
O Mundo do Caô
Vô te dá a Visão! 

(O Mundo do Caô explicados por Dudu)

Abaporu: A gente não sabe como. Mas, a pintura da Dona Tarsila virou o protetor das crianças 
das Favelas. Os Sabichão dizem que teve um movimento na época de vovó namoradeira, saca? O 
Abaporu é um homem que não é homem. E pra proteger a gente dos Adultos do Mal abriu o Mundo
do Caô, e aí, a gente ganhou os poderes, mas só os Menó. Os leque do asfalto tão de fora.
Adultos: Pô, é todo mundo que não consegue ver o Mundo do Caô. Só a criançada consegue.
Adultos do Mal: São os Cana, os Melecas, as tias de matemática (zoa, Tia Carol é mó legal).
Corre: É um dia dos Menó. Começa quando toca o sinal da escola e vai até a hora de dormir. É 
tipo jogar uma partida inteira de D&D, entende? Aliás, fiz um Paladino irado pra jogar na sessão 
de domingo, tu vai ver.
Menó, Os: É a gente, pô!
Mundo do Caô: É o mundo do Abaporu. Ele bateu os pezão e abriu um monte de portal. Tudo que 
a gente imagina ou sonha nasce lá e pode vir pra cá. Tem uns bichão legais, mas uns que são maus.
Eu tenho maió medão da bruxa Dedéia. Tá ligado na Martinha da rua C? Ela teve um pesadelo 
com essa bruxa. No dia seguinte, tchum, Dedéia estava morando no barraco perto do valão.
Terra das Lágrimas: É como o Abaporu e os bichos de lá chama o lado de cá, por isso que eles 
vem ajudar a gente. Pra gente sofrer menos e poder revidar. Tem bicho gente boa. Tem bicho 
vacilão, fica ligado!

O CENÁRIO
Depois de ver tanta dor e tanto sofrimento, Abaporu bateu com seus pés gigantes na entrada

dos reinos do Caô. Foi por instinto, saca? Foi por raiva, depois de ver tantas das nossas lágrimas. 
Depois de ver tanto sangue rolar. Sua raiva quebrou uma espécie de cola entre o nosso mundo e o 
dele. Vários portais começaram a aparecer. E é assim que começamos as nossas aventuras. O 
nosso Corre. Mas, apenas a Molecada consegue ver os portais e usar os novos poderes para 
proteger as duas terras. Os adultos não. 

É assim que o PH Sabichão, o nerd do grupo, explica tudo o que acontece. Ele disse que 
ouviu da boca do próprio Abaporu. Desde então, a gente tá nesse Corre. Um portal se abre, a gente
vai até lá ver quem sai. Se for algo bom, a gente ajuda, se for algo ruim, a gente dá um pega pra 
vazar. De quebra a gente põe o Caveirão e os Melecas pra correr. Na última vez, o Craque Dudu 
conseguiu fazer uma jogada incrível. A bola de futebol dele virou quase um meteoro e virou o 
carrão dos PM. Ficamos de bobeira.

Então, é isso. Agora a gente precisa correr lá no rio. Dudu mandou um Zap. Apareceu um 
Dragão Rosa e ele tá transformando tudo em chocolate. É maneiro, mas pode dar merda. Tu vai 
chegar pra ajudar ou vai arregá?

Beta Treteira

Mundo do Caô é um jogo narrativo com enfoque na juventude da periferia de qualquer lugar
do Brasil. Um jogo de fantasia urbana onde as protagonistas são crianças e adolescentes que 
ganharam poderes quando os portais do mundo de imaginação e fantasia se abriram e toda a sorte 
de criaturas fantásticas saíram do mundo de lá para o mundo de cá.

Uma sessão, ou Corre, de Mundo do Caô se passa em um dia inteiro na Comunidade. As 
jogadoras, chamados aqui de Molecada, precisam resolver os problemas de um dia, que começa 



quando bate o sinal da escola e acaba na hora de ir dormir. Então, lidar com a prova de artes, cuidar 
da louça suja e depois ir atrás do gorro do Saci no teto da igreja são coisas típicas de um Corre da 
Molecada. 

As criaturas fantásticas que saem do Caô vem direto parar na favela. Essas criaturas podem 
ser boas (aliadas) ou más (antagonistas) e cada uma vai gerar um problema diferente para a 
Molecada resolver. Então, proteger esse mundo das confusões geradas pelas criaturas de lá. Proteger
o mundo de lá para que os adultos, principalmente os Adultos do Mal, não entrem nas terras do 
Abaporu. E ainda passar de ano. A vida da Molecada é complicada.
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A gente chama o mundo de lá de Terra do Caô ou Mundo do Abaporu. Lá tem tudo o que a 
gente imagina. Outro dia eu sonhei com uma bruxa de três olhos e pele verde, ela queria 
transformar os cachorrinhos em chocolate e comer para ficar grande e forte. Então, uns dias 
depois, ela apareceu aqui no nosso mundo. Então isso é a Terra do Caô, o que a gente sonha ou 
imagina nasce lá e pode vir pra cá.

