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Encarte RPG

Bárbaros!

Seja bem-vindo à primeira página
do primeiro número da revista
RPG etc!

Esta é a primeira vez que nos fala-
mos e esperamos que esta pri-
meira vez seja tão boa para você
como tem sido para nós. 

A Revista RPG etc! foi criada
por um grupo de jogadores como
você, que mesmo tendo muitos
anos de estrada ainda se empol-
gam com uma boa tarde em volta
de uma mesa, rolando dados e vi-
vendo uma boa aventura.

Neste primeiro número, vamos
falar sobre dragões, estes
monstros fascinantes que saí-
ram das lendas da antiguidade
para as mesas de jogo. Se você
pensava que já sabia tudo sobre
os gigantes escamosos, prepa-
re-se para se surpreender.

Além disso, nas páginas centrais
da revista, você vai encontrar 
o Encarte RPG, um mini suple-
mento de regras inéditas e exclu-
sivas para você usar em suas
campanhas com o d20 system,
o sistema de regras do popular

Dungeons & Dragons. O En-
carte RPG foi pensado para fun-
cionar como um livro em fascícu-
los. A idéia é que a cada mês vo-
cê destaque as 8 páginas cen-
trais da revista e guarde num fi-
chário ou algo do gênero. Assim,
no final do ano, você terá um su-
plemento inédito e exclusivo pa-
ra o sistema d20, trazendo no-
vos talentos, armas, magias e
classes de prestígio. Neste pri-
meiro número falamos sobre os
Bárbaros, uma das classes de
personagem clássicas do D&D,
recuperadas na terceira edição.

Nós preparamos ainda uma ma-
téria especial mostrando os princi-
pais mundos de fantasia disponí-
veis para o d20 system e analisa-
mos o belíssimo RPG baseado na
trilogia de livros e filmes O Se-
nhor dos Anéis.

Mas isso não é tudo. Só que o
resto você vai ter que descobrir
sozinho, nas próximas 40 e pou-
cas páginas.

Boa leitura e não se esqueça de
escrever para a gente dizendo o
que você achou.

Editorial
RPG!etc
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Marvel RPG, de volta e
sem dados

O universo Marvel ensaia mais uma volta ao
mercado dos RPGs. Cansada de ceder sua
preciosa licença a empresas que nem sempre
faziam um bom trabalho (basta lembrar o
terrível card game Overpower), a Marvel
resolveu publicar ela
mesma o RPG oficial
dos seus populares
super-heróis. 
O jogo é mais uma
tentativa de RPG sem
dados, e usa um
sistema de "alocação
de recursos". Cada
personagem tem
marcadores que o
jogador pode distribuir
para as ações. Por
exemplo, se Thor
puser todas as pedras no ataque com
relampago, não sobra nada para usar na
Esquiva. Para quem estiver curioso, a revista
Inquest promete um suplemeto grátis de 72
páginas na edição 96, que estará nas bancas
(americanas) no dia 3 de março. Os livros
mesmo saem em junho. O livro de regras
custará 25 dolares, e os suplementos dos
Vingadores e dos X-Men, 20 dólares cada. 
Não há previsão de lançamento no Brasil.
Mais notícias no link:
http://forum.rpg.net/showthread.ph

p?s=&threadid=30365 

Mas que diabos...

Depois de anos e anos de silêncio e negativas,
a White Wolf finalmente sucumbiu à tentação
de lançar um RPG sobre anjos e demônios
para o Mundo das Trevas. Com o título de
"Demon: The
Fallen" (Demônio:
os Caídos), este
livro mostra o
destino trágico dos
anjos que se
aliaram a Lúcifer,
rebelando-se
contra o Criador.
Aprisionados por
incontáveis eras e
fadados a habitar o
mundo dos
mortais, os
demônios vêm se
juntar aos vampiros, lobisomens, magos,
fantasmas, fadas, múmias e outros menos
cotados na lista de "criaturas-místicas-
poderosas-e-angustiadas-que-vagam-em-
segredo-entre-os-homens" que povoam a
ambientação de horror gótico da WW e os lives
e mesas de jogo pelo mundo afora.
Abordando um tema batido mas com todo
aquele estilo clássico e classudo da WW e
trazendo algumas boas idéias, este livro pode
não ser o sétimo céu, mas tem suas
qualidades, apesar de muita gente achar que é
um caça-níquies dos diabos...
http://www.white-wolf.com/demon/



DADESWarcraft, agora compatível com o d20

Uma das franquias mais populares do mundo em jogos de computador acaba de chegar ao mundo
dos RPGs. É o aclamado Warcraft, um jogo de estratégia ambientado num cenário típico de fantasia.
Publicado pela White Wolf (dentro da linha Sword & Sorcery) numa parceria com a Wizards of the
Coast, o RPG Warcraft será o primeiro lançamento compatível com a edição revisada dos livros
básicos de D&D 3a edição, a serem lançados em julho de 2003. O livro permite que se jogue com
humanos, anões ou elfos da noite, além de outras raças exóticas como orcs xamanísticos ou os
Tauren (minotauros), enfrentando demônios e mortos vivos no mundo de Azeroth, que inclui armas de
fogo e tecnologia industrial, introduzindo novos elementos no típico cenário de D&D. O RPG de
Warcraft vai chegar nas lojas no verão americano (no meio do ano) e se for tão viciante quanto a
versão eletrônica, pode dizer adeus aos seus fins de semana...

Conan d20. Que bárbaro!

A Mongoose, editora inglesa especializada em
d20, que publica os excelentes livros da série
Quintessencial (inspirados nos antigos
Complete Handbooks da TSR) e os RPGs
Slayne e Judge Dredd (baseados em
personagens de quadrinhos) e anunciou para o
ano que vem o lançamento de um RPG oficial
de Conan, o Bárbaro usando as regras do d20
System. A licença permite que a Mongoose
utilize os personagens de todos os contos
escritos por Robert E. Howard (e outros
autores) e ainda os filmes e os quadrinhos. 
E o melhor: como a editora Jambô tem
contrato com a Mongoose, existe a
possibilidade de vermos o bárbaro
desembarcar por aqui (e falando português!)
mais cedo do que muita gente poderia
imaginar. O site da Mongoose fica no 
www.mongoosepublishing.com 

Mas, para quem não quer esperar, um fanático
por Conan e D&D criou um site onde publicou
a evolução de Conan como personagem de
D&D, nível a nível, de acordo com os contos
originais. O link é: 
http://enworld.cyberstreet.com/hos

ted/adilbrand/conan.htm
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s. Criatura fabulosa com a

forma de um crocodilo ou

cobra, geralmente com asas

e garras, capaz de cuspir

fogo e que freqüentemente

guarda um tesouro. 

(Oxford Dictionary)

pesar de corretas, as definições ao lado
nem de longe dão conta desta criatura tão
poderosa, que figura na História e na Mi-
tologia de incontáveis povos e que, du-

rante os séculos, com diferentes formas e tama-
nhos, poderes e fraquezas, foi adorado pelos ho-
mens como um deus ou temido como um monstro.

O dragão tem acompanhado a humanidade des-
de a mais remota antiguidade. Seja nas tribos pri-
mitivas e bárbaras ou nas grandes civilizações do
passado, a imagem do dragão foi eternizada em
madeira, pedra, mármore, jade, cristal, ouro ou
prata, enfeitando templos e palácios, armas e ar-
maduras, moedas e embarcações.

O mito do dragão é um dos mais poderosos e oni-
presentes. Praticamente todas as culturas do mun-
do possuem entre suas lendas alguma criatura an-
cestral em forma reptiliana de grande poder ou sa-
bedoria, feroz ou gentil, indomável ou invencível.

Neste artigo, vamos falar sobre algumas facetas
interessantes do mito do dragão, lembrando al-
guns dragões famosos das mais diversas culturas
e mitologias, desde os dragões da remota antigui-
dade e das tradições bíblicas até os poderosos e
divinos dragões do oriente.

Além disso, vamos falar sobre a presença do
dragão nos RPGs.

Portanto, se você achava que já conhecia tudo so-
bre Tiamat ou Tarrasque, as próximas páginas vão
fazer você rever alguns de seus conceitos, e vão te
mostrar que os dragões podem ser muito mais do
que tabelas e regras descritas no Livro dos Mons-
tros. E não se esqueça: para os jogadores e mes-
tres de RPG, o dragão é praticamente um mito fun-
dador. Afinal, o que seria do RPG se não fossem
as “Masmorras” e os “Dragões”?

O Mito do Dragão

Os dragões simbolizam o poder e a energia primor-
diais e geralmente estão entre as primeiras criatu-
ras a vagar pelo universo, antes da Criação ou lo-
go depois dela. Muitas vezes, um dragão é o res-
ponsável (direto ou indireto) pela criação do univer-
so. Nesses casos, o dragão representa a fronteira
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Nome dado pelos antigos 

a um enorme lagarto ou

serpente (fabulosa),

considerado um inimigo 

da humanidade, e cuja

derrota figuraria entre os

maiores feitos dos deuses e

heróis da mitologia. 

(Enciclopaedia Britannica)

sm. Monstro fabuloso, 

representado, em geral, 

com cauda de serpente, 

garras e asas. (Aurélio)

A



entre o nosso mundo e o Além e sua morte liberta
a força criativa que funda e molda as civilizações. 

Com o desenvolvimento das mitologias ociden-
tais, o dragão passou a representar o caos e a ma-
téria original, em luta contra a consciência e a von-
tade humana sobre o mundo. Em muitos mitos de
criação, um dragão fecunda uma mulher mortal e
dessa união nasce o herói que funda a civilização. 

A derrota de um dragão, em muitas histórias per-
mite a regeneração da terra, a mudança das es-
tações e a revolução dentro das nações. A morte
de um dragão não apenas livra a terra de sua influ-
ência maligna mas geralmente é marca a fun-
dação de uma nova Cidade. Como o herói grego
Cadmo, semeando o solo da futura Tebas com os
dentes do dragão que acabara de matar. Transfor-
mando a morte do dragão numa força positiva. Na
simbologia do cristianismo, o dragão representa
sempre o mal, a serpente do Éden, o Diabo. A pro-
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A imagem mais popular do dradão é a de um réptil
ardiloso, guardando um grande tesouro em uma caverna

ximidade com os cultos pagãos colocou o dragão
na companhia de fadas, bruxas e outras criaturas,
declaradas inimigas da cristandade, consideradas
como criaturas do Diabo. E a encarnação dos po-
deres infernais. 

Desta forma, a batalha do herói contra o dragão
passou a simbolizar o triunfo do bem contra o mal
e por vezes representa a vitória de uma comunida-
de contra uma praga ou desastre natural. Ou ain-
da uma luta pessoal contra o pecado e a tentação.
Assim, os dragões se tornaram parte intergrante
da histõria dos santos como São Jorge da Capa-
dócia e São Miguel Arcanjo. Na Idade Média, os
artistas representavam os santos e Jesus esma-
gando dragões sob seus pés, representando o tri-
unfo da igreja católica sobre o mal e o banimento
das antigas religiões e do paganismo da terra. 

Simbolismo

Os dragões são criaturas de dupla natureza, que
simbolizam o inconsciente. Uma figura muito re-
corrente mostra um dragão no centro de um labi-
rinto, simbolizando a parte maligna do inconsiente
(a sombra). Nos sonhos, o dragão geralmente re-
presenta o medo da morte. Em muitos rituais má-
gicos, os dragões são usados como símbolos de
portais para outras dimensões. No caso das
visões de santos e monges, o dragão e outros
monstros representam as tentações do sexo, man-
dadas pelo Diabo. 

Os Dragões de Borges

Em seu "Livro dos Seres Imaginários", 
o escritor argentino Jorge Luis Borges, um expert
em contos fantásticos, descreve o seu dragão
(fazendo mais referência ao dragão oriental). 
Para Borges, o dragão teria nove semelhanças,
possuindo chifres de cervo, cabeça de camelo, 
olhos de demônio, colo de serpente, ventre de
molusco, escamas de peixe, garras de águia, 
patas de tigre e orelhas de touro. Alguns dragões
possuiriam chifres no lugar das orelhas, mas ainda
assim ouviriam bem. Seus ossos, dentes e saliva
possuiriam virtudes medicinais e ele poderia se tornar
visível ou invisível à vontade. Na primavera, o dragão
sobiria aos céus, no outono mergulharia no mar.
Ainda segundo Borges, haveria Dragões Celestiais,
que frequentam a morada dos deuses, 
Dragões Divinos, que regem os ventos e chuvas,
Dragões Terrestres, protetores dos córregos e rios e
Dragões Subterrâneos, guardiões de tesouros. 



O ato de ser engolido por um dragão ou outro
monstro titânico representa um retorno ao útero
para um segundo nascimento e está ligado ao
conhecimento e à saberdoria antiga possuídos
pelo dragão, que o herói recebe quando é engo-
lido para depois regressar triunfante do ventre
do monstro, dominando assim os segredos da
natureza.

Da mesma forma, a serpente Ourobouros circun-
da a terra e devora o próprio rabo, representando
o ciclo infindável da criação e destruição. Existe
ainda a figura do Amfisbena, o dragão de duas ca-
beças, que representa a luta interior entre as
forças da consciência e do inconsciente. 

Forma

Os dragões podem aparecer sob muitas formas (e
alguns deles até mesmo mudam de forma!) de
acordo com a região e a cultura de origem. No en-
tanto, de maneira geral, existem 5 formas básicas
para os dragões. Elas são: 

• Dragão Clássico 
(lagarto de 4 patas e 2 asas de morcego) 

• Dragão Oriental 
(lagarto de 4 patas, sem asas) 

• Wyverin 
(duas patas e duas asas de morcego) 

• Serpente Alada 
(serpente com asas) 

• Serpente
(sem patas e sem asas)

Tamanho

O tamanho dos dragões também pode variar mu-
ito. Exsitem desde dragões minúsculos, que prote-
gem e guardam as casas até dragões titânicos co-
mo o Leviatã bíblico ou a serpente Midgard dos
povos nórdicos. 

Temperamento

A maioria dos dragões que conhecemos é de ín-
dole maligna, aparecendo nas lendas e contos co-
mo monstros ferozes e vorazes, destruidores e as-
sassinos. Mas no oriente, os dragões são vistos
como entidades benignas e sábias e em muitas
culturas os dragões eram a personficiação de vá-

rias divindades, muitas vezes ligadas ao clima e a
outras manifestações da natureza.

Poderes

Os dragões possuem poderes assombrosos. O
mais comum deles é o seu sopro de fogo. Mas
existem muitos atribuots mágicos relacionados
aos dragões nas lendas. Um banho no sangue de
dragão conferiu a Siegfried o poder da invulnerabi-
lidade, enquanto os dentes de um dragão, planta-
dos por Jasão transformaram-se num exército de
soldados. 

Refúgio/Habitat

Os dragões geralmente habitam cavernas ou mo-
ram sob as águas. Muitos deles guardam e prote-
gem algum local ou tesouro, colocando-se como
um obstáculo para os herõis que desejam passar.
O lar de um dragão é sempre um local perigoso,
onde os heróis devem ser muito cautelosos.

A Origem dos Dragões

Os estudiosos apontam a Suméria como o berço
dos dragões, pois ali teria surgido o primeiro regis-
tro da presença dessas criaturas entre os mitos e
lendas de uma civilização conhecida. Outras civili-
zações que habitaram a Mesopotâmia, os Assírios
também contavam histórias de dragões e na Babi-
lônia surgiu um dos dragões mais famosos de to-
dos os tempos, o célebre Tiamat. Ao contrário do
que muitos jogadores de RPG pensam, Tiamat
não foi criado por Gary Gygax para o D&D, mas
era na verdade um mito babilônico, um monstro ti-
tânico que foi derrotado pelo herói Marduk e des-
sa luta nasceu o universo.

O Egito Antigo, onde a serpente sempre represen-
tou um papel importante na mitologia, também re-

"Quando o mundo era jovem, Zu, o dragão que já

era velho, roubou do grande deus Enlil as Tábuas

da Lei que regulavam a ordem do universo. 

O deus-sol Ninurta foi mandado para perseguir e

matar Zu e recuperar as Tábuas, impedidno assim

que o universo retornasse ao caos primordial."

Texto Sumério que representa o mais antigo registro
da presença de um dragão na mitologia, com cerca
de 7000 anos de idade



gistra a presença de alguns dragões. O mais im-
portante deles era a serpente Apep, uma antiga di-
vindade solar, derrotada por Rá, que assumiu seu
posto como Deus-Sol. O dragão Sebau é outro
dos grandes dragões do Egito e figura no Livro
dos Mortos, onde se conta como Rá aprisionou-o
e cortou seu corpo com uma lâmina.

Dragões Gregos

Não é de se estranhar que o dragão tenha sido
“batizado” pelos gregos, criadores de mitos e len-
das imortais. O poeta Hesíodo chamou de drakö
(da palavra dercein, que significa “olhar”) as ser-
pentes gigantes que habitavam os confins do
mundo, répteis que por vezes tinham característi-
cas de outros seres, como cabeças de cavalo, pés
de águia e asas de morcego. Antes disso, os
dragões eram conhecidos por seus nomes indivi-
duais, não havendo uma categoria geral onde en-
caixá-los.

