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Jogar Dungeon World é similar a manter uma conversa: uma pessoa diz alguma coisa, 
outra responde, e talvez alguém entre no meio do assunto. Os assuntos envolvem a 
ficção, o que quer que esteja acontecendo com os personagens imaginários no universo 
fantástico que existe ao redor deles. Enquanto isso, as regras vão se intrometendo, pois 
elas também têm algo a dizer sobre o mundo. Não existem turnos ou rodadas em 
Dungeon World, e nenhuma ordem é imposta aos locutores além do fluxo normal de 
vai e vem que todo diálogo possui: o MJ diz alguma coisa, os jogadores respondem 
com perguntas e afirmações, o MJ lhes informa o que acontece em seguida. Dungeon 
World nunca deve se tornar um monólogo, sempre uma conversa.

As regras descritas neste livro dão forma a essa conversa. Na medida em que o MJ e 
os jogadores se comunicam, as regras e a ficção também dialogam entre si. Cada regra 
possui um gatilho explícito que informa quando ela deve entrar na conversa.

Como em qualquer bate papo, o tempo que se passa ouvindo é tão importante quanto 
aquele que se passa falando. Os detalhes estabelecidos por outras pessoas na mesa (tanto 
pelo MJ quanto pelos outros jogadores) são importantes: eles podem mudar quais tipos 
de movimentos você é capaz de fazer, fazer surgir uma oportunidade a ser aproveitada, 
ou criar um desafio a ser enfrentado. A conversa funciona melhor quando todos ouvem, 
fazem perguntas, e constroem suas ideias baseados nas contribuições dos outros.

Este capítulo é totalmente dedicado a mostrar como jogar Dungeon World. Nele, você 
encontrará informações sobre as regras – como elas surgem e contribuem com as partidas. 
Serão descritas as regras gerais, como aquelas sobre executar movimentos, e regras mais 
específicas, como aquelas a respeito de causar dano e como funcionam os pontos de vida.

HABILIDADES – VALORES E MODIFICADORES
Várias regras discutidas ao longo das próximas páginas dependem das habilidades dos 
personagens jogadores, que são: Força, Constituição, Destreza, Inteligência, Sabedoria 
e Carisma. Tais habilidades servem para medir as capacidades daqueles personagens 
em suas áreas, utilizando uma escala de 3 a 18, onde o 18 representa o ápice da 
capacidade mortal.

Cada habilidade possui um modificador associado, utilizado quando ela for rolada. Os 
modificadores são descritos utilizando abreviações com três letras maiúsculas: FOR, 
CON, DES, INT, SAB, CAR. Eles variam de -3 a +3, e são derivados dos valores das 
habilidades.

Jogando o Jogo

Para mais informações sobre habilidades e modificadores, veja as regras de Criação de 
Personagens na página 48.
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FAZENDO MOVIMENTOS
A unidade básica das regras de Dungeon World é o movimento. Um movimento se 
parece com algo assim:

Quando você atacar um inimigo em combate corpo a corpo, role+FOR. Com 
, cause seu dano ao inimigo e evite os ataques dele. Você pode optar por 

causar +1d6 de dano, mas isso o deixará exposto ao ataque do inimigo. Com 
, cause seu dano ao inimigo, e ele fará um ataque contra você.

Movimentos são regras que descrevem quando devem ser desencadeadas e quais são 
seus efeitos. Um movimento sempre depende de uma ação fictícia e sempre possui 
algum efeito fictício. “Fictício” significa que a ação e o efeito ocorrem no mundo dos 
personagens que estamos imaginando. No caso acima, o gatilho é: “Quando você 
atacar um inimigo em combate corpo a corpo”. O efeito é seguinte: um rolamento é 
feito e efeitos fictícios diferentes ocorrem de acordo com o resultado dos dados. 

Quando um jogador descreve uma ação de seu personagem que serve como o gatilho 
para disparar um movimento, esse movimento deve ocorrer e suas regras devem ser 
aplicadas. Se o movimento precisar de um rolamento, sua descrição lhe dirá quais 
dados rolar e como ler seus resultados. 

Um personagem não pode realizar uma ação fictícia que desencadeia um movimento sem que 
ele seja aplicado. Por exemplo, se Isaac diz ao MJ que seu personagem quer passar por um orc, 
que está brandindo um machado de forma ensandecida, para abrir uma porta atrás dele, isso 
significa que o movimento chamado desafiar o perigo estará sendo executado, pois seu gatilho 
é “quando você agir apesar do perigo iminente”. Isaac não pode simplesmente descrever seu 
personagem passando pelo orc sem realizar o movimento desafiar o perigo, e ele não pode 
executar o movimento desafiar o perigo sem que tenha agido apesar do perigo iminente. Os 
movimentos e a ficção caminham lado a lado. Quando um movimento é feito, cabe ao MJ e aos 
jogadores terem certeza de que ambos os seus elementos (ficção e regras) ocorrerão de forma 
adequada.

Todos os jogadores devem estar atentos para os gatilhos dos movimentos. Se houver dúvida sobre 
a aplicabilidade de um movimento, todos devem trabalhar em conjunto para clarear a situação. 
Faça perguntas aos envolvidos até que todos consigam visualizar o que está acontecendo da 
mesma maneira, e então role os dados – ou não, de acordo com a situação.

Os monstros, PNJ e outras coisas controladas pelo MJ também possuem movimentos, mas eles 
funcionam de outra maneira.

A regra básica pode ser descrita assim: faça a ação para causar o efeito. Para que o efeito mecânico 
de um movimento ocorra, o personagem deverá tomar alguma ação fictícia para desencadeá-lo. 

O capítulo Monstros, que começa na página 219, descreve seus movimentos.
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facilitar sua visualização.

Rolagens de dano serão cobertas com mais detalhes adiante neste capítulo, na página 8.

Por analogia, sempre que o personagem fizer algo que desencadeie um movimento, sua parte 
mecânica será executada.

Movimentos e Dados
A maior parte dos movimentos contém o seguinte texto: “role+x”, onde “x” é o 
modificador de uma das habilidades do personagem (por exemplo, CON). A não ser 
que o movimento lhe diga o contrário, o “role” sempre indica que devem ser rolados 
dois dados de seis lados e somar seus resultados ao modificador. Alguns movimentos 
lhe dirão para somar algum outro valor ao rolamento no lugar de uma habilidade.

Estou fazendo um movimento que me pede “role+FOR”, e meu modificador de 
FOR é igual a +1. Eu rolei dois dados de seis lados, obtendo 1 e 4. Meu total é 6.

Os resultados sempre se encontram entre três categorias básicas. Um total de 10 ou 
mais (escrito como 10+) é o melhor resultado. Um total 7-9 ainda é um sucesso, mas 
vem com algum custo. Um total de 6 ou menos é um problema, mas pelo menos você 
marcará XP.

Os movimentos lhe informarão o que ocorre no e no . A maior parte deles não 
detalhará o que acontece no , pois isso depende do MJ, mas você sempre marcará 
XP.

Rolagens de dano funcionam de outra forma. Elas usam dados diferentes, de acordo 
com quem ou o que está causando aquele dano.

Os Resultados Básicos

: você é bem-sucedido com poucos problemas.

: você é bem-sucedido, mas com alguma complicação ou problema.

: o MJ diz o que acontece e você marca XP.
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Movimentos e Equipamento
O papel mais importante que o equipamento de um personagem desempenha é 
o de ajudar a descrever os movimentos que ele executa. Um personagem sem uma 
arma qualquer não conseguirá desencadear o movimento matar e pilhar quando for 
enfrentar um dragão, uma vez que seus punhos não vão causar sequer cócegas nas 
grossas escamas da criatura, e nem contar como um gatilho daquele movimento.

Da mesma forma, algumas vezes os equipamentos evitarão que um movimento 
ocorra. Escalar um desfiladeiro congelado costuma ser desafiar o perigo, mas com um 
bom kit de escalada, você pode evitar o perigo iminente ou calamidade que inicia o 
movimento.

Armas apresentam uma boa chance de modificar os movimentos que podem ser 
executados. Um personagem com uma adaga pode facilmente atacar um goblin que 
esteja mordendo sua perna, mas alguém com uma alabarda dificilmente conseguiria 
usá-la direito contra um oponente tão próximo.

Itens e equipamentos de todos os tipos possuem rótulos, que são termos utilizados 
para descrevê-los. Alguns desses rótulos apresentam efeitos específicos nas regras 
(como redução de dano em armaduras, ou um bônus mágico para determinados 
movimentos ou características). Outros são puramente fictícios (como o rótulo “de 
perto”, que descreve o alcance de uma arma e o quão próximo você precisa estar de 
seus inimigos para atacá-los com ela). Os rótulos dos itens ajudam a descrever as ações 
dos personagens quando estiverem em uso, e oferecem ao MJ informações sobre como 
as coisas podem dar errado ou causar complicações quando tais movimentos falharem.

