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trilha do

VOTO

De 518 anos desde a colonização do Brasil, quanto tempo a população pôde escolher quem manda?
Descubra por onde seu voto andou antes de chegar até aqui. Neste jogo, iremos aprender como os
mecanismos eleitorais afetaram e ainda afetam o cenário atual do nosso país.

Jogadores: 2 a 6 | Duração: 30 minutos
Contém: 48 cartas com dados históricos (sendo 3 cartas-bônus), 6 marcadores para o Errômetro, 1 tabuleiro e 1 manual

A história da Democracia brasileira é recheada de contradições e eventos pouco conhecidos.
No jogo Trilha do Voto iremos desvendar algumas das regras que foram impostas
desde a colonização do território brasileiro até os dias atuais, por vezes aumentando ou diminuindo - a concentração de poder, e fortalecendo - ou enfraquecendo - a participação social.
Regras

Como jogar:

Jogadores devem se unir para vencer o tabuleiro, decifrando como o processo
do voto aconteceu no Brasil e demonstrando que são donos(as) de sua história.
Cada carta representa a primeira vez que ocorreu um evento específico e deverá
ser posicionada corretamente no tabuleiro de forma a completar a linha do tempo.

• Distribua cinco cartas para cada participante e posicione o restante do baralho
no tabuleiro. Não esqueça de separar as cartas de bônus;

Somente uma pessoa joga por vez e o objetivo de cada jogada é posicionar,
adequadamente, a carta na trilha do tempo até as eleições de 2018.
Para fazer isso, na sua vez, a pessoa deve pegar uma carta e saber em qual período ela se encaixa (do início até o primeiro marco histórico, ou entre o primeiro
e o segundo e assim sucessivamente, até o final). Ao escolher qual carta vai
colocar na trilha, a pessoa deve ler o seu título em voz alta e então posicioná-la,
após isso, ela pode virar a carta e descobrir se a sua resposta está correta.
Aqueles que completarem o tabuleiro sem preencher todo o marcador do “Errômetro”, vencem o jogo. Toda vez que jogadores errarem a posição da carta, um
ponto deve ser acrescentado no “Errômetro”. Caso o “Errômetro” se complete
antes do tabuleiro ser preenchido, perde-se o jogo.
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Atenção:

Alguns eventos podem nunca ter
acontecido, se for o caso, estes
devem ser descartados no
espaço “X’ do tabuleiro.

• Os marcos (amarelos) de fatos históricos no tabuleiro representam eventos
marcantes da história brasileira e orientarão onde jogadores devem colocar suas
cartas de eventos. A linha do tempo deve ser respeitada da esquerda para a direita
em ordem cronológica, de 1500 até os dias de hoje;
• Ao receber as suas cartas, cada jogador(a) deve mantê-las viradas com a data
para baixo. Se alguma carta for desvirada antes da hora, coloque-a como a última
carta do baralho e pegar outra, da parte de cima.

Na sua jogada, são permitidos
dois movimentos:
AO FINAL DE SUA VEZ, CADA PARTICIPANTE
DEVE TER SEMPRE 5 CARTAS NA MÃO;

a. Posicionar uma carta de evento em uma das três linhas,
virando-a logo após colocá-la na marcação escolhida para
descobrir se a posição está correta.
no caso de acerto:

Parabéns! Vocês estão mais perto de
ganhar o jogo. Compre mais uma carta e a partida segue
em sentido horário.
no caso de erro: Não foi dessa vez! Adicione um marcador no

Errômetro, retire a carta do tabuleiro, misture-a no baralho,
pegue outra e a partida segue em sentido horário.

b. Descartar eventos que não existem, se você acredita
que alguma carta na sua mão nunca existiu, ou nunca foi
formalizada, descarte-a na pilha dos não existentes com a
resposta para cima.
no caso de acerto: Muito bem! Se houver algum marcador
no Errômetro, vocês podem tirar um único marcador. Ao
final, compre mais uma carta.
no caso de erro: Retire a carta da pilha dos não existentes e

misture-a no baralho, pegue outra e adicione um marcador
no Errômetro.