Os bichos que vivem lá a gente chama de Caozeiros. E eles chamam o nosso lado de Terra 
das Lágrimas, porque tem muita tristeza aqui. Na maioria das vezes, eles vem pra cá para poder 
ajudar a gente e acabar com a tristeza. Teve uma vez que o Rei Sapo pulou pra cá e comeu os fuzis 
dos PMs e dos Melecas. Depois a gente teve que cuidar do Rei Sapo porque ele teve uma indigestão
enorme e ficou arrotando borboletas de aço que tentavam nos furar. E teve a vez que a Boitatá, 
uma cobra de fogo enorme, chegou na Comunidade e tentou pegar a terra de volta. Aqui já foi 
terra de índio, sabia? A gente teve que convencer ela a não levar a terra e pra isso precisamos ficar
o dia inteiro resolvendo umas coisas pra ela. Eu quase perdi a prova de matemática esse dia.

Então, são esses os mundos que eu já vi e sei que existe. A gente vai de um lado pro outro 
tentando resolver tudo. Dá o maior trabalhão. Mas, a gente se diverte também. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGRAS DO JOGO
COMO FUNCIONA ESSA PARADA?

Toda a mecânica de Mundo do Caô é baseada no uso cartas de baralho. As cartas são separadas 
formando duas pilhas no início da sessão:

1. O Narrador monta sua pilha com todas as cartas 8, 9 e 10 e os Coringas. Essas serão as únicas cartas
que ficarão na mesa. Sempre que o narrador mexer nessa pilha, deve mostrar o Naipe da carta para 
as jogadoras e dizer o que acontece. Cada naipe na mão do narrador tem uma mecânica de 
acontecimento próprio.

2. As outras 40 cartas ficarão no meio da mesa, embaralhadas e viradas para baixo. Elas serão retiradas
ao longo do jogo pelas jogadoras para dizer se um Menó foi bem-sucedido ou não em uma ação. Ou 
para o Combate de Sueca.

3. Sempre que uma pilha de cartas for mexida, sem querer ou por querer, precisa ser embaralhada.

É TIPO D&D?
No momento da criação do seu Menó, a jogadora irá escolher um Trunfo Preferido. Cada Trunfo (ou 

Naipe) tem relação com um elemento, são eles:

Paus: Elemento Fogo. As personagens com esse elemento possuem uma potência criadora, muita 
energia no corpo, vontade e determinação.



Copas: Elemento Água. As personagens com esse elemento são sentimentais e intuitivas, são 
honestas e buscam harmonia em suas ações.

 Espadas: Elemento Ar. As personagens com esses elementos são racionais, conscientes e com 
grande capacidade de comunicação e resolução de conflitos.

 Ouros: Elemento Terra. As personagens com esses elementos são pacientes e serenas, possuem 
perseverança e estabilidade no que fazem. 

Os trunfos não só apontam que tipos de poderes a jogadora poderá criar, mas também a 
personalidade da sua personagem. O cenário tem quatro classes. Cada personagem terá no início do jogo três 
qualidades escolhidas pela jogadora, duas delas precisam ter relação com a Classe escolhida, uma pode ser 
aleatória. Quando fizer alguma ação e explicar como determinada qualidade poderia servir na cena. Ela puxa 
duas cartas para cada qualidade que conseguir ligar na ação.

E QUAIS SÃO AS CLASSES?
Cada classes têm uma característica especial que dobra o valor do trunfo puxado. As classes são:

A CRAQUE
Os Menó que são feras em algum esporte. Seus poderes e qualidades são baseados nas habilidades do esporte
preferido. Então, toda vez que a jogadora fizer uma ação com base na sua ‘destreza/agilidade’ cada trunfo 
preferido valerá.

A CHAVOSA
São os Menó que são “estilosas/os” e “charmosas/os”. Os poderes são baseados na forma como 
conseguem liderar os grupos, convencer os outros, acalmar algo ou alguém e negociar. Quando 
fizerem ações baseadas em seu ‘carisma’ de ser cada trunfo preferido valerá por dois.

A SABICHONA
São os Menó nerds, os CDFs do grupo. Sabem um pouco de cada coisa e seus poderes são baseados
nas matérias que aprendem na escola. São capazes de ter ideias maravilhosas e criar coisas para 
ajudar o grupo, sem fazer muito esforço. Quando fizerem ações baseadas no uso de sua 
‘inteligência’ cada trunfo tirado contará como dois.