Apolo teve a honra de inaugurar a galeria de mata-
dores de dragões gregos, ao derrotar a poderosa
Píton, a serpente a quem se rendia culto em Del-
fos. Mas com o correr dos séculos (e das lendas)
muitos outros heróis vieram se juntar a ele. Hércu-
les, Cadmo (fundador de Tebas), Perseu e Jasão
foram alguns dos heróis gregos que, em algum
momento de suas aventuras se depararam (e ven-
ceram, obviamente) algum dragão. Levando como
prêmio as maçãs douradas, o velocino de ouro, as
princesas ou outro tesouro qualquer que os
dragões vigiavam.

O mais famoso dragão dos mitos gregos é sem
dúvida alguma a Hydra de Lerna, um monstro com
corpo de lagarto e nove (ou sete) cabeças, que ti-
nham o poder de se regenerar. Hércules conse-
guiu derrotar a Hydra cortando suas cabeças e em
seguida queimando o pescoço com uma tocha,
impedindo que elas se regenerassem (em algu-
mas versões ele simplesmente soterrou o bicho
com uma grande avalanche). Outro dragão famo-
so foi enfrentado por Jasão e os Argonautas, em
sua busca pelo velocino de ouro (que o dito
dragão vigiava). Com a ajuda de Orfeu e sua lira
mágica que fez o dragão adormecer, Jasão conse-
guiu matá-lo. Mais tarde, instruído pela apaixona-
da Medéia (a filha de Eétes, o rei da Cólquida)
Jasão plantou os dentes do dragão, e do solo sur-

giu um exército de soldados que o ajudou a derro-
tar seus inimigos.

Dragões Romanos

Em Roma os dragões tinham mais prestígio. Cha-
mados de draconem, os dragões romanos enfei-
tavam os uniformes dos soldados, como a insígnia
dos cohortes (tropas de 500 homens, a décima
parte de uma legião). Os portadores da insígnia do
dragão eram chamados de draconarius. Mas os
dragões também figuravam nos mitos romanos.
Segundo Plínio, os dragões se refrescavam no
verão sugando o sangue dos elefantes. Eles ata-
cavam enroscando seu corpo serpentino e crava-
vando suas presas no paquiderme. O elefante
morria, mas volta e meia caía por cima do dragão,
matando-o também…

Para os romanos, o dragão era a fonte de muitos
remédios mágicos: seus olhos secos e batidos
com mel eram eficazes contra pesadelos; com a
gordura de seus corações, guardada na pele de
uma gazela e amarrada com os tendões de um
cervo criava-se um talismã infalível para vencer
qualquer disputa diplomática ou judicial. Um colar
de dentes de dragão amansava qualquer patrão ou
rei. E havia ainda uma poção de invencibilidade fei-
ta com o pelo e a medula de um leão, o suor de um
cavalo campeão, as unhas de um cachorro e os
miolos de um dragão. Esses remédios eram vendi-
dos nas ruas da Roma dos Césares, mas onde se-
rá que eles obtinham os ingredientes?

Dragões Medievais

Os bizantinos, herdeiros diretos dos romanos,
consideravam o dragão como um símbolo do
caos, da guerra, da peste e da fome, e por isso re-
presentavam-no sempre sendo derrotado por um
centurião, como se alegoricamente a civilização
vencesse a barbárie. O curioso é que tribos "bár-
baras" como os vikings nórdicos usavam o dragão
como símbolo em seus barcos, para aterrorizar os
inimigos. Sem esquecer das lendas de heróis co-
mo Bewoulf ou Siegfried, que enfrentaram dragões
em suas aventuras. Até mesmo o mais famoso he-
rói da Idade Média, o Rei Artur, tinha ligação com
os dragões, sendo da linhagem dos Pendragon.
As lendas arturianas, fazem diversas referências a
dragões, especialmente através de Merlin e dos
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dragões vermelhos e brancos com os quais ele li-
dava (e que simbolizam a Inglaterra, cuja bandeira
é vermelha e branca).

Durante toda a Idade Média, o dragão foi se con-
solidando como mito mas também como elemen-
to figurativo, usado principalmente na heráldica,
em escudos e estandartes de cavaleiros e nobres
mas também em bandeiras de nações com a Es-
cócia, o País de Gales ou a Inglaterra.

Para o cristianismo, o dragão tinha um outro signi-
ficado. Tomando como base a alegoria bizantina,
criaou-se a imagem de São Jorge matando o
Dragão (ou São Miguel Arcanjo enfrentando Lúci-
fer). Os dragões passaram a ser sinônimo do de-
mônio, aparecendo no Livro de São João como as
terríveis Bestas do Apocalipse. Santo Agostinho é
ainda mais claro ao dizer: "o diabo é o leão e o
dragão: o leão por seu ímpeto e o dragão por sua
malícia." E assim, o dragão foi representado pelos
artistas medievais ao lado dos gárgulas em cate-
drais e, também nos bestiários, como grandes hor-

rores sobre a Terra. Viajantes como Marco Polo, ao
narrarem as maravilhas de terras distantes, volta e
meia citavam os dragões entre os animais fabulo-
sos que habitavam esses reinos. Mas com o pas-
sar do tempo, o dragão foi passando de crença a
mito, condição que ocupa até hoje entre nós.

Dragões no Oriente

Na Ásia, o mito do dragão evoluiu de forma com-
pletamente diferente. Na China, o dragão se cha-
ma Lung, e apesar da aparência do dragão orien-
tal ser bem próxima da que conhecemos (corpo de
serpente, 4 patas, garras e por vezes asas e chi-
fres) os dragões orientais são criaturas sábias, re-
lacionadas ao céu e aos fenômenos climáticos, es-
pecialmente à chuva. Por causa de sua condição
quase divina, os dragões chineses se converteram
em protetores do império: O trono do imperador
era o "trono do dragão", seu símbolo era um
dragão-imperial e quando o imperador morria, dizi-
am que ele subia aos céus montado num dragão. 

Os dragões chineses protegiam os poços e cur-
sos de água, e os camponeses erguiam altares
e prestavam culto às imagens de dragões, pe-
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Os dragões figuram em muitos mitos, lendas e em
diversas passagens bíblicas.



dindo chuvas
para suas lavouras.
Quando as chuvas não
vinham, abandonavam a ima-
gem à beira da estrada, para que, vencido pelo
desconforto, o dragão resolvesse ajudá-los. Os
dragões decoravam as casas, os jardins e eram
usados como inspiração para bordados, pintu-
ras, entalhes e esculturas de todos os tamanhos,
feitas de madeira, pedra, ouro, prata e jade. Mas
também havia dragões malignos, que por vezes
tentavam devorar o sol. Por isso, durante um
eclipse, os camponeses começavam a gritar e a
fazer barulho, para espantar o dragão. Felizmen-
te, sempre conseguiam…

Dragões do 
Novo Mundo

Das diversas civilizações que habitaram a Améri-
ca antes da chegada dos europeus, muitas pos-
suíam criaturas semelhantes aos dragões entre os
seus deuses, monstros e mitos.

O mais conhecido de todos era o deus asteca
Quetzacoatl, uma gigantesca serpente empluma-

da de penas mul-
ticoloridas, adorada

anteriormente pelos mai-
as com o nome de Kulkulcan.

Deus da aurora e da estrela vespertina, Quetza-
coatl era um deus bondoso, que podia se tran-
sofrmar numa bola de fogo (o sol) e assumir a
forma humana. Dizem as lendas que com a che-
gada do sanguinário Tezcatlipoca, Quetzacoatl
teria tentado dissuadir o povo asteca de atender
os lúgubres pedidos de sacrifícios humanos fei-
tos pelo novo deus, mas quando o povo ignorou
seus apelos, ele abandonou o México, transfor-
mando-se na estrela mais brilhante do firmamen-
to (o planeta Vênus).

Outro dragão importante para os olmecas e os
maias ra Huracán (que deu origem à palavra fu-
racão) e reinava sobre os desastres climáticos co-
mo furacões e terremotos.

Os povos meso-americanos usavam figuras de
dragões e serpentes para decorar seus templos,
pirâmides e painéis, o que demonstra que os
dragões tiham um papel de destaque em suas
mitologias.
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No oriente, o dragão é uma criatura divina,
que controla a chuva e o clima



Na América do Sul, as civlizações que habitaram
o Peru antes da chegada dos espanhóis (Mochi-
ca, Chimu, Nazca e outras) possuíam criaturas de
forma draconiana entre suas divindades, repre-
sentadas em pinturas, cerâmicas e padrões deco-
rativos. Muitos desses dragões possuíam corpo
de peixe, sugerindo que habitavam as águas (no
oceano pacífico ou no lago Titcaca), mas alguns
eram representados entre elementos cósmicos,
sugerindo que habitavam os céus e o espaço en-
tre as estrelas. Os incas consideravam que a deu-
sa Pacha Mama (a Mãe-Terra) às vezes assumia a
forma de um grande dragão e causava os terre-
motos.

Dragões do Brasil

Apesar do que muita gente pensa, os índios brasi-
leiros também tinham os seus "dragões". Os mais
conhecidos eram:

Mboiúna

Também chamada de Boiúna, esta era a cobra
grande, que habitava os rios do Brasil (especial-
mente o Amazonas). Para muitas tribos, a Boiúna
era chamda de Ci, ou Mãe d´água, a protetora
dos rios, enquanto para outras era uma criatura
maligna, que virava os barcos e atacava os índios.

Mboitatá

Também conhecido como Boitatá, este autêntico
dragão brasileiro era uma grande serpente de fo-
go (que às vezes aparecia como uma grande bola
flamejante ou com outras formas), que percorria
os campos do sul do Brasil. O Boitatá morava de-
baixo da terra, numa cova bem funda.

Dragões da África

Na África também existiam muitos dragões, mas
quase todos sob a forma de serpentes. A mais fa-
mosa delas é o Orixá Oxumaré, que assumia a for-
ma de uma gigantesca serpente celeste, que sim-

Os dragões mochicas, do Peru, eram criaturas de
grande poder cósmico
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bolizava o arco-íris. Outra encarnação desse mito
é Damballah, o deus-serpente adorado nos cultos
vodu do Haiti, mas que tem uma clara influência
dos mitos africanos da serpente do arco-íris.

Outros Dragões

Podemos citar ainda os Taniwha da Polinésia,
dragões bestiais que viviam no fundo do mar e a
grande serpente do arco-íris, que faz parte dos mi-
tos dos povos aborígenes que habitavam original-
mente a Austrália.

Dragões Ilustres

Assim como nós humanos, os dragões também
possuem suas celebridades. São indivíduos que
foram imortalizados em lendas ou mitos, e cujos
nomes geram um certo grau de reconhecimento
hoje em dia. 

Bahamut

Deus dos dragões metálicos de D&D, Bahamut –
assim como sua contraparte maligna, Tiamat –
tem origem nos mitos da Antiguidade. Bahamut
aparece nas tradições islâmicas, mas não como
um dragão. Ele é descrito como “um monstruoso
peixe que flutua num mar sem fundo. Um touro gi-
gante, Kujuta, está montado em suas costas e, so-
bre ele, há uma montanha de rubi. No topo da
montanha existe um anjo sobre o qual estão depo-
sitados os Seis Infernos, a Terra e, acima de todos,
os Sete Paraísos." Segundo as lendas, Bahamut
era tão grande que olhos humanos não suporta-
vam olhá-lo.

Em alguns casos, Bahamut é identificado como a
criatura bíblica Beemot (behemoth, plural da pala-
vra hebraica b'hemah, que significa besta). Consi-
derado o maior de todos os seres da Terra em ta-
manho, o Beemot teria sido criado por Deus para
servir como um dos três pratos do banquete do
Juízo Final. Ele é descrito no livro de Jó, embora
estudiosos acreditem que essa passagem se refi-
ra a um animal real, o hipopótamo.

Beemot é comumente associado ao Leviatã. O fic-
tício Livro de Enoch conta que os dois monstros
foram separados durante a Criação: Leviatã foi
mandado para o mar, e Beemot para o infindável
deserto chamado Dendain. Em algumas lendas,
os dois são inimigos mortais, que lutam ou no iní-
cio dos tempos, ou no Juízo Final. Pode ser daí
que veio a inspiração do Bahamut de D&D. Final-
mente, na Idade Média, Beemot foi transformado
em demônio, tornando-se a personificação da gu-
la e dos prazeres do estômago.

Dragão de Beowulf

Contrário ao que alguns acreditam, Grendel, o fa-
moso monstro do poema épico anglo-saxão
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Desconstruindo os Dragões 

Estereótipo 1 - Os Dragões são maus.

Apesar de haver uma certa tendência para que

os dragões ocidentais sejam maus e os

orientais sejam bons, existem dragões capazes

de causar muita destruição no oriente, ao

mesmo tempo em que existem dragões

ocidentais que são bondosos para a

população, protegendo as casas e seus

habitantes. 

Estereótipo 2 - Os Dragões tem pernas e asas

Muitos dragões europeus não possuíam

membros, como a Serpente de Midgard, por

exemplo. Além disso, alguns dragões são

mostrados ora com e ora sem pernas, como o

Ouroboros. 

Estereótipo 3 - Dragões são Inteligentes

Há muitos dragões nas lendas que falam e

tecem planos ardilosos. Mas isso não é a regra

para todos os dragões. Os Taniwha da

Polinésia, por exemplo, possuíam imensa força

mas nenhuma capacidade intelectual. 

Estereótipo 4 - Dragões são Grandes

Ao contrário do que se acredita, não foram os

RPGs como o D&D que criaram os minúsculos

dragões-fada (fairy dragons). Muitas formas de

dragões-fada e dragões protetores domésticos

aparecem em vários folcores diferentes. 

E de modo geral eles são bem pequenos.

Muito menores que os humanos.



A pedido de Regin, Sigfried cozinhou o coração de
Fafnir, mas quando ia passá-lo para o anão, se
queimou e levou os dedos à boca. Nesse momen-
to, descobriu que podia entender a língua dos
pássaros, que lhe revelaram que Regin desejava
matá-lo. Sigfried decapitou o anão e comeu o co-
ração de Fafnir, adquirindo grande sabedoria. Em
algumas versões da história, o sangue de Fafnir
também possuia propriedades sobrenaturais. Nu-
ma, ele queima, o que faz Sigfried, seguindo um
conselho de Odin, a cavar dois buracos: um para
se esconder, e outro para escapar do sangue der-
ramado por Fafnir. Em outra história, Sigfried ba-
nhava-se no sangue e adquiria invulnerabilidade. 

Jormungandr

Um dos três filhos do deus nórdico Loki e da gi-
ganta Angrboda, a serpente Jormungandr era a
‘criança’ do meio. Seu irmão mais velho era o lo-
bo Fenrir, e sua irmã caçula, Hel, a rainha do
mundo dos mortos. Os rebentos de Loki assusta-
ram tanto os outros deuses, que foram seques-
trados e separados. 
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Marduk, o herói babilônico, foi um dos primeiros
matadores de dragão conhecidos.

Beowulf, escrito antes do século 10, não é um
dragão. Ele aterrorizou o reino do monarca dina-
marquês Hrothgar, que pediu ajuda ao jovem
guerreiro Beowulf. O herói não só matou Grendel,
como também a mãe do monstro. Tempos depois,
Beowulf se torna rei dos dinamarqueses. Mas Be-
owulf enfrentou sim um dragão. Isso aconteceu
cinquenta anos depois de sua coroação.

Um servo de Beowulf, fugindo da justiça, aciden-
talmente encontra um tesouro e rouba um cálice
de ouro. Ao acordar naquela noite, o dragão, a
quem o tesouro pertencia, percebe a falta do cáli-
ce. Enfurecida, a criatura libera a sua raiva nas ter-
ras do rei, queimando as aldeias. Embora já esti-
vesse idoso, Beowulf liderou um pequeno grupo
para encontrar o monstro. Diante da caverna onde
o dragão vivia, o rei prosseguiu sozinho, a despei-
to das súplicas do jovem Wiglaf, que desejava aju-
dá-lo na empreitada. Beowulf desafiou o dragão,
que lançou fogo sobre ele. O rei avançou sobre o
monstro, mas sua espada se quebrou contra os
ossos da criatura. Antes que ele pudesse sacar
sua adaga, o dragão o mordeu. Wiglaf corrou em
sua defesa e, enfiando a espada na parte macia
da mandíbula do monstro, conseguiu fazê-lo soltar
o monarca. Juntos eles mataram o dragão, mas o
veneno da criatura tomou a vida de Beowulf, que,
antes de morrer, fez de Wiglaf o novo rei.

Fafnir

Há várias versões para a história de Fafnir. Ele é
alternadamente retratado como um gigante ou um
anão, que roubou ou herdou uma grande tesouro
de seu pai, ou de um rei ou do anão Andvari (ou
Alberico). Em todas as histórias, a ganância de
Fafnir o transformou lentamente em um dragão
cujo único objetivo é guardar seu tesouro. O anão
Regin, às vezes descrito como seu irmão, conven-
ceu Siegfried (ou Sigurd Volsung) a matar o dra-
gão para pegar o ouro. Como Fafnir era forte e
seu hálito venenoso, Regin sugeriu que Sigfried
cavasse um buraco no caminho que o dragão
fazia diariamente para tomar água e se escon-
desse lá. Quando Fafnir passasse, ele deveria
usar sua espada, Gram, para matá-lo. Sigfried
concordou e, quando percebeu o dragão sobre
ele, enfiou sua espada de maneira certeira no co-
ração do monstro. 



