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INTRODUÇÃO 

 Ôoo, Tia! é um RPG para ser jogado em for-

mato de One Shot, com criação de ficha coletiva e 

uma narrativa simplificada, tendo por tema um am-

biente educacional com crianças (podendo ser do 

jardim de infância aos primeiros anos escolares). A 

mestra de jogo é chamada de TIA (Tutora Incrivel-

mente Audaz) enquanto as jogadoras serão chama-

das de Crianças.

 O jogo foi pensado para ser jogado de forma 

leve e dinâmica, com cenas curtas entre as saídas da 

TIA da sala e com poucas, mas divertidas ações fei-

tas pelas Crianças.

 A TIA sempre começará o jogo deixando as 

Crianças sozinhas por alguma razão (para inspira-

ção, ver a sessão “O que aconteceu aqui?”) e então 

colocará o desafio para as Crianças resolverem.

 As Crianças deverão usar sua imaginação 

para resolver a questão, exatamente como seria 

feito em desenhos como Os Anjinhos e Muppet Ba-

bies. É importante dizer que Ôoo, Tia! deve ser joga-

do com o máximo de suspensão de descrença pos-

sível, já que as Crianças não devem se limitar por 

questões como “uma criança não poderia fazer isso” 

ou “isso não existe”. Deixem as Crianças brincarem.

 As ações desencadearão consequências e al-

guns desafios devem ser vencidos usando o Dado 

da Brincadeira, disponibilizado neste livro.  

 Você pode optar por usar um dado de seis la-

dos no lugar, seguindo os valores apresentados no  

capítulo da Criação de Dados, se preferir. Neste livro 

já vem os dados necessários para o jogo tradicional, 

mas vocês podem criar novos dados para experi-

mentar coisas diferentes.

 Apesar de Ôoo, Tia! ser idealizado para One 

Shots, é possível jogar de forma continuada, e man-

ter os personagens. Nesse caso, reutilize os dados 

criados para cada Criança, modificando os lados a 

medida que consequências gerarem mudanças ne-

las.
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JOGANDO DADOS

 As ações do Ôoo, Tia! podem ser simples, 

como um diálogo entre a TIA e a Criança, ou mais 

complexas, precisando assim de uma jogada de 

dados. No Ôoo, Tia! existem três dados de dificul-

dades diferentes (fácil, médio e difícil) e um dado 

exclusivo para cada Criança, criado por ela quando 

fizer seu personagem. Os dados citados aqui estão 

disponíveis para impressão como anexo do livro.

 O principal dado jogado deve ser o de dificul-

dade média, que possui um lado de cada resultado 

possível, sendo eles:

Naninha 
Você cai no sono de tão 

cansado. Como a temáti-

ca do jogo envolve pré-es-

cola, jardim, etc. o lado da 

Naninha equivale a pausa 

para dormir. A Criança fica 

então incapacitada de agir 

até o fim da cena.

Só que não 
Você falha no que quer fa-

zer e é pego no flagra. Ou a 

TIA te viu, ou uma das outra 

Crianças, seja o que for, você 

perde o direito à ação e rece-

be uma Distração pra fazer.

Cansei 
Crianças não fracassam, 

elas perdem o interesse. 

Você simplesmente muda 

de ideia e vai encontrar ou-

tra forma de resolver seu 

problema.

Ixi 
Você consegue seu in-

tento e completa a ação, 

porém, acaba causando 

alguma confusão, prova-

velmente atrapalhando 

outra Criança.
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SUPER (Super Ultra 
Poder Especial Radical)
Você consegue com êxito o 

que queria, graças à sua ha-

bilidade secreta exclusiva, 

algo que sua Criança diz que 

ela pode fazer, como os dese-

nhos incríveis da Criativa ou 

a memória extraordinária 

do Gênio.

Infinito +1 
Você não só consegue, mas 

recupera um ponto de Ma-

nha, a grande habilidade 

das Crianças.

 Caso não queiram usar nossos dados exclusivos, 

vocês podem utilizar um D6, considerando que os núme-

ros do dado equivalem a cada uma das opções acima, de 1 

a 6 de cima pra baixo.

O dado fácil substitui 

Naninha por 

Por Favor
Você consegue executar 

a ação que queria com al-

guma ajuda da TIA, que 

lhe recompensa por ser 

essa criança tão especial.

O dado difícil substitui 

Infinito +1 por 

Hora da Naninha
A TIA retorna e, não so-

mente você, mas todas 

as Crianças são coloca-

das para dormir, cance-

lando suas ações.

