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INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO
Talvez passe despercebido para a maioria das pessoas, mas nossas atitudes e hábitos de consumo
do cotidiano, por mais banais que sejam, também afetam o meio ambiente e a sociedade. Não há
consumo sem impacto no mundo capitalista. Mas essa história você já ouviu, não é? 

Quantas vezes já te disseram para escovar os dentes com a torneira desligada, reciclar garrafas PET
e evitar o uso de sacolinhas plásticas? O início de tudo foi em torno de KAOS - o primeiro dos
deuses da mitologia grega, que incompreensivelmente tinha o Universo para si. Porém, não havia
nada além de desordem, sofrimento, confusão. Sem nenhuma das formas do mundo como
conhecemos hoje, KAOS tinha o controle de tudo.

Talvez seja impassível de compreensão, mas, a partir de KAOS, outros deuses surgiram e, com eles,
mais amor. Milhares de anos depois, aqui estamos nós. E adivinha? As notícias na mídia não são
otimistas: crianças dormindo nas ruas, animais em extinção, Amazônia em chamas, discriminação
racial em supermercados, poluição excessiva e extrativismo destrutivo. Parece que o próprio KAOS
retornou. De que forma nossas escolhas estão impactando o mundo em que todos nós vivemos?



ESPECIFICAÇÕESESPECIFICAÇÕESESPECIFICAÇÕESESPECIFICAÇÕES Número.de jogadores: 3 ou 4
Duração: em média, 50 minutos...
Faixa etária: +12 anos

1 tabuleiro
4 peões de identificação (um por
jogador)
62 cartas de Desejo
27 cartas de Escolhas
21 cartas de Saber é Poder
24 cartas de Acaso
1 contador de impacto socioambiental
(termômetro)
4 contadores de conforto (um por
jogador)
2 roletas de 1 a 6

COMPONENTESCOMPONENTESCOMPONENTESCOMPONENTES



OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO
O objetivo em KAOS é maximizar o seu nível individual
de conforto, atingindo 100 pontos (ou mais) antes dos
outros jogadores, por meio de suas escolhas de consumo
ao longo do jogo. Entretanto, toda ação tem uma reação, e
os efeitos das escolhas dos jogadores são medidos
por meio de um termômetro de impacto
socioambiental. Para vencer o jogo, é necessário
maximizar seu conforto sem que esse termômetro
atinja os 200 pontos de impacto, em caso de 4
jogadores presentes, ou 150 pontos de impacto, em
caso de 3 jogadores presentes. Se isso ocorrer em
algum momento do jogo, todos perdem.



Plataforma
KAOS foi concebido como um jogo que pode ser jogado tanto
online quanto fisicamente. As regras não se alteram na
transposição de um ambiente ao outro. Neste manual, as regras e
os modos de jogar estão delimitados segundo a versão online do
KAOS, suportada pela plataforma “Playing Cards”. Ao final do
manual, há instruções para como jogar fisicamente

KAOS



COMO ACESSAR O JOGOCOMO ACESSAR O JOGO
ONLINEONLINE
COMO ACESSAR O JOGOCOMO ACESSAR O JOGO
ONLINEONLINE
Passo 0: acesse o seguinte link: https://bit.ly/2V7APyo

Então, clique em "Fazer o download" para baixar o arquivo do jogo em seu computador



1º passo: acesse o site do Playing Cards pelo link:
https://playingcards.io/game/standard-deck

2º passo: Clique em "Start
Game" (traduzido para o
português, "começar o jogo")
conforme a imagem abaixo



3º passo: Ao clicar em “Start Game” você será direcionado
para a página ao lado, basta clicar em “Enter”

4º passo: A plataforma
abrirá um tabuleiro pronto
da própria plataforma,
conforme imagem ao lado.



5º passo: Para que você consiga importar o KAOS à plataforma, clique no ícone “Edit Table”
("Editar Tabuleiro")

6º passo: Clique em
“Room Options” ("opções
de sala")



7º passo: Clique em
"Import from File"
("Importar de arquivo")

8º passo: Selecione o arquivo do jogo cujo
download foi realizado anteriormente, no Passo 0. 

