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Relatório Anual de 
Atividades - 2016

As atividades foram iniciadas 
em janeiro. 2016, foi o ano em 
que a Fast Food da Política 
deu entrada no processo 
de sua formalização como 
organização. 

Realizamos mais de 50 
oficinas, criamos mais 3 
modalidades de linhas de 
jogos sobre sistema político, 
agora dialogando também 
com gestão pública, gênero 
e sistma eleitoral. E jogamos 
com mais de 2000 mil pessoas.

Desenvolvemos nossas 
metodologias de formação de 
multiplicadores e criação de 
jogos políticos.

Alcançamos o financiamento 
coletivo para lançar a primeira 
linha de jogos sobre gênero 
e política do nosso projeto 
Molho Especial.

E tivemos nossa primeira 
experiência como política 
pública, a partir da São Paulo 
Aberta da Prefeitura de SP.W
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FESTIvAL LAbCIDADE
No aniversário de São Paulo estivemos no Festival 
LabCidade, parceria com o Laboratório da Cidade 

e o Choque Cultural

Janeiro

APLICAçãO

Foram aplicados  os jogos: Monte Seu Governo, Cara a Cara do STF, Passa ou 
Repassa, Debate e o Twister da Política. Jogos para compreendermos melhor quais 
são os personagens, partidos e a divisão  de cargos que estruturam nossa conjuntura 
política. Abaixo uma das pessoas que compareceu para jogar e fomentar a discussão 
foi o Deputado Estadual Professor Carlos Giannazi do PSOL.



LANçAMENTO DO 
MANuAL DE jOGOS
Como resultado do financiamento do nosso primeiro 
Catarse, nos disponibilizamos o primeiro conjunto de 

jogos sobre as regras do sistema político. 

Fevereiro

LANçAMENTO

Tendo 215 apoiadores, lançamos pela 
primeira vez disponível online, nossa 
primeira linha de jogos que gamificam 
as regras do sistema político 
brasileiro. Trazendo ferramentas 
para abordar: bases constitucionais 
brasileiras; agenda pública; dados 
municipais; e   facilitar debates 
empáticos. Os apoiadores e aqueles 
que acessarem posteriormente tem 
acesso a um passo a passo de como 
aplicar os jogos e como confeccion 
á-los com materiais simples, como 
papelão, baldes, canetinhas e sulfite.



ARyMAx
Em Fevereiro de 2016, tivemos nosso primeiro 
apoio semente a partir da Fundação Arymax

Fevereiro

A partir desse apoio da Arymax, foi possível iniciar uma estruturação organizacional  
e projetual. Montamos um time, finalizamos nosso site, desenvolvemos novos 
formatos, jogos e metodologias. Ao longo das atividades, entendemos que a Fast 
Food da Política não é mais um projeto. Atualmente, somos uma organização que 
facilita processos criativos de educação política para que as regras que regem 
o Poder Público possam ser aprendidas de forma lúdica e rápida. Dentro desta 
estrutura, subexistem outros projetos que auxiliam a compreensão e formação 
política e cívica.

Estabelecemos como missão difundir a utilização desses processos, decodificando 
os mecanismos a fim de torná-los mais acessíveis, de modo que mais pessoas se 
apropriem da política institucional que existe hoje e acessem suas possibilidades 
de atuar ativamente sobre esse sistema. 

Realizamos dois tipos de ações: 
aplicações de jogos e oficinas 
de co-criação de jogos. 

As aplicações de jogos foram 
eventos em que interagimos 
com públicos diversos, 
mostrando e jogando os jogos 
já criados. 

As oficinas de co-criação foram 
atividades em que expusemos 
nossa metodologia para que os 
participantes elaborassem seus 
próprios jogos. Propondo um 
percurso lúdico para que esses 
pudessem desvendar temas 
relevantes ligados ao sistema 
político a partir dessa ferramenta 
de criação gamificada.



IMPACT Hub
Jogos com os Jovens Transformadores Arymax

Fundação Arymax

APLICAçãO

Sendo contemplada pelo apoio da Arymax, a Fast Food da Política começou a 
fazer parte da rede de empreendedores do Impact Hub, co-working internacional 
com mais de 15 mil membros em 90 localidades. Tivemos acesso a workshops e 
mentorias para aperfeiçoar nosso projeto.

