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NOTA 

 

Este documento é um trabalho imaginado e realizado de forma individual e sem fins lucrativos.  

Com exceção dos termos da teoria analítica de Carl Gustav Jung, o texto aqui apresentado é de 

elaboração própria, não caracterizando cópia de nenhum outro material de RPG.                                

Qualquer semelhança é mera coincidência. 

Caso em sua leitura encontre algo que fira algum direito legal de propriedade, por favor me 

comunique que o mesmo será retirado, alterado ou, se necessário, devidamente requisitada sua 

autorização. 

 

Desde já meu muito obrigado. 

 

 

 

 

 



  

 

Quem olha para fora 

sonha, quem olha para 

dentro desperta. 



  

 
 

Um homem entra em uma pequena sala de um edifício antigo. Na sala ele observa uma pequena poltrona 

e um sofá vermelho. Uma voz lhe dá as boas vindas e o convida a ficar à vontade. Ele agradece e senta-se.             

A voz calmamente diz: “Conte-me seu sonho.” 

O homem fecha os olhos e, ao seu tempo, descreve uma noite chuvosa de outono, um grande castelo em 

ruínas no alto de uma montanha, uma mulher vestida com roupas finas e elegantes acena para ele. Ela 

está no último degrau da escadaria destruída. De repente, ao som do trovão, o vento se intensifica e a 

chuva castiga seu sobretudo envelhecido pelo tempo.  A mulher não está mais lá. 

Ele sobe as escadas correndo contra o vento, com o braço protegendo seus olhos das pesadas gotas d’água, 

a escuridão é imensa. “Você está com medo?” – pergunta a voz. O homem diz que não. 

Ao chegar no topo da escadaria, o castelo dá lugar a um salão decorado com flores murchas e secas. 

Música e luzes preenchem o ambiente, mas a única coisa que ele enxerga é um caixão no centro do salão. 

Vagarosamente ele se aproxima do caixão. O cheiro começa a incomodar. A música para e o som do    

  
 trovão novamente o ensurdece, mas agora acompanhado de um relâmpago. O homem   

                pisca...o caixão está aberto. Ele olha e vê a si mesmo, vestindo 

                        um terno branco, de olhos fechados e mãos cruzadas no peito. No bolso  

                              do paletó uma rosa negra. O homem se debruça e estica o braço para 

                                alcançá-la. Ele não alcança. Ele se enfurece, cada vez mais, até que  

                                 os olhos daquele outro eu deitado se abrem. Eles estão vermelhos e 

                               inchados. De súbito, o homem perde o equilíbrio e começa a cair, ao se 

                              virar, ele enxerga a mulher de antes, lentamente fechando a tampa do  

                                     caixão. O homem grita...nada se escuta. De repente uma voz quebra  

                                               o silêncio. “Desculpe, seu tempo acabou. Continuamos na                                                                                                    

                                                                          próxima sessão”.  



  

 
É um jogo sobre a natureza do inconsciente e sobre um dos 

maiores conflitos existentes: A dualidade humana.  

 

Antagônico é um jogo de interpretação de papéis que 

adapta a teoria dos arquétipos e do inconsciente coletivo de 

Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, com o objetivo 

de emular a experiência de uma jornada da individuação.  

 

Aqui os jogadores não são heróis, investigadores ou seres 

espaciais. Eles são personalidades, ou melhor, personas, 

que atuam na psique de um indivíduo com algum tipo de 

conflito interno para ajudá-lo a compreender e confrontar 

seus conteúdos dentro de seus sonhos (ou pesadelos). 

 

A base para as mecânicas deste jogo vem de um sistema 

próprio chamado flow que é um sistema genérico modular 

que utiliza rolagens de dados poliédricos. Neste tipo de 

sistema não há a necessidade de testes. O personagem 

consegue ou não consegue baseado nos seus próprios valores 

de atributos. E mesmo que ele não consiga algo devido a uma 

rolagem ruim, a narrativa não para. Não há fracassos e sim, 

complicações. 

 

Para este jogo adaptamos três (3) módulos: Atributos, 

Habilidades e Valor de Referência. 

 

 

Se você assistiu ao filme Identidade (Identity, James 

Mangold: 2003) você pode ter uma ideia do que é 

Antagônico. 

 

Antes da sessão, jogadores e narrador (aqui denominado 

Guia) criam e definem um “EU”, um indivíduo com pelo 

menos um conflito interno. Este “eu” está sonhando ou até 

mesmo contando seu sonho para um especialista. E este 

sonho é o cenário do jogo.  