Pronto! Agora você tem a sua própria sala de KAOS. Você pode guardar o link da sua sala para
jogar  novamente. Apenas fique atento: após 30 dias de inatividade, a sala expira e é preciso criar
uma nova.

9º passo: Após o arquivo terminar de
carregar, clique novamente no ícone "Edit
Table", para sair do modo de edição.

10º passo: Clique na opção "Share Room Code"
("compartilhar código da sala") para copiar o link
da sala e compartilhar com os outros jogadores.



INÍCIO

Ao importar o arquivo para a plataforma, os
jogadores encontrarão o tabuleiro no centro, ao
lado de 4 peões de identificação coloridos. À
direita, os contadores de conforto (nomeados de
Jogador 1, 2, 3 e 4), o contador de impacto
socioambiental (nomeado de Termômetro) e as
duas roletas utilizadas para fins de
movimentação pelo tabuleiro. 

À esquerda, encontram-se os montes de cartas -
Desejo, Escolhas, Saber é Poder e Acaso - e os
espaços de descarte para essas três últimas.



CARTAS:

Para movimentar uma carta pelo tabuleiro, clique e segure com o botão esquerdo do
mouse na carta desejada. Para soltar a carta, basta soltar o botão.

Para inverter a face de uma carta, basta clicar uma vez com o botão esquerdo do
mouse sobre a carta desejada.

Para colocar uma carta em sua “mão”, basta movimentá-la até o retângulo branco na
parte inferior da tela. Dessa forma, apenas você será capaz de visualizar essa carta,
como se a estivesse segurando em sua mão em um jogo físico.

Para ampliar a visualização de uma carta, basta posicionar o cursor do mouse sobre
a carta desejada. Então, uma imagem ampliada da carta aparecerá na tela.



No canto superior esquerdo de cada monte, há uma
etiqueta cinza com um número, indicando quantas
cartas existem naquele monte. Ao clicar e segurar
com o botão esquerdo do mouse nesse número, é
possível movimentar todas as cartas do monte em
conjunto. Ao clicar apenas uma vez com o botão
esquerdo do mouse nesse número, aparecerão duas
opções:

Flip Stack: clicando nessa opção, todas as cartas do
monte invertem de face.
Shuffle Stack: clicando nessa opção, é possível
embaralhar o monte.

Ao clicar no botão de “Recall & Shuffle” de um monte, durante alguns segundos, aparecerá a opção
“Recall All” ("reorganizar todas"), que serve para devolver ao monte também as cartas que estiverem
nas mãos de cada jogador. Clicando nesse botão temporário, a plataforma irá perguntar, com uma
mensagem na parte superior da tela, se realmente deseja-se recolher todas as cartas para o monte.
Basta clicar em “OK” para confirmar ou em “Cancelar”, para invalidar a ação. Recomenda-se utilizar essa
função apenas quando o jogo houver terminado e desejar-se jogar novamente.

Ao clicar no botão de “Recall & Shuffle” ("reorganizar e embaralhar") de um monte, todas as
cartas originalmente pertencentes àquele monte que estiverem sobre a mesa (não incluídas as
cartas que estiverem nas mãos de cada jogador) serão recolhidas para este monte e
embaralhadas. É recomendável ler as instruções cautelosamente para saber os momentos
corretos em que tal botão deve ser utilizado.



Peões: Para movimentar um peão de identificação pelo tabuleiro, clique e segure
com o botão esquerdo do mouse no peão desejado. Para soltar o peão, basta
soltar o botão.

ITENSITENSITENSITENS

Contadores: Há duas formas de alterar o valor tanto dos contadores de conforto quanto
do contador de impacto socioambiental aumente ou diminua o valor clicando, com o
botão esquerdo do mouse, nos botões de “+” e “-”, respectivamente. Clique uma vez com
o botão esquerdo do mouse em cima do número do contador cujo valor deseja ser
alterado e digite o valor desejado no teclado. Para confirmar a alteração, basta clicar uma
vez com o botão esquerdo do mouse em qualquer área neutra da mesa.