Jormungandr foi jogado ao mar, onde cresceu
até ficar grande o suficiente para se alimentar de
baleias e circundar a Terra e morder a própria
cauda. É por isso que também é chamado de a
Serpente de Midgard (o nome da Terra na mitolo-
gia nórdica). O principal inimigo de Jormungandr
é Thor, o deus do trovão, e os dois se encontra-
ram três vezes durante a história dos deuses nór-
dicos. A primeira aconteceu no castelo do gigan-
te Utgard-loki, quando este desafiou Thor a er-
guer o seu gato. O filho de Odin só conseguiu le-
vantar a pata do animal. Mais tarde, foi revelado
que o gato era, na verdade, Jormungandr dis-
farçado por um feitiço. O segundo encontro ocor-
reu quando Thor, em companhia do gigante
Hymir, saiu para pescar. Usando uma cabeça de
touro como isca, o deus do trovão conseguiu fis-
gar a serpente e içá-la para fora do mar. Thor ar-
remessou o seu martelo, Mjöllnir, mas antes que
pudesse acertar a cabeça de Jormungandr,
Hymir, com medo da serpente, cortou a linha, e
Jormungandr escapou. O embate final entre os
dois aconteceu durante o Ragnarok, o apocalip-
se nórdico, na planície de Vigrid. Thor e Jormun-
gandr lutam furiosamente, quando o deus do
trovão consegue, finalmente, acertar a cabeça da
serpente com o seu martelo, matando-a. Antes
de morrer, no entanto, Jormungandr lança seu
veneno sobre Thor, que só consegue dar nove
passos antes de morrer.
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Leviatã

Reedição do mito do dragão do caos, Leviatã é a
versão hebraica do monstro canaanita de sete ca-
beças, Lotan. Leviatã (em hebraico, “enroscado”
ou “espiralado”) é uma criatura imensa e extrema-
mente poderosa, cujas costas eram como “fileiras
de escudos”, e para quem o “ferro era como pa-
lha, e o bronze como madeira podre”. Alguns es-
tudiosos acreditam que a descrição do Leviatã po-
de ter sido baseada no crocodilo.

No livro de Jó, esse dragão é usado para exempli-
ficar a fraqueza dos homens, que jamais poderiam
derrotá-lo, e a grandeza divina. Leviatã, como
dragão do caos, representava o oposto da ordem,
Deus. Ele era a personificação da força cruel e fe-
roz que nada respeita, mas que está sob o jugo do
Senhor. Posteriormente, ele também serve como
metáfora para o Egito, a Babilônia e Roma – todos
inimigos imbatíveis dos hebreus. Originalmente,
Leviatã não era necessariamente mau. Essa ima-
gem apareceu na Idade Média, quando Leviatã foi
ligado ao inferno.

Leviatã é comumente associado ao Beemot, espe-
cialmente no fictício Livro de Enoch. Em alguns re-
latos, os dois são inimigos mortais, que lutam ou
no início dos tempos, ou no Juízo Final. 
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Os dragões são parte importante dos mitos cristãos,
como o de São Jorge.

Quetzalcoatl 

A serpente emplumada dos mitos centro-america-
nos tolteca e azteca, Quetzalcoatl era um dos prin-
cipais deuses do panteão. Considerado um deus
dos ventos e da vegetação, ele representava a
força vital e a fertilidade, e foi responsável por cri-
ar a humanidade. Quetzalcoatl foi o rei-sacerdote
de Tula, a Cidade do Sol, e ensinou ao seu povo o
cultivo do milho, a mineração, as artes, como me-
dir o tempo e como descobrir o movimento das
estrelas. Um deus benevolente, Quetzalcoatl recu-
sava sacrifícios humanos.

O deus Tezcatlipoca foi responsável pela ruína da
serpente emplumada. Usando o seu espelho, Tez-
catlipoca mostrou a Quetzalcoatl seu reflexo enru-
gado. Deprimido, Quetzalcoatl se embebedou e
seduziu sua irmã, a deusa Tlazoteotl (em algumas
versões, Tezcatlipoca primeiro embriaga Quetzal-
coatl, depois lhe mostra o reflexo, e finalmente se-
duz a filha da serpente emplumada). Angustiado
pelas suas ações, Quetzalcoatl mandou abando-
nar Tula, queimou seu palácio, enterrou seus te-
souros e seguiu para o litoral, onde se imolou nu-
ma pira funerária. Alguns relatos contam que Quet-
zalcoatl, ao invés de morrer, teria partido para o
leste numa canoa de serpentes. Uma versão histó-
rica de Quetzalcoatl poderia ter chegado a Yuca-
tan, já que registros maias mencionam, pouco an-

tes de 987, a chegada de Kukulcan, a serpente
emplumada.

O conquistador espanhol Fernando Cortês, em
1519, se aproveitou de uma antiga profecia que di-
zia que Quetzalcoatl retornaria, para explorar os
aztecas, o que acabou levando à destruição des-
sa civilização.

Alguns cientistas acreditam que o mito de Quetzal-
coatl pode ter começado com o pássaro quetzal,
de cor verde viva e que possui uma cauda com
penas de mais de 60 cm de comprimento. Ao vo-
ar, o quetzal lembra uma serpente tremeluzente.

Tarrasque

Diz a lenda que, há muito tempo, um monstro
imenso – maior que 12 elefantes, com dentes que
pareciam espadas e pele de ferro – saiu do mar e
escolheu o rio Ródano, no sul da França, como seu
novo lar. Seu nome era Tarrasque e era um dragão
fêmea. Onde quer que fosse, Tarrasque espalhava
o terror. Ela destruia pontes e devorava todos que
tentavam cruzar o rio. Muitos tentaram derrotá-la,
incluindo um grupo de “16 dos homens mais for-
tes”: oito morreram e oito fugiram. Os habitantes
da área tentaram atraí-la para uma armadilha nos
pântanos próximos à cidade de Avignon, no qual
todos que se perdiam, mas o plano não funcionou.

Após 21 anos de tormento, Santa Marta chegou à
região. Ouvindo falar de Tarrasque, a santa decidiu
confrontá-la. Vestida de branco, descalça, e por-
tando nada mais do que uma garrafa com água
benta, Santa Marta subjugou a dragonesa e a le-
vou de volta à vila, onde os aldeões mataram o
monstro. Uma igreja foi construída em honra da
santa e a cidade mudou de nome para Tarascon.

Filha do dragão Leviatã e da serpente gigante Ona-
chus, Tarrasque, assim como Bahamut e Tiamat,
também foi transformada num monstro de D&D. 

Dragões no RPG

Desde que Gary Gygax e Dave Arneson incluíram
o elemento interpretação em seus jogos de tabu-
leiro para criar o RPG, a figura mítica do dragão é
parte integrante deste universo, sendo representa-
da das mais diversas maneiras. Dos maléficos



dragões cromáticos de Dungeons & Dragons ao
Presidente Dunkelzahn de Shadowrun, estes seres
fantásticos povoam a imaginação de mestres e jo-
gadores, seja como temíveis antagonistas ou até
como raças de personagem!

De todas as ambientações de D&D, aquela em que
os majestosos répteis sem dúvida nenhuma reinam
absolutos é Dragonlance. No mundo de Krynn, os
dragões foram a primeira raça criada pelos deuses, e
eram todos bons até serem corrompidos por Takhisis,
a deusa do mal, que os queria somente para si. Des-
de então, eles participaram ativamente da história do
continente de Ansalon em suas muitas guerras, figu-
rando principalmente como inimigos a combater, mas
surgindo também como valorosos aliados das forças
do Bem. Alguns relacionamentos entre mortais e
dragões ficaram famosos, como os romances entre o
cavaleiro Huma e sua companheira, a fêmea de pra-
ta Gwyneth, e o do príncipe élfico Gilthanas com a
irmã de Gwyneth, Silvara (ainda que esta última se es-
condesse sob a forma de uma elfa selvagem), além
da devoção do dragão azul Skie pela guerreira Kitia-
ra, a ponto de passar décadas em busca de uma ma-
neira de trazer de volta à vida sua amada “amazona”.

Dentre os demais mundos de D&D, um merece
destaque por sua forma única de retratar os
dragões: o desértico planeta Athas, da ambien-
tação Dark Sun. Lá, só existe um dragão: Borys,

um poderoso vilão exímio tanto na magia arcana
quanto nas habilidades psíquicas, comuns àquele
mundo. Na verdade, a forma de dragão é o resulta-
do de um ritual que mistura estas duas artes, e so-
mente alguém que as domine (em outras palavras,
seja de 20º nível em ambas as classes) e seja com-
pletamente inescrupuloso consegue realizá-lo. Ma-
gos/psiônicos do bem teoricamente transformam-
se em outra criatura, conhecida como avangion. 

Ainda nos mundos de fantasia medieval, outro po-
de ser mencionado por seus peculiares répteis:
Earthdawn. Seus dragões são variados e possu-
em grande inteligência e força, e os espécimes
mais antigos e poderosos de cada tipo são cha-
mados de Grandes Dragões. Estes demonstram
um interesse especial pelas “raças jovens” (huma-
nos, elfos e anões, entre outros), ainda que possu-
am objetivos bastante diferentes: enquanto alguns
nutrem curiosidade e até apreço pelos mortais,
tendo-os como amigos ou servidores fiéis, outros
almejam destruir seus impérios e cidades.

Interessado em jogar como um dragão numa versão
pós-apocalíptica da Terra? Em Rifts, que não se
propõe a promover um equilíbrio entre as classes de
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Os dragões também se fazem presentes em diversos
mitos apocalípticos, como o Ragnarok nórdico e o
Apocalipse bíblico.



personagem, isso é possível! O próprio livro básico
do sistema traz algumas variações de raça, todas
impressionantes, para que você construa seu perso-
nagem dragão. É claro que ele começa como um
mero bebê, recém saído de seu ovo, mas mesmo
assim será mais poderoso do que qualquer humano
em início de carreira, independente da ocupação. 

Outra versão futurista da Terra tem dragões atuan-
do como diretores de megacorporações, artistas e
políticos. Na cronologia de Shadowrun, desde
que a magia ressurgiu no mundo, no ano de 2011,
muitos grandes répteis surgiram e assumiram pa-
péis de destaque em meio à sociedade humana.
Seu maior expoente, Dunkelzahn, concorreu à pre-
sidência de UCAS (União dos Estados America-
nos e Canadenses, em inglês)... e venceu! Com
idéias visionárias a respeito da convivência entre
humanos e meta-humanos, suas propostas cau-
saram polêmica, mas sua vitória durou pouco – na
noite de sua posse, Dunkelzahn foi assassinado, e
as investigações não apontaram nenhum suspei-
to. Mesmo depois de morto, seu legado permane-
ce na forma da Fundação Draco e do Instituto
Dunkelzahn de Pesquisas Mágicas. 

Há também os dragões elementais de Rokugan,
em sua versão d20 e para Legend of the Five
Rings. Eles são manifestações das forças primais
tanto do mundo físico quanto do espiritual, e mui-
to mais do que simples representações dos ele-
mentos: cada dragão personifica os atributos liga-
dos ao elemento que lhes dá nome (Água, Ar, Fo-
go, Terra, Vazio e Trovão). Existe ainda o Dragão
de Sombra, na verdade o antigo dragão do Ar,
transformado pela Corrupção de Jigoku, o plano
infernal. As lendas também falam sobre o Dragão
Celestial, guardião de Tengoku, o plano celestial
em que vivem os deuses e os demais dragões,
mas ele nunca foi visto pelos mortais. 

A Nova Europa de Castelo Falkenstein tem sua
própria explicação para a origem dos dragões. Lá,
eles são uma evolução dos pterossauros, dinos-
sauros alados – a teoria mais aceita indica que um
tipo de pterossauro desenvolveu uma sensibilida-
de inata para perceber o fluxo da magia à sua vol-
ta, utilizando este poder para aumentar a eficiência
de seu vôo e suas caçadas. Com o tempo, esta
habilidade deu aos membros mais inteligentes da

espécie uma grande vantagem, suficiente para
ajudá-los a encontrar uma forma de sobreviver à
extinção dos demais dinossauros. Os dragões
modernos, no entanto, são muito parecidos com
os das lendas européias que conhecemos hoje.

Dois RPGs franceses chamam atenção pelo papel
que os dragões ocupam em suas histórias. No pri-
meiro, Chimères, os personagens são dragões
encarnados na Terra como humanos para vivenciar
uma existência como a nossa. Já as aventuras de
Rêve de Dragon se passam dentro dos sonhos
dos dragões, conhecidos como Grandes Sonha-
dores, seres que vivem num plano de existência
inalcançável. Coletivamente, os dragões sonham
com o mundo, sua geografia e habitantes. Cada
dragão também sonha em particular com um indi-
víduo ou criatura, e quando este ser morre no so-
nho, o dragão acorda, como se tivesse tido um pe-
sadelo. E, quando o sonhador volta a dormir, o per-
sonagem volta à vida, ainda que muitas vezes o so-
nho continue em lugar e tempo diferentes!

É claro que existem muitos outros jogos em que
nossos amigos escamosos figuram com proemi-
nência, mas infelizmente nosso espaço é limitado.
Mas se você, caro leitor, quiser saber mais sobre o
assunto, escreva para nós! 
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Links Úteis:

http://www.wizards.com
* Página oficial da Wizards of the Coast, editora

que publica o Dungeons & Dragons.
http://www.lrgames.com/
* Site da Living Room Games, detentora dos

direitos de publicação do RPG Earthdawn,
publicado originalmente pela FASA.

http://www.shadowrunrpg.com/
* Site oficial do RPG Shadowrun, também cria-

do pela FASA, mas agora publicado pela edi-
tora alemã FanPro.

http://www.talsorian.com/
* Página da R. Talsorian Games, responsável

por Castelo Falkenstein.
http://www.malcontentgames.com/
* Site da Malcontent Games, empresa america-

na que detém os direitos de tradução para o
inglês de Revê de Dragon, e distribui gratuita-
mente em sua página o livro básico de sua
versão, Rêve: the Dream Ouroboros.

na internet: “Os dragões na cultura moderna”
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Fafnir é um gigantesco dragão vermelho sem asas, com cerca de 30 metros de
comprimento. Ele é completamente malévolo e absolutamente ganancioso, tendo
como único objetivo manter e aumentar seu vasto tesouro. Inteligente, Fafnir sabe que
a lenda que o cerca atrai dezenas de aventureiros e caçadores de riquezas, e por isso
aguarda pacientemente que eles venham até ele para destruí-los e adicionar seus
pertences à sua coleção. 

O dragão habita uma caverna cuja entrada se localiza alto de uma montanha gelada,
de difícil acesso até mesmo para bárbaros do gelo e outros conhecedores deste tipo
de terreno. A presença de Fafnir no local chamou a atenção de monstros menos
poderosos, que se instalaram no complexo de cavernas buscando a proteção da
presença do dragão – e as eventuais vítimas atraídas por seu lendário tesouro.

Fafnir fala os idiomas Comum, Anão, Dracônico e Subterrâneo.

Combate
Como todos os dragões vermelhos, Fafnir é superconfiante e acredita que nenhum
oponente é capaz de derrotá-lo. Por isso, sua estratégia costuma limitar-se a atacar
com ataques letais de suas garras, cauda e mordidas, evitando assim destruir
quaisquer tesouros que eles possam carregar. Seu sopro só é utilizado em último caso,
se ele perceber que está enfrentando alguém realmente perigoso. 

Sopro (Sob): A mais poderosa arma de Fafnir é seu sopro de fogo, um cone de
21m que causa 20d10 de dano a todos na área de alcance. Um teste de resistência de
Reflexo (CD 30) reduz o dano pela metade. O sopro flamejante também acende
quaisquer materiais inflamáveis na área do cone. Ele usa uma ação padrão, e pode ser
utilizado novamente após 1d4 rodadas.

Habilidades similares a magia: Fafnir pode utilizar as seguintes habilidades
similares a magia: pirotecnia e esquentar metal (ambas 3x/dia), CD 20 para resistir.

Presença Aterrorizante (Ex): A mera presença de Fafnir é o suficiente para
abalar mesmo os corações mais valentes. Esta habilidade tem efeito automaticamente
sempre que o dragão ataca. Todas as criaturas num raio de 100 metros são afetadas
por este poder, inclusive outros dragões, a não ser que sejam anciões ou grandes
anciões. Criaturas afetadas devem fazer um teste de resistência de Vontade (CD 29);
se falharem, todas as que tiverem menos de 15 DV entram em pânico por 4d6 rodadas,
e as que tiverem 15 ou mais DV ficam zonzas por 4d6 rodadas.

Subtipo Fogo (Ex): Imunidade a fogo, dano dobrado de frio a não ser que tenha
sucesso num teste de resistência.

Sangue Fervente (Sob): O sangue de Fafnir é tão quente quanto as chamas de
seu sopro. Toda vez que ele receber dano de um ataque perfurante ou cortante, seu
sangue espirra em uma área de 1,5m de raio, dando 1d8 pontos de dano de fogo a
todas as criaturas dentro desta área (sem teste de resistência). Ele não é afetado por
seu próprio sangue, obviamente.

Imunidades (Ex): Fafnir é imune a todos os efeitos de sono e paralisia.

Resistência à Magia (Ex): Fafnir tem uma forte resistência à magia, e qualquer
feitiço ou habilidade similar a feitiço utilizada contra ele precisa sobrepujar sua RM 24
para afetá-lo.

Blindsight (Ex): Como outros dragões, Fafnir é capaz de perceber a presença de
ouras criaturas por meios não-visuais (audição, olfato e vibrações no ambiente à sua
volta) em um raio de 100 metros.

