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Resumo 

 
O presente artigo tem como objeto de análise o uso de jogos sobre a Educação Financeira 
com abordagem educomunicativa partindo do desenvolvimento do EduCash: um game 
sobre educação financeira para crianças. Seu objetivo é ressaltar a importância da iniciativa 
no contexto brasileiro e apresentar as oportunidades que o uso de jogos sobre o tema pode 
suscitar na construção de saberes. Para justificar a pertinência de uma pesquisa-ação sobre o 
uso de EduCash em escolas públicas estaduais de São Paulo, este trabalho apresenta a 
proposta pedagógica do game e referências de diferentes matrizes epistemológicas, tais 
como a economia comportamental, o aprendizado baseado em games e a educomunicação. 
Como resultado, espera-se contextualizar as áreas de intervenção educomunicativa na 
emergência de um tipo novo e privilegiado de interação, baseado em jogos. 
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Introdução  

O objeto de estudo deste artigo tem como ponto de partida a concepção e desenvolvimento 

do EduCash3: um jogo virtual projetado para uso no contexto escolar brasileiro, mais 

especificamente para alunos do 5o e 6o anos do Ensino Fundamental. Acompanhado de uma 

proposta pedagógica de projetos a partir de planos de aula que se apoiam na arquitetura de 

aprendência4, o seu objetivo é promover a apropriação de conteúdos, o desenvolvimento  de 

habilidades e a tomada de atitudes relacionados à educação financeira. 

A concepção do EduCash, que atualmente tem sido experimentado por escolas 

públicas da Rede Estadual de São Paulo em caráter de projeto-piloto, faz parte da minha 

trajetória profissional. Embora tenha cursado Publicidade e Propaganda na ECA-USP e 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Games do XVI Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente do 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Aluna especial do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação na ECA-USP, e-mail: 
raquelcdcavalcante@gmail.com 
 
3 EduCash está disponível gratuitamente na forma de aplicativo na App Store e na Google Play e também no formato 
stand alone, para uso em computadores desktop. 
 
4 Aprendência é um neologismo criado pela linguista Hélèle Trocmé-Fabre. Graças a seu sufixo ência indica que se trata 
de um processo que se inscreve na duração, na relação viva entre educante/aprendente ao invés da aridez pedagógica que 
pode emergir da relação educador/aluno, cuja etimologia indica com aquele que conduz e aquele que não tem luz. 
Fonte: MELLO, Maria F. de. Glossário. Disponível em: <http://cetrans.com.br/textos-2/glossario/> Acesso em: 14 jul. 
2016. 
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trabalhado na área, desde muito cedo esteve latente o desejo por atuar na área da educação 

para o consumo, mais especificamente com o desenvolvimento de crianças e jovens para 

pensar criticamente os discursos publicitários.  

Mais tarde, a partir de experiência de trabalho com design de serviços digitais 

bancários, atividade que me permitiu atuar diretamente com o fenômeno da crescente 

bancarização dos brasileiros e da evolução do mobile banking5, associei às minhas 

inquietações sobre o fenômeno do consumismo a percepção do problema da deseducação 

financeira incentivada pelos bancos. Se por um lado as estratégias publicitárias 

impulsionam o consumo projetando estilos de vida ideais e inatingíveis, por outro, as 

instituições financeiras o viabilizam com ofertas tentadoras de empréstimo em dívidas de 

longo prazo, prejudicando principalmente os mais pobres que, em geral, são menos 

preparados para identificar “ciladas” nessas relações.  

A partir dessas vivências e com o desejo de fazer um trabalho que gerasse um 

impacto social positivo, iniciei, em 2015, a criação do game EduCash, juntamente com um 

time multidisciplinar de especialistas nas áreas de game design, pedagogia e economia 

comportamental6. 

Mas afinal, de que maneira um game sobre educação financeira para crianças pode 

ser útil para provocar mudanças de comportamento? Quais assuntos devem ser analisados 

quando se pretende projetar, desenvolver e colocar em prática tal iniciativa?  

No intento de trazer à tona um debate que ajude a responder a essas questões, este 

artigo apresenta um estudo que se desdobra em três vertentes. Em Educação financeira: um 

desafio para o Brasil, é apresentada uma investigação sobre o comportamento equivocado 

do brasileiro no consumo e na lida financeira, apresentando as raízes do problema e as 

diferentes iniciativas existentes em educação sobre o tema para o público infanto-juvenil, 

no contexto nacional. Essa etapa equivale ao levantamento diagnóstico do problema, 

entendido aqui como uma demanda educativa gerada pela falta ou mal uso da comunicação.   

Em Educação financeira por meio de games, são apresentados exemplos de games 

sobre o assunto e o que eles podem proporcionar para a educação escolar. Por último, em 

                                                
5 Segundo FOSSE (2015), em pesquisa realizada em 2014 pela FEBRABAN sobre tecnologia bancária, a bancarização no 
País segue mantendo sua evolução nos últimos anos. Em 2014, o índice atingiu 60% da população contra 57% no ano 
anterior. Essa mesma pesquisa aponta que parte deste crescimento está associado à expansão do mobile banking no Brasil, 
posto que em 2014 uma em cada quatro contas correntes já utilizava o mobile banking, representando um crescimento 
expressivo de 117% em relação a 2013. 
 