Há ainda um último 

símbolo:

O Sonhar  
presente apenas no 

Dado da Criança, sig-

nificando um sucesso 

automático, o qual será 

explicado mais à frente.
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Os desafios normalmente serão oferecidos pela 

TIA seguindo o princípio de algo que a Criança fará 

quebrando regras. Um exemplo disso:

“A professora traz para a sala um 
bolo, mas percebe que esqueceu 
os talheres. Então ela vira para 
as Crianças e diz “Não toquem 
no bolo, eu já volto!” e sai da sala. 
Uma vez sozinhas, as Crianças 
são motivadas pela TIA a toma-
rem ações, provavelmente para 
pegarem um pouco de bolo para 
si. Então ela pergunta às Crian-
ças o que elas pretendem fazer.”

 

 As ações decorrentes dessa cena serão desa-

fios. Ações simples como “eu vou conversar com meu 

amigo” e “eu vou pegar algo no armário dos sapatos” 

não precisam de jogadas. Mas ações mais complexas 

como a que o Agitado pode fazer “eu vou colocar as 

caixas empilhadas pra chegar na mesa e pegar bolo” 

pedem por dados.

 As Crianças têm acesso a duas ações espe-

ciais que podem utilizar depois de jogarem os da-

dos, e só podem usar UMA vez por cena. São elas:

Manha 
Fazendo algo pra chamar a atenção da TIA, como 

pedir pra ir ao banheiro ou que está com dorzinha de 

barriga, a Criança permite que OUTRA Criança gire 

o dado que acabou de jogar pra um lado adjacente. 

Em jogos não presenciais, pode-se considerar que 

a Criança escolha outro número com exceção dos 

opostos no dado (1:6;2:5;3:4).

Além disso, as Crianças têm acesso à:

Imaginação 
Somente é ativada quando a TIA permite e difere 

para cada Criança pois é usado um dado especial 

criado junto com a personagem e os resultados posi-

tivos dessa ação são descritos pela própria Criança.

Birra 
A Criança faz beiço, bate os pés e consegue pedir 

pra TIA pra rerrolar o dado, mas ela deve ficar com o 

próximo resultado.
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EXEMPLO DE CENA

Dudu, Ana e Jorge são, respectivamente, o Agitado, a 

Tímida e o Gênio. A TIA disse a eles que cuidassem do 

Bagunça, o furão de estimação da turma, enquanto ela 

iria buscar a ração para o bichinho. A TIA deixou Ba-

gunça dentro da gaiola, mas assim que ela sai da sala, o 

Agitado diz que irá tirá-lo de lá para brincar. A Tímida 

resolve esperar para ver o que vai acontecer, enquanto o 

Gênio lembra que furões são animais bem rápidos e que 

ele pode escapar, então decide que vai ajudar o amigo “fe-

chando todas as saídas e montando uma barricada”. A 

TIA considera que a ação do Agitado é mediana, já que 

ele quer apenas tirar o furão da gaiola que tem uma tra-

va simples, mas que para uma criança é um pouco mais 

trabalhosa. Ele joga o dado e tira um Ixi, assim conse-

guindo tirar Bagunça da gaiola, mas deixando que ele 

escape… a TIA aguarda para ver o resultado do Gênio 

e, enquanto isso, a Tímida declara que vai tentar pegar 

o Bagunça, dizendo que ele veio pra cima de si. Como a 

ação do Gênio pede um tanto de Imaginação, a TIA diz 

a ele que use o seu Dado de Criança (um dado especial 

que cada Criança cria para sua personagem). Um dos 

lados do Gênio diz que ele adora Brinquedo de Encaixar 

(que é uma característica vantajosa dele) e é exatamen-

te esse que cai. O Gênio descreve que fez sua barricada 

usando os travesseiros durinhos que tem na sala, pa-

recendo grandes blocos de pedra como os da Muralha 

da China, e ele se sente confiante de que Bagunça não 

passará por ali. Então a TIA vira para a Tímida e acha 

que a ação dela é difícil, pois ela estava despreparada. A 

menina joga e tira um SUPER, o melhor resultado de 

um dado difícil, portanto a TIA diz que, como a Tímida 

adora animais e é uma garota encantadora, ela abriu os 

braços e chamou por Bagunça que pulou neles, sendo 

abraçado. Nessa hora, a TIA volta pra sala e encontra 

as crianças ao redor do furão, fazendo carinho nele.
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CRIAÇÃO DE PERSONAGEM

 Em Ôoo, Tia! esperamos encontrar persona-

gens cativantes e vívidos. Para tanto, a imersão na 

fantasia deve ser um fator de importância, por isso su-

gerimos usar voz de criança durante o jogo, deixando 

um clima ainda mais descontraído.

 Para personalizar a sua Criança, você escolhe-

rá uma Mochila (listadas no próximo capítulo) e cria-

rá um Dado da Criança, que conterá seus principais 

traços de personalidade.

DADO DA CRIANÇA

 Toda Criança tem seu dado particular. Ele é similar 

a um dado fácil, porém, possui faces com características de-

terminadas pelo jogador e é usado somente quando a ação 

Imaginação é ativada.