Os Efeitos dos Movimentos
Os efeitos dos movimentos estão sempre ligados ao mundo fictício. Um 10+ ao matar 
e pilhar não significa apenas efeitos mecânicos, quer dizer também que o personagem 
atacou alguma coisa e lhe causou algum tipo de ferimento.

Assim que descobrir os efeitos de um movimento, aplique-os à ficção e retorne à 
conversação. Sempre retorne ao que está acontecendo atualmente dentro do jogo.

Alguns movimentos possuem efeitos mecânicos imediatos, como causar danos ou dar 
um bônus a alguém nas próximas jogadas. Tais efeitos sempre apresentam reflexos no 
mundo ficcional e nos personagens dentro dele – tenha certeza de utilizá-los quando 
descrever os efeitos do movimento.

Rótulos são descritos em detalhes no capítulo de Equipamentos, na página 321.
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ALGUNS MOVIMENTOS...

... Usam a expressão “causar dano”. Causar dano significa rolar o dado de dano de 
sua classe; em alguns casos, a arma utilizada durante o movimento irá modificar seu 
resultado. Você rola o dado de dano sempre que realizar um ataque que poderia causar 
algum dano razoável em seu alvo. Normalmente, isso significa que o personagem 
estará portando uma arma, mas seus punhos podem ser considerados armas com o 
treinamento adequado ou durante uma situação interessante.

... Usam a expressão “receba +1 adiante”. Isso significa que você somará +1 na rolagem 
de seu próximo movimento (mas não em seu dano). O bônus pode ser maior que +1, 
ou até mesmo uma penalidade, como -1. É possível que exista também uma condição, 
como “receba +1 adiante para matar e pilhar” – neste caso, o personagem receberia o 
bônus apenas na próxima vez que for rolar para matar e pilhar, e não durante qualquer 
outro movimento.

...Usam a expressão “receba +1 contínuo”. Isso significa somar +1 na rolagem de todos 
os seus movimentos (mas não em seu dano). O bônus poder ser maior que +1, ou 
até mesmo uma penalidade, como -1. É possível que exista também uma condição, 
como “receba +1 contínuo para disparar”. Um bônus constante também informa o 
que o encerra, como “até que você desfaça a magia” ou “até que você peça perdão à sua 
divindade”.

...Geram domínio. Domínio é uma moeda que lhe permite realizar certas escolhas 
mais tarde ao gastá-la, conforme descrito em cada movimento. O domínio está sempre 
vinculado ao movimento que o gerou; você não pode gastar domínio obtido com 
defender para tentar detectar armadilhas ou vice versa.  

...Oferecem uma escolha. A escolha feita, como em todos os movimentos, dita o que 
acontecerá na ficção além dos efeitos de regras. A opção apresentada no resultado 

de matar e pilhar de causar mais dano, ao custo de abrir suas defesas, representa 
exatamente o que está acontecendo com o personagem: ele possui vantagem suficiente 
para permanecer a salvo, ou pode forçar a barra.

...Oferecem a chance de falar algo a respeito do personagem ou sua história. Quando der 
uma de entendido, você pode ser indagado a respeito de onde aprendeu a informação 
revelada pelo MJ. Aproveite a oportunidade para contribuir com o jogo e mostrar 
quem realmente é seu personagem. Mantenha em mente os fatos já estabelecidos e 
evite contradizer o que já foi descrito.

...Usam a expressão “marque XP”. Isso significa adicional 1 ao seu total de XP atual.

XP é coberto em detalhes na página 14.
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FERIMENTOS E CURA
Cortes, hematomas e ferimentos mortais são perigos constantes que assolam os 
aventureiros em Dungeon World. Durante uma partida, personagens receberão 
danos, cura, e podem eventualmente até mesmo morrer. A saúde de um personagem 
é medida pelos seus pontos de vida (PV). Quaisquer danos recebidos são subtraídos 
desses PV. Nas condições corretas, ou com ajuda mágica ou médica, eles podem ser 
curados e os PV restaurados.

PV
Os PV de um personagem medem seu vigor, resistência e saúde. Quando mais PV, 
maior sua capacidade de lutar por mais tempo e tolerar traumas antes de vislumbrar 
os gelados olhos da Morte.

Sua classe lhe diz seus PV máximos. Sua Constituição (a habilidade, não o modificador) 
também entra em jogo, logo, mais Constituição quer dizer mais PV, e se ela for alterada 
durante o jogo de forma permanente, é necessário ajustar os PV para refletir seu novo 
valor. A não ser que a Constituição do personagem mude de alguma forma, seus PV 
máximos permanecem os mesmos.

DANO
Quando um personagem recebe pontos de dano, ele os subtrai de seus PV atuais. É 
possível utilizar uma armadura para mitigar os ferimentos, logo, se um personagem 
estiver usando uma, ele reduz seu valor do dano recebido. Isso pode até significar 
que um ferimento foi totalmente evitado – o que é ótimo, afinal, é pra isso que as 
armaduras servem! Danos recebidos nunca reduzem os PV de um personagem para 
menos do que 0.

O dano é determinado pelo atacante. Os personagens jogadores causam danos de 
acordo com sua classe, a arma utilizada e o movimento realizado.

Se um movimento diz “causar dano”, o personagem rola o dado de dano de sua classe 
somado a quaisquer bônus ou penalidades oferecidos por movimentos, armas ou 
efeitos. Se um movimento especifica uma quantidade de dano, utilize-a no lugar do 
rolamento do dado.

Monstros rolam para causar danos conforme indicado em suas descrições. Utilize 
essa informação para qualquer tipo de ferimento proporcionado pela criatura, mesmo 
aqueles que não sejam derivados de seus ataques normais.
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Outras fontes de dano – como ser atingido por um pedaço de pedra de uma torre 
que esteja desmoronando, ou cair em um poço – ficam a cargo do MJ, baseado nas 
seguintes opções:

•	 Se a ameaça for causar roxos e arranhões apenas: d4 de dano
•	 Deve derramar algum sangue, mas nada horrendo: d6 de dano
•	 Pode quebrar alguns ossos: d8 de dano
•	 É capaz de matar uma pessoa comum: d10 de dano

Adicione o rótulo ignora armadura se a fonte do dano for particularmente grande ou 
se o dano for derivado de magias ou venenos.

Armaduras temporárias ou circunstanciais funcionam exatamente como armaduras 
que os personagens vestem: armadura 1 para cobertura parcial, armadura 2 para 
cobertura substancial.

O dano causado é baseado na ficção. Movimentos que causam danos, como matar e 
pilhar, são um caso especial, pois estabelecem que danos serão causados na ficção, 
porém, é possível receber danos mesmo se nenhum movimento for realizado, caso tais 
danos sejam derivados da narrativa.

A perda de PV é normalmente apenas parte do efeito. Caso os ferimentos sejam 
generalizados, como aqueles derivados de uma queda em um poço, a perda de PV é 
provavelmente tudo o que acontece. Quando são específicos, como um orc arrancando 
um de seus braços, PV devem ser parte do efeito. O maior problema será lidar com 
o braço destruído: como o personagem lançará magias ou brandirá uma espada? 
Da mesma forma, ter a cabeça decepada não indica diminuição de PV, e sim que o 
personagem estará morto.

DANOS CAUSADOS POR MÚLTIPLAS CRIATURAS

Somente um monstro bem corajoso entra em combate sozinho. A maior parte das 
criaturas luta com um companheiro ao seu lado, e talvez outro protegendo suas costas, 
e se possível, um arqueiro cobrindo a retaguarda, e assim por diante. Isso pode resultar 
em múltiplos monstros causando seus danos ao mesmo tempo.

Se múltiplas criaturas atacarem ao mesmo tempo, role o dano mais alto dentre elas, e 
some +1 para cada monstro além do primeiro.

Um conjurador de guerra goblin (d10+1 de dano, ignora armadura) e três gob-
lins (d6 de dano) atacam Lux com suas respectivas armas – uma esfera de ácido 
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mágica no caso do conjurador de guerra, lanças no caso dos restantes – quando 
ele avança sobre sua formação. Eu rolo o dano mais alto, d10+1 que ignora ar-
madura, e somo +3 pelos outros três goblins. Somando isso tudo, digo à Lux que 
ela recebe 9 pontos de dano que ignoram armadura enquanto o ácido penetra nos 
rasgos em sua armadura e pele deixados pelas pontas das lanças.