6 Segundo VOLK (2016), Economia Comportamental (do inglês, Behavioral Economics) estuda o comportamento 
econômico das pessoas levando em conta os diversos fatores que as influenciam.  
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Uso de game como uma instância de intervenção em abordagem educomunicativa (Case 

EduCash), são apresentadas informações sobre o desenvolvimento do EduCash e sua 

proposta pedagógica, apontando o ensejo e a pertinência de se realizar uma pesquisa-ação 

na experiência de adoção do recurso em escolas públicas estaduais de São Paulo. 

 

1) Educação financeira: um desafio para o Brasil 

Segundo o economista Eduardo Gianetti (2005), o brasileiro é essencialmente imediatista 

quando o assunto é dinheiro. Não é pouco comum ver pessoas que, por displicência, falta de 

planejamento ou com o pretexto de manter o status, agem de maneira impulsiva, 

comprando coisas desnecessárias com o dinheiro que sequer possuem. Tendo em vista que 

a população brasileira está envelhecendo e que em breve não será mais uma nação de 

jovens, ensinar o valor do amanhã e, assim, o valor do poupar, tornou-se mais do que 

importante: é uma questão urgente.  

Para entender um pouco melhor a gravidade do problema da educação financeira no 

Brasil, vale observar alguns números. Segundo a Comissão Permanente do Comitê 

Nacional de Educação Financeira (2014), pesquisas realizadas pela Data Popular (2008) 

sobre organização financeira doméstica das famílias brasileiras revelam que 36% dos 

pesquisados declaram ter perfil de tipo gastador, 54% não conseguiram honrar suas dívidas 

pelo menos uma vez na vida, e apenas 31% poupam regularmente para aposentadoria. 

Associado a isso, constatou-se que parte crescente da renda familiar tem sido destinada ao 

consumo, ao passo que as taxas de poupança são demasiadamente baixas. 

Essa situação, que diminui a capacidade de investimento do país afetando 

negativamente seu desenvolvimento, revela a necessidade de iniciativas que provoquem 

mudanças de comportamento econômico, evitando que se perpetue uma situação em que 

milhões de brasileiros têm minado o acesso às condições básicas para ascender socialmente. 

O acesso democrático à educação financeira poderia representar um meio para diminuir as 

disparidades sociais e a percepção de que essas são aceitáveis, ou até mesmo “naturais”. 

E o que vem a ser educação financeira? Segundo a Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (2005), a educação financeira é “o processo mediante o qual 

os indivíduos e as sociedades melhoram a sua compreensão em relação aos conceitos e 

produtos financeiros, de maneira que, com informação, formação e orientação, possam 

desenvolver os valores e as competências necessárias para se tornarem mais conscientes das 

oportunidades e riscos neles envolvidos. É um trabalho que visa ajudar a fazer escolhas bem 
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informadas, saber onde procurar ajuda e adotar outras ações que melhorem o bem-estar e 

que possam, assim, contribuir de modo mais consistente para a formação de indivíduos e 

sociedades responsáveis, comprometidos com o futuro.” (COMISSÃO PERMANENTE DO 

COMITÊ NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA, 2014),  Além das decisões 

inteligentes na hora de comprar, vender, poupar, investir e tomar empréstimos para o 

benefício próprio, nota-se que a educação financeira dialoga com a responsabilidade social, 

envolvendo a preparação para a tomada de decisão que coloca na balança direitos e deveres 

que assegurem o bem estar coletivo de modo sustentável. 

O problema do consumismo no Brasil é, em parte, consequência de um processo 

histórico, com o desenvolvimento da chamada “sociedade do consumo” latino-americana. 

Segundo Canclini (1999), a influência europeia sobre a América Latina no que tange à 

inspiração de constituições com ideais democráticos foi transposta para uma relação de 

dominação pelos Estados Unidos, num movimento de passagem de exercício sociopolítico 

para uma submissão socioeconômica. Nesse novo modelo, as funções do Estado 

diminuíram e foram assumidas por corporações privadas, fazendo com que a participação 

social se tornasse cada vez mais voltada para a busca do consumo do que para o exercício 

da cidadania. Canclini (idem) enfatiza a perspectiva da mudança de percepção identitária 

dos latino-americanos: “(...) atualmente [as identidades] configuram-se no consumo, 

dependem daquilo que se possui, ou daquilo que se pode chegar a possuir” (p.39).  

Nesse contexto, o cidadão latino-americano deixa de se portar como um 

representante de uma opinião pública para ser alguém mais preocupado em desfrutar de um 

tipo de qualidade de vida, comportamento individualista que não vem acompanhado de um 

exercício global da cidadania. 