 Dois lados desse dado são sucessos automáticos, 

chamados de O Sonhar, em que a Criança é livre para des-

crever sua ação com toda a criatividade que sua mente per-

mitir.

 As outras quatro faces são aquelas em que a Criança 

escolhe palavras ou expressões para lhe caracterizar me-

lhor, sendo que duas dessas serão características vantajo-

sas e outras duas desvantajosas. Quando cai nas faces van-

tajosas, a Criança descreve sua ação utilizando a vantagem, 

enquanto que nas faces desvantajosas é a TIA que mantém 

a narração com a desvantagem.

 Para montar seu dado, você primeiro escolherá uma 

Mochila, sabendo que tipo de Criança você é. Depois é só de-

senhar/escrever nas faces em branco do seu dado (lembre 

de colocar os pontos positivos e negativos intercalados) e 

você já estará pronto para voltar ao Jardim de Infância.

 Aqui alguns exemplos de características que 

podem ser usadas:

Destemida

Veloz

Sagaz

Sincera

Cooperativa

Meiga

Motivadora

Concentrada

Engraçada

Alergica

Medrosa

Cabeça-Quente

Dedo-duro

Azarada

Esquecido

Risada engraçada

Teimoso

Desastrada

VANTAGENS DESVANTAGENS
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Como agitada, você é 

uma criança ativa, que 

resolve seus problemas 

causando mais proble-

mas! Você prefere se co-

locar na frente do perigo, 

rolar no chão e entrar na 

briga de bolas de lama.

Você gosta de brinca-

deiras ao ar-livre, prin-

cipalmente pega-pega e 

queimada, super-heróis 

e filmes de ação (uhull! 

Pequenos Espiões!).

Normalmente, na sua 

mochila vão bolinhas de 

gude, corda de pular, es-

pada de madeira, estilin-

gue,  etc.

Sua mãe diz que você tem 

muita energia, que adora 

se meter em encrenca e li-

derar a turma.

AGITADA

Conheço essa energia!

CRIATIVA

Sua mãe diz que sua criati-

vidade extrapola os limites 

do papel e que você será fa-

mosa no futuro!

Como criativa, você é uma 

criança que expressa o 

que imagina e sente em 

todo tipo de arte. Dese-

nhar, escrever (mesmo 

que poucas palavras) ou 

qualquer outra brincadei-

ra imaginativa te deixam 

empolgadíssima.

Você gosta de brincar com 

as cores, colorindo o mun-

do ao seu redor e desenhar 

seus coleguinhas.

Ah, pinta as 
paredes…

Normalmente, na sua mo-
chila vão encontrar pincéis, 

lápis de cor, giz de cera, pa-
péis coloridos, caderno de 

desenho,  etc.
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Como fofinha, você é uma 

criança que sempre está 

disposta a fazer uma bo-

quinha, contar histórias 

engraçadas e fazer os 

outros rirem e sorrirem.

Você gosta de fazer uma 

pausa para comer algo 

enquanto está sempre 

seguindo seus amigos e 

participando de todo tipo 

de brincadeira.

Normalmente, na sua 

mochila vão encontrar  

algo gostoso pra comer, 

quadrinhos, às vezes até 

um animalzinho de esti-

mação, etc.

FOFINHA

Sua mãe diz que você 

tem um apetite enorme, 

está sempre sorrindo e é 

muito meiga.

É um 
pudinzinho!

Como gênio, você é 

uma criança que estu-

da, decora os livros, co-

nhece as histórias que 

os adultos contam e 

sabe soletrar.

Você gosta de ler, e ler 

muito, e de responder 

perguntas, recebendo 

elogios por isso. Tam-

bém gosta muito de fa-

zer perguntas e saber 

mais sobre tudo.

GÊNIO

Sua mãe diz que você 

é um craniozinho, uma 

sabe-tudo, que sempre 

presta atenção na tia.

Está sempre 
perguntando!

Normalmente, na sua mo-
chila vão encontrar vários 

livros, de história, de litera-
tura, vários cadernos, lápis 

e canetas,  etc.
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Como tesouro, você é a 

criança que vem de um 

“berço de ouro” de algu-

ma forma. Talvez seus pais 

sejam empresários, sejam 

gente importante na cida-

de ou sua mãe se chame 

Florinda.

Você gosta de participar 

de tudo que lhe chamam 

e até do que não, você se 

diverte muito com seus 

brinquedos diferentes 

(talvez caros) e principal-

mente com suas histórias 

de conhecer celebridades 

e das viagens que fez.

TESOURO

Sua mãe diz que você é 

preciosa, a melhor de to-

das, a que nunca erra. Se 

há alguém que merece 

tudo no mundo, sua mãe 

diz que é você!