DANO ATORDOANTE
Dano atordoante é um dano que não é letal. Um PJ que receba dano atordoante irá 
desafiar o perigo para fazer qualquer coisa, sendo o perigo considerado “você está 
atordoado”. Isso ocorre enquanto fizer sentido na ficção – o personagem continuará 
atordoado até ter uma chance de clarear os pensamentos, ou acabar com o que quer 
que o esteja atordoando. Um personagem do MJ que receba dano atordoante não 
o subtrairá de seus PV, mas agirá de acordo, tropeçando pelo caminho por alguns 
segundos, tateando às cegas, etc.

SOMANDO E SUBTRAINDO DANO
Quando um movimento lhe diz para somar dano, você o soma ao rolamento do dado. 
Se ele lhe disser para somar dados (como “+1d4 de dano), você rola o dado adicional 
e soma seu resultado ao total.

O mesmo é válido ao subtrair dano: diminua o número do total rolado. Se precisar 
subtrair um dado (como “-1d6 de dano”), você rola o dado e subtrai seu resultado do 
total. Dano nunca pode ser negativo – o dano mínimo causado é igual a 0.

MELHOR E PIOR
Alguns monstros e movimentos farão com que o dano seja rolado múltiplas vezes, e 
o melhor ou o pior resultado seja mantido. Nesse caso, role normalmente, e aplique 
apenas o melhor (ou pior) dos totais.

Se um monstro rola seu d6 de dano duas vezes e mantém o melhor resultado, isso será 
indicado por m[2d6]. O m[] significa “o melhor de”. Da mesma forma, um p[] significa 
“o pior de”, logo, um p[3d10] quer dizer “role o d10 de dano três vezes e utilize seu pior 
resultado”.
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CURA
Existem duas fontes de cura em Dungeon World: ajuda médica e a passagem do tempo.

A ajuda médica, tanto mágica quanto mundana, restaura ferimentos de acordo com 
o movimento ou item utilizado. Alguns movimentos podem restabelecer totalmente 
os PV de um personagem, enquanto outros restauram apenas o suficiente para que ele 
continue de pé até o final da luta.

Quando o personagem passar algum tempo descansando, sem fazer nada que agrave 
suas feridas, elas começarão a se curar. A quantidade de cura é descrita nos movimentos 
aplicáveis: Montar Acampamento para uma noite em uma área perigosa, Recuperação 
para uma estadia em locais civilizados.

Independente da fonte da cura, os PV de um personagem nunca podem ultrapassar 
seu valor máximo.

MORTE
A morte espreita no limiar de qualquer batalha. Um personagem reduzido a 0 HP 
imediatamente toma seu último suspiro. A morte vem para camponeses e reis da 
mesma forma – nenhuma característica é somada ao rolamento de último suspiro.

Ninguém sabe o que espera além dos Portões Negros da Morte, mas é dito que muitos 
segredos do plano mortal estão à mostra naquelas terras. Ao morrer, é possível que 
sejam vislumbrados.

A Morte oferece barganhas a algumas pessoas, das mais simples às mais custosas. 
Como ela é muito caprichosa, é capaz de pedir um favor futuro ou demandar um 
tributo. Ela pode exigir um sacrifício ou pedir por algo estranho e aparentemente 
inocente. Os desejos da Morte não são previsíveis.

Dependendo do resultado do último suspiro, o personagem pode tornar-se estável, 
o que significa que, apesar de possuir 0 PV, ele estará vivo e inconsciente. Se receber 
qualquer quantidade de cura, ele recuperará sua consciência e poderá retornar ao 
combate ou buscar um local seguro. Se um personagem estável receber mais danos, 
deverá tomar novamente seu último suspiro e reencontrar a face da Morte.

APÓS A MORTE
Ser um aventureiro não é uma tarefa fácil – significa noites geladas nos ermos, espadas 
afiadas e monstros. Mais cedo ou mais tarde, você vai caminhar até os Portões Negros 
e bater as botas. Isso não significa, no entanto, que precisa dar à Morte a satisfação 
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de sua presença, afinal, de sua própria maneira, ela é apenas mais um desafio a ser 
conquistado. Até mesmo aventureiros mortos podem se reerguer.

Caso seu personagem morra, você pode pedir ao MJ ou aos outros jogadores que 
tentem trazê-lo de volta à vida. O MJ definirá qual o custo dessa ressurreição, e caso 
as condições por ele impostas sejam atendidas pelo grupo, o aventureiro volta à vida. 
A magia Ressurreição é um caso à parte: o poder contido neste encantamento oferece 
uma forma mais simples de recuperar um companheiro, mas o MJ ainda tem sua 
palavra.

Independente dos planos de ressurreição, faça um novo personagem por enquanto. 
Talvez um dos mercenários contratados se torne um aventureiro por completo, 
digno de uma parte do tesouro e de tomar parte na verdadeira ação. Talvez os outros 
membros do grupo encontrem um novo amigo, disposto a se juntar a eles. É possível 
também que o falecido tenha um membro vingativo em sua família, que decida pegar 
em armas para punir os responsáveis. De qualquer forma, faça um novo personagem 
no nível 1, normalmente, e caso seu antigo personagem retorne dos mortos, você 
poderá jogar com qualquer um dos dois personagens, trocando entre eles de acordo 
com sua vontade (enquanto fizer sentido na narrativa).

MJ, quando disser aos jogadores o que será necessário para trazer seus companheiros 
de volta, não sinta como se isso deva descarrilhar o rumo atual do jogo. Mescle isso ao 
mundo que já existe. Pode ser uma boa oportunidade para mudar o foco ou introduzir 
um novo elemento que lhe interesse. Não sinta também que isso precise ser uma busca 
épica. Se o personagem morreu na ponta da lança de um goblin, talvez tudo o que seja 
necessário envolva uma caminhada sem graça até a cidade e uma alta contribuição 
em peças de ouro para o templo local. Pense nas ramificações de um ato tão caridoso 
e como ele afetaria o mundo, e lembre-se: a Morte nunca esquece uma alma roubada 
de seu reino.

DEBILIDADES
Perder pontos de vida é um conceito genérico, indicando cansaço, cortes, machucados, 
hematomas e similares. Alguns ferimentos, no entanto, são mais profundos. Esses são 
considerados debilidades. 

Fraco (FOR): você não consegue exercer muita força. Pode seja apenas fadiga e 
algumas feridas, ou talvez sua fortitude tenha sido drenada por magia.

Trêmulo (DES): você fica desequilibrado e suas mãos tremem.

Doente (CON): alguma coisa não está certa nas suas entranhas. Talvez seja uma 
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doença ou um mal estar, ou bebeu demais na noite passada e agora o álcool o está 
assombrando.

Atordoado (INT): aquela última pancada na cabeça soltou alguma peça. Seu cérebro não 
está funcionando direito.

Confuso (SAB): ouvindo um zumbido e com a visão turva, você está meio fora de si.

Marcado (CAR): pode não ser permanente, mas por agora, você não está com  sua melhor 
aparência.

Nem todo ataque inflige uma debilidade – elas estão mais associadas a magias, venenos ou 
coisas mais estranhas, como um vampiro sugando seu sangue. Cada debilidade é atrelada a 
uma habilidade, e causa uma penalidade de -1 ao seu modificador. O valor das habilidades 
não é afetado, então você não precisa se preocupar com uma queda em seus PV caso esteja 
doente.

Um personagem não pode acumular a mesma debilidade. Se ele já estiver doente, e algo for 
deixá-lo doente novamente, simplesmente ignore o segundo efeito.

Debilidades são mais difíceis de serem curadas do que PV. Algumas magias de nível 
alto podem fazê-lo, claro, mas sua melhor aposta é manter-se em algum lugar à salvo, e 
passar alguns dias em uma cama macia e quentinha. Obviamente, debilidades são tanto 
descritivas quanto prescritivas: se algo acontecer na ficção de forma a eliminar a debilidade, 
ela também deixará de afetar mecanicamente o personagem.

Debilidades não substituem descrições ou o uso da ficção preestabelecida. Quando 
alguém perde um braço, isso não significa que aquela pessoa esteja Fraca, e sim que ela 
possui um braço a menos. Não deixe que as debilidades o limitem: uma doença específica 
pode apresentar quaisquer efeitos que você puder imaginar. Doente é apenas uma forma 
conveniente de representar uma febre comum.

MAGIA
Dungeon World é um local fantástico: existe muito mais nele do que lama, sangue e bebidas 
em uma taverna. Fogo e vento conjurados dos elementos puros. Orações pela saúde, força e 
retribuição divina. “Magia” é o nome dado a todas essas habilidades que não são derivadas 
da força do homem ou da fera, mas de forças do além.