 

Sendo um sonho uma reação do inconsciente a determinadas 

situações de conflito do consciente ele pode assumir qualquer 

forma e conteúdo visual. Desde elfos em mundo medieval até 

um planeta futurista, mas ele deve seguir os seguintes 

critérios: 

 
a) Cada sonho é uma sessão de jogo; 

b) O sonho deve ter o conflito do “eu” como motivador; 

c) O sonho deve apresentar desafios narrativos*; 

d) O sonho termina quando se alcança uma mandala; 

e) O sonho é responsabilidade do Guia; 

 
* Por desafios narrativos queremos dizer qualquer situação 

problemática que possa ser superada com ações narradas, 

mesmo se for um combate. 

 

A função do Guia é direcionar os jogadores por este campo 

onírico, mediando tanto as ações e rolagens das personas 

quanto as complicações e seus efeitos. Já a função das 

personas é passar pelas tarefas e desafios dentro do sonho 

para que o “eu” possa, entre outras coisas, despertar para sua 

condição.  

 

Estabeleça uma identidade sólida para o “eu”. Nome, idade, 

sexo, ocupação, família. Quanto mais informações, melhor 

será a criação das personas dos jogadores.  

 

 

Como dito antes, personas são arquétipos da psique humana. 

São máscaras que o “eu” veste para lidar com diversas 

situações. A máscara do pai/mãe; marido/esposa; 

amigo/amiga; funcionário/patrão; dentre inúmeras outras. 

 

Cada jogador deve escolher uma das máscaras do “eu” criado 

e dar lhe uma aparência e personalidade. (lembra do filme 

Divertida Mente?). Em seguida eles deverão definir os 

atributos maiores e menores desta persona, além de suas 

habilidades.  

 

Após criar as características da sua persona, estabeleça seus 

cinco Atributos Maiores: Vigor, Força, Perícia, Erudição 

e Espírito, definindo para cada um deles um dado poliédrico 

(d4, d6, d8, d10 e d12) tendo em mente uma hierarquia de 

poder. Sendo d4 o mais fraco e d12 o mais forte. Eles serão 

seus “Dados de Atributos”. 

 
Exemplo:  
 

• Vigor (d10) 

• Força (d4) 

• Perícia (d6) 

• Erudição (d8) 

• Espírito (d12) 
 

O exemplo acima demonstra uma persona com alto nível de 

espírito, mas fraco fisicamente. Um exemplo de máscara do “eu” 
com estes atributos seria “O Religioso”, “O Pintor”, “A Desenhista” 
ou “A Romântica”, etc. 
 

Cada atributo maior possui ainda dois (2) atributos 

menores, respectivamente: 
 

• Vitalidade: O quão resistente fisicamente é a persona. 

• Resiliência: O quão resistente mentalmente é a persona. 
 

• Carga: quanto de peso a persona pode carregar.  

• Flexibilidade: quantos itens a persona pode carregar. 

 

• Agilidade: A capacidade de controle corporal da persona.  

• Velocidade: A capacidade de movimento da persona. 

 

• Argúcia: O quão bem é a oratória da persona.  

• Conhecimento: O quão bem a persona usa informações.  

 

• Fé: Capacidade de convicção da persona. 

• Foco: Capacidade de concentração da persona. 



  
Após definir os dados de atributos, você deve escolher três 

habilidades para sua persona. Estas habilidades devem estar 

diretamente relacionadas à persona que você escolheu e 

sendo: 

 

• Uma (1) habilidade primária – Usa o atributo maior 

como referência. Desta forma a habilidade pode ser 

mais ampla e generalista.  

 

• Duas (2) secundárias – usam os atributos menores 

como referência – devem ser mais específicas e 

direcionadas. 

 

Você pode criar o que desejar como habilidades, mas quanto 

mais relacionada com o tipo de persona que seus atributos 

formaram melhor. Exemplo: 

 

 
Uma persona “A Jornalista” pode ter como habilidades: 

 

1.  CRIATIVIDADE (Primária) – Espirito (D12) 

2.  ENTREVISTA (secundária 1) – Erudição/ Argúcia (d10) 

3.  FOTOGRAFIA (Secundária 2) – Perícia/Agilidade (d8) 

 

Descreva cada habilidade de forma simples e direta, com 

uma frase que começa com “EU” pensando como cada uma 

delas influencia sua jornada. Por exemplo: 

 

• CRIATIVIDADE 
“Eu sempre busco formas diferentes de resolver um problema” 
 

• ENTREVISTA 
“Eu tenho o dom de fazer as pessoas responderem as minhas 
perguntas” 
 

• FOTOGRAFIA 
“Eu sei como ver e captar a melhor imagem de algo” 

 

No final deste documento (anexo A) você encontrará uma 

ficha simples para sua persona. Ela possui outros elementos 

que serão explicados mais adiante. 