Roletas: Para girar uma roleta, basta clicar uma vez com o botão
esquerdo do mouse em seu centro, de cor azul esverdeada. Ao fazer isso,
você observará a roleta girar e retornar um número aleatório de 1 a 6.



Edit Table: clicando nessa opção, será visível um modo de edição da mesa de jogo. Neste modo
de edição, ao clicar com o botão esquerdo do mouse nos contadores de conforto, é possível (e
recomendado) renomeá-los com os nomes dos jogadores participantes, visando saber qual
contador pertence a qual jogador. É recomendado não realizar demais edições na mesa de jogo
para além da alteração dos nomes dos contadores de conforto.

Aba lateral esquerda: aba vertical, de cor azul esverdeada, localizada na lateral esquerda da tela, com
4 opções:

    More Options: ao clicar nesse botão, aparecem duas opções:
Share Room: nessa opção, é possível copiar o link da sala, para compartilhar com os outros
jogadores.
Help / Documentation: nessa opção, é possível obter mais informações sobre a plataforma.

COMANDOSCOMANDOSCOMANDOSCOMANDOS

Share Room Code: nesta opção, também é possível copiar o link da sala, para compartilhar
com os outros jogadores.

Fullscreen: ao clicar nesta opção, é possível visualizar a mesa de jogo em tela cheia.



Preparação: É recomendado que, na versão online, os jogadores estejam conectados por meio de
alguma ferramenta de chamada de voz e/ou vídeo. Inicialmente, os jogadores devem se certificar de que
todas as cartas estão em seus respectivos montes e que todos os contadores estão zerados. Utilizando 1
roleta, os jogadores decidirão quem irá começar o jogo. Aquele que obtiver o maior número é o primeiro
a jogar e assim sucessivamente. Em caso de dois ou mais jogadores tirarem o mesmo número, eles
devem repetir o procedimento, até que um deles obtenha um número maior do que o outro. A ordem
definida neste momento será mantida até o fim do jogo. Todos os peões iniciam o jogo na casa de
“INÍCIO” e rodam pelo tabuleiro sempre no sentido horário.

COMO JOGARCOMO JOGARCOMO JOGARCOMO JOGAR

Movimentação: a cada rodada, na sua vez, o jogador gira as duas roletas presentes. 

Há sempre três opções: 
a) andar o número de casas obtido na primeira roleta; 
b) andar o número de casas obtido na segunda roleta;
c) andar o número de casas equivalente à soma de ambas as roletas.

Entretanto, não é permitido ir para uma casa igual a que se está no momento de sua jogada - a
não ser que seja impossível ir para uma casa diferente.

Caso, ao girar as roletas em sua vez, ambas retornem o mesmo número, o jogador deve ir para
a casa de acaso mais próxima, no sentido horário, independentemente da casa em que seu peão
estiver antes de girar as roletas.



O TABULEIROO TABULEIROO TABULEIROO TABULEIRO



1) CASA DE DESEJO: ao cair sobre esta casa, o jogador deve pegar três cartas do
monte de desejos e colocá-las sobre a mesa, viradas face para cima. O jogador, então,
tem a opção de comprar uma ou nenhuma das três para si. Caso o jogador escolha
comprar uma das três cartas, deve puxá-la para a sua mão e, apenas após ter feito isso,
clicar no botão de “Recall & Shuffle”, presente abaixo do monte de desejos, para
retornar as cartas não escolhidas de maneira aleatória ao monte. Ao comprar uma
carta de desejo para si, devem ser feitas as alterações necessárias em seu contador de
conforto e no termômetro de impacto socioambiental. Os valores que cada desejo gera
de conforto e impacto estão escritos nas cartas.

