




Associação da sociedade civil que 
tem como missão tornar acessíveis 
e visíveis as regras que determinam 
o funcionamento do Estado, da 
Política Brasileira e da Sociedade, 
para que mais pessoas se apropriem 
e interfiram no futuro do nosso país.



TRANSPARÊNCIA, CULTURA MAKER, 
CÓDIGO LIVRE E 
INTERDISCIPLINARIDADE.

Tornar-se uma tecnologia social 
utilizada pelos sistemas públicos, 
governamentais e instituições de 
ensino do Brasil.
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EDUCACIONAIS ABERTOS
RECURSOS

• Podem ser usados sem fins comerciais

• Remixados, editados ou recriados

• Sempre mencionar a devida autoria da Fast Food da Política

• Partidos, movimentos e/ou organizações não podem utilizar 

   nossos materiais e nossas marcas para adquirir capital político

  sem prévia autorização

Licenciados pelo 
Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0International



Vencedora na categoria Educação: 
Fast Food da Política - Política 
Acessível e Lúdica

E finalista 2018 na categoria:
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PARA BAIXAR NOSSOS JOGOS VOCÊ PODE ACESSAR:



Trabalhamos com governo, ONGs, empresas e instituições de ensino
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Monte Seu Governo Três Esferas



Cargos e Cargas Twister da Política



Jogos da Mobilidade Jogos de eleição
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Buscando atender às demandas específicas de cada instituição, 
a Fast Food da Política oferece quatro frentes de atuação:  
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de jogos

formação 
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produção e 
gamificação de 
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• FATIA SUPERIOR •

se a política fosse um hambúrguer, ela teria seu pão de 

cima (o que dá um teto para ela) sendo a administração 

pública, e todos os aparelhos públicos que fazem a 

interface direta entre população e Estado

• REchEIO •

Cada recheio tem seu gosto, dando substância para 

cada sanduíche (país). O recheio representa as 

pessoas, o conjunto de normas e crenças sociais, 

a religião, os partidos políticos, as empresas e os 

movimentos sociais

• mOlhO •

O Molho é o ingrediente transversal, 
representando questões como gênero, 
raça e classe. Ele dá o sabor para todos 

os componentes do sanduíche

• FATIA InFERIOR •

A base da política é o Sistema Político que sustenta 

todo o resto. A partir desse conjunto de regras, nossas 

leis e processos políticos formais (que caracterizam o 

sistema político) temos um jogo pré-desenhado que 

delimita todos os outros processos que acontecem 

dentro da sociedade, das instituições, da política e até 

mesmo da cultura. Bom ou ruim, seus componentes 

são estruturais e estruturantes, por isso a Fast Food 

da Política propõe um melhor entendimento desses 

mecanismos. Afinal, quais são as regras desse jogo?
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• Faça uma doação recorrente ou uma doação pontual no nosso site 
(www.fastfooddapolitica.com.br) e seja um apoiador nosso! 

• Participe dos nossos cursos e demais eventos, acompanhe nas redes sociais  

a programação (facebook: /fastfooddapolitica | instagram: @fastfooddapolitica)

• Apoie/divulgue nosso trabalho!
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