Essa consciência histórica, que explica a perpetuação de uma globalização seletiva 

que exclui milhões do acesso básico ao trabalho, saúde, moradia e educação, fortalece o 

entendimento de que a educação financeira não deve limitar-se a um conhecimento 

instrumental, método para que mais pessoas possam satisfazer seus interesses individuais de 

consumo sem prejuízos. Ao contrário, ela deve ser pedagogicamente desenhada como uma 

área de estudos que incentiva a capacidade crítica das pessoas para fazerem suas escolhas 

na gestão de recursos, com o discernimento de princípios materialistas daqueles pautados 

em valores que realmente importam para o bem estar pessoal e coletivo.  

Associando a essas reflexões os ideais de Paulo Freire (1994), a construção de 

conhecimentos sobre o dinheiro e seu uso deverá ir ao encontro de uma formação que 
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incentiva o questionamento do discurso que valoriza o indivíduo apenas pelo seu poder 

aquisitivo. Ao englobar essa perspectiva, o tema dialoga indiscutivelmente com a educação 

libertária, a qual busca prover as condições necessárias para que os cidadãos sejam capazes 

de mudar os seus destinos de maneira consciente. Pensamos aqui numa “leitura de mundo” 

que não deixe de fora o envolvimento econômico dos cidadãos e que, ao invés, os 

instrumentalize a reconhecer seus direitos e reais necessidades. 

Além dos aspectos ideológicos pertinentes à questão, o outro lado que compõe a raiz 

do problema está relacionado com as deficiências da educação básica no Brasil. Segundo a 

última avaliação realizada pelo PISA (2013), quase metade (49,2%) dos alunos brasileiros 

não alcança o nível “2” de desempenho na avaliação de leitura (a qual tem “6” como teto), 

ficando na 55a posição no ranking mundial. Isso significa que eles não são capazes de 

deduzir informações do texto, de estabelecer relações entre diferentes partes do texto e não 

conseguem compreender nuances de linguagem. No campo da matemática, o Brasil 

encontra-se em 58a posição, revelando que dois em cada três alunos de 15 anos não 

conseguem interpretar situações que exigem apenas deduções diretas da informação dada, 

não sendo capazes de entender percentuais, frações ou gráficos. Considerando o resultado 

da avaliação do PISA em educação financeira especificamente, que foi inaugurada em 2014 

e contou com a participação brasileira apenas no ano seguinte, 70% dos estudantes 

brasileiros é incapaz de tomar decisões simples sobre gastos diários e apenas 10% 

conseguem resolver problemas financeiros complexos (TOKARNIA, 2015). 

Com esses números, são baixas as expectativas de que nossos jovens se tornem 

adultos aptos para comprar, financiar e investir sem se deparar com sérios reveses no 

caminho. 

Para incentivar a mudança desse quadro, o Governo Brasileiro instituiu, em 2010, a 

Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), uma Política de Estado de caráter 

permanente que tem como objetivo contribuir o fortalecimento da cidadania ao fornecer e 

apoiar ações que ajudem a população a tomar decisões financeiras mais autônomas e 

conscientes7. Um dos resultados foi o aumento do número de materiais educacionais 

relacionadas ao tema, e no campo da educação infanto-juvenil especificamente, é possível 

identificar vários recursos, muitos em formato impresso. Apenas para citar alguns nomes, 

encontram-se nesse conjunto os livros e apostilas do Programa de Educação Financeira 

                                                
7 A ENEF teve início em 2010 com o decreto no 7.397, o qual encontra-se disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7397.htm.>. Acesso em: 10 de jun 2016. 
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nas Escolas (iniciativa da própria ENEF), os conjunto de livros da Editora DSOP Educação 

Financeira, a coleção Educação Financeira e Valores, da Editora FTD Educação, assim 

como coleção Samy e o Dinheiro, da Editora Serendipe. 

Outra fatia desse bolo é composta por estratégias educativas no formato de jogos 

físicos e games. Jogo da Mesada (Estrela), Comprando Certo com a Turma da Mônica 

(Grow), Administrando o seu dinheiro (Pais e Filhos), Jogo da Bolsa (Oficina da Inovação) 

e Descobrindo o Valor das Coisas (Gustavo Cerbase e Maurício de Souza) são exemplos de 

jogos físicos de relativo sucesso. EduCity Game e EduCash são exemplos de jogos virtuais. 

Embora seja um avanço ter a educação financeira como um tema sugerido para 

compor a Base Nacional Comum Curricular, sendo já incluída no documento preliminar 

como assunto integrador, denominado “Consumo e Educação Financeira”, devendo ser 

trabalhada de forma transversal nas disciplinas curriculares da educação básica (MEC, 2016), 

o seu desenvolvimento de maneira consistente e sistemática nas escolas permanece um 

grande desafio. O fato (bastante positivo) de ser um tema aberto e maleável, que incentiva 

práticas pedagógicas interdisciplinares, podendo permear disciplinas obrigatórias com a 

“pedagogia de projetos”, ainda não provoca, pela sua não obrigatoriedade, o ganho de 

escala imediato. A necessidade de um preparo extra dos professores para o seu 

desenvolvimento de modo contínuo e mais profundo é também outro impeditivo.  

Associando os potenciais que a educação financeira oferece para o ensino formal 

com os benefícios do uso de games na educação, concluo a primeira parte deste trabalho 

com a seguinte pergunta, a ser respondida na sequência: quais as vantagens e desafios 

presentes no uso de games relacionados ao tema como estratégias pedagógicas na escola? 

