Meritrucocia
Advertência: Este jogo foi concebido como uma forma de propor uma reflexão/diversão
sobre nossa noção de identidade e privilégios. Quando se fala em privilégio, pensa-se em
sujeitos nadando em uma piscina de dinheiro ou jovens que não precisaram, não precisam ou
não precisarão estudar ou trabalhar para conquistar alguma coisa. Desta forma, o ouvinte se
sente ofendido, como se ele nunca tivesse passado um dia difícil na vida ou como se ele não
tivesse seus próprios problemas. Enfim, o sujeito acaba por se sentir acusado de desfrutar de
uma boa vida que ele não perceber relembrando sua história.
Uma das maiores dificuldades que o ser humano tem é conseguir perceber o sentimento
e o sofrimento do outro. É difícil para um heterossexual imaginar o que é ser expulso pela família
por sua orientação sexual ou mesmo para um homem entender que uma mulher está mais
exposta a sofrer certas violências do que ele, visto que ele não tem esta experiência.
O intuito deste jogo não é afirmar que um homem branco, heterossexual, cisgênero que
estudou em uma escola particular não tenha seus problemas, mas sim que existem outros
problemas afetando outras pessoas e que ele nem mesmo imagina quais problemas são.
A pretensão deste jogo é demonstrar que é mais fácil projetar um futuro quando você
não é vítima de certas desigualdades sociais.
Sobre as desigualdades: não se pretende aqui hierarquizar sobre quão drástica é uma
desigualdade social, apenas pretendemos, para fins de jogo, evidenciar que as desigualdades
sociais afetam as perspectivas e metas de vida de uma pessoa. Não pretendemos dizer que ser
negro ou indígena no Brasil significa a mesma coisa, mas sim que elas sofrem preconceitos que
dificultam suas conquistas pessoais.
Todos nós conseguimos lembrar de cabeça alguém que ascendeu socialmente. Não se
afirma aqui que isto é impossível, mas sim que outras dificuldades sociais se impuseram nesta
jornada.
Dito isto, vamos para o jogo.
É tipo truco, mas com algumas mudanças
Se você já jogou truco, terá pouca dificuldade em compreender as regras deste jogo. Se
nunca jogou, aqui está um site com vários links para aprender as regras:
https://www.google.com.br/search?q=regras+truco&oq=regras+truco&aqs=chrome..69i57j0l5
.4212j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Após aprender (e jogar) o truco tradicional, agora propomos algumas mudanças para
jogar Meritrucocia.
Sem pontuação
Em um jogo clássico de truco, a pontuação vai até 12 ou 15 pontos (dependendo da
região do país). O primeiro a atingir esta pontuação vence o jogo. Neste jogo, um truco não te
dá pontos, mas sim realizações pessoais. A cada truco vencido, o jogador pode escolher uma
conquista pessoal. Caso um jogador tenha pedido “Seis”, duas realizações pessoais são
conquistadas pelo jogador vencedor.
O jogo termina quando um jogador completar 6 (seis) realizações pessoais.
Treino é treino, jogo é jogo.

Caso a jogadora vencer sem trucar, ela nada ganha, pois não foi uma disputa séria. Neste
jogo apenas quando alguém truca é que o turno estará valendo realizações pessoais. Ganhar 5
turnos sem trucar não dá direito a adquirir uma conquista pessoal.
Nunca desista de um sonho
Uma opção que o truco tradicional dá é um jogador desistir do turno quando alguém
pede truco. Aqui não existe esta opção. Não se desiste de um sonho. Se outra jogadora pedir
truco, uma realização pessoal já estará valendo. Caso ache que pode vencer, peça “Seis” e,
automaticamente, o turno estará valendo duas realizações pessoais.
Fiz por merecer
Uma coisa que incomoda as pessoas em suas vidas é essa mania de tentar garantir
condições similares entre diferentes. Você fez por merecer e, portanto, não é justo que tudo
isso seja dissolvido em políticas e práticas que anulem seus potenciais. Desta forma, uma das
diferenças de Meritrucocia do truco tradicional é que os jogadores não começam com a mesma
quantidade de cartas. Ao se começar a jogar, decida se quer jogar com um personagem fictício
ou mesmo com você. Caso decida que seja você, pense em suas condições e pegue ou não cartas
extras. Caso seja um personagem fictício, imagine-o.
Algumas condições dão carta extra para o jogador, ou seja, ao invés de 3 cartas para 3
rodadas, o jogador pode começar com 8 cartas para 3 rodadas, enquanto que sua adversária
pode começar o jogo com apenas 3 cartas.
Quando os dois jogadores ganhariam uma carta extra, elas acabam por se anular. Ou
seja, se as duas personagens são heterossexuais, elas não ganharão a carta extra. Caso os
jogadores ganhem cartas por privilégios diferentes, elas se anulam, visto que cada um dos
personagens se depara com desigualdades sociais que precisam enfrentar.
A carta extra apenas é entregue para uma desigualdade entre as personagens.
Uma jogadora ganha carta extra quando sua personagem é:
 Homem;
 Branco;
 Cisgênero;
 Tem sua orientação sexual aceita pela sociedade;
 Não apresenta necessidades especiais;
 Cresceu em uma família estruturada (o que não significa que tenha que ter tido pai
e mãe);
 Seus pais cursaram curso superior;
 Estudou em uma escola particular.
Depois de distribuir as cartas, cada carta extra de um jogador anula uma carta extra de
outro jogador, até um dos jogadores ter apenas 3 cartas.
Desta forma, percebe-se que a maior desigualdade possível entre cartas é de 11 contra
3 enquanto que a menor desigualdade possível entre cartas é de 4 contra 3. Mas não deixe essas
bobagens afetarem sua gana: vencer ainda é possível.
Em cada turno o jogador ganhará 3 cartas mais o número de desigualdades sociais.
Ainda as mesmas três rodadas.
Lutando contra as desigualdades
Uma jogadora pode decidir utilizar uma vitória em um truco de forma diferente. Ao invés
de uma realização individual, a jogadora pode utilizar para remover um privilégio. O jogador

