manual e bibliografia

Como o sistema eleitoral tem se relacionado com a representatividade feminina? O Molho Especial,
projeto da Fast Food da Política, apresenta o Jogo das Vozes! Nele você conhece os mecanismos
institucionais que garantem a falta ou a presença das mulheres na política e tenta modificar esse cenário.
Jogadores: 3 a 8 candidaturas e 1 mediador(a) | Tempo médio: 20 minutos.
Contém: 1 baralho de Eventos,1 baralho de Desafios, 1 dado, 1 manual e 120 fichas de megafones

como jogar:
1. Embaralhe e sorteie as candidaturas, em seguida, distribua os megafones.Personagens candidatas começam com 3 megafones enquanto os
candidatos começam com 6 megafones. A disputa entre as candidaturas
será para conquistar megafones - que representam a potência de seu poder
de fala - e vencer o jogo.

A eleição começou!
Estamos em um cenário acirrado de disputa política
por representatividade e poder. Cada jogador(a)
representará um(a) candidato(a) que deve conquistar
poder de fala para vencer o jogo.
A pessoa que será mediadora do jogo terá a missão de:
distribuir as cartas e megafones, controlar o tempo –
indicando quando e quem responderá os desafios –,
e ser a guardiã do gabarito de respostas.

2. Embaralhe as cartas de Eventos e Inicie o jogo, ativando o cronômetro
O candidato homem mais velho começa: retira uma carta do baralho de
eventos e faz sua jogada. Segue-se em sentido horário, com cada participante retirando uma carta de evento* por vez

3. Não esqueça!
A cada três minutos do jogo, uma carta
do baralho de desafios deve ser tirada.
Quem estiver jogando deve responder
ao desafio ou pode passar para outra
pessoa, passando também a conquista
dos megafones. Para cada desafio acertado, dois megafones são adquiridos.
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Quanto mais megafones, maior o poder de fala, que representa influência e
capacidade de acessar recursos como apoio - privado, partidário, midiático ou
popular -, votos e avanços legislativos.
A pessoa que obtiver 18 megafones primeiro, ganha o jogo. O número 18 representa a idade mínima para ser elegível no Brasil - vereadores, legislativo municipal.
Em caso de empate, o personagem que for mais novo ganha o jogo.
Nas nossas eleições presidenciais, por exemplo, quando ocorre um empate
** o candidato mais idoso vence a eleição. Aqui, decidimos inverter esse cenário ;)

Os eventos de reformas permitem que as mulheres joguem juntas
(se quiserem) para aprovarem os mecanismos eleitorais, se uma delas
conseguir tirar o número necessário, todas ganham. As candidaturas
masculinas, que são a grande maioria e ocupam os espaços políticos há
muito tempo, podem optar por deixar (ou não) que as candidatas tentem
aprovar as reformas políticas, se, em sua vez, tirarem uma dessas cartas
de eventos. O candidato receberá um megafone cada vez que impedir as
mulheres de acessarem maior poder de fala.
Mas atenção! Nessas cartas, qualquer candidatura pode apostar (quantos
megafones quiser) contra a aprovação da reforma, ou seja, que as candidaturas femininas não vão conseguir tirar o número necessário no dado.

Tipos de eventos:
Os eventos tradicionais trazem dados históricos e estatísticos, resultando
no recebimento automático de megafones ou a necessidade de tirar valores
específicos no dado para conquistá-los.
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Consequências:
a. Se o mecanismo for aprovado: as candidaturas femininas recebem os megafones determinados pela carta de reforma MAIS os megafones que foram apostados. Nesse caso, somam-se os megafones apostados e divide-se por todas as
candidaturas femininas (se a divisão não der um número exato, arredonda-se o
número para cima e o(a) mediador(a) completa com a quantidade necessária).
[Inserir exemplo].
b. Se o mecanismo não for aprovado: as candidaturas femininas perdem um megafone e as candidaturas que apostaram contra recebem o dobro do que apostaram.

Bibliografia
Cartas Desafio:

fim do jogo!
O Jogo das Vozes foi construído para despertar algumas reflexões.
Entendemos que se ainda hoje temos uma representatividade tão baixa
de mulheres nos cargos eletivos, isso não se dá apenas por uma questão
cultural, mas também por um desenho institucional que não é neutro,
seus efeitos são específicos e não necessariamente trazem um efeito de
equilíbrio.
________________________
Perguntas para apoiar as discussões pós-jogo:
• Para as personagens mulheres, quais foram as formas de conquistar
megafones?
• Entre candidaturas de homens e de mulheres, quais foram as diferenças
identificadas para adquirir megafones?
• Quais informações mais deixaram participantes surpresos?
• Em quantas candidatas mulheres cada participante já votou?
• Sabemos que no geral as candidaturas femininas recebem muito menos
apoio partidário para desenvolver suas candidaturas, como eleitores vocês
já pesquisaram candidaturas femininas para votar nessa eleição? Vocês
acham que isso é importante?
• Se vocês pudessem criar novas regras para diminuir a desigualdade
dentro do jogo eleitoral, quais regras criariam?
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