 

2) Educação financeira por meio de games 

Antes de entrar no campo da educação financeira envolvendo os games, é importante 

entender as vantagens dessa linguagem para a educação. O que há nesse tipo de mediação 

que desperta tanto o interesse para a renovação da escola, ainda tão fortemente enraizada no 

paradigma da explanação teórica, do não-diálogo e da “decoreba” de conteúdos? Segundo o 

ativista em jogos digitais Mark Prensky (2012), estamos vivendo uma revolução: 

finalmente o ensino formal está se livrando das “algemas da dor” para promover uma 

aprendizagem prazerosa e verdadeiramente significativa. Nesse contexto, o uso de games 

ocupa um espaço privilegiado, sendo capaz de engajar toda a comunidade escolar (alunos, 

pais, professores e coordenadores) no processo da aprendizagem.  
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Embora esse discurso ainda não seja representativo da realidade da maioria das 

escolas no mundo, e em especial da brasileira, é possível perceber que é apenas uma 

questão de tempo para que se concretize. A revolução está ocorrendo, mas gradualmente. 

Os games são recursos que permitem uma aprendizagem ativa capaz de revolucionar 

as relações de comunicação pré-existentes. Proporcionando a imersão em realidades 

ficcionais e lúdicas nas quais explorar, errar e persistir são ações-chave para alcançar 

objetivos, dão a abertura para que os alunos sejam agentes que tomam as rédeas da 

aprendizagem, quebrando o modelo clássico de recepção passiva de informações dos 

professores. Além disso, os games são um caminho para um aprendizado prazeroso e 

criativo, e ao permitirem a autonomia, o sentimento pessoal de competência (que deriva do 

exercício das suas próprias capacidades nas condições de desafio e dificuldade otimizada) e 

a participação em relações emocionais e pessoais entre indivíduos8, geram a motivação 

necessária para o desenvolvimento adequado de competências e habilidades. Observando o 

cenário nacional, em que 40,3% dos motivos de evasão escolar se dão por pura falta de 

interesse (NERI, 2009), a existência de recursos lúdicos que motivem a frequência da 

escola não são nem um pouco supérfluos, mas fundamentais.  

O último ponto em destaque é o aspecto da correspondência desse tipo de mediação 

ao perfil cognitivo das novas gerações, bem diferente do método expositivo tradicional. 

Segundo Prensky (idem), a aprendizagem baseada em jogos faz sucesso para crianças e 

jovens pois estes, também chamados de nativos digitais, estão acostumados com esse tipo 

de interação. A transmissão dinâmica das informações, o acesso aleatório em hyperlink (não 

o passo-a-passo), a predominância da comunicação visual, o estímulo por recompensas e 

feedback imediatos são características que correspondem ao que eles buscam na interação 

com as mídias. 

Se por um lado a linguagem dos games atrai os estudantes, e por outro a escola 

tradicional já não desperta o mesmo interesse, vivemos a emergência de uma ótima 

oportunidade para construir caminhos de renovação.  

Para entender melhor o que seria uma pedagogia baseada em games, vale entender 

um pouco sobre os tipos de métodos pedagógicos ativos. Lebrun (2002), em Teorias e 

Métodos Pedagógicos para Ensinar e Aprender, apresenta três modos desse tipo de 

aprendizagem. O primeiro tipo, o modo reativo, dá ênfase para o mestre — ou o sistema — 

                                                
8 Esses três elementos no processo educativo (autonomia, competência e sentimento de participação/proximidade) é o que 
provoca a motivação. Fonte: R.M. Ryan e C. L. Powelson (1991 apud LEBRUN, 2002). 
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como fonte do saber. Nesse modo se enquadra a teoria behaviorista para a educação, que se 

baseia em programas de reforço a fim de “recompensar” o comportamento esperado em 

momentos apropriados. Todo o processo de aprendizagem é dividido em um grande número 

de passos pequenos em sequência evolutiva, no qual o aluno responde ativamente cada 

etapa, em seu ritmo. Nesse modelo, que funciona basicamente por estímulo e resposta para 

reforço da memorização de informações básicas, encaixam-se os jogos drill & practice. 

Os games que se enquadram no modo proativo são aqueles que propõem um 

trabalho pedagógico que enfatiza a relação do aluno com o saber (o aluno manipula ou 

constrói o conhecimento sob a orientação do professor). Essa teoria propõe que, diante de 

experiências novas, o aprendizado é possível por meio da reutilização e evolução de 

estruturas pré-existentes da memória, num processo autônomo de construção do 

conhecimento na adaptação para acomodação, de busca pelo equilíbrio, de uma estrutura 

cognitiva mais adequada. Nesse modelo encaixam-se os jogos com caráter de simulação-

modelização, em que o jogador tem a liberdade de explorar e selecionar as tarefas que 

deseja realizar. 