Magia quer dizer muitas coisas. A habilidade de um druida de tomar a forma de determinado 
animal é magia, assim como os efeitos refinados dos magos e as bênçãos divinas dos 
clérigos. Qualquer capacidade acima do que é fisicamente possível é considerada mágica.
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FEITIÇOS
Algumas classes, como o clérigo e o mago, possuem acesso a feitiços: efeitos mágicos 
específicos que são resultantes de estudos severos ou servidão divina. Cada feitiço possui um 
nome, rótulos, nível e efeito. O fluxo básico da magia é o de conhecer, preparar, conjurar e 
esquecer um feitiço.

Feitiços conhecidos são aqueles que o conjurador dominou o suficiente para ser capaz de 
prepará-los. O clérigo conhece todos os feitiços clericais de seu nível ou inferiores, incluindo 
suas orações. O mago inicia o jogo conhecendo todos os truques e três feitiços de 1º nível. 
Quando ganha um nível, o mago aprende um novo feitiço.  Todos os feitiços que um mago 
conhece são registrados em seu grimório.

Mesmo que um conjurador conheça determinado feitiço, ele ainda precisa prepará-lo antes 
de conseguir conjurá-lo. Com algum tempo e concentração, como descrito nos movimentos 
comungar e preparar, o conjurador pode escolher uma quantidade de feitiços conhecidos 
cuja soma dos níveis seja igual ao seu próprio nível + 1 para preparar. O mago sempre prepara 
seus truques, assim como o clérigo sempre possui suas orações. Um feitiço preparado está 
pronto para ser conjurado.

Conjurar um feitiço envolve invocar uma divindade, pronunciar cânticos, gesticular com as 
mãos, invocar energias místicas e atividades similares. Para lançar um feitiço, normalmente 
executa-se o movimento Conjurar um Feitiço. Com  a magia surte efeito, e com  o 
feiticeiro encontra-se com algum problema e precisa tomar uma decisão, mas o feitiço ainda 
funciona. Alguns feitiços são contínuos – uma vez lançados, eles continuam em efeito até que 
algo os encerre.

Uma opção dada pelo resultado de é a de ter seu feitiço revogado ou esquecido. Um 
feitiço revogado ou esquecido ainda é conhecido, mas não mais preparado, logo, não pode 
mais ser conjurado. Quando o conjurador preparar ou comungar novamente, ele poderá 
escolher de novo aquele feitiço.

MUDANÇAS NO PERSONAGEM
Você vê, a vida é assim. Nós mudamos, e isso é tudo. Você pode ver, eu não sou mais o cara que eu era antes. 

– Stevo, “SLC Punk”

Dungeon World está sempre mudando, assim como os personagens. Na medida em que 
progridem em suas aventuras, os PJ ganham experiência (XP), que permite que eles subam 
de nível. Com isso, eles se preparam para enfrentar perigos piores, aventuras maiores e feitos 
mais inacreditáveis.
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O avanço, como tudo mais em Dungeon World, é tanto prescritivo quanto descritivo. 
Prescritivo quer dizer que quando um jogador altera sua ficha de personagem, aquela 
personagem muda dentro da ficção. Descritivo significa que quando seu personagem 
sofre mudanças na ficção, o jogador deve ajustar também sua ficha de personagem 
para combiná-los.

Isso não acontece como um benefício ou detrimento aos jogadores ou ao MJ; não é 
apenas uma desculpa para ganhar mais poderes ou perdê-los novamente. É apenas um 
reflexo da vida em Dungeon World.

Avon, apesar de ser um mago, foi notado por Lenoral, a deusa do conhecimento 
arcano. Após ser abençoado por um avatar de Lenoral e fazer seus votos na igreja, 
Avon encontra-se sob a proteção da divindade. Ele passa a ser capaz de Peticionar 
e ganhar dádivas como um clérigo.

Gregor oferece sua arma favorita, um machado cujo aço esverdeado foi temperado 
em sangue orc, como uma barganha desesperada para salvar o Rei Authen da 
danação eterna. Sem seu machado, ele não recebe qualquer benefício de sua 
arma favorita. Caso o recupere, ele também recuperará o acesso a todos aqueles 
benefícios.

Alterações narrativas acontecem apenas quando o personagem claramente receber 
acesso a uma nova habilidade, coisa que não cabe ao jogador decidir – se acha que 
seu personagem se qualifica para determinada capacidade, discuta isso com o grupo.

AVANÇAR DE NÍVEL
Enquanto estiver jogando Dungeon World, você fará três coisas constantemente: 
explorar, lutar contra inimigos perigosos, e juntar tesouros. Por todas essas coisas, 
você receberá XP no final da sessão. Agir de acordo com seu alinhamento e cumprir 
as condições dos seus movimentos de alinhamento também concederá XP. Se resolver 
um vínculo e criar um novo, você ganhará ainda mais XP. Sempre que rolar um 6- no 
dado, receberá XP imediatamente. O MJ pode exigir condições especiais que você 
precisa cumprir para conseguir XP, ou poderá ajustar as principais mecânicas de seu 
recebimento para refletir alguma mudança no mundo. Caso esse seja o caso, ele irá 
avisá-lo de antemão.

Quando seus personagens tiverem a chance de descansar em um local seguro, eles 
poderão iniciar o movimento avançar de nível para ganhar novos movimentos.

Alguns movimentos lhe dirão para “marcar XP”, o que significa adicionar 1 XP ao seu 
total.

O movimento avançar de nível está na página 76.
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MOVIMENTOS DE MULTICLASSE
Os movimentos de multiclasse permitirão que você receba movimentos de outra classe. 
Você pode escolher qualquer movimento de seu nível ou inferior. Para o propósito de 
movimentos de multiclasse, quaisquer movimentos iniciais que dependam uns dos 
outros contam como um único movimento – como é o caso de conjurar um feitiço, 
grimório e preparar feitiços do mago, por exemplo. Se um movimento de outra classe 
se referir ao seu nível, considere seu nível naquela classe como a soma de todos os 
níveis obtidos após seu personagem receber o primeiro movimento dela.

REQUER E SUBSTITUI
Alguns movimentos que você recebe nos níveis mais altos dependem de outros 
movimentos. Caso um movimento esteja listado junto das palavras Requer ou 
Substitui, você somente poderá recebê-lo caso já possua o outro movimento indicado. 

Um movimento que requer outro só pode ser escolhido caso seu personagem tenha o 
movimento requerido. Você terá então acesso a ambos.

Um movimento que substitui outro somente pode ser escolhido caso seu personagem 
tenha o movimento a ser substituído. Você perde acesso ao movimento anterior e 
passa a contar apenas com o novo. O novo movimento normalmente incluirá todos 
os benefícios do movimento que ele substituiu; você provavelmente trocará um 
movimento que lhe concede armadura 1 por outro que lhe concederá armadura 2.

ALÉM DO 10º NÍVEL
Assim que alcançar o 10º nível, as coisas mudam um pouco. Quando possuir XP 
suficiente para avançar ao 11º nível, escolha no lugar uma das seguintes opções:

•	 Aposentar-se
•	 Receber um aprendiz
•	 Adotar uma nova classe

Caso seu personagem se aposente, crie um novo personagem e trabalhe com o MJ 
para estabelecer seu local no mundo. Caso receba um aprendiz, você passa a jogar 
com o novo personagem (o aprendiz) junto do seu personagem atual, que não recebe 
mais XP. Adotar uma nova classe significa manter seus valores de habilidades, raça, 
PV e quaisquer movimentos que você e o MJ concordem que são essenciais ao seu 
personagem, perder todos os outros movimentos e substituí-los pelos movimentos 
iniciais de sua nova classe.

Por exemplo, quando Gregor torna-se um guerreiro de segundo nível, ele escolhe amador 
em multiclasse. Ele pode escolher um movimento de qualquer outra classe como se fosse 1 
nível inferior, logo, ele pode pegar apenas movimentos iniciais, e opta pelo conjurar feitiços 
do mago, o que lhe concede também preparar magia e grimório. Já que preparar magias se 
refere ao seu nível, Gregor conta seus níveis apenas a partir do ponto no qual recebeu um 
movimento de mago – logo, ele conjura magias como um mago de 1º nível. Quando ganhar 
outro nível, independente de qual movimento adquirir, ele passa a preparar magias como 
um mago de 2º nível.
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VÍNCULOS
A melhor parte da vida de uma pessoa é composta por suas amizades 

– Abraham Lincoln.

Os vínculos tornam o grupo um bando de aventureiros, e não apenas uma reunião de 
pessoas aleatórias. Eles são os sentimentos, pensamentos e histórias compartilhadas 
que os reúnem. Você sempre terá pelo menos um vínculo, mas normalmente possuirá 
mais.

Cada vínculo é uma afirmativa simples que relaciona seu personagem a algum outro 
personagem jogador. Sua classe lhe oferece alguns com os quais começar, mas você 
acabará trocando e criando outros na medida em que o jogo avançar.