Sentidos Aguçados (Ex): Fafnir enxerga quatro vezes melhor que um humano
em condições de penumbra, e duas vezes melhor em condições normais de
iluminação. Ele também possui visão no escuro até 100 metros.

Redução de Dano (Sob): Suas resistentes escamas fazem com que Fafnir
ignore boa parte dos ataques feitos a ele com armas normais, naturais ou com bônus
de até +2. Somente armas encantadas com bônus a partir de +3 causam dano
normal ao dragão.

Cura Rápida (Ex): Fafnir cura 5 pontos de dano por rodada, desde que ainda
tenha 1 ponto de vida. 

Fraqueza Especial: Apesar de suas escamas lhe fornecerem uma forte
resistência à maior parte dos ataques, Fafnir possui um ponto fraco: existe um ponto
exatamente sobre seu coração onde sua armadura é mais vulnerável, oferecendo uma
CA de apenas 25. Porém, para acertar neste lugar, o oponente deve conhecer esta
fraqueza e anunciar o ataque, que terá uma penalidade de –10. Fafnir conhece este seu
“calcanhar de Aquiles”, e dificilmente exporá seu peito para um inimigo.

Dados de Vida: 
40d12 +400 (660)
Iniciativa:
+4 (Iniciativa Aprimorada)
Velocidade: 12m
CA:
40 (-8 tamanho, +38 natural)*
Ataques:
Mordida +36 corpo a corpo, 2
garras +31 corpo a corpo, cauda
+31 corpo a corpo
Dano: 
Mordida 4d8 +12, garra 4d6 +6,
tail slap 4d6 +18, crush 4d8 +18,
tail sweep 2d8 +18
Face/Alcance:
12m por 24m / 4,5m
Ataques Especiais:
Sopro, habilidades similares a magia,
presença aterrorizante, sangue
fervente
Qualidades Especiais:
Imunidades, RM 24, blindsight,
sentidos aguçados, redução de dano
25/+3, cura rápida 5
Resistências: 
Fort +23, Ref +16, Vont +21

Habilidades:
For 35, Des 10, Con 31, 
Int 15, Sab 15, Car 14
Perícias:
Avaliação +20, Blefar +24,
Diplomacia +18, Arte da Fuga +22,
Intimidar +27, Saltar +25,
Conhecimento (arcano) +22,
Conhecimento (história) +29, Ouvir
+31, Procurar +29, Sentir
Motivação +31, Observar +29   
Talentos:
Prontidão, Trespassar, Iniciativa
Aprimorada, Multi-ataque, Ataque
Poderoso, Acelerar Habilidade
Similar a Magia, Foco em Arma
(mordida), Foco em Arma (garra)
Clima/Terreno: Frio/cavernas

Organização: Solitário

Nível de Desafio: 21

Tesouro: Triplo do normal

Tendência: Caótico mau

Progresso: 40 DV (Colossal)

* Ver descrição na seção “Combate”

Dragão Colossal (Fogo)Fafnir
Inimigo do mês



Bárbaros!

Muitos povos
receberam este
nome, cada um

deles com cultura e costumes
próprios, mas todos tinham algo
em comum. Seus ambientes
selvagens os tornavam sobreviventes
por natureza e guerreiros por vocação.
Seja lutando contra os perigos
naturais à sua volta ou contra
povos hostis, eles se viam em
constante batalha pela vida.

Mas não pensem que eles eram
vítimas. Pelo contrário: forjados a ferro
e fogo, esses lutadores de além da
civilização eram o terror dos povos civilizados.
Saqueadores, piratas e invasores, os bárbaros 
nasceram para ser o predador e não a presa!

por Ygor Morais e Nicole Mezzasalma
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até mesmo para seus amigos e
aliados.

A cada rodada, o personagem tem
direito a tentar mudar de alvo ou
não atacar ninguém. Esta é uma
ação simples, e é preciso sucesso
em uma resistência de vontade para
fazê-lo (CD 15 para mudar de alvo
e CD 20 para não atacar ninguém),
caso contrário o bárbaro continuará
atacando o mesmo alvo.

Até mesmo encerrar sua fúria antes
de chegar a sua duração máxima é
uma tarefa difícil; uma vez em fúria
total, dificilmente o personagem
sairá dela, e é preciso uma
resistência de vontade (CD 20) para
poder encerrar o estado de fúria.

O jogador pode optar por não entrar
em fúria total inicialmente, não
recebendo os bônus adicionais, e
entrar neste perigoso estado
posteriormente, enquanto durar o
estado de fúria, mas uma vez que o
personagem estiver em fúria total
ele só pode sair desta ao acabar o
estado de fúria, conforme explicado
anteriormente.

Grito de guerra
Seu brado de guerra traz força ao
seu braço e aos de seus aliados,
enchendo-os de coragem.

Pré-requisito: Con 15+, Car
13+, perícia intimidar.

Benefício: O personagem e
todos os aliados que ouvirem o
grito de guerra ganham um bônus
de moral de +1 para os ataques e
danos causados e +2 para suas
resistências contra o medo durante
5 rodadas, mais uma rodada por
bônus de carisma do personagem. 

Este talento pode ser utilizado uma

Benefício: O bárbaro pode
interromper seu estado de fúria uma
vez, quando usar a habilidade de
classe fúria, por um número de
rodadas máximo igual ao seu bônus
de sabedoria, perdendo todos os
bônus e penalidades ligados à fúria
enquanto esta estiver interrompida,
mas não sofrendo ainda os efeitos
do cansaço.

Após terminar a interrupção, o
jogador deve decidir se encerra a
fúria ou se volta ao estado de fúria
pela duração restante, recebendo de
novo os bônus e limitações da fúria.

Este talento pode ser pego várias
vezes, e a cada vez ele permite
interromper mais uma vez o estado
de fúria.

Fúria total
A sede de sangue e glória do
bárbaro é maior que o normal,
fazendo com que ele se torne uma
máquina de destruição
descontrolada.

Pré-requisito: Ter fúria como
habilidade de classe.

Benefício: O bárbaro ganha um
bônus adicional de +2 para a força
e constituição e +1 para a
resistência de vontade enquanto
estiver em estado de fúria, mas tem
menos controle sobre suas ações.
Ao entrar em fúria, o jogador
escolhe um alvo para atacar,
devendo fazer tudo para chegar até
ele e dar combate a este inimigo.
Caso este alvo caia, o personagem
precisa obter sucesso em um teste
de vontade (CD 15) para poder
escolher um novo alvo; caso falhe
nesta resistência, ele atacará quem
estiver mais próximo, sorteando
quem atacará caso haja mais de um
alvo à mesma distância. Isto vale

Ataque devastador
O indivíduo é capaz de colocar toda
sua força em um único ataque.

Pré-requisito: Ataque Poderoso,
BBA 6+

Benefício: O lutador pode
sacrificar todos os seus ataques
extras em combate corpo a corpo
para aumentar o poder do único
ataque que fará nessa ação. 
Veja que é necessário que o
personagem possa fazer todos os
ataques a que tem direito, caso
contrário não haverá ataques a
serem sacrificados.

O personagem faz apenas um
ataque usando seu maior bônus, 
e para cada ataque sacrificado, ele
recebe um bônus de +2 para o
ataque e +3 para o dano.

Caso esteja utilizando duas armas
ao mesmo tempo, o jogador pode
optar por usar o Ataque Devastador
para cada braço. Assim, ele pode
escolher usar este talento para o
ataque de um braço mas não no do
outro, ou para os ataques de ambos
os braços. Note que as penalidades
por atacar com duas armas são
contadas normalmente, e que
somente pegando os talentos
corretos o personagem será capaz
de ter múltiplos ataques com o
segundo braço - portanto, apenas
neste caso ele poderá utilizar o
talento Ataque Devastador com o
segundo braço.

Fúria controlada
O bárbaro aprendeu a controlar sua
fúria homicida, podendo agir com
lucidez por curtos períodos de
tempo.

Pré-requisito: Sab 13+, ter
fúria como habilidade de classe

» Novos talentos
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Bárbaros
vez por dia por bônus de carisma, e
pode ser comprado várias vezes,
permitindo que o personagem
possa use o talento mais duas
vezes por dia para cada vez extra
que é adquirido.

Horda
Sua fama e ambição são famosas e
atraem vários de seus conterrâneos
selvagens, desejosos de aventura e
saques sob seu comando.

Pré-requisito: Personagem
nível 9, o personagem ter vindo de
terras bárbaras.

Benefício: O personagem
consegue atrair seguidores
(somente seguidores, não
parceiros), que ficarão sob seu
comando por um certo tempo, para
uma causa específica e temporária.
A horda o seguirá por um número
de semanas igual a 4 mais o seu
ajuste de carisma, e irão desertá-lo
caso esse tempo se esgote. A
quantidade e o nível dos seguidores
atraídos são determinados pela
tabela do talento Liderança, que
consta no Livro do Mestre, porém
os modificadores são outros e
mostrados a seguir:

• Empreitada lucrativa (+1): a
causa que levou o personagem a
chamar a horda é algo
potencialmente muito lucrativo,
como saquear uma cidade rica, por
exemplo.

• Causa religiosa (+2): não basta
que o líder seja um sacerdote, a
horda tem que se reunir para
defender locais sagrados de sua
religião, punir quem desrespeitou
seus templos ou roubou relíquias
de seu deus, atacar os inimigos de
sua religião, etc.

• Contra inimigos (+2): tratam-se
de inimigos culturais (uma tribo
vizinha hostil, inimigos que os
atacaram no ano anterior) ou raciais
(orcs atacando anões ou elfos, por
exemplo).

• Líder traiçoeiro (-3): o líder já
sacrificou uma horda para se salvar
ou atingir objetivos diferentes do
que propôs.

• Empreitada pobre (-2): a horda
sabe que a causa que a reuniu terá
pouca ou nenhuma chance de lucro
material (saques, pilhagem, etc).

• Contra aliados (-3)

• Cada derrota em batalha (-1):
veja que cada vitória em batalha
anula uma derrota, mas nunca
chega a dar bônus, no máximo
anula a penalidade por derrota.

• Cada causa atingida com
sucesso (+1): toda vez que o líder
atinge seu objetivo, ele completa
com sucesso uma causa, e isso
ficará na memória e nas canções de
seu povo. Com o tempo, a lenda
crescerá e o personagem se tornará
um herói mítico, capaz de atrair
ainda maior número de
admiradores.

Este talento pode ser usado uma vez
por semestre, e a cada causa
completada com êxito, o
personagem passa a poder usar o
talento mais uma vez no semestre
seguinte ou permanecer com a horda
por mais 4 semanas na mesma
causa, se preferir. Estes seis meses
de demora são ao tempo necessário
para que a história se espalhe. Desta
forma, ele pode chegar a um ponto
em que a horda fique o tempo todo a
seu lado, desde que haja uma causa
que a una.

Caso o líder comece a se distanciar
de sua causa ou a agir de forma a
não atingir diretamente seu objetivo,
a horda se tornará cada vez mais
desmotivada. O mestre pode fazer
com que esta fique em ‘greve’, ou
seja, caso os bárbaros sintam que
não estão sendo conduzidos ao
objetivo que aceitaram, eles se
recusarão a agir até que o líder
volte a perseguir o objetivo correto,
e caso o líder se recuse a fazê-lo ou
venha a enganar a horda, esta irá se
dispersar e voltar para casa (falando
MUITO mal de seu antigo líder).

Este talento não impede que o
personagem tenha seguidores
usando o talento Liderança; na
verdade, eles se somam.

Troféu selvagem
Sua cultura acredita que fazer
troféus com os inimigos derrotados
te dá a força e a coragem deles - e
este mito é verdadeiro!

Benefício: O personagem ganha
um bônus de +1 para toda
resistência de vontade e +2 para
testes da perícia Intimidar enquanto
estiver usando seu troféu.

Este troféu é normalmente algo
odioso para as pessoas civilizadas,
sendo ao mesmo tempo agressivo e
assustador, como: cintos de
escalpos, colares de orelhas,
cabeças encolhidas, pulseira com
dentes e presas dos inimigos mais
valorosos, etc. Note que o
personagem deve sempre tentar
recolher os restos de seus inimigos
mais difíceis para somá-los aos
seus troféus; caso não consiga fazê-
lo, ele perde os benefícios deste
talento por um dia
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Os povos bárbaros têm várias armas
tão estranhas quanto mortais. 
As seguintes são apenas alguns
exemplos delas. O arco de cavalaria
e o sabre de cavalaria são armas
típicas dos mestres das estepes e
as demais são armas dos
campeões das savanas.

Arco de cavalaria: 
Este arco é curto,
porém mais pesado
e encurvado do que
um arco curto
tradicional, com
uma flecha própria
de tamanho
intermediário entre as
de arco longo e arco curto. Feito
especialmente para ser usado por
cavaleiros, ele diminui em 1 a
penalidade por tiro montado. O arco
de cavalaria pode ser utilizado como
uma arma marcial, mas sua
habilidade especial só funciona nas
mãos de alguém com o talento Arma
Exótica (Arco de cavalaria). Pode ser
reforçado até +3.

Mongwanga:
É uma arma cujo peso fica
entre uma adaga muito
pesada e uma
espada leve, com
pontas para todos os lados
e balanceada para
arremesso. É uma

excelente lâmina para o combate
corpo a corpo e ótima para o
arremesso, sendo basicamente uma
espada curta, mas quem não
possuir o talento Arma Exótica terá
muita dificuldade em compreender
seu balanceamento estranho. Por
isso, um guerreiro proficiente no uso
de Armas Marciais poderá utilizá-la
com uma penalidade de -2.

Pokwe assimétrica: 
Adaga pesada e muito perigosa,
mas que não pode ser arremessada.
É basicamente
uma adaga, mas
quem não possuir
o talento Arma
Exótica terá muita
dificuldade em
compreender seu
balanceamento estranho. Por isso,
um guerreiro proficiente no uso de
Armas Marciais poderá utilizá-la
com uma penalidade de -2.

Rungu cabeça-de-pássaro: 
O rungu é uma pesada clava, feita de
um pedaço maciço de
madeira, cujo cabo era
afiado de forma que a
arma poderia ser utilizada
tanto para perfuração
quanto para impacto, tendo,
ainda por cima, uma
ponta, extremamente
pontuda e afiada, na forma

de uma cabeça de pássaro, sendo
capaz de causar terríveis ferimentos
nos oponentes. É uma arma difícil
de dominar, mas extremamente
mortal, e por isso somente
personagens com o talento Arma
Exótica (Rungu cabeça de pássaro)
podem usá-la corretamente.

Sabre de cavalaria: 
Este sabre é uma espada curvada
feita para decapitar oponentes. Pode
ser usada como uma arma marcial,
mas quando o atacante tem o
talento Arma Exótica (Sabre de
cavalaria), o sabre passa a causar o
dobro do dano em uma carga de
cavalaria (o triplo se o personagem
possuir o talento Investida
Implacável) e o multiplicador do
crítico aumenta para 3 enquanto
montado.

Lança luluah: 
Tem um cabo médio e uma
lâmina que se assemelha à de
uma espada, grande demais 
para uma lança. Pode ser usada
em combate corpo a corpo como
uma arma marcial com as duas
mãos, mas quem possuir 
o talento Arma Exótica (Lança
luluah) pode utilizá-la com apenas
uma mão. É muito pesada e
desajeitada para ser arremessada
com eficiência, por isso seu
alcance é tão curto.
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» Novas armas exóticas

Armas Exóticas

Cust Dano Crític Incrementos de Distância Pes Tipo

Pequenas

Pokwe assimétrica 5 P 1D4 18/x2 - 0,4kg P/C

Mongwanga 10 P 1D6 19/x2 3 m 1,2kg C

Médias

Lança luluah 25 P 1D10 20/x2 1,5 m 4,5kg P

Sabre de cavalaria* 30 P 1D8 19/x2 - 3,0kg C

Arco de cavalaria* 100 P 1D8 20/x3 25 m 1.0kg P

Pesada

Rungu cabeça-de-pássar 50 P 1D10 19/x3 - 1,4kg I/P

* Veja descrição da arma para regras especiais.
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Campeão das savanas
Nos lugares mais hostis da África, onde a
sobrevivência é uma conquista diária, homens e
mulheres aprendem a entender o meio em que vivem
para garantir seu sustento. O campeão das savanas é
o representante máximo destas habilidades: caçador
implacável, guerreiro mortal e mestre do ambiente à
sua volta, ele é adorado pelos membros de sua tribo,
e respeitado por seus inimigos.

Bárbaros são a classe mais comum entre os
campeões das savanas, mas guerreiros e rangers
também podem assumir este importante papel.

Dados de vida: 
D12

Pré-Requisitos:
Bônus Base de Ataque: +4

Perícias: Ouvir 5 graduações, Furtividade 3
graduações

Talentos: 
Arma Exótica (uma das seguintes: Pokwe assimétrica,
Mongwanga, Rungu cabeça-de-pássaro ou Lança
luluah).

Perícias da classe
As perícias de classe para o campeão das savanas (e a
habilidade-chave para cada perícia) são: Escalar (FOR),
Adestrar Animais (CAR), Esconder-se (DES), Senso de
Direção (SAB), Saltar (FOR), Ouvir (SAB), Furtividade
(DES), Observar (SAB) e Sobrevivência (SAB).

Pontos de perícia por
nível: 
4 + bônus de Inteligência.