O modo de aprendizagem interativo, por sua vez, propõe um trabalho pedagógico 

centrado da inserção social do indivíduo, com ênfase na troca de saberes entre 

professor/aluno, ou aluno/aluno. Nessa categoria, o que os estudantes aprendem e suas 

formas de pensar derivam diretamente do meio social, cultural e histórico que os rodeia. 

Dentre os games que promovem esse tipo de interação de modo intrínseco, ou seja, sem 

depender de uma mediação direta e presencial de professores e alunos, destacam-se os 

jogos multiplayer e/ou os envolvidos num ecossistema de comunicação em rede. 

Ao cruzar os tipos de aprendizagem apresentados com aquela promovida por alguns 

games voltados para a gestão financeira, notamos algumas características predominantes. 

Aqueles com formato drill & practice são as estratégias mais comuns no ensino escolar, 

pois facilmente se adequam ao reforço de conteúdos curriculares, sendo análogos aos 

modos tradicionais de exercício e avaliação. Um exemplo é o minigame Casa de Carne, da 

Escola Games9, que embora seja categorizado pela plataforma como um jogo de 

matemática, traz elementos que convergem com a educação financeira propondo o 

exercício da seleção de notas na realização do orçamento. Pelo ângulo do desenvolvimento 

de competências cognitivas ligadas ao assunto, tais como raciocínio matemático e 

                                                
9 O jogo Casa de Carne está disponível em: <http://www.escolagames.com.br/jogos/casaDeCarne/>. Acesso em: 20 jun. 
2016. 
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interpretação de texto, esses jogos se encaixam com maior facilidade no modelo de 

educação cujo foco é a fixação de conteúdos. Por serem mais instrumentais, são pouco 

provocativos para reflexões mais profundas, tendo também menor apelo de “diversão” 

quando comparados a outros estilos. 

Segundo Ian Bogost (apud SCHWARTZ, 2014), é necessário abandonar a 

abordagem instrucional ou estritamente instrumental dos jogos e compreendê-los como uma 

forma narrativa retórica, a qual, se bem utilizada, pode de fato provocar mudanças sociais 

positivas. Os jogos instrucionais com formato drill & practice são limitados pela ênfase ao 

conhecimento declarativo, mais relacionados aos fatos e conceitos. Os jogos mais próximos 

à retórica procedimental, ao “saber fazer”,  no qual o objetivo não é acertar a pergunta ou 

cumprir certas missões, mas sim, ter a consciência de outras dimensões, cognitivas e não 

cognitivas num fazer específico, têm um potencial transformador muito maior. 

Nessa perspectiva, os jogos narrativos e de simulação oferecerem uma interação 

vantajosa. Quando imersivos e abertos, com a exploração e a autonomia na tomada de 

decisão, trazem a oportunidade de desenvolver um leque abrangente de competências, além 

de trazer um potencial retórico que permite construir e criticar as representações de mundo. 

EduCity Game10 é um exemplo brasileiro que se encaixa nesse formato, no qual o jogador 

exercita a organização e o planejamento ao gerenciar a vida financeira de avatares, que 

enriquecem na medida em que evoluem de estagiários a investidores-anjo. Embora seja 

bastante lúdico e interessante do ponto de vista do desenvolvimento de habilidades, sua 

narrativa não atinge o potencial de “crítica” defendida por Bogost, importante para a 

educação financeira como prática pedagógica libertária. EduCity Game reforça o mesmo 

discurso da sociedade de consumo, vinculando a educação financeira à perspectiva 

individualista, com o acúmulo de riqueza e a realização de sonhos materiais. 

Por outro lado, Deed11 é um exemplo de game nacional um pouco mais inovador no 

aspecto atitudinal. Mais focado no tema “empreendedorismo” e em formato multiplayer, 

sua narrativa se baseia na ideia de incentivo à geração de negócios sociais de maneira 

colaborativa. Adaptado da sua versão em tabuleiro (Negócio Sustentável), propõe como 

missão a construção da riqueza a partir da geração de negócios socioambientalmente 

                                                
10 EduCity Game é um jogo brasileiro disponível gratuitamente na forma de aplicativo para os sistemas Windows Phone, 
IOS e Android. 
 
11 Mais informações sobre o Deed encontram-se em <http://sinergiastudios.com/games/deed/>. Acesso em: 20 jun. 2016. 
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sustentáveis. Para vencer, é necessário associar-se aos outros jogadores e, às vezes, dividir 

receitas com eles, além de administrar bem os recursos disponíveis.  

Ao analisar as narrativas dos jogos que abordam a temática da gestão financeira, 

exemplos como o Deed ainda são “pontos fora da curva”. São poucos os que provocam o 

questionamento da cultura da competitividade, da valorização do acúmulo de riqueza e do 

status associado a ela associado. A figura do empresário de sucesso, do magnata, atrelada 

ao espírito de concorrência, ainda é muito mais notória. O mais clássico exemplo disso é o 

que aparece em Monopoly (Banco Imobiliário), jogo de tabuleiro de maior sucesso mundial 

que tem como objetivo enriquecer investindo no mercado imobiliário e de transportes, às 

custas, claro, de levar os concorrentes à falência. 