RESOLVENDO VÍNCULOS

No final de cada sessão, você poderá resolver um vínculo, e isso depende também 
do jogador do personagem com o qual o vínculo é partilhado: você sugere que 
aquela situação está solucionada ou finalizada, e se o outro concordar, ela estará 
de fato. Quando resolver um vínculo, marque XP.

Um vínculo estará resolvido quando não mais descrever a forma como seus 
personagens se relacionam. Isso pode indicar circunstâncias que se alteraram – 
Thelian sempre o protegeu, mas depois que o abandonou com aqueles goblins, 
sua confiança nele desvaneceu-se. Ou pode simplesmente não mais ser o caso 
– o ranger guiou Wesley anteriormente, colocando-o em dívida, mas esta foi 
sanada quando ele salvou sua vida com um feitiço bem empregado. Se a qualquer 
momento você olhar para um vínculo e pensar: “esse não é mais um fator tão 
importante para nosso relacionamento”, provavelmente será uma boa hora para 
resolvê-lo.

Se possuir um espaço em branco para um vínculo após a criação de personagens, 
você pode escrever nele um nome, ou criar um novo vínculo em seu lugar. Isso 
não lhe concederá XP, mas seus vínculos serão mais bem definidos, o que lhe 
permitirá solucioná-los futuramente.
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ESCREVENDO NOVOS VÍNCULOS
Escreva um novo vínculo sempre que resolver um antigo. Ele pode se referir ao mesmo 
personagem, mas isso não é necessário.

Quando escrever um novo vínculo, escolha outro personagem. Escolha algum fato 
relevante da sessão passada – talvez um local para onde tenham ido, ou um tesouro 
que descobriram. Escolha um pensamento ou crença que seu personagem possua 
e que una ambos em uma ação, em algum fator sobre o qual poderão agir. Você 
provavelmente ficará com algo assim:

O raciocínio rápido de Mouse me salvou do dragão branco que enfrentamos. Eu 
lhe devo um favor.

Avon mostrou-se um covarde nas masmorras de Xax’takar. Ele é um perigo para 
o grupo, e precisa ser vigiado de perto.

A bondade de Valéria para com os Gnomos do Vale tocou meu coração. Eu lhe 
provarei que não sou o demônio insensível que ela imagina.

Xotoq ganhou o Machado de Ossos-e-Sussurros através de um truque! Ele será 
meu, eu juro.

Esses novos vínculos funcionam exatamente como os antigos – use-os, resolva-os, 
substitua-os. 

ALINHAMENTOS
Eu acredito na morte, destruição, caos, imundície e ganância.”

– Danny Vinyard, “American History X”

O alinhamento de seu personagem define seu jeito de pensar e estabelece sua bússola 
moral. Para ele, pode significar um ideal ético, imposições religiosas ou talvez apenas 
o que seus instintos lhe dizem. Ele reflete suas aspirações e pode guiá-lo quando estiver 
em dúvida a respeito do que fazer em seguida. Alguns personagens proclamam seus 
alinhamentos em voz alta, enquanto outros tentam ocultá-lo. Dificilmente alguém dirá: 
“eu sou uma pessoa maligna”, mas poderia dizer: “eu sempre me coloco em primeiro 
lugar”, o que seria considerado verdade pelo personagem, embora todo o resto do 
mundo enxergue isso de outro modo. Enterrado em suas entranhas encontra-se o ideal 
que cada personagem busca – e é exatamente aí que as magias e habilidades capazes de 
detectar alinhamentos se emaranham. Toda criatura inteligente em Dungeon World 
possui um alinhamento, sejam elfos, humanos ou coisas mais estranhas.
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Os alinhamentos são: Bom, Leal, Neutro, Caótico e Mau. Cada um deles inspira um 
tipo diferente de pessoa.

Criaturas leais buscam impor a ordem ao mundo, seja para benefício próprio ou de 
todos, enquanto seres caóticos abraçam a mudança e idealizam a confusa realidade 
do mundo, valorizando a liberdade acima de tudo. Criaturas boas tentam colocar as 
necessidades dos outros acima das suas. Entidades malignas sempre se colocam em 
primeiro lugar, mesmo que tenham que passar por cima dos outros.

Uma criatura neutra tenta cuidar de si própria, desde que isso não coloque em 
perigo o bem estar de outros, contentando-se em perseguir seus próprios objetivos e 
deixando que os outros busquem os deles.

A maior parte dos seres vivos é neutra. Eles não sentem nenhum tipo especial de 
satisfação em ferir os outros, mas o farão se a situação for justificada. Aqueles que 
colocam ideais – sejam eles a Lei, o Caos, o Bem ou o Mal – acima de si próprios são 
mais difíceis de encontrar.

Criaturas que compartilhem do mesmo alinhamento podem entrar em conflito. 
Buscar ajudar os outros não o torna infalível, e duas entidades boas podem se 
enfrentar e se matar em uma discussão sobre dois diferentes pontos de vista a 
respeito de como espalhar o bem.

MUDAR DE ALINHAMENTO

O alinhamento dos personagens pode e vai mudar, sendo normalmente uma 
alteração gradual que se segue durante um tempo até alcançar um momento 
decisivo. Sempre que seu ponto de vista a respeito do mundo sofrer uma mudança 
drástica, um personagem pode escolher um novo alinhamento. Os jogadores 
precisam apresentar uma razão para esse acontecimento, para poder explicá-lo 
aos outros participantes.

Em alguns casos, um PJ pode trocar seus movimentos de alinhamento sem trocar 
o alinhamento em si, o que reflete uma pequena mudança, uma mudança de 
prioridades ao invés de um novo jeito de pensar. Neste caso, simplesmente escolha 
um novo movimento do mesmo alinhamento dentre os abaixo, e mencione por 
que seu personagem enxerga isso como algo importante.
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LEAL
•	 Erguer a bandeira da lei sobre a espiritualidade
•	 Cumprir uma promessa importante
•	 Trazer alguém à justiça
•	 Escolher a honra no lugar de ganhos pessoais
•	 Retornar tesouros a seus verdadeiros donos

“Servir à confiança pública. Proteger os inocentes. Fazer valer a lei.” 

– RoboCop

BOM
•	 Ignorar o perigo para ajudar outros
•	 Liderar outros em batalhas justas
•	 Abandonar poderes ou riquezas em prol do bem maior
•	 Revelar uma mentira perigosa
•	 Mostrar compaixão

NEUTRO  
•	 Aliar-se a alguém poderoso
•	 Derrotar um adversário que lhe seja importante
•	 Aprender algum segredo a respeito de um inimigo
•	 Descobrir uma verdade oculta

CAÓTICO
•	 Revelar corrupção
•	 Quebrar uma lei injusta em benefício de outros
•	 Derrotar um tirano
•	 Revelar hipocrisias

“Introduza um pouco de anarquia. Atrapalhe a ordem estabelecida, e de repente... caos.” 

– Coringa, “O Cavaleiro das Trevas”

MAU
•	 Obter vantagem da confiança de alguém
•	 Causar sofrimento pelo prazer de fazê-lo
•	 Destruir algo belo
•	 Atrapalhar a ordem e justiça
•	 Causar mal a um inocente
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SERVOS
Servos são aquelas pobres almas que – por dinheiro, glória ou necessidades mais 
complicadas – acompanham os aventureiros ao perigo e à desgraça. Eles são os tolos 
que buscam renome como aventureiros.

Os servos têm seus propósitos. Para os personagens dos jogadores, eles significam 
ajuda: emprestam suas forças aos esforços dos próprios PJ em troca de um pagamento 
justo. Para os próprios jogadores, eles são recursos, conseguindo mais tempo para que 
os personagens enfrentem as ameaças mais terríveis. Podem ser também substitutos, 
esperando para tomar seu papel heroico quando um dos aventureiros sucumbir. Para 
o MJ, eles são os rostos humanos com os quais os personagens interagem, mesmo nas 
profundezas da terra ou nos locais mais longínquos dos planos.

No entanto, os servos não são heróis. Eles podem até se tornar um dia, como um 
personagem substituto, mas até lá, serão tratados como qualquer outro personagem 
do MJ. Sendo assim, seus PV, armadura e dano não terão nenhuma importância real, 
uma vez que os servos são definidos por sua Perícia (ou Perícias), um Custo e um 
valor de Lealdade.

As perícias de um servo são benefícios especiais que auxiliam os jogadores, e são 
relacionadas às habilidades de certas classes, o que permite ao usuário simular alguns 
de seus papéis. Se não há um ranger no grupo, mas mesmo assim eles precisam rastrear 
a rota de fuga de um assassino que saiu de Torsea, os aventureiros precisarão de um 
Rastreador. Cada perícia possui uma graduação, normalmente de 1 a 10. Quando 
maior a graduação, melhor treinado é o servo, e eles normalmente só trabalham para 
aventureiros cujo nível seja igual ou superior à graduação de sua maior perícia.