2) CASA DE ESCOLHAS: ao cair sobre esta casa, o jogador deve retirar a primeira carta
do monte de escolhas, colocá-la no centro do tabuleiro e ler em voz alta para todos os
jogadores. Ao se deparar com determinada situação, o jogador deverá optar por uma
das opções disponíveis na carta. Cada opção lhe renderá certa quantidade de conforto
individual e de impacto socioambiental, indicados nas cartas pelas letras C e I,
respectivamente. O jogador deve, então, anunciar aos demais qual será sua escolha,
realizar as alterações necessárias nos contadores de conforto e impacto e, por fim,
descartar a carta no espaço destinado “Descarte Escolhas”.

Termômetro de Impacto Socioambiental: localizado à direita do tabuleiro, representa a
medida de impacto socioambiental gerado pelos jogadores. Seu contador, denominado
“Termômetro”, está localizado no canto inferior direito da mesa.

Casas: no tabuleiro, há 6 tipos de casas para as quais os jogadores podem ir:



3) CASA SABER É PODER: ao cair sobre esta casa, o jogador deve retirar a primeira
carta do monte Saber é Poder e puxá-la imediatamente para a sua mão, sem deixar
que os outros jogadores a vejam. As cartas Saber é Poder possuem uma pergunta
com quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma estará correta (a resposta
certa está escrita na carta). Ao comprar essa carta, o jogador deverá ler a pergunta em
voz alta para os demais, que, em conjunto, devem escolher a resposta que acreditam
estar correta. Em caso de acerto, o termômetro de impacto socioambiental é reduzido
em 10 pontos. Em caso de erro, o jogo segue sem alterações. Por fim, a carta deve ser
descartada no espaço destinado “Descarte Saber é Poder”.

4) CASA ACASO: uma vez nesta casa, o jogador deve retirar a primeira carta do
monte de acaso, colocá-la no centro do tabuleiro e ler em voz alta para todos os
jogadores. Ele deve efetuar imediatamente a ação proposta pela carta, realizando,
quando necessário, os devidos ajustes aos contadores de conforto e ao
termômetro de impacto socioambiental. Importante: é possível que uma carta do
monte de acaso exija uma ação a qual o jogador não pode realizar naquele
momento (por exemplo, devolver uma carta de desejo ao monte, quando ele não
possui nenhuma em sua mão). Nesse caso, tal carta deve ser devolvida ao monte,
através do botão “Recall & Shuffle” presente abaixo do monte de acaso, e o
jogador deve retirar uma nova carta de acaso, até que seja capaz de realizar a
ação proposta. Uma vez que for possível realizar a ação exigida, a carta deve ser
descartada no espaço destinado “Descarte Acaso”.



5) CASA BLACK FRIDAY: única no tabuleiro, esta casa é especial e permite ao
jogador retirar 4 cartas do monte de desejos, que devem ser colocadas face
para cima no centro do tabuleiro. Dessas cartas, o jogador pode escolher
comprar uma, duas ou nenhuma delas. Se desejar comprá-las, o jogador deve
colocar as cartas selecionadas em sua mão e realizar os ajustes adequados em
seu contador de conforto e no termômetro socioambiental. As cartas não
escolhidas devem ser retornadas ao monte de desejos, por meio do clique no
botão “Recall & Shuffle”, localizado abaixo do monte de desejos.

Há dois finais possíveis:

um dos jogadores atinge ou passa a quantidade de pontos de conforto necessária
para vencer, sem que o termômetro socioambiental atinja ou passe do limite
estipulado.

o termômetro socioambiental atinge ou passa do limite estipulado antes que um
dos jogadores atinja ou passe a quantidade de pontos de conforto necessária para
vencer. Nesse caso, todos perdem.

BLACK
FRIDAY

FIM DE JOGOFIM DE JOGO
6) CASA VAZIA: são casas neutras, ao cair sobre elas o jogador não realiza nenhuma ação. Um
respiro para a alma!



Sempre que um jogador adquirir novas cartas de desejo do monte, é necessário realizar os devidos
incrementos em seu contador de conforto e no termômetro de impacto, conforme os valores escritos em
cada carta.