O que pouca gente sabe, contudo, é que Monopoly começou, originalmente, com o 

intento de ser uma ferramenta retórica crítica ao sistema capitalista americano do início do 

século XX. A versão originária do jogo chamava-se Landlord Game (Jogo do latifundiário), 

e todos os termos nele empregados, como “Propriedade do senhor de sangue azul” e 

“Companhia de iluminação exploradora”, propunham provocar nos participantes a 

percepção das injustiças do sistema (OLLMAN, 2002). Infelizmente, sua ideia culminou no 

efeito contrário ao esperado. 

Esse mesmo fenômeno acontece com um jogo lançado em 2015: AdVenture 

Capitalist. Sua narrativa é baseada na figura do capitalista que entra numa dinâmica de 

simulação de investimentos infinita no objetivo de construir um império econômico cada 

vez mais lucrativo. Embora tenha partido do intuito de satirizar a busca desenfreada pelo 

acúmulo de dinheiro, AdVenture Capitalist pode fortalecer esse mesmo pensamento caso 

não haja uma mediação que incentive a reflexão crítica. 

Como delimitar, então, o que seriam boas estratégias na adoção de games para 

desenvolver a educação financeira tal qual é definida pela OCDE12, no sentido de 

“contribuir de modo mais consistente para a formação de indivíduos e sociedades 

responsáveis, comprometidos com o futuro”? Primeiramente, a escolha de um game como 

estratégia para trabalhar o assunto depende muito de como gestores e educadores 

identificarão a oportunidade de desenvolvê-lo de acordo com as limitações e oportunidades 

específicas das escolas.  

                                                
12 OCDE é a sigla de Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. 
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Considerando o aspecto da linguagem do game, as instituições têm o desafio de ter 

professores preparados para utilizá-la com propriedade, preferencialmente, como um meio 

para ampliar o diálogo entre os interatores.  Olhando para o recorte temático, se ao invés de 

um modo sistematizado e contínuo, a educação financeira só puder ser trabalhada em 

projetos pontuais nas quais ela converge com os conteúdos obrigatórios, ela estaria inserida 

no chamado currículo oculto13. Nesse contexto, por acontecer de modo tímido e pontual, a 

escolha por um game específico dependerá de correspondências na facilitação da 

aprendizagem de temas que sejam diretamente a ele relacionados.  

Para exemplificar, tomemos um exemplo fictício que retrata algo não pouco 

comum: um grupo de professores de matemática que, embora pouco familiarizados com o 

uso tecnologias digitais, escolhem adotar um game sobre educação financeira em algumas 

aulas, para melhorar o nível da avaliação dos alunos na disciplina em questão. Ao pesquisar 

jogos sobre o assunto, é possível que se sintam mais confortáveis com um game baseado no 

formato de quiz14, que ao “automatizar” o ensino, ajuda a fixar conteúdos e desenvolver 

habilidades, sem para isso exigir grandes esforços de mediação.  

Considerando um ambiente um pouco mais frutífero,  pensemos num grupo de 

professores de diferentes disciplinas que, alinhado ao projeto político-pedagógico da escola 

e acostumados com o uso de recursos digitais, determina a realização de um projeto 

interdisciplinar sobre educação financeira utilizando um game. Além da expectativa de 

trabalhar temas de matemática, ciências e linguagens, há a pretensão de enfatizar valores de 

cidadania, tais como a postura crítica frente à competitividade e ao consumismo. Nesse 

caso, é possível que haja maior interesse por um game com uma narrativa que provoque a 

reflexão, que seja mais imersivo, estimulando discussões para desenvolver aspectos 

atitudinais, além de conteúdos e habilidades. Diferentemente do primeiro exemplo, a 

mediação dos professores seria peça-chave para ampliar e conduzir as relações dialógicas 

das quais depende o alcance dos objetivos de aprendizagem. 

                                                
13 Currículo oculto envolve uma maneira tímida de trabalhar conceitos transversais para a formação global do aluno, com 
intervenções que acontecem, geralmente, sem que estejam deliberadamente sistematizadas ou incluídas nas disciplinas. 
BRUINI, Eliana da Costa. Currículo Oculto. Brasil Escola. Disponível em: 
<http://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/curriculo-oculto.htm.> Acesso em:1 jul. 2016. 
 
14 O quiz consiste num conjunto de perguntas que tem como objetivo avaliar conhecimentos. Fonte: DICIONÁRIO 
Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013. Disponível em: <http://www.priberam.pt/dlpo/quiz> Acesso em: 
11 jul. 2016. 
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 Trataremos de analisar, na sequência, um case empírico que ilustra como podemos 

empregar os games na educação financeira de um modo criativo numa abordagem 

interdisciplinar integrada ao currículo. 

         
3) Uso de game como uma instância de intervenção em abordagem educomunicativa 

(Case EduCash) 

Diferentemente da maioria dos jogos sobre o tema, com o predomínio do formato de 

simulação de situações concretas, EduCash propõe a imersão em situações-problema com 

fenômenos econômicos análogos aos reais, as quais funcionam como metáforas. A história 

presente no jogo é baseada na figura de “Edu”, um porquinho astronauta, cuja missão não é 

acumular riquezas e construir um patrimônio, mas usar suas moedas e habilidades para 

resolver problemas ambientais do Planeta Terra. Para isso, ele deverá obter elementos 

mágicos em planetas vizinhos resolvendo problemas relacionados à gestão inteligente de 

recursos. No Planeta das Galinhas, deverá fazer a gestão do fluxo de caixa e orçamento; no 

Planeta das Abelhas, deverá fazer negociações; e no Planeta dos Tardígrados, deverá fazer 

a gestão do tempo como moeda. 