Realmente, 
um doce, mas…

Normalmente, na sua mo-
chila vão encontrar os pre-

sentes que recebeu dos pais 
e tios nessa semana, além 

da mesada e seus brinque-
dos favoritos,  etc.

TÍMIDA

Sua mãe diz que você é 

um anjo, quieta e muito 

educada, que nunca in-

comoda ninguém.

Como tímida, você é a 

criança que evita tomar 

a frente, sempre obser-

vando os outros, e que 

evita se colocar em con-

fusão… mas, às vezes, 

não dá pra evitar, pois 

você sabe o que está 

acontecendo ali.

Você gosta de ouvir as 

historinhas que seus 

amigos contam, de ad-

mirá-los se metendo em 

encrenca e usa sua dis-

crição para resolver al-

guns dos problemas.

Normalmente, na sua 

mochila tem um diário 

com cadeado, lenços 

umedecidos, meias ex-

tras, sua mantinha,  etc.

Ela sempre está perto dos amigos!
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 A TIA é a mestra do jogo, a pessoa que deter-

minará os desafios e mediará as ações das Crianças 

com bom senso, não cerceando suas ideias, mas in-

centivando suas realizações. Afinal, a elas é reser-

vado o direito de não se preocuparem tanto com as 

consequências das ações, esperando que seus pla-

nos mirabolantes deem certo. A TIA tem a respon-

sabilidade de definir qual é o nível de dificuldade das 

ações das Crianças e também manter o ritmo do jogo 

acelerado com a volta 

iminente dela a qualquer 

momento.

 A TIA possui um 

poder único para contro-

lar a dinâmica que é o 

uso da Distração. Essa 

mecânica pode ser re-

sultado de uma jogada 

de dado, como condição 

para uma das Crianças 

realizar determinada 

ação ou para gerar algum 

conflito na cena para melhorar o andamento da nar-

ração. A Distração é uma atividade lúdica como um 

caça-palavras, pintar algum desenho ou ligar pon-

tos. É sugerido que a TIA forneça uma atividade real 

para a jogadora fazer, assim mantendo o espírito da 

brincadeira.

 Quando as ações são realizadas, geralmente é 

a TIA quem descreve os resultados dos dados, a não 

ser nos casos especificados na Imaginação, resultan-

tes do Dado da Criança.

 Para a elaboração dos desafios, é sugerido que 

a TIA pense em situações cotidianas mas que per-

mitam que as Crianças ajam de forma imprudente e 

inesperada. A TIA pediu pra eles ficarem quietinhos 

e dormir enquanto ela vai ao banheiro? Ótimo! O me-

lhor momento para elas aprontarem!

A SALA

 Como TIA, você precisa criar um ambiente 

para suas Crianças, que seja tanto seguro quanto 

divertido, já que elas devem ficar entretidas. Para 

fazer a Sala, desenhe um quadrado (ou retângulo, 
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o que preferir) simples, marque uma porta, janelas 

e saia distribuindo coisas por ela, como um quadro 

negro, mesas, cadeiras, caixas de brinquedos e ar-

mários. Considere que esses objetos e localizações 

serão essenciais para as Crianças poderem fazer 

suas ações, já que elas usarão o ambiente.

 Caso haja interesse de fazer outros tipos de 

ambiente, como acampamentos de escoteiro ou tal-

vez a TIA ser uma BABÁ, pode-se usar a mesma 

forma de criação, lembrando de colocar elementos 

pertinentes àquele cenário que as Crianças possam 

aproveitar.

O QUE ACONTECEU AQUI?

 Considere que o clima do jogo pode variar 

entres situações mais realistas, ainda que a veros-

similhança possa ser bem flexível, até episódios de 

A Turma do Bairro. A imaginação permite que se 

repita uma exploração de um cômodo como em Os 

Anjinhos, ou cresça as crianças um pouco e as dei-

xe resolver mistérios como em O Pequeno Scooby-

-Doo. Quando descrevendo as cenas de Imaginação, 

incentive as Crianças a usarem elementos de imer-

são como em O Fantástico Mundo de Bobby ou Mu-

ppet Babies.

 Assim sendo, os desafios exigidos devem per-

mitir que qualquer uma das Mochilas seja útil para 

a resolução. Temos uma Tesouro e uma Fofinha? 

Ambas poderiam achar um jeito de alcançar o brin-

quedo que a TIA colocou na última prateleira do ar-

mário. A Tesouro pode usar sua própria Mochila su-

per cara e resistente para subir nela, assim como a 

Fofinha pode fazer uma “corda de varas de alcaçuz” 

para escalar. O limite é a Imaginação das Crianças.

“Se uma criança é capaz de amarrar seus 
cadarços sozinha, cuidar de bichinhos, 
ser a melhor no esconde-esconde e ainda 
assim saber onde está sua mantinha, essa 
criança claramente merece respeito.”

Guia da Mochilinha do Jardim