Nossa primeira ação foi aplicar os nossos jogos com novos membros do Hub e 
jovens também apoiados pela Arymax.



MANIFESTAçõES

APLICAçãO

• Aplicação dos jogos nas manifestações:

• Manifestação Pró-Impeachment - 13.03;

• Ato pela Democracia - 18.03;

• Ato pela Democracia, a saída é pela esquerda - 24.03;

• Manifestação contra o Golpe -31.03.

Dentro do cenário político que efervescia neste ano, as reivindicações ora se 
contrapunham, ora se interseccionavam, mas o diálogo e o conhecimento sobre 
como o sistema político funciona não eram contemplados pelo debate. 

A Fast Food da Política viu uma bela oportunidade de ir para a rua conversar 
com essas pessoas que tanto exigiam o Impeachment, quanto acreditavam que o 
Impeachment seria uma ameaça à Democracia.

Apoio Fundação Arymax



Contra ou a favor: como funciona o Impeachment? Se a Presidente saísse, quem 
entrava? Qual é a cadeia sucessória? Um dos jogos que levamos foi o Jogo do 
Impeachment para testar o conhecimento dos participantes em relação ao tema. E 
para a nossa surpresa, dos “dois lados”, muitas pessoas não compreendiam como 
funcionava esse mecanismo, e nem as consequências dele.

O Três Esferas (abaixo) trazia o desafio de um basquete com as esferas de 
governo. Se o Governo Federal deveria sair (ou ficar), o que afinal era competência 
dele? Participantes deveriam acertar as bolinhas na cesta certa, descobrindo a 
responsabilidade de cada esfera (federal, estadual ou municipal).

Jogo do Impeachment

Três Esferas



Os jogos tiveram grande atratividade em ambas as manifestações, gerando interesse, 
surpresa e debates proveitosos. Possibilitado que as pessoas compreendessem 
mais do funcionamento dos processos do governo e sua estrutura.



CRIAçãO

Compreendendo que o próprio processo de confeccionar jogos políticos gerava um 
espaço de aprendizado interativo e empoderador, refletimos sobre a possibilidade 
de começar a aplicar criação de jogos com o público aberto.

Em abril, iniciamos nosso primeiro teste, ativando nossa rede da Fast Food da 
Política, convidando estudantes, servidores públicos, educadores e outras pessoas 
para participar desse processo conosco.

Para iniciar a jornada levamos alguns dos nossos jogos (o Três Esferas, o Monte 
seu Governo, o Twister da Política e o Passa ou Repassa) para exemplificar nossa 
metodologia de desenvolvimento de jogos, e assim iniciamos o percurso com os 
participantes. A oficina foi na Paulista Aberta, é foi um sucesso, dando origem a três 
jogos com temáticas distintas.

Apoio Fundação Arymax

CO-CRIAçãO DE 
jOGOS POLÍTICOS
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Jogos Desenvolvidos

CRIAçãO

• Jogo da Participação

Jogo que traz situações específicas onde o jogador deve 
exercitar a capacidade de diagnosticar quais os possíveis 
caminhos de participação e ação direta para interferir nas 
decisões políticas, seja pelos mecanismos formais ou informais;

• Régua da Corrupção
Afinal, o  que é corrupção? 
Em meio a tantas possibilidades 
jogadores devem classificar 
a corrupção  em uma escala, 
debatendo e compreendendo 
o que é antiético vs o que é 
previsto na legislação como 
ilegal. Moral e legalidade 
são discutidas no jogo, 
compreendendo-se um pouco 
mais sobre esse vasto universo 
que a palavra corrupção aciona.



Jogos Desenvolvidos

CRIAçãO

• Game of Cunha

O ex-deputado federal, Educardo Cunha, foi considerado por muitos 
um hacker alpha, pois algumas das tantas manobras duvidosas que 
foram protagonizadas por ele, estavam dentro da legalidade. Isso 
trouxe uma percepção aguda de como o regimento comum (e muitas 
outras legislações) precisam ser revisitas e reformadas com urgência.  
 

Nesse jogo um dos personagens é o Cunha, Presidente da Câmara e os outros deputados 
normais, tentando hackear o hacker, pra isso eles precisam entender o que ele pode fazer 
ou não, se eles errarem muitas vezes o Cunha ganha, se eles souberem mais que o Cunha, 
ele perde. Assim, entramos em contato com o que afinal um Presidente da Câmarada dos 
Deputados pode fazer ou não. 