Toda vez que uma das três linhas do tabuleiro é completada
por inteira, jogadores destravam o bônus e adquirem uma
informação histórica correspondente à época e o poder de cada
um olhar a data de uma carta de sua mão.
ATENÇÃO: SÓ É PERMITIDO OLHAR UMA VEZ,
então tenha atenção e memorize!

Modos de dificuldade
AMADOR(A):
Nessa modalidade só é necessário completar uma das três linhas, sem a necessidade de acertar a ordem
entre as cartas de cada linha, sendo possível realocá-las para ficarem em ordem cronológica.

MESTRE(A):
Nessa categoria, jogadores devem acertar a sequência cronológica também entre as cartas de cada linha, não sendo autorizado realocar as cartas que foram colocadas,
se estiverem corretas. Somente nesta categoria, é permitido que o jogador, ao perceber que há uma carta em sua mão que não pode ser encaixada no tabuleiro
(porque a posição já está preenchida), possa dizer isso em voz alta, virar a carta para conferir, e, estando certo, colocá-la por último no baralho e comprar outra carta.
em caso de erro,

a pessoa deve colocar um marcador no Errômetro, misturar a carta no baralho e, por fim, comprar outra.

Perguntas para apoiar as
discussões pós-jogo:
• Ao longo da nossa história, desde quando você acha que a tomada de
decisão começou a ser influenciada pela maior parte da população brasileira?
• Quais informações te chamaram a atenção e que você considera fundamentais
para serem passadas para frente?
• Depois de jogar, como você acha que os eventos históricos mencionados
contribuíram para agravar a desigualdade brasileira?
• Com uma democracia tão recente como a nossa, você considera que o
Voto Facultativo poderia ser uma boa ferramenta para ampliá-la?
• Se não, quais outros mecanismos você considera interessantes
para fortalecer a cidadania brasileira?

Material de Apoio
Nesse processo histórico muitos outros eventos acabaram por determinar o atual
cenário brasileiro.Hoje, o voto é considerado a principal ferramenta para garantir a soberania do povo, porém, existem ainda muitos entraves no caminho para
garantir o acesso da população brasileira à cidadania.
Apesar de termos conquistado nossos direitos políticos, os direitos civis e sociais
ainda passam por um processo de conquista no Brasil*.
“Direitos civis são os direitos fundamentais à vida, à liberdade, à propriedade,
à igualdade. Como a garantia de ir e vir, de escolher o trabalho, de manifestar
o pensamento, de organizar-se, de ter respeitada a inviolabilidade do lar e da
correspondência, de não ser preso - a não ser pela autoridade competente e de
acordo com as leis -, de não ser condenado sem processo legal regular”.
“Direitos sociais são a base para garantir a cidadania, incluem o direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, à aposentadoria”.
“Direitos políticos se referem à participação do cidadão no governo da sociedade.
Seu exercício é limitado a parcela da população e consiste na capacidade de fazer
demonstrações políticas, de organizar partidos, de votar, de ser votado. Em geral,
quando se fala de direitos políticos, é do direito do voto que se está falando.”
Durante o processo de construção e desenvolvimento da sociedade brasileira,
vários pensadores e intelectuais trataram da temática da manutenção dos que
estão entre as classes que dominam os recursos políticos, econômico, detentora
das terras e das instâncias de poder no país. Desde 1822, passando por 1850,
1888-89-91, 1930-45, 1964, 1985-88 os grupos detentores desse poder, em meio
a uma agitação política e social realizaram mudanças para manterem as coisas
como estavam.
O Brasil apresenta uma singularidade em relação a construção da cidadania tradicional, analisada por T. H Marshall. Na Inglaterra os direitos civis são conquistados e estimulam a conquista dos direitos políticos e sociais. Aqui esse caminho
é tortuoso, como mostra Carvalho. Os direitos políticos saem na frente, mas só
para alguns, com a estrutura formada na Constituição pós independência, em
1824, com voto e representação para quem era detentor de terras. Os direitos civis
também eram parciais, afinal a liberdade de pensamento, de ir e vir entre outras
estavam restringidas aos homens livres, mesmo eles em partes, já que muitos
eram subordinados por relações de apadrinhamento com os Senhores de terras.
CARVALHO, José Murilo. Cidadania no Brasil, o longo caminho. 4 ed. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2003.
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