem que tem 
algum significado para o indivíduo em algum nível.

Defina um nome para essa personagem e seu 
Signo (um dos 12 do Zodíaco). Acreditando ou não na 
interferência dos astros sobre o comportamento de uma 
pessoa, é fato que outras pessoas acreditam que ao saber 
o signo de alguém, podem saber o que esperar. Quando 
representar essa personagem, comporte-se como o 
esperado para seu signo. Defina também como essa 
personagem conheceu o indivíduo. Será o “gancho” que 
permitirá que elas interajam (Noele é Aquariana, sempre 
nas nuvens, e conhece Joseph desde o colegial. Uma amizade 
longa e pautada pelo ânimo que Noele traz pra Joseph com sua 
criatividade  bom humor)

Descobrindo quem  ta no controle
Após estabelecer a sua personalidade e a personagem 

que possui um relacionamento com o indivíduo, a história 
pode começar a ser contada. 

A pessoa jogadora mais velha começa a narrativa, 
tomando a palavra do Destino. Nesse momento, a pessoa 
jogadora, que cumprirá o papel de Destino, deixará quieta 
sua personalidade e focará em uma cena.

Ela deve descrever um lugar e uma situação para que o 
indivíduo encontrar a personagem e inicie um diálogo com 
ela. (Era um tarde fria de outono e Josph está na lanchonete com 
Noele, logo após saírem do trabalho. Se encontraram como sempre 
fazem e Noele já começou um de seus discursos sobre o futuro).

Enquanto o Destino estiver descrevendo a cena 
todas as pessoas jogadoras devem observar duas regras 
importantes. Eles só podem interferir quando o Destino 
se dirigir diretamente ao indivíduo, puxando papo ou 
fazendo uma pergunta (após esse momento eles ficam livres 
para dialogar) e a “Regra do Sim”. Tudo que o Destino 
disser deve ser estabelecido e considerado uma verdade 
por todas as personalidades, porém elas só podem ser 
referir à personagem, ou às outras personagens, e nunca 
especificamente sobre o indivíduo em si. 

A verdades sobre o indivíduo precisam ser 
estabelecidas pelas pessoas jogadoras que estão 
representando as personalidades. (Noele vai perguntar a 
Joseph “Sabe né Joseph , no final do ano eu preciso definir o 
que vou fazer da minha vida, se fico aqui ou viajo para fazer 
aquela faculdade. O que acha disso?”)

uma pessoa muitas vozes
Todas as personalidade possuem 3 pontos de ímpeto, 

que representam sua vontade de ter o controle. Cada 
personagem que o Destino coloca em seus caminhos é uma 
oportunidade para estabelecer sua personalidade como única 
e verdadeira (Estabelecendo Verdades) através dos laços que 
constroem (preenchendo as verdades em suas fichas).

Qualquer personalidade pode responder inicialmente 
a pergunta da personagem do Destino. Elas podem 
estabelecer um diálogo e evoluir a história do indivíduo. 
Outra personalidade pode gastar um ponto de ímpeto 
para “interferir e assumir”. Ela passa então a responder 
à personagem estando ela no controle. Porém cuidado! Se 
uma personagem não tiver nenhum ponto de ímpeto quando 
o Destino se direciona ao indivíduo, ela deixa de existir, 
deixando espaço para as outras se tornarem as únicas.

As personalidades podem discutir livremente entre si, 
entrando em conflito sobre as respostas ou propondo mudar 
a percepção da personagem (“Você nunca gostou dela Joseph!”, 
“Claro que gosto ela é nossa amiga e talvez possa ser ainda mais”). 
O Destino pode, caso o debate demore muito, perguntar, 
representando a personagem, se o indivíduo “Está bem?” 
pois enquanto as personalidades discutem, o indivíduo 
está com seu olhar perdido no vazio. Apó a discussão, a 
personalidade que estava no controle pode ceder a fala para 
outra (ou qualquer uma das outras) e recuperar um ponto de 
ímpeto. Recomenda-se que a personalidade avalie se o ponto 
levantado pela outra faz sentido e atende a história, fazendo 
com que ela recue e deixe que a outra fale.

Resolvendo verdades
A qualquer momento uma personalidade (mesmo que 

não esteja no controle) pode gastar 1 ponto de ímpeto 
para “Reforçar um Laço” com aquela personagem. Ao 
fazer isso, o Destino rola 1d6 para cada uma das outras 
personalidades no jogo -1 (a personalidade que está 
fazendo o papel do destino não conta).

Começando pela personalidade que investiu seu 
ímpeto para reforçar, ela escolhe um dado e conforme seu 
resultado pode realizar uma ação em sua ficha (todas as 
personalidades devem escolher 1 dado):

Construir uma verdade incerta: Preencha 
uma de suas Verdades com o nome da personagem e 
alguma questão coerente ao diálogo. Existem 3 tipos 
de verdades que podem ser estabelecidas:
________não pode esquecer que_________
________precisa de mim para ___________
________estava lá quando _____________

Coloque o nome da personagem no início e qual 
a relação estabelecida. Esta verdade é algo que a 
personalidade acredita, mas ainda não sabemos se é 
algo que realmente aconteceu ou apenas um devaneio 
da personalidade. A última verdade é específica sobre o 
Trauma que levou o indivíduo a desenvolver múltiplas 
personalidades. Deixe ela para preencher por último 
quando as outras estiverem preenchidas.

Estabelecer um verdade concreta: Marque uma 
uma verdade incerta com um asterisco. A partir desse 
momento ela é uma verdade sobre o indivíduo e todas 
as personalidades precisam aceitá-la. Ela pode ser 
usada para construir outras verdades com base nessa.

Recupere um ponto de ímpeto: Esta é uma 
forma de recuperar o ímpeto dapersonalidade (além da 
de ceder o poder narrativo após o debate). Escolher 5 
é o único meio de seu ímpeto poder chegar a um valor 
acima de 3 (caso o ímpeto esteja completo, coloque 
mais um ponto no ímpeto)
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Eu sei!:(

?!?! Vai mesmo insistir 
com isso??? você não 

consegue né?

Eu desconfio. Vem sempre com esses papinho de “ah mas é que eu gosto dela...” gosta nada. Pura bobagem!!

Eu estou no controle...Eu estou no controle...Eu estou no controle.Eu estou no controle...Eu... estou no controle
!!!
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