Tendo um resultado positivo, 
aperfeiçoamos o processo e aplicamos 
mais duas criações de jogos com duas 
turmas do FlowMakers - programa de 
formação prática e desescolarizada para 
empreendedores. Reunindo mentores 
do ecossistema empreendedor 
e possibilitando um aprendizado 
desenhado pelos próprios participantes.

CRIAçãO

Apoio Fundação Arymax

CO-CRIAçãO DE 
jOGOS POLÍTICOS
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Turma 1 do FlowMakers



CRIAçãO

Alguns dos jogos desenvolvidos

Jogando com mais ou menos 50 participantes, foram desenvolvidos uma variedade 
de  jogos sobre taxonomias do universo político, participação, imposto e outras 
temáticas. Aplicando também os jogos já desenvolvidos, pudemos criar um modelo 
consiste do qual oferecia uma mínima decodificação da política, para então iniciar 
um aprendizado coletivo.

Turma 2 do FlowMakers

• Imposto(r)
Trazendo conteúdos sobre tributação de impostos 
dentro dos salários e também a quantidade de impostos 
que pagamos nas coisas que consumimos no dia a dia, 
ajuda  o participante a entender alguns dos impostos 
que existem no Brasil. O primeiro sobre a perspectiva 
de quanto cada cidadão recebe, e o segundo sobre 
os produtos e serviços que consumimos;



CRIAçãO

Alguns dos jogos desenvolvidos

Turma 2 do FlowMakers

.

• Tinder do Poliamor da Participação

Jogo que pretende se tornar online, atingindo 
milhões de usuários. Quem joga aprende os 
diversos modos que as pessoas podem atuar 
e interferir nos processos a partir dos eventos 
políticos históricos que já aconteceram.



Fomos ao Café Filosófico da 
Periferia, com os idealizadores 
d’O Preço - documentário 
sobre dinheiro e eleições - 
para discutir o sistema político 
brasileiro, na Casa de Cultura 
de M’boi Mirim.

Aplicamos o jogo Três Esferas, 
o Monte seu Governo, o 
Twister da Política, o Passa ou 
Repassa e o Forca da Política.

Apoio Fundação Arymax

CAFé FILOSóFICO 
DA PERIFERIA

4

APLICAçãO



Em maio fizemos uma aplicação de jogos com o Conselho Consultivo da 
Escola de Notícias, iniciativa feita pelos jovens do Campo Limpo, que usa a 
comunicação como estratégia para o acesso e ampliação dos direitos sociais, 
culturais e econômicos.

Foram levados o Três Esferas, o Monte seu Governo, o Twister da Política, 
o Passa ou Repassa e o Forca da Política. Entre debates sobre o atual cenário 
de crise político e seu funcionamento, foi a partir dessa oficinas que mais tarde  
construimos o jogo Cargas e Cargos. Pois nesse dia foi  necessário rascunhar 
em formato de dinâmica, uma explicação que simplificava a relação entre os Três 
Poderes e as Três Esferas de Governo. Recebendo muitos feedbacks positivos 
de como agora estava mais nítido a divisão e isso dava um grande entusiasmo 
para aprender mais sobre esses temas.

Apoio Fundação Arymax

ESCOLA DE NOTÍCIAS

5

APLICAçãO



Aplicamos os jogos no Centro 
Educacional Vasco da Gama em 
M’Boi’Mirim. Os alunos jogaram 
aprendendo como funcionavam as 
esferas de governo, quais eram os 
ministros do STF, dados essenciais 
sobre a estrutura e o funcionamento 
do município de São Paulo e jogaram 
também o Debate, argumentando 
sobre temas como Reforma Política, 
Criminalização da Homofobia, Cotas 
e outros.

Apoio Fundação Arymax

ESCOLA EM M’bOI’MIRIM

6

APLICAçãO



Iniciamos o projeto dos Jogos Feministas, por meio de uma cocriação na 
OcupaColaborativa em Jundiaí, com representantes da Rede Feminista de Juristas. 
A ideia dessa nova série de jogos era discutir os avanços e os desafios que as mulheres 
têm hoje na política brasileira. Os temas abordados foram a representação, direitos 
e participação na política, e como tais questões tem dialogado com a questão de 
gênero historicamente e atualmente. 