 

 

Com o arquétipo das personas definidas, agora você deve 

entender como os outros três arquétipos da psique 

influenciam o seu “eu” e, consequentemente, sua jornada 

pela sanidade do seu “eu”. 

 

Os três arquétipos são representados pelo dado d20. De 

forma rápida: Valores pares representam o arquétipo do 

Animus, valores ímpares representam o arquétipo da Anima 

e o número rolado representa o valor de referência da 

Sombra. 

 

Animus é a representação masculina da seu “eu”, enquanto a 

Anima é a representação feminina. Eles existem para 

fortalecer ou complementar as habilidades da sua 

persona. 

Se o “eu” definido antes da sessão for mulher e na rolagem do 

d20 der ímpar (Anima) a habilidade escolhida é fortalecida. 

Isto significa que você pode extrair o máximo possível da 

habilidade para sobrepujar um desafio. 

Se na rolagem do d20 o resultado for par (Animus) a 

habilidade escolhida é complementada. Isto significa que 

você pode usar duas (2) habilidades (ao invés de 1) para 

sobrepujar um desafio. 

Exemplo 1: O “eu” é uma garota de 12 anos. O conflito: Puberdade 

Durante o sonho, sua persona “A Artista” precisa atravessar um rio 

e a ponte está quebrada. Você decide usar sua habilidade 

CRIATIVIDADE para construir uma ponte com troncos de árvores. 
Você rola o d20 

• O resultado é 16 (par). O arquétipo Animus lhe 
influencia, fazendo com que além da criatividade você 

possa usar IMAGINAÇÃO. Ao invés de construir uma 

ponte, você constrói uma jangada puxada por cipós que 

encontrou.   
 

• O resultado é 15 (ímpar). Seu arquétipo Anima lhe 

influencia, fazendo com que sua criatividade aflore. Você 
não só consegue construir a ponte de troncos como ela 

tão resistente que as outras personas (jogadores) 

também podem atravessar. 

A Sombra é a representação negativa do seu “eu”. É o 

arquétipo detentor dos conteúdos primitivos da sua psique e 

contrários às suas personas. Ela é a outra metade. Aquela que 

se esconde no fundo do inconsciente. E o conflito entre 

personas e sombra é o motor principal de Antagônico. 

Sombra e Persona são duas faces da mesma moeda. Ênfase 

em MESMA! Ela não é um adversário a ser derrotado, 

vencido ou aniquilado. É algo a encontrar, assimilar, 

compreender e aceitar.  

Enquanto ela existir isolada, complicações podem acontecer 

no sonho. 

Desta forma, o objetivo final das personas é justamente 

confrontar a sombra e levar o seu “eu” a conhecer a si-mesmo.  

Mas como isso se reflete no jogo?  

Em Antagônico, toda vez que você se vê frente a um desafio 

no sonho, você escolhe uma habilidade e rola o d20 para 

saber qual dos arquétipos Animus e Anima lhe influenciam. 

Em conjunto com o d20 você deve rolar Dados de Atributo 

que estejam relacionados ao que você deseja realizar. Em 
toda situação adversa que encontrar o Guia lhe dirá quais 

atributos serão necessários para sobrepujar o desafio. 

No exemplo anterior da ponte, o Guia pode dizer a sua 

persona que será necessário ERUDIÇÃO+FORÇA para 

realizar a construção da ponte. Desta forma, junto com o d20, 

você irá rolar mais dois dados (d20 / d4+d8). Porém, você não 

soma o valor do d20 aos outros dados. Você compara o 

resultado da soma dos dados de atributos contra o resultado 

do d20. 

• Se o valor da soma dos dados de atributo for 
MAIOR do que o resultado do d20, sua ação foi 

uma “ação completa”. Significa que sua persona 

conseguiu usar sua habilidade, aliada a seu 

arquétipo de animus/anima, para sobrepujar o 

desafio. 

 

• Se o valor da soma dos dados de atributo for 
MENOR do que o resultado do d20, você teve uma 

“ação incompleta” por que, de alguma forma, a 

sombra emergiu, trazendo com ela alguma 

complicação. 

 



  
Além disso, ao rolar os dados, a influência dos 

arquétipos Anima e Animus são absorvidos pela 

Sombra. Isto significa que a complicação pode ser 

fortalecida (mais difícil) ou complementada. (duas 

complicações). 