Perícias não limitam o que um servo pode fazer, elas apenas providenciam mecânicas 
para determinadas capacidades. Mesmo tendo a perícia de protetor, um servo ainda 
pode carregar fardos ou procurar por armadilhas, mas seus resultados não serão 
garantidos pelas regras, ficando totalmente a cargo das circunstâncias e do MJ. Enviar 
um servo para realizar uma tarefa claramente acima de suas habilidades é pedir ao MJ 
para lhe causar problemas.

Nenhum servo trabalha de graça. Seu custo representa o que é necessário para mantê-
los juntos dos personagens jogadores, e se não for pago regularmente (normalmente 
uma vez por sessão), eles poderão ir embora ou se voltarem contra seus empregadores.

Quando servos estão em jogo, os jogadores podem precisar executar o movimento 
Comandar Servo, utilizando a lealdade do servo que engatilhou o movimento:
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Servos fazem o que você os manda fazer, enquanto isso não for obviamente 
perigoso, degradante ou estúpido, e seu custo foi pago. Quando os servos se 
encontram em situações perigosas, degradantes ou simplesmente insanas 
devido às suas ordens, role+lealdade. Com eles permanecem firmes e 
cumprem o que lhes foi pedido. Com , eles o fazem por enquanto, mas 
surgirão mais tarde com demandas mais sérias. Cumpra-as, ou o servo o aban-
donará nos piores termos possíveis.

CRIANDO UM SERVO
Servos são fáceis de serem criados rapidamente. Quando uma pessoa é contratada por 
um jogador, anote seu nome e o custo com o qual concordou, além de suas perícias.

Comece com um número baseado no local onde o servo foi encontrado. Aqueles que 
moram em aldeias começam com 2-5, em vilas 4-6, em fortalezas 5-8 e em cidades 6-10. 
Distribua este número entre sua lealdade, perícia principal e outras perícias secundárias. 
Uma lealdade inicial maior que 2 é bem pouco comum, assim como lealdade inicial 
abaixo de 0. Após a distribuição dos pontos, escolha qual será o custo do servo e ele 
estará pronto.

As habilidades de um servo, especialmente sua lealdade, podem mudar durante o jogo, 
refletindo eventos ocorridos. Uma gentileza particular ou um bônus em seu pagamento 
podem merecer um +1 contínuo na lealdade. Desrespeito concede -1 contínuo para 
lealdade. Se já faz algum tempo que seus custos não são pagos, os servos recebem -1 
contínuo na lealdade até que recebam seu pagamento. A lealdade dos servos pode ser 
aumentada de forma definitiva quando realizarem em conjunto algum grande feito. 
Uma falha significativa ou derrota pode diminuir permanentemente sua lealdade.

CUSTOS
•	 A adrenalina da vitória
•	 Dinheiro
•	 Conhecimento descoberto
•	 Fama e Glória
•	 Farra
•	 Fazer o bem
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PERÍCIAS
Quando criar um servo, distribua seus pontos entre uma ou mais das seguintes perícias:

ADEPTO
Adeptos receberam alguma instrução por parte de um especialista arcano, mas não 
têm ainda muito poder. São os estudantes de graduação do mundo arcano.

Assistência Arcana – quando um adepto o auxilia durante a conjuração de um feitiço 
de nível inferior à sua perícia, a magia adquire maior distância, duração ou potência. 
As mudanças exatas ficam a cargo do MJ, conforme o feitiço e a situação. O MJ deverá 
explicar os efeitos da assistência antes que o feitiço seja conjurado. O aspecto mais 
notável de se conjurar com um aprendiz é que quaisquer efeitos negativos são focados 
primeiramente nele.

ARROMBADOR
Arrombadores são treinados em diversas áreas, e a maior parte delas é ilícita ou 
perigosa. Eles são bons com dispositivos e armadilhas, mas não ajudam muito no 
campo de batalha.

Desarmar Armadilhas Experimentalmente – quando o arrombador está à frente 
do grupo, ele pode detectar armadilhas quase em tempo de evitá-las. Se uma delas 
for ativada nesta situação, o arrombador sofre seu efeito completo e os jogadores 
podem rolar +perícia contra ela. Além disso, some a perícia do arrombador ao valor 
de armadura dos personagens contra os danos causados pela armadilha. Muitas 
delas farão com que o arrombador precise de uma cura imediata. Por fim, caso os 
jogadores optem por Montar Acampamento em um local próximo a uma armadilha, o 
arrombador pode desarmá-las antes de levantarem acampamento.

MENESTREL
Quando um rosto sorridente é necessário para suavizar a situação ou negociar um 
tratado, o menestrel está sempre pronto para atender ao chamado, oferecendo seus 
serviços por um preço justo.

Hospitalidade dos Heróis – quando entrar em um local com comida, bebida e 
entretenimento com um menestrel, o grupo será tratado de forma amigável por todos 
os presentes (a não ser que as ações dos personagens jogadores os forcem a agir de 
modo diferente). Os jogadores podem também subtrair a perícia do menestrel de 
todos os preços da cidade.

SACERDOTE
Os sacerdotes pertencem ao mais baixo posto do clero de uma religião, cuidando 
de assuntos menos importantes e realizando os sacramentos diários. Mesmo não 
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recebendo feitiços próprios, eles são capazes de invocar sua divindade para oferecer 
pequenos auxílios.

Ministro – quando Montar Acampamento com um sacerdote, quando for se curar, 
cure +perícia PV.

Primeiros Socorros – quando um sacerdote cuidar de seus ferimentos, cure 2 x perícia 
PV. Você recebe -1 adiante, pois seus métodos de cura são dolorosos e incômodos.

PROTETOR
Um protetor fica entre seu contratante e as lâminas, presas, dentes e magias que 
desejam causar-lhe dor.

Sentinela – quando um protetor fica entre você e um ataque, aumente sua própria 
armadura contra aquele ataque por um valor igual à perícia do defensor, e em seguida, 
reduza a perícia dele em 1 até que seja curado ou tenha tempo para se recuperar.

Intervir – quando um protetor o ajuda a desafiar o perigo, você pode optar por receber 
+1. Se o fizer, não poderá obter um resultado . Um contará como se fosse um  

.

RASTREADOR
Os rastreadores conhecem os segredos da arte de seguir uma trilha, mas não possuem 
a experiência com estranhas criaturas e locais exóticos que fazem de alguém um 
grande caçador.

Rastrear – quando um rastreador tem tempo de estudar uma trilha enquanto o grupo 
opta por Montar Acampamento, assim que levantarem acampamento ele poderá 
segui-la até a próxima mudança significativa de terreno, viagem ou clima.

Guiar – quando um rastreador estiver guiando o grupo, ele é automaticamente bem 
sucedido em qualquer empreender uma jornada perigosa por uma distância (medida 
em rações) inferior à perícia do rastreador.

COMBATENTE
Os combatentes não são os mestres da batalha, mas sabem lidar bem com armas.

Homem de Armas – quando causar dano enquanto um combatente o auxilia, adicione 
a perícia dele ao seu dano causado. Se seu ataque resultar em uma consequência (como 
um contra-ataque), o homem de armas é quem irá sofrê-la. 
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A VIDA DE UM AVENTUREIRO
Agora que você já conhece o básico, é hora de descobrir como realmente é a vida de um 
aventureiro. As pessoas acham que ela é formada de ouro e glória, o que pode ser verdade 
em alguns momentos, mas em outros, ela também significa cavar através dos excrementos 
de um otyugh pela chance de encontrar mais uma moeda de ouro.

MASMORRAS
Um aventureiro passará grande parte de seu tempo dentro de masmorras. Essa palavra traz 
à mente uma imagem de corredores de pedra sob um castelo, com celas onde os prisioneiros 
eram mantidos, mas, na verdade, uma masmorra é qualquer lugar recheado de perigos e 
oportunidades. A caverna de um dragão, um acampamento inimigo, esgotos esquecidos, 
um castelo no céu, as próprias fundações do mundo.

A coisa mais importante a lembrar quando se está em um desses locais é que ele está cheio 
de vida. O fato de terem matado todos os guardas na entrada não significa que eles não serão 
substituídos por novos recrutas. Cada monstro, soldado, ou líder eliminado possui amigos, 
companheiros, seguidores e descendentes em algum lugar. Não conte com nada dentro de 
uma masmorra.