Foram levados o Três Esferas, o Monte seu Governo, o Twister da Política e o Passa 
ou Repassa. A partir deles demos início a metodologia de criação de jogos. Nesse 
dia foi desenvolvido o primeiro jogo que mais tarde deu origem ao nosso projeto 
Molho Especial - jogos sobre Gênero e Política - o jogo “Queda do Patriarcado”, uma 
torre onde cada peça representa um componente da nossa estrutura social, traduzido 
em estatísticas que impactam as mulheres. O objetivo dos jogadores é derrubar essa  
configuração e no fim, criar outra.

Apoio Fundação Arymax

CO-CRIAçãO DE 
jOGOS FEMINISTAS
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CRIAçãO



A partir do evento na OcupaColaborativa em Jundiaí, demos início a prototipagem 
da nossa linha de jogos sobre gênero. Considerando legislações, dados e contornos 
sociológicos, como o sistema político e a cultura constroem as regras que influenciam 
a vida das mulheres? Os jogos pretendem abordar essas diversas nuances de uma 
forma rápida e instigante.

Testando em alguns eventos, foi em setembro, que formalizamos a estréia dos 
primeiros protótipos, o Queda do Patriarcado e o Direitos e Silêncios, na Virada 
Feminista no Centro Cultural da Juventude - CCJ.

MOLHO ESPECIAL
Jogos sobre Gênero e Política

1

LANçAMENTO



Jogando em alguns eventos como aniversário do Voto Consciente Jundiaí, Virada Política, 
SBGames - XV Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital na mesa sobre Gênero e 
Representatividade, lançamento da Bancada Ativista e na RAPS (Rede de Ação Política Pela 
Sustentabilidade), entendemos que a eficácia e a importância desses jogos estavam mais do que 
comprovadas, era hora de lançá-los. 

Prototipando ao todo 5 jogos, cada um com uma temática distinta, lançamos nosso  financiamento 
coletivo no final do ano de 2016, com a proposta de desenvolver jogos sobre gênero e: sistema 
eleitoral; legislações da mulher; história  das mulheres na política; estrutura social e vertentes 
atribuídas ao feminismo. No dia 4 de dezembro, com mais de 300 apoiadores, a partir do Catarse 
(http://catarse.me/molhoespecial) e em jogatinas de arrecadação, financiamos o lançamento do 
projeto Molho Especial.

MOLHO ESPECIAL
Jogos sobre Gênero e Política

2



Como nosso voto é traduzido em cadeiras? Todos mais votados são eleitos? O que é quociente 
eleitoral, voto nominal, voto de legenda, voto nulo e puxador de voto?

Inauguramos uma linha de jogos voltado às eleições, com eventos de aplicação nas ruas, abertos ao 
público e descontraídos. Os jogos se propõem a discutir o sistema eleitoral funciona, as propostas 
que os candidatos colocam em seus planos e discursos e outras questões como os mecanismos do 
sistema  político que dificultam a representatividade. 

Ao longo dos meses de setembro e outubro, para oxigenar um debate mais fluido e leve sobre 
esses temas, a Fast Food da Política promoveu uma série de intervenções nos espaços públicos para 
decifrar essas criptografias, convidando os participantes a desmistificar os processos envolvidos e, 
pouco a pouco, a interferir sobre eles de forma prática.

FAST FOOD ELEIçõES
Jogos sobre Gênero e Política

LANçAMENTO



Em Agosto fomos contratadas para realizar em parceria com o IDEC uma série de jogos que 
facilitassem o aprendizado sobre a mobilidade urbana, especialmente na cidade de  São Paulo. 
Foram confeccionados três jogos, o Eu Decreto (versão sobre mobilidade) o Como SP se Move? e 
o  Território SP. 

O primeiro trazia diversos estatutos, leis e decretos que vigoram hoje sobre mobilidade, assim como 
as propostas dos candidatos à prefeitura daquele ano, acerca do tema. O desafio do jogador era 
acertar qual candidato era dono de cada proposta e formular a sua, tentando ajudar a resolver as 
questões que envolvem a mobilidade na cidade de São Paulo. O segundo trazia dados como: quais 
são as formas de transporte que os paulistanos mais utilizam; quanto cada um custa; e como isso se 
relaciona geograficamente. O terceiro desafiava jogadores a assumir personagens,  o governo e a 
sociedade civil deveriam jogar juntos, articulando com os órgãos responsáveis pela mobilidade em 
SP, não deixando a cidade entrar em colapso, se isso acontecesse, perdia-se.