AS TRETEIRAS
São os Menó que arranjam briga, fazem bullying e vivem arranjando confusão. Esses também 
conseguem ver o mundo do Caô, porque não? São fortes e seu foco é começar ou resolver uma 
treta, desse mundo ou do outro. Quando fizerem ações baseadas no uso da ‘força’  cada trunfo 
tirado contará como dois.

EXPLICA MELHOR?
Melhor exemplificar. 
Carlinha resolveu jogar Mundo do Caô. E vai fazer um Craque chamado Dudu. Ela resolve escolher

Ouros como Trunfo Preferido. Então, a personalidade dele será perseverante, paciente e sereno. Carla 
agora precisa pensar nas qualidades. Decide que as qualidades serão Veloz e hábil com uma bola. E para 
decide que Dudu é bom em matemática. Essas são as três qualidades iniciais. Quando Carlinha conseguir 
colocar essas qualidades em uma ação poderá puxar duas cartas.

Toda vez que Craque Dudu fizer uma ação com uma Bola, puxará duas cartas e se o trunfo for de 
Ouros valerá como dois pontos.

E OS PODERES DE CADA CLASSE?
A jogadora cria o poder da sua personagem inspirada pela sua classe e no seu trunfo escolhido. Um 

Craque que escolheu Paus poderia transformar os seus chutes em uma bola de futebol em bolas de fogo. Uma
Sabichona do trunfo Copas teria suas invenções baseadas sempre no elemento água. Um Chavoso com trunfo
em Espadas poderia cantar melodias e espalhá-las pelo ar e fazer com que os Menó que as ouçam levitem. E 



finalmente, uma Treteira com trunfo em Ouro poderia ter sua pele rochosa e ser o escudo do grupo. Imagine 
o que sua personagem é capaz de fazer e escreva quatro desses poderes na sua ficha. 

Elabore isso com o grupo e com o Narrador. Você pode mudar os poderes que não gostar no próximo
Corre. E com o tempo ganhará mais poderes e qualidades.

E O XP?
A cada Corre as jogadoras dizem o que poderia ter mudado na personagem. Se você não gostou de 

algum poder que inventou é hora de reavaliar e mudar. A cada dois Corres bem-sucedidos, cada personagem 
pode aumentar uma qualidade ou um poder. 

E OS PONTOS DE VIDA (PVs)?
Todas as jogadoras têm 10 pontos de vida. A cada derrota em combate ou falha crítica o narrador tira 

um ponto. Se chegar a zero, o Abaporu vem buscar a criança e levar para a casa para que ela possa dormir. 
Ela não lembra do Corre e acorda totalmente recuperada. Durante o descanso, o narrador puxa uma de suas 
cartas, se sair um Coringa a criança tem um pesadelo e esse pesadelo vem morar na Comunidade. Será mais 
um desafio para a Molecada resolver no futuro.

COMO ACONTECE AS FALHAS E FALHAS CRÍTICAS?
Para cada ação que você resolver fazer puxará uma carta. Se essa ação tiver relação com uma 

qualidade, dobre o número de cartas puxadas. Os trunfos se opõe de acordo com os elementos = Paus (fogo) 
contra Copas (água) e Espadas (Ar) contra Ouros (Terra). Se sua personagem for do trunfo de Copas, a cada 
trunfo de Paus ela reduzirá o sucesso em um. Se em um lance cartas tiver mais Paus do que Copas, acontece 
uma falha. No final da contagem, a jogadora diz se foi um sucesso ou falha. Nesse momento, o Narrador 
puxa uma carta. Se o resultado da jogada foi um sucesso e o narrador puxar o mesmo trunfo aliado da Menó, 
nesse exemplo Copas, o sucesso se torna um sucesso crítico e é a jogadora que narra a cena. Se for uma 
falha, e o narrador puxar o trunfo opositor, nesse exemplo Paus, a falha se torna Crítica. O Narrador conta o 
que aconteceu de desastre e tira dois PVs da Jogadora.

Qualquer outra ocorrência de Cartas não contará para a mecânica. Sempre que uma ação levar o 
Narrador ou as jogadoras a mexer nas cartas, as cartas de cada pilha devem ser embaralhadas. A pilha das 
jogadoras deve sempre ter 40 quartas.

E O COMBATE?
O Combate é a ação mais complexa do Mundo do Caô. Todas e todos na mesa precisam se ajudar 

para que a ação seja incrível e divertida. O Combate é uma partida de Sueca. Por isso, seria sensacional 
que fossem quatro jogadoras e um Narrador na sessão. Mas, caso não seja isso, o narrador pode entrar como 
a dupla de uma das jogadoras. Na hora do Combate, as jogadoras precisam se posicionar como em um jogo 
de Sueca e o combate pode levar entre duas e três rodadas.