Por trabalhar também conteúdos curriculares, o uso do jogo enquanto estratégia 

educativa é acompanhado de um design instrucional que facilita a sua adoção em diferentes 

disciplinas. Por meio de planos de aula estruturados em etapas de sensibilização, 

investigação, expressão, mapeamento, compilação e transformação15, a solução propõe o 

incentivo à pedagogia de projetos, na qual professores de diferentes disciplinas podem atuar 

de maneira colaborativa, incentivando também o diálogo entre diferentes atores da 

comunidade escolar (alunos, professores e familiares). A proposta é fundamentada na ideia 

de incentivar a formação de redes de aprendência, baseadas no incentivo ao questionamento 

dos problemas colocados, autoposicionamento sobre os sistemas de representações e 

avaliação contínua do percurso de atividades. A arquitetura de aprendência insere os alunos 

na vivência de processos de percepção, investigação, reflexão-produção, análise-síntese e 

retorno reflexivo, estratégia que incentiva o diálogo por meio da convergência dos saberes. 

Esses esforços têm como principal objetivo desenvolver atitudes a partir do estabelecimento 

de analogias e interpretação de conhecimentos pelas experiências. 

                                                
15 O plano de aulas com seis etapas da arquitetura de aprendência foi proposta por Silvia Fichmann, sendo uma evolução 
de um procedimento metodológico adotado pela Escola do Futuro da Universidade de São Paulo, em programa de 
formação de formadores. (FICHMANN;  FRIAÇA, 2005, p.426). 
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Nessa abordagem, é fundamental que os professores sejam capacitados para 

apropriar-se dessas aulas e atividades, personalizando-as, adaptando-as à realidade local, 

aos diferentes tipos de alunos que têm e, principalmente, para construir seus roteiros de 

aprendizagem com os recursos disponíveis. Se a adoção desse novo meio de comunicar 

(game) é feita com uma postura aberta e criativa por parte de professores e gestores em 

desenvolver ecossistemas comunicativos16, acredita-se que haja o potencial para maximizar 

as possibilidades de aprendizagem, de tomada de consciência e de mobilização para ação 

que vai além dos muros da escola. Entende-se, assim, que é proposto no uso de EduCash se 

traduz num esforço educomunicativo. 

Segundo Ismar Soares (2011), educomunicação é práxis social, originando um 

paradigma orientador da gestão de ações em sociedade. Ela designa um campo de ação 

emergente na interface entre os tradicionais campos da educação e da comunicação, 

apresentando-se como um excelente caminho de renovação das práticas sociais que 

objetivam ampliar as condições de expressão de todos os segmentos humanos. Uma de suas 

áreas de intervenção, a Mediação tecnológica nos espaços educativos, que segundo Soares, 

abarca o uso de games, é definida por procedimentos e reflexões sobre a presença das 

tecnologias da informação e seus múltiplos usos pela comunidade educativa, eventualmente 

com foco em projeto onde os alunos aprendem juntos, realizando atividades em ritmos e 

tempos diferentes.  

Pelo fato de as áreas de intervenção da educomunicação terem sido definidas numa 

época em que o uso de games como recurso não era uma prática tão corrente, é possível 

questionar se ele se restringe apenas a esse segmento. Será que a adoção de games, 

sobretudo relacionados a temas transversais, abre espaço para novas instâncias da 

educomunicação? 

A realização de uma pesquisa-ação sobre o uso do EduCash em Escolas Estaduais 

de São Paulo, atividade que tem sido realizada em parceria com a Diretoria de Ensino 

Região Centro-Oeste de São Paulo, tem a pretensão de levantar elementos que ajudem a 

responder a essa pergunta. Considerando que o público a ser assistido nesse processo 

pertence majoritariamente a classes economicamente desfavorecidas, o objeto de análise 

tem um potencial interessante de revelar como a formação de ecossistemas 

                                                
16 Ismar Soares (2011) emprega o termo “ecossistema comunicativo” para designar não uma atmosfera gerada pela 
presença das tecnologias digitais, mas sim como figura de linguagem para nomear um ideal de relações, construído 
coletivamente em dado espaço, em decorrência de uma decisão estratégica de favorecer um diálogo social, levando em 
conta, inclusive, as potencialidades dos meios de comunicação e de suas tecnologias. 
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educomunicativos pode empoderar crianças e jovens brasileiras para transformar suas 

perspectivas de vida pessoal e familiar. 

