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A força dos antepassados A força dos antepassados

O Leviatã benevolente
O Leviatã benevolente

O Leviatã benevolente

A utopia austríaca
A utopia austríacaA utopia austríaca

Todo adversário cuja
estrutura faz terceiros

comprarem cartas
compra 1 carta.

Troque de estrutura com
um adversário com

menos cartas.
Descarte 1 carta. Desloque

um jogador no campo.

Todos entregam 2 cartas
na direção do fluxo do jogo.
O jogador com menos cartas

descarta 1 carta.

Qualquer jogador que
propor revoltas (mesmo

para mudar ou trocar esta
estrutura) compra 1 carta.

A força dos antepassados

Descarte 1 carta.
Os 2 próximos a jogar

compram 1 carta cada.
Não proponha ou apoie

revoltas.
Um adversário

compra até 4 cartas.

Descarte 1 carta. A jogada
seguinte ativa uma crise.

Descarte 2 cartas. Todo
adversário compra 1 carta.

.001

A sentença dos reis
.002

Oligarquia latifundiária
.003

Conservadorismo cultural

.004

Direitos humanos

.005
.006

Mobilidade social

.007

A burocracia do
comércio globalizado

.009

Plano de privatizações
.008

Neoliberalismo

Sufrágio universal
obrigatório

Toda mudança estrutural
feita com a carta Liderança

deve ser votada, e só é aprovada
se contar com a maioria dos

votos (empates não aprovam).
Compre 1 carta.



A vanguarda do proletariado 
A vanguarda do proletariadoA vanguarda do proletariado

A serpente do fascismo A serpente do fascismo A serpente do fascismo

O espírito de Cícero O espírito de Cícero
O espírito de Cícero

O(s) jogador(es) com
menos cartas pode(m)

vetar mudanças
estruturais – exceto a que

substitui esta carta.

As estruturas na sociedade
são embaralhadas e

recolocadas em posições
aleatórias. A jogada

seguinte ativa uma crise.

O(s) jogador(es)
com menos cartas
compram 2 cartas.

Compre 1 carta.

O jogador mais alto no
campo muda uma estrutura.

Entregue 2 cartas para
um adversário com
no mínimo 5 cartas.

.010

Economia planificada
.011

A revolução cultural

.012

Estatização dos
meios de produção

.013 .014

Populismo xenófobo
 .015

.016

Liberdade de imprensa
e expressão

.017

Republicanismo
madisoniano

Nenhum jogador com
cartas marcadas pode

comprar cartas.
Todos entregam 1 carta

na direção do fluxo do jogo.
Entregue 1 carta para

um adversário.

Culto militarista

Entregue 2 cartas para
o último a jogar a cada

1 carta comprada por você
ou entregue para você desde

a sua última jogada.

Coesão autoritária

Todo adversário com um
número de cartas diferente

do seu compra 1 carta.
Descarte 1 carta.

 .018

Corrida eleitoral

Você e o próximo a jogar
não compram cartas.

Não causa crise.
Descarte 1 carta.



A sociedade contra o Estado
A sociedade contra o Estado A sociedade contra o Estado

Revoltas podem ser
propostas com apenas

1 carta marcada.

Troque de mão com
um adversário com

no máximo 2 cartas.

Apoie qualquer revolta.
Troque 1 carta com
o próximo a jogar.

O jogador com menos cartas
descarta 1 carta.

Troque de mão
com o próximo a jogar.

Compre 1 carta.

Jogue com a mão à mostra.
Não proponha revoltas.

Compre 1 carta.

Mais de 1 jogador
pode vencer esta partida

ao mesmo tempo. Nenhum
jogador pode descartar

cartas naturais para
vencer a partida.

O último a jogar entrega
1 carta para você. Compre
qualquer carta do monte.

Embaralhe o monte.
Descarte 2 cartas.

.019

Processo decisório
com base em consenso

_020

Anarcossindicalismo
autogestionário

_021

Zona autônoma temporária

O jogador com menos
cartas compra 1 carta.