Como elas são locais cheios de vida, é melhor se preparar para uma longa estadia. Rações 
são suas melhores amigas, afinal, embrenhar-se na terra até encontrar o Salão de Xa’th’al não 
é uma viagem de um dia, e assim que conseguir entrar, a saída pode ser bloqueada. E mesmo 
que vocês possam simplesmente realizar tal tarefa com todo cuidado e sem pressa, isso 
significa também que seus inimigos terão mais tempo para se prepararem. Aqueles goblins 
não são grande coisa, mas se eles tiverem tempo para se reunir e preparar armadilhas...

Falando em armadilhas – fique atento à sua presença também. O ladrão é seu melhor amigo 
nesse momento, afinal, ele pode lhe impedir de continuar andando antes que caia em um 
fosso ou encha a sala de ácido. Sem ele, vocês não estarão completamente perdidos, mas 
a exploração demandará mais tempo, e precisarão ser bem mais cuidadosos. É possível 
investigar a área discernindo realidades, mas a tarefa será bem mais arriscada do que seria 
para um ladrão habilidoso.

Se for azarado o suficiente para disparar uma armadilha, ainda existe chance de ser rápido 
o bastante para sair de seu caminho, conjurar um rápido feitiço de proteção, ou salvar 
um amigo – provavelmente Desafiando o Perigo. Obviamente, nem todas as armadilhas 
são simples o suficiente para lhe darem tempo de fazer qualquer coisa. As mais refinadas 
colocarão uma lâmina através de suas costelas antes mesmo que se possa perceber que elas 
foram disparadas.
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Isso parece um pouco sombrio, claro, mas nem tudo é tão ruim. O grupo tem aço, 
habilidade e feitiços, e se conseguirem se manter unidos e atentos, vocês conseguirão 
sair vivos. Provavelmente.

MONSTROS
Feras selvagens e coisas ainda mais medonhas que vivem nas masmorras? Nós as 
chamamos de monstros.

Nem todos têm aparências monstruosas. Em alguns casos, é só um cara em uma 
armadura – sem chifres, chamas ou asas – mas quando este cara quer lhe matar, ele é 
tão monstro quanto os outros.

Alguns nem mesmo precisam de armas ou armaduras. Um bruxo esperto ou um nobre 
nefasto podem lhe apunhalar pelas costas dezenas de vezes com meras palavras. Tome 
sempre muito cuidado com qualquer pessoa capaz de andar pelos corredores de uma 
masmorra sem usar nada além de um manto e um cajado: existe um motivo pelo qual 
eles não precisam de uma concha de aço.

Quando chega a hora de enfrentar monstros, entendam que é uma aposta equilibrada: 
suas vidas contra a deles. É bom estarem cientes disso e, se puderem evitar, nunca 
travem uma luta equilibrada: a não ser que já possuam alguma vantagem, é melhor 
trabalhar para consegui-la do que arriscar sua vida. Encontrem as fraquezas dos 
inimigos, saibam mensurar seus próprios benefícios, e acabarão conseguindo viver o 
suficiente para aproveitar os espólios.

Lutar normalmente indica a utilização de movimentos como matar e pilhar, defender 
ou disparar. Desafiar o perigo também é uma presença constante, assim como 
movimentos de classe como conjurar feitiço. A melhor situação de combate é aquela 
na qual o grupo possui a surpresa do seu lado – já que matar e pilhar é engatilhado 
por combate corpo a corpo e um inimigo indefeso não está realmente engajado, seu 
movimento não ocorrerá. Com isso, vocês poderão enfiar uma arma ou um feitiço em 
suas costas e causar seu dano sem medo de represálias.

Os monstros estão geralmente divididos em alguns tipos: humanoides são mais ou 
menos como vocês – orcs, goblins e coisas assim. Feras são animais, mas nenhuma 
delas dócil como Bessie, a vaca: pense em chifres de meio metro e bolsas cheias de 
ácido. Construtos são criaturas animadas artificialmente. Monstros planares vêm do 
além, de locais apenas sonhados. Os mortos-vivos são os piores de todos, já que é 
muito difícil matar o que já está morto.

Quando se encontrarem em uma peleja contra um monstro, existem alguns truques 
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que podem ser tirados da manga para aumentar sua possibilidade de sobrevivência. 
Caso seja possível lembrar de alguma informação a respeito daquela criatura, é melhor 
tentar dar uma de entendido. Sempre vale a pena gastar um momento para discernir 
realidades também – pode haver algo útil nas proximidades que ainda não tenha sido 
notado. Assegurem-se de compreender os movimentos de suas classes, e como eles 
podem ajudar. Nunca se sabe quando um movimento pode ser útil de uma maneira 
que ninguém pensou ainda.

IMENSIDÃO SELVAGEM
Existem masmorras, existem civilizações e existe tudo o que está entre as duas: a 
imensidão selvagem. A linha entre uma floresta e uma masmorra é mais tênue do que 
se imagina – você já esteve alguma vez perdido à noite e cercado por lobos?

Jornadas pela estrada são fáceis. Quando existe uma trilha a seguir e uma proteção 
razoável no caminho, não há sequer movimentos a serem feitos – apenas consumam 
algumas rações pelo caminho e cheguem ao seu destino. Agora, se for uma jornada 
perigosa...

Em uma jornada perigosa, é necessário um desbravador, um batedor e um 
contramestre. Isso significa que você vai querer levar pelo menos 3 pessoas quando 
estiver viajando entre áreas perigosas. Caso estejam em menor número, alguma tarefa 
será negligenciada – o que significa um convite para todos os problemas possíveis.

AMIGOS E INIMIGOS
Vocês são aventureiros, logo, as pessoas prestarão atenção em tudo o que fazem, e 
nem toda essa atenção será positiva. Toda sorte de aproveitadores surge de seus 
esconderijos, especialmente quando vocês encontrarem algum tesouro antigo.

Claro, é possível obter influência sobre essas pessoas, e até mesmo negociar com elas 
para conseguir o que deseja, mas para construir uma ligação positiva, é necessário ser 
justo em seus acordos. Forçar o Duque Alhoro a lhe conceder um castelo em troca de 
sua filha é uma forma de se obter terras, mas a reputação sombria que acompanha o 
trato não lhe tornará uma pessoa favorecida. Coerção não é controle mental, logo, seja 
bonzinho se quiser fazer amigos.

A magia, no entanto, é controle mental. Mesmo que seja moralmente questionável, é 
possível dobrar a vontade de uma pessoa, se o mago não se importar em jogar o livre 
arbítrio dela no buraco.
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É interessante tomar nota de quem são os indivíduos confiáveis, e quais lhe 
apunhalariam pelas costas na primeira oportunidade. O MJ fará o mesmo, e o pior 
de todos os inimigos é o inesperado. Lembrem-se de que vocês não são os únicos 
indivíduos com grandes desígnios em Dungeon World.

Enquanto os personagens jogadores vivem a vida de aventureiros, sem endereço fixo, 
a maior parte das outras pessoas provavelmente se estabeleceu em algum lugar. Saber 
quais são os melhores ferreiros, ou em quais cidades as tavernas lhes darão bebidas 
grátis é uma boa pedida.

Lembrem-se de que nem todo poder é físico, e mesmo que sejam capazes de derrotar 
o Rei Arlon em uma luta, isso será apenas um convite para a retribuição por parte de 
seus familiares, aliados e corte. Posição social é um poder à parte, além da magia e da 
força.

O MUNDO
Você é um aventureiro, um sujeito cheio de grandes esquemas, mas existem outras 
forças em movimento também. O mundo vai continuar sem sua presença, e se não 
você não resolver o problema de goblins no esgoto, alguém eventualmente irá. Ou 
talvez os goblins irão tomar a cidade. Você quer mesmo descobrir?

Um mundo em movimento é um mundo que aguarda ansioso pela mudança. Suas 
escolhas a respeito de quem matar (ou não), onde ir, quais barganhas realizar – 
tudo isso muda aquele mundo. Contudo, essas mudanças requerem ação – fazer 
movimentos e sair em busca de tesouros e exploração. A mudança aparece em muitas 
formas, incluindo o XP utilizado para subir de nível e conseguir novas habilidades, 
que então serão utilizadas contra o mundo para chacoalhar ainda mais as coisas. É um 
ciclo de mudança e crescimento tanto para vocês quanto para o mundo ao seu redor.



29



30

ExEmplo dE Jogo
Sou o MJ de um jogo com Isaac (interpretando Omar), Ben (interpretando Brianne), 
Amy (interpretando Nora) e Dan (interpretando Rath). O grupo encontrou-se com 
uma tribo de goblins, que está preparando o sacrifício ritual de um raro e valioso 
crocodilo albino (altamente valorizados como animais de estimação pelos nobres da 
cidade).