 

Conclusão 

Com a compreensão de que educação financeira é um tema transversal que engloba tanto o 

conhecimento instrumental (raciocínio lógico e matemático e interpretação de texto), 

quanto a preparação para uma formação cidadã, que incentiva o posicionamento crítico em 

decisões com gestão do dinheiro e consumo, o uso de games sobre o tema como recurso 

pedagógico é uma possibilidade promissora. Por ser uma linguagem que conversa com 

crianças e jovens, proporcionando experiências lúdicas, imersivas e participativas, a sua 

utilização tem o potencial de gerar excelentes resultados no desenvolvimento de um assunto 

importante para a vida prática, sobretudo no contexto nacional, no qual mudanças 

comportamentais sobre o tema tornaram-se urgentes. 

No entanto, sabe-se que o desenvolvimento consistente e contínuo da educação 

financeira, por ser um tema transversal e não obrigatório no Brasil, permanece sendo um 

desafio a ser superado. Concretizá-lo depende de uma postura educomunicativa por parte da 

gestão escolar, que promova a preparação adequada de professores e engajamento de pais e 

alunos para colocar o aprendizado em prática. O Case EduCash foi apresentado como um 

exemplo de projeto que propõe essa abordagem, incentivando a flexibilidade e a 

criatividade de alunos, professores e coordenadores para concretizar uma pedagogia de 

projetos, dando abertura para desenvolver o tema inter e transdisciplinariamente. 

A realização de uma pesquisa-ação que tenha seu uso como objeto de análise no 

contexto de escolas públicas estaduais de São Paulo se justifica pelo seu potencial de 

evoluir o debate sobre o uso de games na educação a partir de ideais educomunicativos. 

Como resultado, espera-se compreender até que ponto estas práticas configuram um tipo de 

interação midiática nova, privilegiada e ainda pouco contemplada quando os estudos sobre 

a educomunicação começaram a se consolidar.  

 

REFERÊNCIAS 

BRUINI, Eliana da Costa. Currículo Oculto. Brasil Escola. Disponível em: 
<http://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/curriculo-oculto.htm.> Acesso em: 1 jul. 
2016. 
 
CANCLINI, Néstor García. Consumidores e Cidadãos: conflitos multiculturais da globalização. 
4a ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1999. 
 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXIX	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  São	  Paulo	  -‐	  SP	  –	  05	  a	  09/09/2016 

 
 

 15 

COMISSÃO Permanente do Comitê Nacional de Educação Financeira. Orientações para a educação 
financeira para as escolas. In: SEMANA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA, 2014. 
Anais... [S.I.: s.n.}, 2014. 
 
DICIONÁRIO Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013. Disponível em: 
<http://www.priberam.pt/dlpo/quiz> Acesso em: 11 jul. 2016. 
 
FOSSE, Gustavo. A potência do mobile banking. In. Revista Ciab FEBRABAN. São Paulo: 
Federação Brasileira de Bancos, 2015.  
 
FRIAÇA, Amâncio. Educação e Transdisciplinaridade III. São Paulo: Triom, 2005. 
 
GIANETTI, Eduardo. O valor do amanhã. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 
 
LEBRUN, Marcel. Teorias e Métodos Pedagógicos para Ensinar e Aprender. Lisboa: Instituto 
Piaget, 2002. 
 
MEC apoia inserção da temática educação financeira no currículo da educação básica. Ministério 
da Educação. Brasília, 25 fev. 2016. MEC. Disponível em 
<http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=34351>. Acesso em: 10 jun. 2016. 
 
MELLO, Maria F. de. Glossário. Disponível em: <http://cetrans.com.br/textos-2/glossario/ > 
Acesso em: 14 jul. 2016. 
 
NERI, Marcelo Côrtez. O Tempo da Permanência na Escola e as Motivações dos Sem Escola. 
Rio de Janeiro: FGV/IBRE, CPS, 2009. 
 
OLLAMAN, Bertell. Ballbuster?: True confessions of a marxist businessman. Lewiston: Soft 
Skull Press, 2002. 
 
PISA: desempenho do Brasil piora em leitura e ‘empaca’ em ciências. UOL, São Paulo, 3 dez. 
2013. UOL Educação. Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/12/03/pisa-
desempenho-do-brasil-piora-em-leitura-e-empaca-em-ciencias.htm> Acesso em: 10 jun. 2016. 
 
PRENSKY, Marc. Aprendizagem baseada em jogos digitais. São Paulo: Editora Senac, 2012. 
 
SCHWARTZ, Gilson. Brinco, logo aprendo - Educação, videogames e moralidades pós-
modernas. São Paulo: Editora Paulus, 2014. 
 
SOARES, Ismar de Oliveira. Educomunicação: o conceito, o profissional, a aplicação 
Contribuições para a reforma do Ensino Médio. São Paulo: Editora Paulinas, 2011. 
 
TOKARNIA, Mariana. Brasileiros fazem pela primeira vez prova internacional de educação 
financeira. Agência Brasil. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2015-
05/brasileiros-farao-pela-primeira-vez-prova-de-educacao-financeira-da-ocde> Acesso em: 10 jun. 
2016.  
 
VOLK, Sérgio. Economia Comportamental. Disponível em: 
<http://www.ibefsp.com.br/artigos/economia-comportamental/>. Acesso em: 14 jul. 2016. 