No momento que a Sombra emerge, o guia descreve a 

complicação e seus efeitos. Isto não quer dizer que você 

fracassou. Apenas que você terá que lidar com as 

consequências de uma ação incompleta, e que o processo da 

individuação do seu “eu” irá demorar um pouco mais. 

 

A linha da Individuação é um diagrama formado por sete 

hexágonos azuis, cinco hexágonos pretos e no topo uma 

mandala que representa o ser completo (self). Ela representa 

o andamento da sua jornada e está na sua ficha de persona 

(anexo A).  

Os hexágonos azuis representam a sua jornada. Cada vez 

que sua persona realizar uma ação completa você deve 
marcar um hexágono azul. Quando todos os hexágonos azuis 

estiverem completos, sua persona está pronta para 

confrontar a Sombra em definitivo. 

Os hexágonos pretos representam as ações incompletas. 

Quando a Sombra causa uma complicação que não pode ser 

contornada, você deve desmarcar um hexágono azul e marcar 

um preto. Se a sua persona for prejudicada cinco vezes pelas 

complicações da Sombra, sua persona não tem mais poder de 

influenciar os conteúdos oníricos ou auxiliar as outras 

personas, sendo então retirada do sonho (e do jogo).  

A mandala no topo da linha de individuação representa o Si-

mesmo, o ser completo. Quando as personas vencem o 

confronto com a Sombra, elas marcam o símbolo da mandala 

para representar que o “eu” se reconheceu e o processo de 

individuação foi alcançado da melhor forma possível. 

 

Toda vez que a Sombra emergir e criar uma complicação, as 

personas tem uma oportunidade de contornar a situação ao 

trabalharem juntas. 

Assim que a complicação for narrada pelo Guia, todas as 

personas podem executar uma ação chamada 

sincronicidade. Esta ação só pode ser acionada uma (1) vez 

por persona em uma mesma sessão de sonho. 

Na sincronicidade, todas as personas podem usar uma (1) 

habilidade em cadeia ou combo, para reverter a ação 

incompleta em uma completa. Se a complicação for superada, 

todas as personas marcam um hexágono azul em suas fichas 

e a Sombra retorna para o inconsciente. 

 

Enfim, chegou o momento final da jornada das personas. O 

desafio mais importante e o mais difícil: Confrontar e 

assimilar a Sombra. 

Quando pelo menos uma (1) persona possuir sete hexágonos 

azuis preenchidos, ela pode invocar a Sombra do inconsciente 

e todas as personas podem confrontá-la. Se elas vencerem o 

desafio o sonho chega ao fim, o “eu” desperta e alcança a 

mandala, isto é, a si-mesmo. 

Se as personas não conseguirem vencer o desafio da Sombra, 

a persona que o invocou perde dois hexágonos azuis. 

 

Para convocar a Sombra quando possuir sete hexágonos, 

apenas diga ao Guia que deseja confrontá-la.  

O Guia então irá descrever qual a forma da Sombra. Ela será 

obrigatoriamente um reflexo invertido e sombrio da persona 

que a invocou.  

Ela possui apenas uma (1) habilidade chamada “pêndulo” 

que reage como uma energia oposta às personas 

possibilitando que a sombra role um número de dados igual 

ao número de personas no desafio. 

Além da habilidade a Sombra sempre terá o seu maior e 

menor dado de atributo invertidos com o da persona que a 

invocou. Se a persona tiver d12 em espírito e d4 em força, a 

sombra terá d12 em força e d4 em espírito. 

A mecânica do desafio da sombra é simples.  

 
1. Da mesma forma que qualquer outro desafio no sonho, a 

persona que a invocou narra como deseja derrotá-la utilizando 

uma de suas habilidades. 

 

2. O Guia define os atributos necessários. 

 
3. A persona rola o d20 e os dados de atributos. (Neste momento 

não há comparação entre os resultados, apenas a soma dos dados de 

atributos e a definição da Anima/Animus para o fortalecimento ou 

complemento da habilidade). 

 

4. Em seguida, todas as personas rolam os mesmos dados de 

atributos definidos pelo guia. Elas não rolam o d20. 

 

5. As personas somam o resultado 

 

6. O Guia então rola os dados dos mesmos atributos definido um 

número de vezes igual ao número de personas. (pêndulo) 

 

7. Se o resultado das rolagens da sombra for menor do que o soma 

das rolagens das personas, ela é assimilada e a persona alcança 

a mandala.  

 

8. O sonho termina e o “eu” desperta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 


