
JOGO DO PRIVILÉGIO



O projeto
O Jogo do Privilégio foi desenvolvido pela
Pluraliza para tratar a questão dos privilégios de
uma forma lúdica, trazendo uma proposta
interativa e não pessoalizada sobre o tema.

A Pluraliza
A Pluraliza é uma empresa que atua no
desenvolvimento e gestão de projetos e
estratégias para a inclusão e promoção da
diversidade no mercado de trabalho.

A partir de diagnósticos quantitativos e
qualitativos, a Pluraliza elabora projetos com
recomendações de ações e políticas voltadas para
solucionar questões de desigualdade racial e
gênero, temáticas LGBT, inclusão de pessoas com
deficiência, idosos e outros grupos sociais.



Como surgiu?
A partir da experiência da Pluraliza com a realização de sensibilizações sobre privilégios no formato de
“Caminhada dos Privilégios”, verificamos que esse formato gerava certo desconforto – tanto para o
privilegiado quanto para o desprivilegiado. Muitas pessoas se surpreendem não só ao perceber que já
nasceram com certas características que facilitam a sua caminhada pela vida, mas também acabam se
sentindo culpadas e desnorteadas para tratar do tema.

Por isso, decidimos criar um jogo de tabuleiro, no qual os participantes assumem as características de
personagens e conseguem refletir sobre privilégios e desigualdades na sociedade brasileira.

Objetivo
Promover a compreensão e reconhecimento de privilégios e desigualdades sociais, regionais, étnico-raciais,
de gênero, entre outras, por meio de uma experiência que gera reflexão e empatia.

Não se trata de apontar o dedo para os privilegiados e desprivilegiados. A finalidade do jogo é promover
reflexão sobre os privilégios na sociedade e pensar em como podemos contribuir para a redução das
desigualdades, seja na nossa vida pessoal, profissional ou como cidadãos conscientes.



Mas afinal, o que são privilégios?
Os privilégios representam características e 
benefícios que facilitam a caminhada de uma 
pessoa pela vida e que, em geral, estão fora de 
seu controle (uma vez que são transmitidas de 
forma hereditária, não sendo uma questão de 
mérito individual). 

O fato de nascer em uma família com posses, em 
uma  região do país, ser de uma raça/cor, gênero, 
etc., dá acesso a recursos que facilitam a nossa 
caminhada.

O sociólogo americano Michael Kimmel descreve 
o estado de ter privilégio como “ correr com o 
vento às suas costas", sem saber do sustento 
invisível, apoio e propulsão.



Vamos virar o jogo?

pluraliza.com.br

pluraliza@pluraliza.com.br

https://www.instagram.com/pluraliza/
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