Descarte 1 carta.

_022

Teocracia
_023

O sistema escolar
_024

Crime organizado

_025

Método científico
_026

Microfísica do poder
_027

A ordem natural das coisas

Não resolva crises. Não
proponha ou apoie revoltas.



 Nã

Jogadores na divisa
não compram cartas.

Não causa crise.

As cartas de todas as mãos são
embaralhadas e redistribuídas,
com cada jogador recebendo o
mesmo número de cartas que
tinha antes. A jogada seguinte

ativa uma crise. Descarte 1 carta.

Não apoie revoltas.
O último a ter feito algum
descarte compra 1 carta.

Revoltas não
exigem aprovação.
Descarte 2 cartas.

Todo jogador com 3 cartas
ou menos descarta 1 carta.

Descarte 1 carta.
Compre 1 carta. O próximo
a jogar descarta 2 cartas.

O jogador que resolveu a
última crise nesta partida

tem prioridade na resolução
de crises. Não causa crise.

Você e um adversário
trocam de mão e

descartam 1 carta cada.

_028

Planejamento urbano
_029

Tecnocracia
_030

Ritos de passagem

_031

Leis trabalhistas
_032

Identidade religiosa
_033

Sindicatos pelegos

_034

Pós-modernismo
_035

Inteligência artificial
_036

Revolução feminista

Cada jogador que comprou
qualquer número de cartas
desde a sua última jogada

descarta 2 cartas.



Qualquer estrutura que
faça mais de 1 jogador
descartar cartas não

terá efeito. Não causa crise.

O jogador que resolver
uma crise compra 1 carta.

Todos descartam 2 cartas.
Todos compram 2 cartas.

Filie um jogador a, ou
desfilie-o de, uma ideologia.

O último a jogar descarta
1 carta. O próximo a jogar

compra 1 carta.Descarte 1 carta.

O último a jogar compra
1 carta. O próximo a jogar

descarta 1 carta.

O último a jogar descarta
2 cartas. O próximo a jogar

compra 2 cartas.
Troque de mão com o

jogador com menos cartas.

Descarte 2 cartas. O último
a jogar compra 2 cartas.

Descarte 2 cartas. O próximo
a jogar compra 2 cartas.

_037

Totalitarismo
_038

Corrupção sistêmica
_039

Parlamentarismo

_040

Golpe de Estado
_042

Dívida pública astronômica

_041

Presidencialismo
de coalizão

Se houver um único jogador
com mais cartas, ele compra

1 carta. Descarte 1 carta.

_043

Guerra justa
_044

Guerra santa

_045

Indústria cultural e mídia de
massa: a sociedade do espetáculo!



Se retirada da
sociedade, ativa uma

crise na jogada seguinte.

Revoltas podem ser
propostas com apenas

1 carta marcada.

Esta estrutura não pode
ser mudada através de crise.

Entregue 2 cartas para o
último a jogar. A ordem

das jogadas passa a fluir
na direção contrária à atual.

Todos entregam 2 cartas
na direção do fluxo do jogo.

Descarte 3 cartas.
Você e o último a jogar

descartam 1 carta.

O próximo a jogar
descarta 2 cartas.

Proponha uma mudança
estrutural. Ela deve ser

aprovada por um adversário
para ser bem-sucedida.

O jogador mais alto no
campo descarta 1 carta.Todos compram 2 cartas.

_046

Disrupção tecnocientífica
_047

A internet
_048

Movimento estudantil

_049

Acúmulo de privilégios
_050

Mobilização popular
_051

Cooperação comunitária

_052

Aquecimento global
_053

Burocracia partidária
_054

Reforma agrária

A ordem das jogadas
passa a fluir na direção

contrária à atual.



Todos podem usar a
carta Nova geração

para trocar estruturas
sem descartá-la.

Nenhum jogador pode
entregar cartas para você

ou fazer você comprar
cartas. Não causa crise.

