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SOCIEDADE X
Um jogo de debate

Abaixo estão listadas 20 pessoas com perfis distintos e
representando diferentes setores da sociedade. Poucas informações
sobre elas estão disponíveis, assim os jogadores terão de imaginar
quem esses indivíduos realmente são.
Cada jogador, individualmente, deverá escolher entre os 20
nomes os 6 (pode ser ampliado) que, na sua opinião, melhor
representariam a sociedade brasileira no Congresso Nacional.
Após as escolhas individuais, o professor deverá mediar um
debate onde os alunos terão liberdade de expor suas ideias e
opiniões.
Objetivo do jogo: o jogo permite que os alunos demonstrem
seus preconceitos e ideias, gerando uma boa oportunidade para
serem esclarecidas as reais funções do Congresso Nacional e as
diferenças entre os iguais em nossa sociedade.
O jogo possibilita uma grande oportunidade para tratar de
assuntos polêmicos, como aborto, discriminação, homossexualismo,
MST, drogas, castidade, religião, reforma agrária, latifúndio e muitos
outros.

1. Sociólogo, ex-ministro da educação, 53 anos.
2. Filósofa, ativista dos direitos
legalização do aborto, 33 anos.

da

mulher,

defensora

3. Dono de uma companhia de ônibus, 60 anos.
4. Ex-senadora pelo Acre na década de 1970, 79 anos.
5. Pastor evangélico, 37 anos.
6. Índio, ativista dos direitos indígenas, 29 anos.
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7. Latifundiário, criador de gado, 63 anos.
8. Sem-terra, ligado ao MST, 37 anos.
9. Ativista do movimento negro, 27 anos.
10. Ex-prostituta, 49 anos.
11. Padre católico, 67 anos.
12. Agricultor aposentado, 64 anos.
13. Industriário, dono de uma indústria têxtil, 55 anos.
14. Ecologista, ligado ao GreenPeace, 29 anos.
15. Deficiente físico, 40 anos.
16. Violinista clássico, ex-viciado, 42 anos.
17. Advogado criminalista, ferrenho combatente do crime (lugar de
bandido é na cadeia), 33 anos.
18. Universitária, aos 16 anos fez voto de castidade, 22 anos.
19. Professora universitária, 43 anos.
20. Homossexual, 44 anos.
Jogo livremente inspirado na atividade de grupo Abrigo Subterrâneo.
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Mais jogos em:
www.historialivre.com/jogos