Características da classe
Estas são as habilidades de classe
do campeão das savanas.

Uso de armas e
armaduras: Os campeões das
savanas são proficientes em todas
as armas simples e marciais, e no
uso de escudos. Eles não

costumam utilizar armaduras, e portanto não ganham
nenhum talento referente a elas.

Armas da savana (Ext): O campeão das
savanas ganha no 1º nível o talento Armas da Savana
de graça. Ele corresponde ao talento Arma Exótica nas
quatro armas específicas da classe (Pokwe
assimétrica, Mongwanga, Rungu cabeça-de-pássaro e
Lança luluah), sendo uma das mais poderosas
habilidades destes guerreiros.

Combate ágil (Ext): Um campeão das savanas
ganha um bônus de esquiva de +1 para a CA no 1º
nível, e +1 a cada 3 níveis, se estiver sem armadura
ou utilizando armadura leve. Isto representa a
agilidade fora do comum que estes guerreiros
adquirem com sua experiência.

Especialização (Ext): Um campeão das savanas
pode pegar o talento Especialização com qualquer das
armas da savana. É importante salientar que ele não
ganha de graça o talento, só passa a poder adquiri-lo.

Guerreiro veloz (Ext): O campeão das savanas
aprende a pressentir armadilhas e a sair do caminho do
perigo, e por isso ganha +2 para testes de resistência
de reflexo quando estiver usando até armadura leve.

Corredor incansável (Ext): Resistente aos
rigores do clima e do esforço excessivo, o campeão das
savanas consegue atravessar longas distâncias correndo,
sem demonstrar cansaço. Sua constituição é
considerada 4 pontos maior para determinar quanto
tempo ele pode correr ou continuar se movendo antes de

» Classes de prestígo

Nível BBA Resistências Habilidades de classe
Foritude/Reflexos/Vontade

1 +1 +2/0/0 Combate ágil +1, Armas da savana

2 +2 +3/0/0 Guerreiro veloz

3 +3 +3/+1/+1 Combate ágil +2

4 +4 +4/+1/+1 Corredor incansável, especialização

5 +5 +4/+1/+1 Especialista das armas da savana

6 +6 +5/+2/+2 Combate ágil +3

7 +7 +5/+2/+2 Sabedoria da terra

8 +8 +6/+2/+2 Mestre das armas da savana

9 +9 +6/+3/+3 Combate ágil +4

10 +10 +7/+3/+3 Caçador perfeito
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Herói nórdico
Os vikings entraram para a história como um
povo forte, sem medo de batalhas e desafios,
e cujas lendas falam de grandes guerreiros
incontroláveis, com uma fúria capaz de
aterrorizar até mesmo os mais poderosos
oponentes. A intimidade dos povos nórdicos
com o mar também é famosa, e boa parte de
suas conquistas foi feita cruzando as águas
gélidas dos mares do norte. O herói nórdico
carrega no sangue a força dos deuses e de
seus antepassados, além de ser um mestre
nas habilidades marítimas de seu povo.
Todos os heróis nórdicos são da classe dos
bárbaros, visto que a fúria é uma habilidade
exclusiva deste tipo de combatente.

Dados de vida: 
D12

Pré-Requisitos
Bônus Base de Ataque: +4

Perícias: Intimidar 5 graduações, Senso de Direção 5
graduações, Profissão (Marinheiro) 3 graduações

Habilidade de Classe: Fúria 

Perícias da classe
As perícias de classe para o herói nórdico (e a
habilidade-chave para cada perícia) são: Equilíbrio
(DES), Escalar (FOR), Intimidar (CAR), Senso de Direção
(SAB), Saltar (FOR), Profissão (Marinheiro) (SAB),
Observar (SAB), Nadar (FOR), Usar Cordas (DES) e
Sobrevivência (SAB). 

Pontos de perícia por nível: 
2 + bônus de Inteligência.

Características da classe
Estas são as habilidades de classe do herói nórdico.

Uso de armas e Armaduras: O herói nórdico é
proficiente no uso de todas as armas simples e marciais,
e também com armaduras leves, médias e escudos. 

Sangue de heróis (Ext): Seu povo é de bravos
que não temem a morte nem a dor, e seu orgulho e
confiança fazem com que o herói nórdico ganhe um
bônus de +4 para um teste de resistência, uma vez ao
dia. O uso desta habilidade de classe deve ser anunciado
antes do rolamento dos dados. 

Ataque total (Ext): Um herói nórdico pode, a
partir do 2º nível, desprezar sua defesa e partir
totalmente para o ataque, ganhando um bônus de +1

Nível BBA Resistências Habilidades de classe
Foritude/Reflexos/Vontade

1 +1 +2/0/0 Sangue de heróis

2 +2 +3/0/0 Ataque total

3 +3 +3/+1/+1 Navegante

4 +4 +4/+1/+1 Berserker

5 +5 +4/+1/+1 Destemido

6 +6 +5/+2/+2 Oponente assustador

7 +7 +5/+2/+2 Berserker aprimorado

8 +8 +6/+2/+2 Mestre navegante 

9 +9 +6/+3/+3 Força dos ancestrais

10 +10 +7/+3/+3 Berserker supremo

precisar descansar. Esta habilidade só pode ser usada
caso ele esteja usando, no máximo, armadura leve.

Especialista das armas da savana (Ext):
O campeão das savanas, ao chegar ao 5º nível, ganha
+1 para o ataque com todas as armas da savana. Esta
habilidade é cumulativa com o talento Foco em Arma.

Sabedoria da terra (Ext): A partir do 7º nível, um
campeão das savanas pode escolher 10 em sobrevivência
e senso de direção dentro de seu ambiente.

Mestre das armas da savana (Ext): Ao
atingir o 8º nível, o campeão das savanas ganha +1
de dano com todas as armas da savana. Este bônus é
cumulativo com o do talento  Especialização, e vale
para projéteis arremessados a até 9 m de distância.

Caçador perfeito (Ext): O campeão das
savanas pode, ao chegar ao 10º nível, escolher 10
nas perícias Esconder-se, Furtividade, Ouvir e
Observar e, uma vez por dia, pode escolher 20 em um
teste de uma destas perícias.
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Bárbaros

Mestre das estepes
Em várias partes do mundo, guerreiros montados
impunham respeito aos seus pares, desde os cavaleiros
hunos e mongóis até os índios americanos. Eles
partilhavam o amor pelas aves de caça (em especial os
falcões) e o talento no combate sobre suas montarias. 
O mestre das estepes é o melhor destes lutadores.
Membros de qualquer classe podem se tornar mestres
das estepes, em especial guerreiros e rangers.

Dados de vida: 
D12

Pré-Requisitos
Bônus Base de Ataque: +4

Perícias: Cavalgar 7 graduações, Intimidar 3
graduações

Talentos: Combate Montado, Investida Implacável

Perícias da classe
As perícias de classe para o mestre das estepes (e a
habilidade-chave para cada perícia) são: Empatia Animal
(CAR), Adestrar Animais (CAR), Senso de Direção
(SAB), Saltar (FOR), Ouvir (SAB), Observar (SAB),
Cavalgar (DES) e Sobrevivência (SAB).

Pontos de perícia por nível: 
2 + bônus de Inteligência.

Características da classe
Estas são as habilidades de classe do mestre das
estepes.

Uso de armas e armaduras: O mestre das
estepes é proficiente no uso de todas as armas simples e

para o ataque e dano, mas recebendo uma penalidade
de –1 para sua CA.

Navegante (Ext): O herói nórdico pode escolher 10
nas perícias Senso de Direção, Profissão (Capitão de
Navio), Profissão (Marinheiro) e Observar, uma vez por
dia por nível na classe.

Berserker (Ext): A fúria do lobo e do urso são parte
de seu espírito - seu povo convive com isso há séculos
e sabe como melhor aproveitar esse estado selvagem. A
partir do 4º nível, quando o herói nórdico entra em fúria,
ele não tem a penalidade de –2 para a CA.

Destemido (SN): Ao chegar ao 5º nível, o herói
nórdico se torna imune a medo, mesmo que de
origem mágica.

Oponente assustador (Ext): Gritando e
utilizando golpes e expressão corporal aterrorizantes, às
vezes até espumando pela boca (quando em fúria), o
herói nórdico de 6º nível ou maior assusta todos os
inimigos impressionáveis à sua volta. O personagem faz
um teste de intimidar no início do combate (CD 20), e,
se obtiver sucesso, todos os inimigos de níveis ou DVs
menores que o personagem lutando em corpo a corpo
contra ele estarão abalados. Iniciar o uso dessa
habilidade é considerado uma ação de movimento e ela
pode ser usada uma vez por dia por cada dois níveis na
classe e os oponentes abalados que saírem de perto do
personagem voltam ao normal após uma rodada.

Berserker aprimorado (Ext): A partir do 7º
nível, os bônus da habilidade fúria do herói nórdico
aumentam para +6 para a Força e Constituição, e +4
para a resistência. Além disso, o personagem pode
entrar em fúria uma vez a mais por dia.

Mestre navegante (Ext): Caso compre ou adquira
de alguma outra forma um navio de guerra, o herói
nórdico pode convocar uma tripulação de marinheiros
guerreiros, dispostos a segui-lo lealmente em grandes
navegações, pirataria e saques pelas costas do
continente. A partir do 8º nível, o personagem atrai 25
combatentes ou especialistas de 1º nível , 5 de 2º nível,
2 de 3º nível e um subcomandante de 8º nível. Este
último pode pertencer às classes bárbaro, guerreiro e/ou
clérigo. Todos eles são de seu povo.

Força dos ancestrais (SN): Chamando a força
de seus ancestrais guerreiros e gritando para o mundo
sua linhagem de heróis, o herói nórdico recebe um
bônus de moral de +2 Dados de Vida temporários
(2D10, aos quais se somam seu bônus de Constituição)
e +2 para os ataques e dano. Este estado dura cinco
rodadas, mais uma rodada por ponto de bônus de
Carisma do personagem.

Berserker supremo (Ext): Após sair do estado
de fúria, o herói nórdico de 10º nível não fica mais
cansado, não sofrendo as penalidades descritas nesta
habilidade. Ele também pode entrar em fúria novamente
assim que acabar o estado de fúria anterior.
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marciais, e com escudos e armaduras leves. Ele ganha
ainda, no 1º nível, o talento Arma Exótica com arco de
cavalaria e sabre de cavalaria.

Arqueiro montado (Ext): 
O mestre das estepes diminui em 1 a penalidade por
atirar montado. Esta habilidade é cumulativa com o
talento Arqueirismo Montado e só pode ser usada caso o
personagem esteja usando armadura até média.

Cavalgada aterrorizante (Ext): 
A partir do 3º nível, o mestre das estepes passa a incutir
pavor incontrolável em seus oponentes quando montado.
O alvo de sua carga de cavalaria deve fazer um teste de
resistência de vontade (CD 10 + nível na classe + ajuste
de carisma) ou ficar abalado pelo resto do combate.

Guerreiro montado (Ext): O mestre das estepes é
um especialista em combate montado, e à medida que
sua habilidade em cavalgar aumenta, também sua perícia
em combate montado fica maior. 

No 1º nível, ele ganha um bonus de
competência de +1 quando
combatendo montado e um bonus de
competência de +2 para todos os
testes de Cavalgar. No 4º nível, o
personagem recebe um bonus
adicional de +1 para o dano e é
capaz de utilizar o benefício do talento
Combate Montado duas vezes por
rodada. No 7º nível, os bonus para
ataque e dano sobe para +2 e ele
pode usar o talento Combate Montado
três vezes por rodada. 

Espírito do falcão (SN): No 5º nível, o mestre
das estepes adquire uma ligação especial com seu
falcão de caça, fazendo com que o pássaro se torne
parte de si e mais poderoso que outros animais de
sua espécie. O falcão passa a ser considerado uma
besta mágica, com inteligência e pontos de vida
iguais à metade das de seu mestre, e com BBA e
resistências iguais às de seu mestre. O pássaro e o
mestre passam a ter um elo empático (igual ao que
existe entre o feiticeiro e seu familiar).

Adicionalmente, o falcão ganha um bônus de +4 para
sua CA e +2 para sua Força, além de receber a
capacidade de Evasão Aprimorada.

Olhos do falcão (SN): Uma vez por dia, o mestre
das estepes pode ver através dos olhos do falcão com o
qual tenha uma ligação especial. Este poder tem uma
duração de até 10 minutos, e o falcão deve estar a, no
máximo, 10 milhas de distância. O personagem não
consegue ver através de seus próprios olhos enquanto
estiver usando este poder, apenas pelos olhos do falcão.

Carga de cavalaria suprema (Ext): Um mestre
das estepes de 10º nível pode fazer tantos ataques
quanto desejar em uma carga de cavalaria, até o seu
limite de ataques por rodada. Conduzir sua montaria
conta como uma ação simples, e estes ataques podem
ser feitos a qualquer momento durante seu movimento.
Só pode ser feito um ataque em cada alvo. Exemplo: um
personagem com três ataques por rodada e montando
um animal com movimento de 12 m faz uma carga; ele
pode mover 3m e atacar um oponente, mover mais 6m e
atacar outro, e por fim mover mais 3m e atacar um
último oponente.

Nível BBA Resistências Habilidades de classe
Foritude/Reflexos/Vontade

1 +1 +2/0/0 Guerreiro montado

2 +2 +3/0/0 Arqueiro montado

3 +3 +3/+1/+1 Cavalgada aterrorizante uma vez por dia

4 +4 +4/+1/+1 Guerreiro montado

5 +5 +4/+1/+1 Espírito do falcão

6 +6 +5/+2/+2 Cavalgada aterrorizante duas vezes por dia

7 +7 +5/+2/+2 Guerreiro montado

8 +8 +6/+2/+2 Olhos do falcão

9 +9 +6/+3/+3 Cavalgada aterrorizante três vezes por dia

10 +10 +7/+3/+3 Carga de cavalaria suprema

na internet: “Lanceiro selvagem”

w w w . r p g . e t c . b r
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Zander
c o l u n a  d o

Zander
c a t t a  p r e t a

Queria dissertar sobre um ponto pouco relevante, mas pelo qual as pessoas se
exasperam e tiram conclusões, tomam posições ou pré-concebem conclusões,
posicionamentos ou concepções. Mas, antes disso deixem-me afirmar algo. 

Eu sou um Nerd. Ponto. 

Pode ser uma influência da Tecelã, mas é um fato. E, acontece que eu, você que
me lê, e o cara que está te olhando com uma cara engraçada à sua frente, faze-
mos isso o tempo todo, a cada instante. E, acontece novamente, que isso facilita
pra caramba as interações humanas, expressa a capacidade gregária do ser hu-
mano, ou seja de formar e reconhecer as tribos existentes. Abusando da paciên-
cia do meu leitor, ainda que desistente, deixe tomar uma outra definição-base. 

Não vou explicar aqui o que é ser Nerd. 

O problema é quando começamos a fazer pré-conceitos sobre as diversas tribos,
como: todo surfista é burro, toda mulher que faz engenharia é feia, todo maconhei-
ro é lesado e todo jogador de RPG é NERD. 

Se você comprou uma revista de RPG, sabe o que é um Nerd e, por tabela, está in-
cluído nesta categoria de criatura que os “normais” não conseguem definir direito. 

Acontece que muita gente se arma com estacas e tochas antes de tentar entender
que o ser humano tem o hábito (saudável, no meu entender) de classificar, e rotu-
lar tudo que encontra pela frente. 

Não que isto esteja longe da verdade, pois, seu uma definição cai na boca do
povo é porque alguns (muitos) daquela determinada tribo apresentam este com-
portamento. Pode ser que você, que me lê, não se enquadre cem por cento neste
padrão ou arqétipo, mas, com certeza, já passou por alguma situação parecida. 

Na boa, relaxa. Ser Nerd é bom… 

zander catta preta
é nerd e prepotente. acha que sabe
escrever e implorou por uma coluna.

Sobre ser NERD e jogar RPG



ocê que sempre achou que podia contar a
saga de O Senhor dos Anéis muito melhor

do que o Tolkien (ou o Peter Jackson) agora já
tem a sua chance. Lançado nos EUA pela Deci-

pher em agosto de 2002, o novo RPG baseado na
famosa trilogia de livros (e filmes) chegou ao Brasil
no finalzinho do ano, junto com o filme As Duas Tor-
res. Um senhor presente de Natal para os fãs de Tol-
kien e do RPG.

A Tentação do Anel

Logo de cara, o livro é tentador. A capa é belíssima
e a impressão primorosa (capa dura e papel de lu-
xo). Quando você folheia o livro e percebe que são
306 páginas coloridas, ricamente ilustradas com fo-
tos do primeiro filme (A Sociedade do Anel) fica ain-
da mais difícil resistir. 

Não resta dúvida de que este livro é o RPG mais
bem acabado que já foi lançado em português. E
pelo que está indicado na pág. 2, o livro foi impres-
so nos EUA ("Printed in USA", "Produced by Deci-
pher"), o que é algo inédito no Brasil e que só tinha
sido feito antes com card games.