Três dos guerreiros goblins – embriagados pelos vapores narcóticos – avançam em 
berros sobre a guerreira Brianne. Dois outros buscam cobertura, preparam seus arcos 
e gesticulam violentamente em direção a Rath, enquanto fazem sinais contra o mau 
olhado. Outro grupo de três se esgueira para as sombras pelo outro canto da câmara, 
preparando um ataque furtivo. A alta sacerdotisa e sua ajudante prosseguem com o 
ritual, acariciando a barriga do crocodilo, deitado de costas, para mantê-lo quieto, ao 
mesmo tempo em que trazem a adaga sagrada para lhe cortar a garganta.

Após descrever a situação, eu reforço a formato de conversação do jogo, oferecendo ao 
grupo uma chance de fazer algo: “Então, o que vocês fazem?”

Isaac é o primeiro a entrar na ação. “Existem sombras suficientes no canto da câmara 
para eu me esconder”? “Sim”, eu digo, “os goblins aparentemente não são muito fãs 
da luz. Os cantos da sala praticamente desaparecem nas paredes gastas, escombros 
e sujeira”. “Ótimo! Eu vou lá, para o mesmo lado onde aqueles goblins furtivos 
desapareceram. Omar olha para os lados, ajeita o capuz na cabeça, e se mergulha nas 
sombras. Vou sair das sombras logo ali, onde as tochas começam a iluminar o altar de 
sacrifício.”

Verifico o mapa e digo: “Bem, certamente existe o perigo de ser descoberto que eu 
acho que você está desafiando. Soa como DES para mim, já que você está se movendo 
cuidadosa e silenciosamente”. Ele pega os dados e rola. Os dados mostram 1 e 2, mais 
sua DES 2, o resultado é um mísero 5. “Merda!”, ele exclama.

Já tenho uma ideia do que fazer, mas dou uma olhada na minha lista de movimentos 
para ter certeza. Certamente, minha ideia de fazê-lo prender o pé nos escombros é um 
movimento: “colocar alguém em evidência”. “Enquanto caminha pelas sombras, você 
coloca o pé em uma pilha de detritos, que se deslocam sob seu peso, lhe prendendo. E 
pior, você ouve o barulho de uma respiração pesada, enquanto o barulho acorda algo 
que estava na escuridão. Vai entregar sua posição gritando por socorro, ou vai tentar 
sair por conta própria”?

“Não tenho certeza”.
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“Tudo bem, já voltamos para você. E o restante, o que estão fazendo”?

Dan se adianta. “Aqueles goblins que entraram nas sombras, eu consigo vê-los”? “Não 
a princípio, vai tentar procurá-los”? “Não, só estava pensando se seriam alvos do meu 
feitiço do sono. Eu manipulo os ventos da magia em uma brisa de verão sonolenta que 
enche a sala”.

Dan rola seu movimento conjurar feitiço. Ele rola 6 no total dos dados, e soma 2 de sua 
INT, para um total de 8. Ele tem uma escolha a fazer: “Você sente o feitiço emanando 
de você, e os ventos da magia são pegos pelo sacrifício ritual goblin. Existem algumas 
opções no movimento, qual você escolherá para manter a magia”?

Ele pondera suas opções. “Eu posso precisar colocar mais desses caras pra dormir. 
Brianne, você me ajuda se eu entrar em perigo, ou devo escolher o -1 adiante”?

“Claro, eu te dou cobertura”, Ben diz.

“Certo, então escolho a opção do perigo”.

“Ótimo”, eu digo. “Você se lembra dos vapores narcóticos que os goblins andaram 
respirando? Eles deixaram seus sentidos mais aguçados: as criaturas conseguiram 
sentir um pouco dos ventos da magia, e agora estão correndo em sua direção no lugar 
de Brianne. Quantas das criaturas você adormeceu”?

Dan rola o dado. “Parece que só uma, droga”.

Bem no meio de uma longa invocação goblinoide, a sacerdotisa desfalece. Seu acólito 
imediatamente começa a sacudi-la, tentando despertá-la. Nenhum dos dois está 
prestando muita atenção ao crocodilo albino, que não está muito contente, já que não 
tem mais ninguém acariciando sua barriga. Os goblins que respiraram os vapores, no 
entanto, estão avançando sobre Rath”.

Ben se intromete. “Eu me coloco entre Rath e os goblins loucos, como um grande alvo, 
chamando a atenção deles através de um grito”.

“Soa como defender”, eu digo.

“Certo, eu rolo um 7, então, ganho 1 de domínio”.

“Beleza. Os três goblins que cheiraram fumaça voam pra cima de Rath como bolas de 
boliche, chocando-se contra ele e brandindo suas adagas de forma selvagem”.
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“Não fazem isso não”! Diz Ben. “Eu gasto meu domínio para entrar no caminho e 
direcionar o ataque pra mim”.

“Então Brianne entra na frente no último momento, empurra Rath pro lado, e os 
goblins a atacam. Foram 5 pontos de dano. Nora, Brianne agora está com esses três 
goblins psicóticos em cima dela, Rath acabou de colocar o sacerdote pra dormir, o 
crocodilo está se virando, e Omar está sumido. O que você faz”?

“Primeiro eu miro em um dos goblins arqueiros, e enquanto faço isso, dou um pequeno 
sinal com a cabeça para Canto, que parte para as sombras. Ele foi treinado para caçar, e 
vai procurar por Omar para ter certeza de que está tudo bem”.

Eu dou uma olhada no movimento comandar do Ranger, para ter certeza de que 
entendo os efeitos da busca de Canto, antes de responder. “Bem, sozinho, Canto 
provavelmente vai encontrar Omar em algum tempo. Se você entrar na escuridão com 
ele, receberá seu bônus em um teste de discernir realidade para localizar Omar, mas 
primeiro, acho que você estava preparando um disparo mirado”?

“Eu surpreendi os goblins arqueiros? Achei que ia apenas disparar”, responde Amy.

É minha vez de explicar. “Não, eles estão totalmente focados em Rath, prontos para 
atirar nele. Eu acho que você tem o elemento surpresa porque eles estão prestando 
atenção demais em outra coisa”.

“Excelente! Então eu vou atirar nos braços do mais perto de mim, eu quero que ele 
derrube seu arco. Parece ser um +DES... 10! Ele deixa o arco cair e recebe 4 pontos de 
dano”.

Verifico as características do goblin primeiro, depois respondo: “É, você matou ele. E 
como você o matou com um tiro no braço, ele não dispara sem querer. O outro, no 
entanto, dispara contra Rath, causando 2 pontos de dano. Rath, você acreditou por um 
instante estar a salvo quando Brianne o empurrou, mas logo uma flecha voa até sua 
perna. O que fará a respeito? Na verdade, espere aí, vamos ver como está Omar.

Isaac já teve tempo para pensar. “Essa respiração pesada, eu consigo identificar sua 
origem? É um suspiro humano ou monstruoso”?

“Me parece que você está tentando ouvir e obter alguma informação”. Digo isso para 
lembrar a Isaac que existe um movimento para isso, sem ter que dizer a ele para fazê-lo.

“Ah, isso! Então, estou discernindo realidades, permanecendo o mais quieto que 
consigo enquanto tento obter mais detalhes sobre essa coisa. Somando minha 
Sabedoria consigo um 7, ufa. O que eu deveria estar procurando”?
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Eu dou mais uma olhada em minhas anotações e no mapa, para ter certeza de que 
darei todas as informações necessárias. “Bom, não são os goblins. Eles passam por 
você, mais próximos da luz, com o intuito de atacar seus amigos pelas costas, sem 
lhe notar. A coisa que você vê é a ponta desse enorme focinho de crocodilo fungando 
sobre a pilha de escombros. Parece que o crocodilo albino tem um parente, e ele é 
grande, do tamanho de um cavalo. Se fizer algum barulho para mover as pedras e se 
soltar, ele com certeza o ouvirá. O que vai fazer”?

Isaac pondera. “Então, eu posso tentar sair daqui, desafiar o perigo me parece o mais 
correto. Ou... Eu rasgo um pedaço da minha capa e o encharco com uma dose inteira 
de meu veneno de raiz dourada. É um veneno aplicado, mas se eu conseguir fazer esse 
crocodilo enorme engoli-lo antes de me comer, ele vai me tratar como um aliado, e 
então poderei usá-lo contra os goblins”.

“Certo!” Isso me soa como um plano arriscado, mas é louco o suficiente para funcionar. 
Hora de cortar para a próxima pessoa. “Omar está colocando veneno em um pedaço 
de sua capa, Brianne está com três goblins drogados a atacando, Nora está em busca 
de Omar, existem goblins furtivos nas sombras, um goblin arqueiro no altar, um 
crocodilo despertando e Rath acaba de levar uma flecha na canela. Ufa. Rath, o que 
você vai fazer a respeito dessa flecha”?