Todas as jogadoras e o Monstro criado pelo narrador possuem um Trunfo Preferido. As jogadoras 
tiram uma carta de sua pilha e o narrador tira de sua própria pilha. Se a maior quantidade de trunfo for das 
jogadoras, a iniciativa é delas. Se for do trunfo do Monstro, a iniciativa é do narrador. Se for empate, a 
Inciativa é do Monstro. E caso a carta do narrador seja um Coringa, uma complicação narrativa acontece e a 
iniciativa é das jogadoras. 

Quando a rodada da Sueca acabar, a dupla vitoriosa une seus poderes e criam um efeito que banirá o 
Monstro. Se alguma jogadora cair no Combate, Abaporu virá buscar os Menó e os levará para casa e o 
Monstro ganha a permissão de viver na Comunidade.

DÁ UM EXEMPLO?
O grupo do Craque Dudu, da Bia Treteira, da Maju Chavosa e da Jéssica Sabichona resolvem que 

está na hora de mandar a Bruxa Dedéia de volta para o Mundo do Caô. Ela já fez muita confusão na 
Comunidade. Então, o narrador João faz uma aventura pensando nesse objetivo. E no final o grupo precisa 
lutar contra Dedéia. 

As jogadoras escolhem suas duplas como no jogo de Sueca. Cada um na mesa puxa uma carta dos 
seus baralhos. João puxa um Coringa. A iniciativa é das jogadoras, mas o narrador diz que uma chuva 
terrível começa a cair. A água do Valão vai subir e é outro problema para os Menó resolver.

Maju e Dudu ganham a rodada. Maju é Ouros e Dudu é Paus eles resolvem que a união dos dois 
poderia criar uma erupção de lava que cercaria a Bruxa e seguraria a água do Valão. Bia e Jéssica podem 



tentar fazer algumas ações baseadas em suas qualidades. Depois da narrativa, as cartas são embaralhadas 
novamente. Próxima rodada!

Dessa vez, João ganha a iniciativa, a bruxa é de Copas. E mesmo que Bia também seja de Copas, a 
iniciativa é do narrador que puxa uma carta para saber qual será a ação de Dedéia. Sai um 9 de Espadas. 
Na ficha da Bruxa, Espadas significa que ela convoca um aliado. Seu trunfo é água. Dedéia se aproveita da 
chuva torrencial e transforma a água em um elemental para ajudá-la. A coisa tá ficando feia!

No final da próxima rodada, a dupla que ganhar precisa de um efeito que lide com o Elemental ou 
com Dedéia. Se elas escolherem acabar com o Elemental, a Bruxa ganha o direito de ficar na Terra das 
Lágrimas por mais um tempo. E elas vão ter que esperar o próximo Corre para expulsar Dedéia.

E COMO EU NARRO ISSO?
Abaporu abriu os portais dos mundos porque assim daria poder para a criançada da periferia 

se proteger, mas não pensou nas consequências do seu ato. O resto da cidade continua igual. Tudo o 
que é imaginado no lado de cá, na Terra das Lágrimas, surge do lado de lá, no Mundo do Caô. 
Escolha seu próprio bairro ou uma comunidade fictícia e monte o mundo de fantasia com as 
jogadoras, faça perguntas como: Quem vive na Comunidade e como? Qual o nome da escola? Quais
os problemas maiores? Quais criaturas fantásticas estão vivendo aqui? São boas? São más? São só 
estranhas?

Um Corre típico precisa ter, pelo menos, quatro conflitos. Se estiver sem inspiração, busque 
ajuda nas cartas de baralhos. Cada naipe representa um conflito, embaralhe as cartas e puxe quatro.

Paus – Um conflito do dia a dia. Crie uma prova, um evento na escola, uma tarefa em grupo
valendo nota.

Ouros – Um conflito mais sério, da própria comunidade. Poderia ser uma invasão da PM ou 
um conflito entre o poder paralelo com a Comunidade. Esse naipe representa algo muito sério e que 
a Molecada precisa lidar, controle a dose desse naipe.

Copas – Uma criatura nova apareceu. Quem sonhou com ela? O que ela faz? 
Espadas – Um item apareceu na Comunidade e está causando problemas. De quem é? O 

que ele faz?

E COMO EU CRIO OS MONSTROS?
Use a imaginação e pense em algo divertido. Mas, lembre-se, quando trazer a criatura ela 

deve ter reagir de uma maneira com cada naipe que existe no baralho. Pense em poderes, reações, 
ataquem em área ou formas de se proteger. Se não tiver ideia do que criar. Existe alguns manuais de
monstros por aí. Eles vão te ajudar. Além disso, solte sua imaginação, qualquer outra coisa é puro 
Caô.