Sempre que um jogador devolver cartas de desejo da sua mão para o monte de desejos, será necessário
realizar as devidas reduções em seu contador de conforto. Porém, nem sempre haverá reduções no
termômetro de impacto, conforme os valores escritos em cada carta, apenas quando tal orientação se
fizer presente em alguma carta.

***OBSERVAÇÕES***OBSERVAÇÕES

Em caso de trocas de desejos entre jogadores, evento com possibilidade de ocorrer ao longo do jogo,
apenas é necessário realizar a compensação nos contadores de conforto de cada jogador envolvido na
troca, conforme os valores escritos em cada carta. Por exemplo: caso um jogador troque uma carta sua
de conforto = 10, por uma carta de conforto = 15 de outro jogador, ele deve computar a diferença ao seu
contador de conforto. Nesse caso, o jogador recebeu 15 pontos de conforto, mas perdeu 10, o que gera
um aumento final de 5 pontos em seu contador. Da mesma forma, o outro jogador deve reduzir o seu
contador de conforto no mesmo valor. Contudo, em casos de trocas, o termômetro de impacto não sofre
alterações.

Caso um jogador necessite devolver uma ou mais cartas de desejo da sua mão para o monte, basta
colocá-las no centro do tabuleiro e clicar no botão “Recall & Shuffle” localizado abaixo do monte de
desejos.

Não há restrições quanto aos valores de conforto e impacto ficarem negativos (menores que zero) nos
contadores.



Para o jogo físico, é necessário: 

Imprimir e recortar as cartas e o tabuleiro, que estão disponíveis neste link:
https://bit.ly/KaosJogoFisico

Substituir as duas roletas por dois dados físicos comuns.

Encontrar objetos que possam ser utilizados como os peões de identificação. 

Organizar as cartas nos 4 montes, conforme a identidade de cada carta (Desejos, Escolhas, Saber
é Poder e Acaso) e embaralhar cada monte antes de iniciar o jogo.

JOGO FÍSICOJOGO FÍSICO

Utilizar papel e caneta ou lápis para realizar os registros de conforto e impacto socioambiental,
feito no modo online pelos contadores.

Sempre que for necessário, durante o jogo, devolver alguma carta para seu monte original, basta
inseri-la de forma aleatória no meio do monte, o que é feito no modo online pelo botão “Recall &
Shuffle”.

Observação: caso seja possível, é recomendado jogar KAOS pela versão online, para evitar o
impacto gerado pelo gasto de recursos como o papel, necessário para viabilizar a versão física.
Fica a dica! ;-)



Black Friday - Tradicionalmente conhecido como o dia em que se inaugura a temporada de compras
natalinas, com significativas promoções em muitas lojas físicas e online. Ocorre um dia depois do Dia de
Ação de Graças nos Estados Unidos, ou seja, celebra-se no dia seguinte à quarta quinta-feira do mês de
novembro.

Impacto socioambiental - Definido em KAOS como o impacto que as escolhas dos jogadores geram
no meio ambiente e na sociedade, por meio de uma escala quantitativa, chamada de “Termômetro de
Impacto Socioambiental”.

Conforto - Definido em KAOS como o nível de conforto/satisfação individual de cada jogador,
impulsionado pelas suas decisões de consumo e medido por meio de uma escala quantitativa, chamada
de “Contador de Conforto”.

GLOSSÁRIOGLOSSÁRIO



FGV (Fundação Getulio Vargas) - FGVCes 

Fernanda Carreia - Ricardo Barreto - Isabella Santiago - Beatriz Moraes

Jéssica Chryssafidis - Edgar Gouveia Jr - Ana Paula Bortoletto - Leeward Wang - Tainá Félix -
Isleide Fontenelle - Maíra Bosi - Eduardo Amuri - Fabiano Onça - Rosa Lima - Gabriela Além -
Juliana Picoli - Vicente Goés - Marina Colerato - Bruno D'Angelo - Paulo Celso Rocha - Julie Costa -
Manuela Malheiros