que interpreta um personagem com privilégios perde a carta extra relacionada ao privilégio até
o fim do jogo. Uma mudança social diminui as desigualdades e permite que a concorrência
ocorra de forma mais igualitária.
Quando uma jogadora decide diminuir uma dificuldade ao invés de conquistar uma
realização individual, na verdade se afirma que os esforços da pessoa não estiveram ligados
diretamente a uma conquista pessoal, mas sim a uma transformação social. Assim que a
jogadora decidir por alterar este privilégio, ela deve narrar os esforços de sua personagem para
realizar esta transformação dentro de um movimento social.
Podemos pensar em alguns exemplos na história: a costureira e ativista americana Rosa
Parks foi um dos símbolos contra as leis de segregação racial nos Estados Unidos. Sua recusa em
ceder um lugar no ônibus para um homem branco foi um dos muitos gestos que fortaleceram a
luta contra a segregação racial. O ativista Harvey Milk lutou por muitos anos pelos direitos
humanos e civis da população gay norte-americana. Os esforços pela demarcação das terras
indígenas brasileiras pelo Cacique Kaingang Angelo Kretã. A constante luta das feministas como
Angela Davis.
Um elemento em comum das pessoas acima é que elas dedicaram tempo e esforço de
suas vidas dentro de movimentos sociais que visavam a mudança das condições sociais que
afetavam (ainda afetam) muitas pessoas. Lutar por uma causa muitas vezes significa abrir mão
de conquistar certas realizações individuais em prol de demandas coletivas.
Conquistas individuais
Quando um jogador vence um truco, ele pode escolher uma realização individual e
narrar como conseguiu realizar. Este é o seu momento Self-made man. Leia a frase que está
junto da realização individual escolhida e conte sua história a partir daí. Fale de suas
dificuldades, noites de sono perdidas que te permitiram realizar aquilo que você tanto almejava.
Em contrapartida, o jogador que não conseguiu a conquista deve explicar quais motivos
o levaram a não conseguir concretizar [ainda] este sonho.
Tem-se, portanto, a cada conquista, duas histórias de luta. Uma narrando a conquista
da realização individual e a outra narrando as dificuldades pelas quais a personagem passou.
Às vezes podemos considerar que o desenvolvimento de algumas partidas pode ser
incoerente: como assim um personagem tem uma casa de veraneio, mas não tem uma casa
própria? Bem, uma série de motivos pode ser dado: herança, necessidade de mudança que fez
com que a antiga cidade se torna-se apenas um local remoto para descanso (que quase nunca
temos, etc.)
Fim de jogo
Como apresentado acima, termina o jogo quando um dos jogadores conquista seis
realizações individuais.
Caso pense em novas realizações individuais, sinta-se à vontade para acrescentar ao rol
de sonhos que compartilhamos. Se imagina uma nova desigualdade, sinta-se à vontade para
acrescentar no jogo.
Jogo para quatro pessoas
Como no truco tradicional, Meritrucocia pode ser jogado em quatro pessoas. Imagine a
relação entre as duplas: dois casais? Dois irmãos? Pai e filho? Não se esqueça que um privilégio
anula o outro e é possível que apenas um dos jogadores tenha 4 cartas enquanto os outros 3
tenham as 3 cartas.
Cada realização individual deve remeter a história de cada uma das duplas.

Lista de conquistas individuais

Casa própria

Ano sabático

Ou se arrisque ou aceite uma vida medíocre.

Saia da zona de conforto.

Curso superior

Empresa própria

Transforme sonhos em realidade.

Não pense em contas, pense em sucesso.

Casa de veraneio

Convênio médico

Não use sua história para justificar suas falhas.

Impossível? Não sabia. Fui lá e fiz.

Aposentadoria

Viver no exterior

O medo de perder tira a vontade de vencer.

Confie no seu coração e pense fora da caixa.

Família bem sucedida

Barco/jato/helicóptero

Só seu coração pode te ensinar a vencer.

Seu sucesso depende só de você.

Destaque na mídia
Chamam de sorte, mas eu chamo de trabalho.

Cartas extras

□ Homem;
□ Branco;
□ Cisgênero;
□ Orientação sexual aceita pela sociedade;
□ Não apresenta necessidades especiais;
□ Família estruturada;
□ Pais que cursaram curso superior;
□ Escola particular.

Palavras finais
Como dito na advertência que abre este jogo, não se procurou ofender grupos ou
indivíduos, muito menos diminuir lutar históricas importantíssimas ao afirmar que são apenas
cartas em um jogo por conquistas, mas sim para evidenciar que a probabilidade de acesso a
certos bens sociais que são desejados socialmente não depende apenas do esforço individual
ou da sorte, mas de uma série de outros fatores que não são controlados pelos indivíduos.
Jogue, pense e viva. Ainda temos muito o que fazer.