Os jogos foram aplicados no CEU Butantã, na Virada Sustentável, no OGangorra e no Centro Cultural 
da Juventude. Jogando com diversas faixa etárias e perfis, eles agora serão disponibilidados online 
para mais pessoas jogarem.

jOGOS DA MObILIDADE
Em parceria com o Instituto de Defesa do Consumidor

LANçAMENTO



Em setembro de 2017, o coletivo Voto Consciente 
Jundiaí completou 10 anos, criado com a 
finalidade de incentivar e desenvolver ações 
de promoção da cidadania e de inclusão social, 
especialmente por meio do acompanhamento 
do Legislativo. 

A Fast Food da Política foi convidada para 
compor o evento, levando o circuito de jogos 
sobre o sistema político brasileiro, jogamos com  
adultos e crianças, tendo uma experiência muito 
interessantes de debates e surpresas variadas.

vOTO CONSCIENTE juNDIAÍ
Evento de aniversário de 10 anos do movimento de Jundiaí

APLICAçãO



Na Semana do ECA, a partir do Fórum 
Municipal de Defesa dos Direitos 
da Criança e do Adolescente fomos 
convidadas para ir ao Espaço Santos Dias 
- que trabalha com jovens em Medidas 
SocioEducativas. 

Lá aplicamos jogos com os jovens e 
suas famílias, dialogando sobre as bases 
do Estado, sua divisão de poderes e 
esferas, a conjuntura política e seus atuais 
personagens.

ESPAçO SANTOS DIAS
Semana do ECA

APLICAçãO



O Programa de Governo Aberto tem o objetivo 
de disseminar tecnologias de transparência 
e gestão participativa em lugares de alta 
vulneralibidade social, que quase não tem a 
oportunidade de acessar tais ferramentas para 
fiscalizar, participar e dialogar com o governo.

Sendo nossa primeira experiência como política 
pública, tivemos a oportunidade de aplicar 
nossos jogos e oficinas de criação de jogos 
políticos, em 19 eventos, decifrando alguns 
dos códigos do sistema político brasileiro com 
quase mil pessoas, nas regiões mais variadas do 
território da cidade de São Paulo.

Jogamos em Centros de Desenvolvimento 
Social e Produtivo para Adolescentes, Jovens e 
Adultos (CEDESPs), CEUs, movimentos sociais, 
Conselhos e outros locais públicos. 

No segundo semestre fomos um dos selecionados para 
compor o Programa de Agentes de Governo Aberto da  
São Paulo Aberta - Secretaria de Relações Internacionais 

e Federativas da  Prefeitura de São Paulo

GOvERNO AbERTO

1



Foram criados jogos com temáticas diversas, sempre dialogando com o sistema político brasileiro.  
Alguns falavam sobre salários e benefícios dos políticos, outros sobre três poderes, história dos 
presidentes brasileiros, cultura do estupro vs políticas públicas para mulheres, o caminho para 
formalizar um partido, o sistema educacional brasileiro, saúde e muitos outros. Cada jogatina e cada 
oficina foram muito diferentes uma das outras, cada território  trazia urgências que se relacionavam 
mas que também tinham sua especificidade.

GOvERNO AbERTO

2



Na última oficina foram mobilizados um 
líder comunitário de cada CEDESP e outros 
aparelhos públicos para que aplicássemos 
a Formação para multiplicadores, trazendo 
conceitos de como os jogos são feitos, 
desenvolvidos, aprimorados e a variedade 
de formatos que podem ser aplicados. 

Os participantes resignificaram os jogos que 
já existiam, dando uma nova abordagem 
para ele, com o intuito de jogar com mais 
pessoas, dali em diante.

GOvERNO AbERTO
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Na Virada Política 2017, evento promovido pelo 
Condomínio Cultural, pudemos aplicar com uma 
variedade de pessoas os jogos sobre a recente 
eleição, os jogos sobre Gênero e Política e os 
demais sobre as estruturas do Estado Brasileiro. 

vIRADA POLÍTICA

APLICAçãO