O texto do livro evoca o tom épico das narrativas tol-
kienianas e desde a primeira página vai colocando
o leitor no clima certo para criar  suas histórias no
universo mágico da Terra Média. Uma grande
quantidade de material de referência não deixa
os novatos perdidos, mas vai ser preciso uma
certa dose de pesquisa para campanhas deta-
lhistas. Um destaque fica para a preocupação
em incentivar a postura heróica, tão valorizada
por Tolkien em seus personagens, e que co-
locam O Senhor dos Anéis um degrau aci-
ma dos demais RPGs de Fantasia no que

Um RPG Precioso

se refere à concepção e interpretação dos persona-
gens. Um ponto negativo é a completa ausência das
planilhas dos heróis dos livros/filmes. Se o mestre
quiser usar algum deles  como NPC vai ter que se vi-
rar sozinho, ou esperar pelos suplementos…

O Jogo

O RPG do Senhor dos Anéis utiliza o CODA
System, um sistema de regras criado para o RPG
de Star Trek, tembém publicado pela Decipher. À
primeira vista, o sistema é bem simples, não repre-
sentando nenhum grande desafio para quem já co-
nhece GURPS, D20 (D&D) ou mesmo Storyteller
(Vampiro: A Máscara). Os iniciantes podem ficar
um pouco perdidos, mas isso se deve principalmen-
te à falta de exemplos e de um roteiro “passo-a-pas-
so” para a criação dos personagens, e não pela
complexidade das  regras. Cada personagem é re-

presentado por uma série de Atributos que confe-
rem bônus (ou penalidades) aos

rolamentos, feitos

V
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com 2d6. Além disso, como no GURPS, Storyteller
ou D20, existem perícias, vantagens, desvantagens,
talentos e Classes de Prestígio (com outros nomes,
claro), usados para simular os diversos estilos de
personagem presentes na trilogia, desde os hobbits
como Frodo e Sam, passando pelos Rangers como
Aragorn ou os elfos como Legolas e anões como
Gimli. Também é possível se fazer personagens ma-
gos (como Gandalf e Saruman, mas não tão pode-
rosos…) e outros como menestréis, combatentes
(como Boromir) e muito mais.

As regras são claras e aparentemente funcionam
bem, apesar do jogo sofrer de uma certa “síndrome
do acerto”, sendo muito fácil acertar seu oponente
no combate (e ser acertado por ele), o que incentiva
o jogador a valorizar coisas como escudo e esquiva.

A Versão Brasileira

A tradução segue o padrão “oficial” de Tolkien no
Brasil. Os jogadores familiarizados com os livros e
filmes reconhecerão termos como "Valfenda", "Con-

Resumo

Mesmo com pequenos cochilos (que não comprometem
a qualidade), O Senhor dos Anéis é provavelmente 
o melhor livro de RPG publicado no Brasil. 
Vale cada centavo que você gastar nele e tem 
potencial para muitas horas de aventura e diversão, 
isto é, se você resistir à tentação de se esconder numa
caverna para ficar folheando o livro e repetindo: 
“meu precioso… meu precioso…”

O Senhor dos Anéis RPG • Devir Livraria 
306 páginas, capa dura, totalmente em cores  
Preço sugerido: R$ 75,00
http://www.devir.com.br

Luiz Eduardo Ricon e Marco Lucien
ATENÇÃO: um destes caras é um personagem

de DC Heroes. Você sabe dizer qual? 

dado", "Bilbo e Frodo Bolseiro", "Brandebuque", "Pé-
soberbo" e outros. Por outro lado, também é possí-
vel se encontrar referências ao “sr. Peregrin (e não
Peregrino…) Pippin Tûk” (pág. 69) e às filhas de
“Shelob” (pág. 295), ainda que conste do bestiário
uma tal "Laracna" (que vem a ser ser o nome brazu-
ca da "Shelob"). Mas isso obviamente são pequenos
cochilos que em nada comprometem o brilhante tra-
balho feito pela tradução, que captura com muita
competência o estilo do texto original, que remete à
prosa pomposa de Tolkien.

Além de algumas traduções curiosas, como "Mestre
da Sabedoria" (Loremaster, talvez melhor traduzido
como "Sábio" ou “Erudito”) e "Guardião" (uma boa
tentativa que não captura bem o espírito do Ranger,
termo dificílimo de se traduzir), a existência das or-
dens "Mágico" e "Mago", pode causar confusão. Ou-
tras escolhas de qualidade duvidosa são "Combate
de Alcance", para "Combate a Distância" e "Poliorcé-
tica" para "Guerra de Sítio". Este último não é tão ru-
im por ser um termo técnico para algo pouco usado
no jogo (está no Dicionário, meninos, o termo está
correto). 

Outra decisão acertada foi a de se colocar as períci-
as e os encantos em ordem alfabética, o que facilita
muito a consulta durante o jogo. Ponto para a Devir. 
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Principal editora de RPG do país, a

Devir também gerencia um ótimo site.

Além do suporte aos seus principais

produtos, que variam de álbuns de

quadrinhos do Laerte a jogo de

miniaturas como o Mage Knight, o site

tem uma parte de notícias atualizada

diariamente. O site costuma também

escolher temas interessantes, como o

Senhor dos Anéis, e fazer uma

cobertura completa sobre o assunto. A

única crítica ao site é que o Recado

(o informativo da empresa que já

cumpria esse papel muitos anos antes

de inventarem a internet) está

relegado a um site secundário e

escondido. Veja bem, não é que a

página do Recado não funciona bem,

muito pelo contrário, mas ela merecia

um lugar de destaque no site

principal.

http://www.devir.com.br

http://www.recado2000.locaweb.com.br

>> Devir ▼
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Apesar das muitas panes e “tilts” indicarem o contrário (especialmente

quando você está prestes a terminar aquele seu trabalho importante), 

o computador pode ser um importante aliado para jogadores e mestres. 

Essa coluna apresenta não só diversos sites com ferramentas e idéias 

para melhorar suas aventuras como também páginas com informações 

de interesse geral para o público que joga RPG e afins.

Desde o lançamento do Dungeons &

Dragons 3a Edição, o Grimório vem

trazendo regularmente notícias e

suporte para o sistema d20. O destaque

maior são as entrevistas (todas muito

bem feitas) com as principais

personalidades do mercado americano

como por exemplo Salvatore (criador do

famoso elfo negro Drizzt Do’Urden).

Basta garimpar um pouco para encontrar

essa e outras preciosidades dentro do

site.

http://www.grimorio.com.br

O Computador é Seu Amigo

>> Grimório ▼

O Magic foi o primeiro card game

colecionável e continua sendo o mais

jogado. O Magic BR é um dos melhores

sites em português dedicado ao jogo,

apresentando notícias e informações

sobre os últimos torneios. O principal

problema é nem todos os seus

colaboradores têm um bom texto, mas,

apesar disso, se você quer a lista de

cards da próxima série antes do seu

lançamento, esse é o lugar certo. 

http://www.magicbr.com/

>> Magic BR ▼



Nos anos 80, um time dos sonhos de

ilustradores deu vida ao popular

Dugeons & Dragons com uma arte

espetacular (infelizmente usada até a

exaustão pela empresa que repetia as

mesmas capas em diversos livros). Larry

Elmore foi um dos principais ícones

desse grupo, tendo feito, por exemplo,

a capa da caixa vermelha do D&D e das

ilustrações do Dragonlance. 

O site possui uma galeria de arte com a

maioria desses desenhos clássicos além

dos trabalhos mais atuais desse artista

que influenciou toda uma geração de

desenhistas e criou a imagem das

principais criaturas e dos cenários

D&D. Em inglês.

http://www.larryelmore.com/

>> Larry Elmore ▼
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O que começou como um trabalho

acadêmico, hoje é uma compilação de

centenas de cenários prontos e

artigos. Com o pomposo nome de

Shakespeare Eclectic Science Fiction

Interactive Theatre o site tem uma

apresentação sofrível mas um conteudo

impressionante. Uma verdadeira aula

para quem quer aprender um pouco mais

sobre live action. Em Inglês.

http://www.rpg.net/larp/index.html

>> Live Action ▼

O Rede RPG está repleto de informações

para os jogadores em geral. Com uma

abordagem séria e profissional o site

traz, com suas atualizações mensais,

entrevistas, resenhas, notícias e

matérias. Apesar de estar “no ar” há

poucos meses, o site na verdade é bem

mais antigo do que parece, tendo

passado por diversas transformações

nos últimos cinco anos até apresentar

a “roupagem” atual.

http://www.rederpg.com.br

>> Rede RPG ▼

Fight Club é um joguinho via mail

extremamente simples e viciante. Em

poucos minutos você se cadastra e

começa a lutar com oponentes do mundo

todo. Seu personagem pode ser desde um

lutador clássico de kung fu até um

boneco de neve. A cada luta, você

ganha pontos para aprimorar seus

golpes e aumentar suas opções de

combate. Em inglês.

http://fightclub.lycos.co.uk/

>> Fight Club ▼



34

Os 
Mundos de 
Fantasia do 

d20
O mundo do d20

O d20 se propõe a ser um sistema genérico para jo-
gos de RPG de fantasia e, neste sentido, a maioria dos
produtos lançados, seja pela sua editora, a Wizards
of the Coast, ou pelas inúmeras outras, aproveitando-
se da licença gratuita concedida pela WotC para usar
o seu sistema, compõe-se de suplementos de nature-
za “genérica”, sem procurar prender-se a nenhum ce-
nário em particular. Sejam novas listas de magias, no-
vos talentos, classes de personagens novas ou regras
extras para situações específicas (como batalhas na-
vais ou combates aéreos), todos eles procuram forne-
cer o máximo de opções possíveis, de modo a, como
eles mesmos costumam dizer, “enriquecer a sua expe-
riência de jogo”. 

Mas, uma vez que você já está entupido de classes
novas, cheio de listas de magias, e de posse de regras
capazes de simular qualquer situação, por mais fan-
tástica que seja, o que você vai fazer? Misturar tudo, e
jogar tudo ao mesmo tempo, enfrentando o “Monstro-
Genérico A”? Destruindo o “Mestre-do-Mal B”? Salvan-
do o “Mundo-de-Fantasia-Genérico 23”? Isso, é claro,
com seus elfos que vivem nas florestas, anões que
moram embaixo das montanhas, gnomos engraçadi-
nhos, e dragões que só existem para acumular tesou-

ros e serem mortos por mercenários homicidas que se
acham salvadores do mundo (também chamados
aventureiros)?

Este tipo de jogo sem compromisso pode ser muito
prazeiroso durante um tempo e, mesmo os jogadores
ditos mais experientes, algumas vezes retornam a es-
sa forma de jogar, apenas por diversão. Mas se você
se preocupa com coisas como consistência interna de
um mundo ou comportamentos realistas de persona-
gens, você tem que ter um pouco de trabalho. 

Você precisa selecionar exatamente o que, dentre to-
das as opções de talentos, classes, classes de prestí-
gio e regras opcionais que você tem, existem no seu
cenário fictício. Você também tem que criar um mapa
deste lugar, com uma geografia consistente e que faça
sentido (nada de desertos ao lado de florestas tropi-
cais), povos que habitem esse lugar, interagindo com
seus vizinhos de maneira realista, e com uma densida-
de demográfica condizente com os recursos naturais
da região.  Também é bom definir o nível tecnológico
deste lugar, tendo como referência a nossa própria
história, definindo não só o que existe em termos de
equipamento e tecnologia, como também a disponibi-
lidade destes itens, tudo é claro, levando-se em conta
o nível de magia que existe lá, o nível de religião e sua



te sendo desativados, seguindo uma diretriz
da própria editora, que acreditava que o fato
de existirem muitos mundos diferentes estava
limitando as possibilidades do jogo, e inibindo
a entrada de novos jogadores, que teriam
sempre que escolher um determinado cená-
rio, e se familiarizar com um determinado jeito

de jogar. A editora determinou que, com a nova
edição do seu jogo, o enfoque seria genérico, de mo-
do a dar o máximo de opções aos jogadores. E as-
sim tem sido, mas muitos velhos conhecido dos jo-
gadores mais antigos continuam povoando as me-
sas de jogo com versões já convertidas para a nova
edição, oficialmente ou não…

Vale lembrar que, apesar de não receberem suporte
oficial nem terem material publicados, todos os anti-
gos mundos da TSR continuam tendo continuidade
na internet. Se você tem acesso à rede, basta ir até a
página oficial da WotC e, de lá, acessar os sites ofici-
ais de mundos como “Mystara”, “Al Qadin”, “Dark
Sun”, “Planescape” e “Birthright”. Todos eles possuem
as conversões desses mundos para a nova regra do
D&D. O único problema é que você precisará possuir
os livros básicos originais desses cenários, já que es-
sas regras não estão nos referidos sites. Mas a própria
WotC estava, até pouco tempo, disponibilizando gra-
tuitamente em seu site material do antigo AD&D em
formato PDF. Portanto, se você quiser ter um pouco de

35

influência na sociedade, coisas que afetam todo o
mundo e seus habitantes de maneira significativa.
Sem contar a existência de outras raças inteligentes,
que exigem todas as considerações anteriores, senão
mais, se você quiser que elas sejam levadas a sério…
enfim, é um trabalhão!

Sejamos sérios, nem todo mundo tem disposição,
tempo ou talento para tal, mas todos querem um am-
biente de jogo consistente para contar as suas históri-
as! Por isso existem no mercado (americano, mas es-
pere até o final da matéria…) diversos mundos que
usam o sistema de regras do d20, cada um reinven-
tando as convenções do jogo à sua maneira e tentan-
do apresentar algo de diferente e único, com diferen-
tes graus de sucesso.

Alguns velhos 
Conhecidos

Desde que a Wizards of the Coast assumiu o D&D,
os antigos “Mundos” da TSR foram progressivamen-

Greyhawk:

Este é o chamado “mundo padrão” do novo
D&D, ou seja, se você não está usando ne-
nhum cenário específico, você está automati-
camente em Greyhawk. Os jogadores mais an-
tigos sabem que Oerth é bem mais que isso:
Ele foi o primeiro mundo do AD&D e, ainda ho-
je, conta com milhares de fãs nos Estados
Unidos. Apesar de fazer uso de praticamente
todas as opções do D&D, Greyhawk possui
uma estória consistente para o mundo inteiro,
com seis raças diferentes de humanos, elfos,
anões e outras raças-padrão distribuindo-se e
interagindo de maneira convincente, pelo me-
nos na maioria das vezes. Apesar de ter sido
criado como cenário para o D&D, Greyhawk
faz muito mais sentido que Forgotten Realms.
É uma pena que o único suporte oficial do
mundo seja feito nas páginas da Dragon Ma-
gazine americana. O único livro do mundo
existente é o excelente porém feio “Living
Greyhawk Gazetteer”. O livro, infelizmente, não
atrai pela aparência, com uma diagramação
formal e ilustrações simplesmente horríveis.
Também não existe nada em termos de regras extras
no livro. O que ele tem é uma excelente, apesar de
vaga às vezes, visão do mundo e de suas característi-
cas, que deve agradar àqueles que conseguirem pas-
sar pela péssima apresentação do livro. Só não espe-
re nada de novo além do velho “feijão-com-arroz”…



trabalho com downloads e eventuais impressões, vo-
cê poderá experimentar algumas das mais interessan-
tes reinterpretações de elfos e companhia da antiga
TSR, com destaque para os excelentes “Al Qadin” e
“Birthright”, o primeiro uma incrível mescla de histórias
e culturas do oriente médio, tanto reais quanto fictícias
com o tradicional material do livro do jogador; e o se-
gundo um mundo-padrão de D&D extremamente
bem construído, e que tem como elemento mais im-
portante algo que normalmente não é enfatizado nem
comumente associado ao D&D: Política.

Aqueles que conhecem ou, pelo menos já ouviram fa-
lar nos antigos cenários da TSR devem ter percebido
que não há menção nas listas acima de dois mundos
famosos e queridos do público: “Ravenloft” e “Dra-
gonlance”. Isso ocorre porque o primeiro está sendo
publicado sob licença pela editora White Wolf, e o se-
gundo chegará às livrarias americanas no segundo

semestre deste ano, pela própria Wi-
zards of the Coast.