O(s) jogador(es) com mais
cartas na mão entregam
1 carta cada para você.

Descarte 1 carta.

Descarte 1 carta. Os
adversários compram 1

carta. Filie um jogador a, ou
desfilie-o de, uma ideologia.

Não causa crise.

O número de cartas
a serem descartadas

em cada estrutura dobra.

Entregue 1 carta
para o último a jogar.
Mude uma estrutura.

Troque 1 carta
com o próximo a jogar.

Troque de estrutura com
um adversário com mais
cartas. Compre 1 carta.

Todos descartam 1 carta
se não houve revolta

bem-sucedida desde a
sua última jogada.

Filie um jogador a, ou
desfilie-o de, uma ideologia.    
Você e os 2 últimos a jogar

descartam 1 carta.

_055

Grandes fluxos migratórios
_056

Prosperidade e afluência
_057

Defesas naturais

_058 _059 _060

Explosão demográfica Pão e circo Cultura literária

_061 _062

Trabalho voluntárioRecessão econômica

_063

A máquina política
de propaganda



Carta natural

Carta natural Carta natural Carta natural

Descarte esta carta e troque
2 estruturas da sociedade
ou filie um jogador a, ou

desfilie-o de, uma ideologia.
Cada jogador que

descartou qualquer número
de cartas desde a sua última

jogada compra 1 carta.
Todos descartam 2 cartas.

O jogador com mais cartas
descarta 1 carta.

Todos descartam 1 carta.
O(s) jogador(es) com mais
cartas compram 1 carta.

Se esta for a última carta
em sua mão, descarte-a
para vencer a partida.

Se esta for a última carta
em sua mão, descarte-a
para vencer a partida.

Se esta for a última carta
em sua mão, descarte-a
para vencer a partida.

Se esta for a última carta
em sua mão, descarte-a

para vencer a partida.

_064

Crescimento do PIB
_066

_065

_067

Estado de bem-estar social
_068

Legislação ambiental
_998

Nova geração

_998 _998 _998

Nova geraçãoNova geraçãoNova geração

Descarte esta carta e troque
2 estruturas da sociedade
ou filie um jogador a, ou

desfilie-o de, uma ideologia.

Descarte esta carta e troque
2 estruturas da sociedade
ou filie um jogador a, ou

desfilie-o de, uma ideologia.

Descarte esta carta e troque
2 estruturas da sociedade
ou filie um jogador a, ou

desfilie-o de, uma ideologia.

Populismo penal

Compre 1 carta. Entregue 1
carta para o último a jogar.

Todo jogador com uma
revolta malsucedida na
partida compra 1 carta.

Perseguição política
e repressão policial



Carta natural Carta natural Carta natural

Carta natural Carta natural Carta natural
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Carta natural Carta natural

Agência

Se esta for a última carta
em sua mão, descarte-a

para vencer a partida.

Se esta for a última carta
em sua mão, descarte-a
para vencer a partida.

Se esta for a última carta
em sua mão, descarte-a
para vencer a partida.

Descarte esta carta e
mude uma estrutura.

Descarte esta carta e
mude uma estrutura.

Se esta for a última carta
em sua mão, descarte-a

para vencer a partida.

Se esta for a última carta
em sua mão, descarte-a

para vencer a partida.

Se esta for a última carta
em sua mão, descarte-a
para vencer a partida.

Se esta for a última carta
em sua mão, descarte-a

para vencer a partida.

Se esta for a última carta
em sua mão, descarte-a

para vencer a partida.

_999

Liderança
_999 _999

_999 _999 _999

_999 _999

Liderança Liderança

Liderança Liderança Liderança

Liderança Liderança

Descarte esta carta e
mude uma estrutura.

Descarte esta carta e
mude uma estrutura.

Descarte esta carta e
mude uma estrutura.

Descarte esta carta e
mude uma estrutura.

Descarte esta carta e
mude uma estrutura.

Descarte esta carta e
mude uma estrutura.