Caras novas e
outras nem tão
novas assim…

Aproveitando-se da imensa difusão
que o sistema d20 recebeu, muitas

editoras resolveram lançar seus mundos adapta-
dos para esse sistema de regras, ou lançar
criações totalmente novas, ampliando as opções
de aventuras para todos. Pena que nem todo mun-
do fez isso direito. Muitos jogos que não tinham
tanta saída, apesar de bem interessantes, passa-
ram a ser mais conhecidos em sua versão d20, já
que agora qualquer um que jogue o velho e bom
D&D vai poder pegar o livro e jogá-lo sem precisar
aprender um monte de regras novas, bons exem-
plos disso são o Rokugan d20 e o Swashbuckler
adventures, que é a versão d20 do 7th Sea. Mas
nem só de adaptações vive o d20, muitos mundos
de jogo já nasceram no novo sistema genérico. As
editoras estão de olho no enorme público do D&D
e não é à toa. Com o sucesso que a nova edição
fez, mundos como ‘Scarred Lands’, criado por um
estúdio da White Wolf, se tornaram investimentos
lucrativos.
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Forgotten Realms: 

Os “Reinos Esquecidos” são o único mundo apoia-
do pela WotC, contando atualmente com vários su-
plementos. Seguindo a direção da editora, é um ce-
nário-monstro, com potencial para acomodar prati-
camente qualquer tipo de história de fantasia. Seu li-
vro básico é um dos mais belos do mercado, e tam-
bém um dos mais completos em termos de infor-
mações úteis, tanto para mestres como para joga-
dores. Tudo que você possa precisar para um jogo
nos Reinos está no livro: Descrições breves porém
sucintas das regiões, raças, organizações e costu-
mes, com listas e mais listas de estatísticas impor-
tantes para seu jogo. Tudo isso mais belos mapas,
ilustrações mais belas ainda, novos talentos, novas
magias e classes de prestígio específicas do cená-
rio. Esquecido mesmo somente a consistência inter-
na do mundo. Por tentar ser o mais “genérico” pos-
sível, Forgotten Realms simplesmente não convence
como “Mundo”. Seus povos, personagens e organi-
zações parecem existir apenas para fornecer pretex-
tos para aventuras, sem um pingo de credibilidade,
o que faz sentido, já que ele foi criado exclusiva-
mente para o jogo. No entanto, se você não liga pa-
ra esses detalhes, fique com os Reinos. Qualquer
que seja o seu estilo de aventura, com certeza existe uma região
de Toril que vai acomodar exatamente o que você quer. Basta
apenas ignorar o resto e você vai ter algo bem parecido com um
mundo de jogo. Além disso, o livro é tão bonito que vale a pena
tê-lo apenas para apreciá-lo. E, é claro, todas as regras, classes,
talentos e magias extras podem ser exatamente o que você es-
tava precisando para aquele seu jogo…
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Dragonlance: 

Desde que surgiu a nova edição do D&D, os incontáveis fãs
deste cenário clássico do AD&D vêm pedindo a sua
publicação sob a nova regra e, finalmente, uma nova edição
do mundo de Krynn foi prometida pela WotC para este ano.
Apesar de ser mais uma reinterpretação de Tolkien, sem
grandes inovações, Dragonlance, pelo menos, fez isso
direito, sendo apoiado por uma grande quantidade de
romances, com estórias envolventes e personagens
carismáticos, criando um mundo de fantasia heróica, no
sentido mais puro da palavra. Depois de uma malfadada
tentativa de avançar a estória do mundo e introduzir um
novo sistema de regras (o fracassado Saga System, que
usava cartas), o que gerou uma unanimidade de público e
crítica (todos odiaram), a WotC resolveu consertar o cenário
e, através de uma nova trilogia de livros, já publicada, os
autores originais de Dragonlance trouxeram o mundo mais
ou menos de volta ao que ele era antes das mudanças,
preparando assim o terreno para o seu relançamento para
toda uma nova geração, que só conhecia Krynn de nome. O livro básico será publicado pela própria
WotC, mas o suporte e futuros suplementos ficará a cargo da editora dos autores originais do cenário. É
muito cedo para comentar sobre o produto mas, a julgar pela qualidade habitual dos livros de capa dura
da WotC, mais a riqueza do cenário, agora “consertado”, tudo indica que os magos da costa oeste tem
tudo para ficarem mais ricos este ano. E você, mais pobre…

Ravenloft:

O popular cenário de terror gótico para AD&D encontrou
morada na conhecida editora americana White Wolf, mais
conhecida por seus jogos de teor supostamente adulto da
linha storyteller (Vampiro, Lobisomem, etc). E está muito
bem, obrigado. Se tem algo que a White Wolf conhece é
terror, e tem tratado a linha Ravenloft muito bem, com vários
suplementos, e um texto bem escrito, sem rodeios e carre-
gado de um clima sombrio, que te lembra o tempo todo
que esse não é o seu mundo normal de fantasia heróica. O
livro básico do cenário é um bonito livro de capa dura, todo
em preto-e-branco, com muitas dicas e sugestões sobre o
que são e como conduzir aventuras de terror no estilo góti-
co de Ravenloft, bem como as obrigatórias conversões para
o novo sistema das regras específicas do mundo, como
checagens de horror e medo. O problema do livro é que ele
tem muito pouco do riquíssimo cenário de Ravenloft. Todas
as descrições das regiões do mundo são extremamente va-
gas e superficiais (e sem nenhuma ficha de PdM’s impor-
tantes), apesar de carregadas de clima e estilo. Se você
tem algum material antigo do mundo (como o antigo
“Domínios do Medo”, que chegou a sair em português), vo-
cê não terá problemas para jogar em Ravenloft na nova regra do D&D mas, se a única coi-
sa que você tiver for o livro básico, você vai ter um certo trabalho se não quiser esperar, ou
não quiser comprar os outros suplementos da White Wolf. No entanto, mesmo não forne-
cendo muita informação sobre a ambientação em sí, o livro básico de Ravenloft constitui
um excelente livro de referência para aventuras de terror e, se você não se importa com
estatísticas “oficiais”, você tem um grande mundo de terror para trabalhar como quiser.
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Kalamar: 

Apesar de não ser da WotC, esse mundo da editora
Kenzer conseguiu aprovação para ostentar o logoti-
po do Dungeons & Dragons, o que o torna um mun-
do “oficial” do D&D. Kalamar não é um cenário no-
vo. Ele já existia há alguns anos, como um cenário
“extra-oficial” para AD&D, e surgiu com a intenção
de ser, antes de mais nada, um cenário que “fizesse
sentido”. Kalamar possui, assim como Greyhawk,
seis raças de humanos, além das tradicionais raças
do livro do jogador, com seus padrões migratórios
bem mapeados pelo mundo, com assentamentos,
comportamentos e história consistentes e convin-
centes. A geografia também foi toda construída para
fazer sentido, com padrões climáticos e geográficos
baseados em modelos reais, criando um mundo
que, se não traz nada de novo, pelo menos conven-
ce como mundo. O livro “Kingdons of Kalamar” é o
livro básico do cenário. Ele é um agradável livro de
capa dura, com ilustrações razoáveis e um belíssi-
mo mapa do mundo. O livro, assim como o de
Greyhawk, não traz nenhuma regra extra, apenas
um cenário sólido para você contar, ou viver, as suas estórias. Mais uma vez, nada de novo em
relação ao material tradicional do D&D mas, se você quer um cenário de jogo coerente, ou um
mundo praticamente em branco para você moldar ao seu bel prazer, fique com Kalamar.

Scarred Lands: 

Logo que saiu a nova edição do D&D, a editora White Wolf
começou a divulgar o seu próprio “Mundo de Fantasia d20”,
o mundo de “Scarred Lands”. Inicialmente com informações
diluídas em suplementos “genéricos”, como os excelentes
“Creature Collection” I e II, o mundo da WW já se destacava
como uma reinterpretação sombria e, por vezes, madura,
dos arquétipos tradicionais dos livros básicos do D&D. Fi-
nalmente, depois de vários suplementos, chegou recente-
mente o livro básico de capa dura do principal continente
do mundo, “Ghelspad Gazetteer”, trazendo tudo que você
precisa saber para se aventurar neste intrigante mundo, on-
de aquela famosa “batalha-entre-os-deuses-para-decidir-o-
futuro-do-mundo”, tão comum em mundos de fantasia,
aconteceu a pouco tempo atrás, e tem gente que ainda se
lembra dela. Cabe aos heróis recuperarem o mundo que,
só agora está começando a cicatrizar suas feridas da guer-
ra, e limpar toda a “sujeira” da mesma, que não é pouca. O
livro possui ilustrações agradáveis, mas nada excepcionais.
Ele também possui poucas regras novas, e as regras espe-
cíficas para as raças dos PdJ’s estão em um suplemento à
parte. O mais interessante é justamente o texto descreven-
do o mundo, suas regiões e costumes, sempre com alguma idéia interessante e com
uma linguagem adulta tocando, por vezes, em conceitos não mencionados em livros
mais “infantis”. Todo o “feijão-com-arroz” tradicional do D&D está lá, mas com reinter-
pretações sombrias e interessantes, bem ao estilo da WW. Se você quer algo diferente



Mas nem sempre as adaptações ou criações tem su-
cesso, os bons livros sabem que é preciso adaptar e
modificar (mesmo que ligeiramente) o sistema d20
para as particularidades de seu cenário, dando uma
pitada de sal em seu livro para torná-lo único e original
(pelo menos em alguma coisa!) e nem todos tiveram
essa competência.

E no Brasil…

Todos os livros citados estão, infelizmente, em inglês,
o que, somado ao preço alto do dólar nesses dias,
contribui para afastar a maioria dos jogadores brasilei-
ros que, ou não dispõe de muito dinheiro, ou não mor-
rem de amores pela língua inglesa. 

No Brasil, por enquanto foi lançado muito pouco ma-
terial para d20, com o destaque para a aventura ‘Na-
vio Fantasma’ de L. Nöthlich (também conhecido co-
mo Lúcio Pimentel), um material com qualidade acima
da média estrangeira, e livros da editora Daemon que
inicialmente foram criticados pelos fãs de d20 por não
trazerem adaptações muito fiéis às novas regras… 

Mas isso não é motivo para desespero, a maioria dos
livros mostrados nesta matéria alguns são excelentes
ambientações para d20, que não têm previsão nenhu-
ma de serem traduzidos. Mas existe esperança! No
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Rokugan d20: 

Antes da nova edição do D&D, havia um mundo de
jogo que se destacava no mercado americano, an-
gariando fãs não só lá, mas no mundo inteiro (e
aqui): Era “The Legend of the Five Rings”. Demons-
trando um conhecimento amplo das culturas orien-
tais, com destaque para a japonesa, o
mundo de Rokugan tornou-se um dos
melhores (talvez o melhor) ambientes para
jogos de fantasia no estilo oriental, além
de um excelente mundo por sí mesmo.
Aproveitando-se disso, e do fato da edito-
ra do jogo (a AEG) ser em parte possuída
pela WotC, foi lançado, ano passado a
versão para d20 da “Terra do Sol Nascen-
te”. Quem tem acesso a suplementos im-
portados já deve ter ouvido falar de Roku-
gan, que apareceu nas páginas do livro
“Oriental Adventures”, da WotC. Esqueça!
Apesar do livro ser excelente, a sua des-
crição de Rokugan não é. Ao ignorar re-
gras de etiqueta e comportamento, bem
como os mecanismos de ganho e perda
de honra, a WotC transformou um cenário
de extrema personalidade em apenas
mais um “mundo de D&D”, só que com
equipamentos e nomes diferentes. O excelente “Ro-
kugan d20” corrige isso, tornando-se um dos melho-
res livros de mundo para o sistema do D&D. Visual-
mente o livro de capa dura é belíssimo, sendo prati-
camente idêntico ao seu “irmão”, “Oriental Adventu-
res”. Tendo sido produzido com um grande suporte
da WotC, o livro demonstra um conhecimento das
regras do d20 comparável apenas à da própria
WotC, e consegue o que muitos fãs do jogo original
achavam impossível: Transcrever toda a complexida-
de de rokugan para as regras do D&D. Não apenas
isso, mas o jogo na sua versão d20 possui mais fle-
xibilidade que o sistema original, apesar de gerar
uma dinâmica de jogo diferente (sobretudo com a
ênfase excessiva que o D&D dá a itens mágicos). O
livro fala bem sobre os costumes e a visão de mun-
do de Rokugan, bem como sobre honra e sua influ-
ência na sociedade. Além disso, as regras extras
são excelentes, complementando e expandindo os
conceitos lançados no “Oriental Adventures”, além
de acrescentar elementos próprios do cenário, como
os “void points”. Você não precisa de mais nenhum
suplemento além deste livro para jogar em Rokugan
mas, se puder, dê uma olhada nos suplementos que
já existem (atualmente com regras para ambos os
sistemas). Todos são excelentes, apesar da péssima
encadernação e ilustrações fraquinhas. Se você gos-
ta de histórias de samurais e companhia, não existe
nada melhor no mercado. 



momento em que esta matéria está sendo escrita,
dois livros de mundo para d20 estão em vias de serem
lançados em nosso glorioso idioma (bem mais belo e
complexo que o inglês, verdade seja dita): 

Forgotten Realms: Isso mesmo. O popular mun-
do da WotC, já conhecido de muitos brasileiros
graças à versão para AD&D da editora Abril,
lançada anos atrás, finalmente chega ao mercado,
palas mãos da Devir Livraria, atual responsável pe-
lo D&D no Brasil. Tudo que foi dito no começo des-
ta matéria sobre a versão americana vale para a
brasileira mas, se a Devir mantiver a sua habitual
qualidade para os livros de capa dura, os brasilei-
ros terão poucos motivos para reclamar de sua
sorte, além de finalmente terem acesso a um livro
de mundo que, se não é a melhor coisa que exis-
te, pelo menos é extremamente completo e fácil de
usar em jogo, e por um preço bem mais acessível

do que a sua versão em Dólar. E,
nunca é demais dizer, muito bo-
nito. 

O Desafio dos Bandeirantes d20:
um dos RPGs pioneiros no merca-
do brasileiro também ensaia a sua
volta a bordo do sistema d20. Esta-
mos falando de O Desafio dos
Bandeirantes, o primeiro RPG a
usar como inspiração as lendas e a
História do Brasil. O Desafio com-

pletou 10 anos em 2002 e continua no topo da lista
dos preferidos do público e da crítica, mesmo estan-
do fora do mercado há anos. Recentemente, o Desa-
fio dos Bandeirantes foi eleito como o segundo melhor
livro de RPG publicado no Brasil em todos os tempos,
perdendo apenas para o Livro do Jogado do D&D, o
que deve ter dado ainda mais gás para a equipe que
prepara a adaptação do cenário publicado original-
mente pela GSA, e que agora pode voltar às pratelei-
ras com o selo Devir. É esperar para ver…

Tormenta d20: O popular mundo de fantasia infanto-
juvenil da Trama Editora finalmente ganhará a sua
versão para d20, o que deve agradar a grande legião
de fãs do Mundo de Arton, com seu visual estilo man-
gá. Este não será um lançamento comum, já que se-
rá o primeiro livro de mundo brasileiro, e esperamos
que os seus autores estejam conscientes da respon-
sabilidade disso. A julgar por informações já divulga-
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Dragon Lords of Melniboné: 

Para quem acompanha a ficção de fantasia, o nome
de Elric de Melniboné não é estranho. O priíncipe al-
bino e sua espada vampírica estão entre os perso-
nagens mais queridos da ficção e, um jogo de RPG
no seu mundo parece um passo natural. Esse RPG
já existe, e chama-se “Stormbringer”, e é publicado
pela Chaosium, mais conhecida pelo seu RPG de
terror “Call of Cthulhu”. A fim de aproveitar a “onda
d20”, sua editora resolveu faturar uns trocados con-
vertendo o seu popular jogo para as regras do D&D.
Eles poderiam pelo menos ter feito direito. O livro é
uma decepção do começo ao fim: Da encader-
nação em capa mole às ilustrações fracas, passan-
do pelos arremedos de regras, o livro somente con-
segue agradar aos fãs mais fiéis, que bem sabem o
potencial tanto como mundo quanto como cenário
de jogo que os Jovens Reinos tem. O problema é
que, em sua pressa (ou incopetência), os autores
não aprenderam direito as regras do d20 e, ao invés
de adaptá-las e as recriarem para se encaixar nas
peculiaridades do cenário, eles se limitaram a adap-
tar o cenário às regras, criando um mundo de D&D
igual à todos os outros, só que com nomes diferen-
tes e, quem já viu o jogo de RPG original, sabe que o mundo de El-
ric passa bem longe disso. Para piorar, eles pegaram as regras es-
peciais do sistema original, como as de invocação de demônios, e
que constituem o principal aspecto da magia dos Jovens Reinos, e
simplesmente somaram ao sistema de magia do D&D, o que criou
um “monstro-de-frankenstein” mágico, onde você tem dois siste-
mas principais de magia, que se confundem e se atrapalham, para
fazer tudo. Uma pena mas, se você é fã (como eu), e não tem o
RPG da Chaosium, vale a pena comprar esse livro para aproveitar
as informações sobre o cenário. Mas esteja avisado: Você vai ter
muito trabalho para torná-lo jogável em d20.



das pela editora, a conversão parece estar sendo bem
feita, com um cuidado especial em aproveitar as po-
tencialidades do sistema de regras. Também se deve
dizer que, pela excelente capa já divulgada (um boni-
to desenho do artista André Vazzios), o livro promete!

É claro que esta lista não está, por nenhuma medida,
completa. Existem muitos outros mundos sendo cria-

dos no mesmo instante em que você lê essa matéria,
mas essa pequena relação serve para que você tenha
uma idéia do que existe por aí para o seu RPG de fan-
tasia predileto. 

O importante é que as editoras parecem finalmente
estar levando a sério a idéia de “genérico” do d20, e
começando a criar mundos de fantasia que não são
meras “reinterpretações de Tolkien” e, realmente dei-
xando as suas imaginações voarem livres, ao invés de
apenas trocarem os elfos e anões de lugar, trocar a
cor de suas peles, e dizer que têm um novo mundo.
Um destaque interessante é o RPG “Slayne d20”, da
Editora Mongoose, que é uma excelente adaptação
das HQ’s inglesas do herói Celta Slayne (pouco co-
nhecidas aqui, apesar de uma mini-série dele ter saí-
do em português). E a mesma editora está prometen-
do uma adaptação de Conan para d20. Outra boa no-
tícia é que está sendo escrito neste momento o Desa-
fio dos bandeirantes d20, um clássico do RPG nacio-
nal vai ressurgir em breve! Vamos esperar e torcer.

41

Vale lembrar que, nestes tempos de d20 Mo-
dern, nem só de Fantasia vive o d20. Já exis-
tem vários ambientes de jogo para o sistema
que passam bem longe do tradicional “Mas-
morras e Dragões”. Mas isso é assunto para

outro dia.

The Wheel of Time RPG: 

Praticamente desconhecido por aqui mas ex-
tremamente amado lá fora, o mundo do
“Wheel of Time”, de Robert Jordan, já conta
com nove romances (e sem previsão de fi-
nal), que descrevem as aventuras de vários
heróis, sobretudo o chamado “Dragão Re-
nascido”, em sua luta para derrotar o grande
Mal, que ameaça destruir toda a existência,
enquanto caminham para concretizar uma
antiga profecia que prediz a queda do Se-
nhor Negro. E do Mundo com ele… Extrema-
mente detalhado e complexo, o mundo de
Robert Jordan é comparado, por muitos, à
Terra Média de Tolkien, e na internet vários jo-
gos de RPG já existiam, até que a própria
WotC resolveu lançar a sua versão dele, no
sistema d20. O livro está entre os mais boni-
tos do mercado e, ao contrário de outros,
não necessita do livro do jogador para ser usado.
Assim como o “Star Wars d20”, o “Wheel of Time
RPG” é auto suficiente em suas regras, contendo
tudo que você precisa saber para jogar, o que o
torna uma opção bem econômica para jogar d20,
se você não tem dinheiro para comprar os três li-
vros básicos de regras do sistema. A adaptação
do mundo está bem feita, com as regras básicas
do d20 tendo sido alteradas para refletir as carac-
terísticas únicas do mundo, sobretudo da magia,
que foi reinventada para o jogo. Um excelente tra-
balho da WotC que, se não agradou totalmente
aos fãs, pelo menos criou um dos melhores mun-
dos de jogo para a nova edição do D&D: Convin-
cente, rico em detalhes, e bem diferente do que se
está acostumado quando se pensa em D&D. O
único problema é que a WotC simplesmente aban-
donou o mundo depois de publicar apenas um su-
plemento para ele (uma grande aventura, que en-
globa os eventos dos três primeiros livros), e pare-
ce que não tem intenção de continuar a dar supor-
te para ele. Uma pena mas, se você quiser um
mundo de fantasia de qualidade, poucos se com-
param ao “Wheel of Time”.

André Luiz Carneiro, trabalha em uma loja de RPG
e não aguenta mais que liguem perguntando se ele
tem dado de 4!
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Ricon
coluna do

Ricon
Neste nosso primeiro papo, queria falar um
pouco sobre as dificuldades que os novos
autores enfrentam para se estabelecer no
mercado de RPG brasileiro.

Quando publiquei meu primeiro livro (O Desa-
fio dos Bandeirantes, em 1992), na verdade
nem havia um mercado. As lojas que vendiam
RPG eram poucas e podíamos contar nos de-
dos de uma das mãos o número de títulos e
editoras. Com o tempo, jogos surgiram e sumi-
ram, editoras vieram e se foram, revistas nas-
ceram e morreram. E hoje, o mercado se divi-
de entre as poucas iniciativas que vingaram,
por uma série de fatores que podemos discutir
outro dia. Porém, mesmo tendo um mercado
rico e criativo o RPG no Brasil carece de novas
iniciativas, de novos autores, de novas edito-
ras, de novos produtos… de novas idéias.

Reconheço que em parte a culpa é nossa, dos
“poderes estabelecidos”, que por razões das
mais diversas não conseguimos criar oportuni-
dades reais para o surgimento de novos auto-
res, apesar de muitos de nós tentarem…

Mas então o que fazer? 

A primeira coisa que você, aspirante a autor
de RPG deve saber é que o mercado de ho-
je está estrangulado em três nós. 

1. Existem poucas editoras (para publicar o
seu livro);
2. Existem poucas distribuidoras e lojas es-
pecializadas (para levar seu livro ao público); 
3. Existem poucas revistas especializadas
(para divulgar e dar sustentação aos novos
lançamentos). 

Então, mesmo que você decida: “Dane-se,
eu vou bancar sozinho o meu livro”, ainda so-
bram os problemas de como fazer seu livro
chegar às lojas (distribuição) e como torná-lo
conhecido do público (divulgação). 

Hoje, depois da explosão da internet, qual-
quer um (seja uma mega-corporação ou um
adolescente nerd com um PC envenenado)
tem acesso imediato a um mercado jamais
imaginado. Não há muita coisa que uma
grande empresa faça em seu site que não
possa ser reproduzida com criatividade e
competência pelo nerd em seu quarto.

Estou na rede desde o tempo da internet a
vapor e nesses anos todos vi muita coisa in-
teressante e estou convencido de que, se eu
quisesse desatar os nós que amarram a en-
trada de novos autores no mercado, com
certeza colocaria a internet como prioridade. 

Não se engane: um site bem feito, umas ani-
maçõezinhas em flash e um PDF bem cuida-
do podem fazer milagres, desde que essas
ferramentas estejam a serviço de uma BOA
idéia. Porque sinceramente não adianta nada
fazer isso tudo se você não tem uma idéia
inovadora, interessante e VIÁVEL. 

É como dizia o Steve Jackson, “se você não
pode fazer um dragão melhor que o D&D (e
eu acrescentaria um “vampiro melhor que o
Mark Rein•Hagen”), é melhor pensar em ou-
tra coisa”…

Luiz Eduardo Ricon 
é autor de RPG e procura alguém que 
explique para sua mãe o que o seu filho 
faz para ganhar a vida…

Desatando nós

Luiz Eduardo
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Entrevista:
Ficha do Personagem:
Nome:
Márcio Fiorito

Idade: 
27. Faço 28 em Fevereiro.

Classe de Personagem:
Sou formado em Jornalismo, mas trabalhei muito
tempo com Marketing. Hoje sou ilustrador full-time.
Tenho uns níveis de Bardo também…

Vantagens:
Acho que sou um cara que tenta ajudar as pessoas.

Desvantagens:
Sou a desorganização em pessoa. Sou bem rígido
no que faço, mas meu local de trabalho é uma ba-
gunça!

Peculiaridades:
Sou o meu pior crítico! Sempre que olho um dese-
nho meu penso que poderia ter feito melhor.

Citação:
“Tentar não! Faça ou não faça!” (Mestre Yoda)

Marcio Fiorito

Perguntas:

1. Como vc conheceu o RPG? 
Quando tinha uns 10 ou 11 anos, fui convidado por
alguns amigos que jogavam para ilustrar um fanzine
que eles queriam lançar. Como eu não conhecia o jo-
go, comecei a jogar para entender o que ia desenhar.
Acabei me apaixonando e nunca mais larguei o
hobby.

2. Há quanto tempo joga?
Quase 18 anos. Estou atingindo a maioridade
RPGística!

3. Qual foi sua melhor aventura?
Na verdade, foi uma campanha inteira de Rolemas-
ter mestrada por um grande amigo onde jogávamos
com versões de nós mesmos em um mundo de fan-
tasia. Eu era um bardo… Foi muito legal!

4. Quais os seus sistemas de RPG favoritos?
Por quê?
Eu sempre gostei do D&D, qualquer que seja a
edição. Sempre achei simples e direto, mesmo com
alguns erros. Rolemaster é maravilhoso de jogar,
mas muito complexo de mestrar. Sou um grande fã
do novo sistema d20. Acho que conseguiram equili-
brar realismo com diversão na medida certa.

5. RPG de mesa ou no computador?
Mesa, por favor. Computador é legal, mas não
substitui.

6. Vc é nerd? Por quê?
Depende do seu conceito de nerd. Tenho minhas
“nerdices” e brinco muito sobre isso com meus ami-
gos, mas acho que consegui “transpor” o estigma de
nerd anti-social e tímido.

Marcio Fiorito é ilustrador 
e trabalha para mais de 
16 editoras de RPG dos EUA.
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7. Conte como começou a desenhar?
Não me lembro! A minha memória mais distante in-
clui rabiscos de super-heróis em contra-capas de li-
vros da minha bisavó. Eu estragava os livros dela e
ela achava lindo! (risos)

8. Como e quando começou a 
desenhar profissionalmente?
Eu sempre fiz alguma coisa aqui, outra ali mesmo
quando trabalhava com marketing. Mas depois de
me desiludir com as idas e vindas do mercado, en-
trei numa crise de fé. Minha noiva me sacudiu e eu
resolvi buscar o meu sonho de infância. Antes de
correr atrás dos mesmos empregos chatos, resol-
vi tentar algo diferente e mandei alguns trabalhos
meus (acho que eram desenhos do meu grupo de
D&D!) para editoras americanas. No dia seguinte,
recebi vários convites e a coisa desenrolou daí.

9. Como começou a trabalhar pra fora do Brasil?
Eu COMECEI trabalhando pra fora do Brasil! Tentei
entrar no mercado de quadrinhos há muito tempo
atrás, mas a faculdade e os estágios tomavam meu
tempo e eu tive que fazer uma escolha. E o mercado
de RPG daqui, infelizmente é muito restrito.
Mandei alguns trabalhos para editoras durante o 
BOOM das empresas d20 e acabei arrumando bas-
tante trabalho. Consegui segurar bem a peteca e
acabei criando um nome e uma reputação. Hoje,
graças a Deus, recebo convites das editoras ao invés
de ficar gramando atrás de trabalho.

10. Quantos livros vc já ilustrou?
No meu pique de trabalho, esse número vai mudar
sempre! (risos) Na minha lista, hoje eu tenho 57 li-
vros entre publicados e a serem publicados (inclu-
indo os que estou trabalhando agora). Até feverei-
ro, passo dos 60 e, se tudo continuar como está
indo, chego aos 100 bem antes do fim do ano. Fi-
co orgulhoso com esses números,
pois são uma marca que impressi-
ona muita gente até do mercado
internacional.

11. Qual foi seu traba-
lho mais recente?
Estou sempre traba-
lhando em vários li-
vros ao mesmo
tempo. Acabei de
entregar algumas
ilustrações para
dois livros da
Green Ronin
(Denizens of
Freeport e Plot
and Poison). Também aca-
bei de fazer um lote extra de
ilustrações da Kenzer Co. para
um livro de armas e equipamen-
tos que eles devem lançar es-
se ano. Atualmente, estou tra-
balhando em quatro projetos
novos, um deles é um cená-
rio para o d20 Modern cha-
mado Dark Inheritance.

12. Qual trabalho 
te enche de orgulho?
Todo trabalho meu tem uma peculiaridade que me
faz gostar dele, mas se tivesse que escolher um se-
ria o trabalho que acabei de fazer para a Kenzer. O li-
vro vai sair para o cenário do Kingdoms of Kalamar,
ou seja, meu primeiro livro oficial de D&D! Apesar do
cenário ser publicado por outra empresa, todo o ma-
terial tem que ser aprovado pela Wizards e eles gos-
taram muito do que viram. Mas também me orgulho
de outros, como os livros que fiz para a Mongoose e
que foram escritos pelo Gary Gygax (o paizão do
RPG!). Todos os ilustradores da Mongoose queriam
trabalhar nesse livro e o editor teve que escolher só
alguns. Me orgulho de ter sido um deles.
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13. Como foi participar do Encontro Internacio-
nal de RPG no ano passado?
Foi muito legal porque eu nunca tinha ido a essa con-
venção antes. Fiquei muito impressionado! Além dis-
so, a Devir me convidou para dar uma palestra sobre
ilustrações para o mercado estrangeiro e foi muito
bom poder passar um pouco do que rolou comigo pa-
ra outras pessoas. Consegui uns livros d20 lá de fora
e sorteei para o pessoal junto com umas camisetas do
meu site. Acho que as pessoas gostaram da palestra
porque ninguém levantou antes do fim! (risos). Muita
gente ainda não sabia sobre os ilustradores brasileiros
que trabalham para o mercado lá de fora.

14. Em 2002, vc esteve na Gencon (a maior
conveção de RPG do mundo). Como foi?
Foi uma realização tanto profissional como de fã. Al-
guns editores das empresas que eu trabalho resolve-
ram me “convencer” a ir à convenção. Eles arcaram
com alguns custos e eu acabei topando. É uma ex-
periência inesquecível! Conheci muita gente famosa
como o Monte Cook, o Larry Elmore e o próprio Gary
Gygax. Fiz muitos contatos e dei alguns autógrafos.
Foi bem legal! Um dia eu vou repetir a dose…

15. Qual artista vc considera como 
a maior influência do seu trabalho?
Vindo dos quadrinhos, tem o Adam Hughes. Vindo
da ilustração tradicional de RPG, tem o Larry Elmore.
O Todd Lockwood e o Wayne Reynolds também vem
se tornando boas referências para mim.

16. Qual desenhista te mata de inveja?
O Larry Elmore, com certeza! Quero ser ele! (risos)

17. Que desenhista te mata de raiva?
Por ser ruim? Não gosto de julgar o trabalho de nin-
guém. Acho que todo artista que põe a alma e o co-
ração no seu trabalho merece respeito.

18. Que livro de RPG vc gostaria 
de ter ilustrado? Por quê?
Acho que todo artista de RPG que se preza gostaria
de ilustrar livros para a Wizards of the Coast. O Livro
do Jogador pra ser mais exato. Quem sabe na Quar-
ta edição? (risos)

19. Vc tem planos para o futuro? Quais são?
Continuar trabalhando tanto quanto hoje! Também
penso em montar um estúdio e arrebanhar alguns ta-
lentos nacionais sob a minha asa, mas isso por en-
quanto é só um sonho…

20. O que vc faria se fosse um Mago de Nível 20?
Enfeitiçaria o Larry Elmore e mandava ele desenhar os
personagens do meu grupo de jogo. E voltava no tem-
po para impedir que o filme de D&D fosse feito! (risos)
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Mitsukai
c o l u n a  d a

Mitsukai
Sistema aberto, o que isso significa?
Muito tem sido dito sobre o sistema
d20 e sua inovação. Depois  que a
Wizards of the Coast abriu o sistema
de regras do consagrado Dunge-
ons & Dragons 3a Ed., dezenas de
editoras surgiram nos EUA adotan-
do o selo d20 e no Brasil temos a
Jambô, Daemon, Devir e Quartet. 

O Que é um 
sistema aberto?

Um sistema aberto pode ser usado
por qualquer um que deseje publi-
car um livro de RPG, seja um autor
independente ou outra editora. Com
isso é possível criar uma grande
quantidade de material de referên-
cia e complementos para campa-
nhas totalmente compatíveis po-
dendo ser cenários, novas magias,
classes, armas, aventuras. Muitos
grupos possuem seus cenários e
material de campanha e encontram
dificuldade para publicar ou mesmo
divulgar seus trabalhos. Um sistema
aberto facilita, e muito, seu trabalho.
Afinal não será necessário criar um
novo sistema de regras e não se
corre o risco de ser processado por
usar um sistema que não seja aber-
to. Assim, quem deseja publicar seu
livro poderá utilizar toda a criativida-
de na construção do suplemento.

O Sistema d20 é
o único aberto?

Não. Tanto nos EUA quanto no Bra-
sil temos ótimos sistemas que po-
dem ser usados por qualquer autor.
Como estamos no Brasil e grande

parte dos leitores não têm acesso a
internet, abordarei os nacionais.

O primeiro sistema aberto publica-
do no Brasil, por brasileiros, foi o
Utopia D10. Logo em seguida, a
editora Daemon também abriu seu
sistema e recentemente o mercado
recebeu o novo Sirius. Agora os
brasileiros que desejam publicar
podem optar por 4 sistemas (con-
tando com o d20). Não vou descre-
ver os sistemas aqui, pois minha in-
tenção é dar um panorama geral
dos sistemas abertos e possibilida-
des de publicação.

Realidade 
do mercado

Como editor da Mitsukai e pela mi-
nha experiência no mercado edito-
rial posso dizer que os sistemas
abertos são uma excelente oportu-
nidade para todos os que sonham
em publicar seus livros, pois além
de poderem publicar por conta pró-
pria, têm maiores chances de se-
rem aceitos em alguma editora.

É muito mais fácil você “vender”
seus trabalhos para a Daemon se
utilizar o sistema deles, e posso di-
zer o mesmo da Mitsukai. Isso é
um fato. Mas tenha em mente que
um trabalho só terá chance de pu-
blicação se utilizar o sistema esco-
lhido corretamente e tiver criativida-
de. Afinal, não precisamos mais de
catálogos de magia, equipamento
e afins. Portanto,  sejam inovado-
res, ousem e não temam! O máxi-

mo que pode acontecer é você le-
var um não...

Criando 
novos sistemas

Não faça isso. Como você deve ter
notado, o mercado já possui bons
sistemas. Então deixe de lado a
idéia de criar mais um. É muito difí-
cil “empurrar” um novo sistema aos
jogadores. Cada grupo já está ha-
bituado aos sistemas que domina e
o mercado ainda é muito pequeno.
Use e abuse dos sistemas abertos.
Você irá contar com um publico
que já existe, cultivado pelas edito-
ras responsáveis pelo sistema, fa-
zendo com que seus trabalhos te-
nham uma maior aceitação. 

Qual o melhor
sistema?

Essa é uma pergunta que não vou
responder. Não desta vez e por ser
suspeito (sou autor do Utopia
D10). Descubra você mesmo, e
use o bom senso...

Quem ainda tiver alguma dúvida, vá
ao site da Mitsukai e leia a sessão
“Pergunte ao Editor”, onde você
também poderá enviar suas per-
guntas. Arregace as mangas e po-
nha sua criatividade para funcionar.
O mercado aguarda idéias inova-
doras para crescer e sair do maras-
mo e tormento dos últimos anos.

Cláudio Muniz
Autor dos RPGs Gênesis e
Simbiose e editor da Mitsukai


